Palmeiras
sai na frente
No Chile, Verdão vence na
Libertadores com gol de
pênalti de Raphael Veiga
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Esportes
Corpo de Bombeiros / Divulgação

Americana
começa hoje a
vacinar faixa
dos 34 anos
04 Cidades

SBO retoma
vacinação de
34 a 39 hoje
ENGAVETAMENTO TRAVA SP-304 | Quatro pessoas tiveram ferimentos leves – entre elas uma criança de apenas 10 anos, que chegou a ficar
presa entre as ferragens – após uma série de colisões traseiras envolvendo quatro veículos na tarde desta quarta-feira na altura do km 128 da Rodovia
Luiz de Queiróz (SP-304), em Americana. O trânsito na pista sentido Piracicaba chegou a ser totalmente bloqueado por cerca de 30 minutos.
P3

Após três dias de suspensão da vacinação contra a
Covid-19 para pessoas de
34 a 39 anos por falta de doses, Santa Bárbara recebeu
novo lote e reinicia hoje.
05 Cidades

MP pede que PF apure suposto
crime ambiental em Americana

Promotoria Federal solicita inquérito à Polícia Federal para investigar denúncia que aponta presumido
despejo de esgoto no Rio Piracicaba acima do limite permitido, por suposta incapacidade da ETE Carioba P3
Reprodução / Facebook Jair Bolsonaro

Cloroquina é
inútil, admite
ministério
Em documentos
enviados à CPI da
Covid-19, Ministério
da Saúde reconhece
que medicamentos
do “kit Covid” são
de fato ineficazes
contra a doença
07 Brasil + Mundo

Campinas
lança plano
de retomada

Após ser internado em Brasília ontem no início da manhã, inicialmente com uma crise de soluço, o presidente foi transferido
para São Paulo, após ter constatado um quadro de obstrução
intestinal. Ele pode ser submetido a cirurgia de emergência.

Como parte das comemorações do aniversário de 247
anos de Campinas, a prefeitura anunciou ontem o lançamento do Programa de Ativação Econômica e Social, que
contará com R$ 4 bilhões em
investimentos e prevê a geração de 20 mil empregos. De
acordo com comunicado da
prefeitura, o programa, apresentado pelo prefeito Dário
Saadi, será desenvolvido em
cinco eixos: Estímulo à retomada da atividade econômica; Consumo das famílias;
Proteção social e geração
de empregos; Capacitação/
qualificação; e Melhora no
ambiente de negócios.

08 Brasil + Mundo

06 Cidades

INTERNADO | Foto divulgada pelo presidente em suas redes sociais

Com obstrução intestinal,
Bolsonaro é transferido a SP
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Por que pagar mais pela gasolina?

27°
12°
Predomínio
de sol
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
- 1,87%
R$ 5,084

Euro

- 1,36%
R$ 6,017

Bovespa

+ 0,19%
128.406 pontos

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

16 - 30 - 37 - 39 - 40 - 51

Quina
Concurso 5.605 | 14/07/2021

05 - 31 - 33 - 46 - 55

Federal
Concurso 5.579 | 14/07/2021

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

Bilhete
74734
23927
07535
97841
40481

FRASE DO DIA

ROSANGELA B. GOMES
BACHAREL EM QUÍMICA
TECNOLÓGICA

Neste momento em que
a inflação apresenta crescimento e no qual é prioritário racionalizar o orçamento familiar e os custos
dos transportes, é importante buscar soluções para
a redução dos preços de
produtos e despesas fixas
mensais. Nesse contexto,
cabe refletir sobre uma situação peculiar no Brasil,
referente à composição
da gasolina (refinada ou
formulada?), tema sobre o
qual se divulgam informações equivocadas, fazendo
com que muita gente acabe pagando mais caro por
um item com peso significativo nas despesas das
pessoas e no IPCA.
Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP), todas as gasolinas
produzidas no Brasil, como
no mundo, são formuladas,
pois são misturas de hidrocarbonetos. Podem ser fabricadas diretamente nas
refinarias de petróleo ou
em formuladoras e centrais
petroquímicas. Em nosso
país, contudo, criou-se um
mito de que são diferentes
e de que a chamada refinada seria melhor.
Essas informações in-

corretas, muitas vezes
difundidas por postos de
abastecimento, acabam
desorientando e enganando os consumidores. As
empresas formuladoras
são responsabilidade pela
excelência de seus produtos. As que operam dentro
dos padrões de legalidade, devem submetê-los
ao controle de qualidade
rigoroso existente nas distribuidoras de combustíveis, conforme as normas
da ANP. E isso impede a
adulteração.

O que se chama de
gasolina formulada é
a produzida fora
das refinarias
O que se chama de gasolina formulada no Brasil
é a produzida fora das refinarias, mas sua qualidade
é igual e pode até ser superior. Depende dos atributos e tipos de cada uma,
como comum, aditivada
ou premium. Os consumidores têm uma alternativa
de qualidade e preço mais
baixo ao abastecerem seus
veículos com gasolinas fabricadas por formuladora.
Por que pagar mais caro?
Todo combustível é formulado, seja de posto com
bandeira ou não.
A gasolina conhecida
como formulada, independentemente de não ter
sido fabricada numa refinaria, também é boa, desde que atenda à legislação

e aos padrões de qualidade
estabelecidos pela ANP.
As adulterações de combustíveis não ocorrem nas
refinarias, nas empresas
formuladoras ou nas distribuidoras, mas sim em
postos de abastecimento
inescrupulosos. Por isso,
o consumidor deve sempre dar preferência aos
varejistas de combustíveis
de sua confiança. Os que
trabalham com seriedade e honestidade sempre
oferecerão um produto de
qualidade, seja de refinaria
ou de formuladora.
O importante é saber que
toda gasolina produzida,
distribuída e comercializada por empresas que primam pela lisura atendem
aos requisitos exigidos pela
ANP. Nenhuma delas causa
problemas no motor, reduz
o desempenho e o nível de
consumo dos veículos.
Também é importante
saber que a gasolina produzida nas formuladoras
não tem menos densidade,
que é estipulada pela ANP,
com especificação mínima
de 715,0 kg/m³. Os produtores têm o dever de atender a essa especificação.
Com a nova resolução da
agência, em vigor desde o
dia 3 de agosto de 2020, as
mudanças referentes à especificação da gasolina em
densidade mínima de 715,0
kg/m³, espera-se um rendimento cerca de 5% maior
por litro de combustível,
conforme estudos realizados pela própria agência.
Com cada real gasto, será
possível rodar alguns quilômetros a mais.

IMAGEM DO DIA
Eduardo Lopes / Prefeitura de Campinas

Para mim está
comprovado que
é um contrato
fraudulento, de
um esquema de
propina

A impenhorabilidade de
valores e suas consequências

ALEXANDRA P. BARRETTO
ADVOGADA ESPECIALISTA EM
DIREITO EMPRESARIAL

No final de maio, a 1ª
Turma da Corte Especial
do STJ (Superior Tribunal
de Justiça), guardião da
legislação federal, proferiu interessante decisão,
conferindo a proteção legal disposta no artigo 833,
inciso X, do Código de
Processo Civil, que prevê
a impenhorabilidade de
valores inferiores a 40 salários mínimos em contas
poupanças, a estendendo sobre qualquer outra
aplicação financeira, sendo irrelevante se referida
quantia estiver depositada em conta corrente,
fundo de investimentos
ou até papel-moeda.
O agravo interno proferido no recurso especial
nº 1.812.780/SC firmou
entendimento quanto a
necessidade em ampliar
a
impenhorabilidade
do limite supracitado,
para outros tipos de investimentos, conferindo
a proteção legal sobre
pequenas reservas, para
subsistência do poupador e de sua família, reconhecendo que a execução há de realizar-se,
na medida do possível,
atendendo aos interesses
de ambas as partes.
Cabe pontuar que a
jurisprudência da Corte
Superior acabará por modificar o entendimento
das decisões proferidas
nas instâncias ordinárias, tornando-se uma
nova estratégia da qual os
advogados poderão começar a adotar, embora
ainda não exista entendimento sumulado. Contudo, esse novo precedente
servirá como exemplo
para o julgamento de casos análogos. Diante do

FALECIMENTOS

SIMONE TEBET

Senadora, sobre o contrato da
Covaxin com o Ministério da
Saúde, ontem, na CPI da Covid

Santa Bárbara d’Oeste
Leonel Murbach

ANIVERSÁRIO DE CAMPINAS | Cerimônia no “Batalhão Cidade de Campinas”
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caráter transcendental
da decisão, a longo prazo,
os operadores de direito
poderão observar que a
ampliação da regra da
impenhorabilidade trará
reflexos nas decisões que
reconheçam o desvirtuamento das operações
financeiras envolvendo
a conta corrente e caderneta poupança de titularidade do devedor.
Esclarece-se que o
desvirtuamento da conta poupança para conta
corrente, opera-se quando o devedor realiza movimentações financeiras
habituais, a exemplo:
saques frequentes, pagamentos e compras com
cartão de débito, utilizando as reservas financeiras
aplicadas em caderneta
de poupança quando esgotado o saldo disponível
na conta corrente.
Nesse tocante, caso os
julgadores venham deferir o levantamento de valores penhorados sobre
os restritivos financeiros
da parte devedora, descaracterizando a conta-poupança do devedor
que realiza movimentações financeiras como
se conta corrente fosse,
os advogados poderão
se valer da estratégia
conferida pelo recente
posicionamento do STJ,
impugnando o comando judicial, se a medida
constritiva recair sobre
valores iguais ou até 40
salários mínimos, o que
atualmente perfaz a
quantia de R$ 44 mil.
Conclui-se,
portanto, que os juristas mais
antenados poderão ampliar as teses defensivas
em prol das partes demandadas, suscitando a
interpretação extensiva
da
impenhorabilidade
de valores até o limite de
40 salários mínimos, eis
que objetiva preservar
o mínimo existencial ao
devedor e sua família em
situações emergenciais,
sob o corolário da dignidade da pessoa humana
e da solidariedade.
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AMERICANA

Ministério Público pede
que PF apure suposto
crime ambiental

Arquivo / TodoDia Imagem

Denúncia aponta despejo de esgoto no Rio Piracicaba
acima do permitido, por incapacidade da ETE Carioba
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

O despejo de esgoto
acima do permitido no
Rio Piracicaba, em Americana, virou alvo de um
despacho do MPF (Ministério Público Federal),
que pediu à PF (Polícia
Federal) que seja iniciada
uma investigação sobre o
caso. O pedido ocorreu na
segunda-feira (12).
Uma denúncia apontou o suposto lançamento no rio de resíduos de
esgoto com concentrações de matéria orgânica acima do permitido,
por conta da incapacidade de tratamento dos
efluentes da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba.

A procuradora Camila
Ghantous pediu que a
delegacia da PF de Piracicaba instaure um inquérito para apurar se houve
crime e averiguar a extensão do eventual dano

Estação de Carioba
recebe esgotos de 37
empresas; DAE diz
que não foi notificado
ambiental, assim como a
possível responsabilidade da administração do
DAE (Departamento de
Água e Esgoto) de Americana no caso.
Ao TODODIA, o MPF
confirmou o envio do

despacho para a delegada responsável, que deve
instaurar o inquérito.
PROBLEMA ANTIGO
Os problemas com o
tratamento na ETE Carioba, que recebe esgotos
domésticos e resíduos de
indústrias têxteis, são históricos. A estação foi construída nos anos 1980 com
apoio de empresas do setor têxtil. Por conta disso,
elas conseguiram o direito
de enviar esgoto sem tratamento à estação.
A ETE é responsável pelo tratamento dos
efluentes de 37 empresas,
várias delas do setor têxtil, que estão localizadas
no complexo industrial
do Carioba.
Mas a questão nunca

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | ETE Carioba está no centro da polêmica

foi totalmente resolvida.
No último dia 5 de julho,
por exemplo, as empresas cotistas tiveram os
pedidos de renovação
das licenças rejeitados
pela Cetesb (Companhia
Ambiental do Estado de
São Paulo), que exige a
implantação de estações
de tratamento próprias.
A Cetesb afirmou, em
nota, que projeto de reforma da unidade se-

guem em discussão “a fim
de possível renovação de
Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC)” e que as
licenças ambientais das
empresas estão “em fase
de regularização”.
De acordo com dados
do Índice de Qualidade
das Águas, feito pela Cetesb, a qualidade da água
do Rio Piracicaba nas estações de medição depois
da ETE Carioba apresen-

tou resultados ruins nos
últimos cinco anos.
A Prefeitura de Americana foi questionada pela
reportagem sobre qual é
o posicionamento sobre
essa requisição do MPF.
Em nota, a administração municipal afirmou
que o “DAE ainda não foi
notificado e poderá se
pronunciar após tomar
conhecimento do teor da
denúncia”.

ACIDENTE

CONDEMA

Novo Conselho do Meio Ambiente Engavetamento deixa quatro
feridos leves e trava SP-304
toma posse em Nova Odessa
O prefeito Cláudio
Schooder, o Leitinho
(PSD), deu posse na manhã desta quarta-feira
(14) à nova composição
do Comdema (Conselho
Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) de Nova
Odessa para o biênio
2021/2022. O conselho
é composto por 14 integrantes titulares e seus suplentes, que representam
órgãos públicos das esferas municipal e estadual,
assim como de entidades
representativas e da sociedade civil.
A cerimônia no Paço
Municipal contou com representantes da prefeitura, Câmara, Polícia Militar
Ambiental, Consimares
(Consórcio
Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos), IZ (Instituto de Zootecnia), Acino
(Associação Comercial e
Industrial de Nova Odessa), Lions Clube, Coden
Ambiental, entre outros.
Logo após a posse, os
novos integrantes apontaram, por consenso e
aclamação, a nova Mesa
Diretora do órgão consul-

Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

CONDEMA | Posse reuniu autoridades e entidades

tivo e deliberativo multilateral, que será formada
pelo secretário municipal
de Meio Ambiente, Walter
Bonaldo Filho, como presidente; pelo pesquisador
do IZ, João José Assumpção de Abreu Demarchi,
como vice-presidente; e
pela diretora de Meio Ambiente, Daniela Fávaro,
como secretária.
O Comdema é paritário,
responsável, entre outras
atividades, pelas aprovações de uso dos recursos
do Fundo Municipal de
Meio Ambiente.
As reuniões são periódicas. As funções dos

membros do Comdema
são consideradas de Interesse Social e um “serviço
público relevante”, não
sendo remuneradas.
“É um órgão que nos
ajuda muito na área de
Meio Ambiente. Este conselho esteve praticamente
parado desde 2019, inclusive por causa da pandemia, mas agora vamos
retomá-lo e dar prosseguimento. Vocês vão nos
ajudar bastante nas questões de fiscalização, aprovação de novos projetos
– enfim, tudo que envolve
nossa natureza”, dissse o
prefeito.
| DA REDAÇÃO

Um engavetamento envolvendo quatro veículos
na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, no início da tarde desta
quarta-feira (14), deixou
quatro vítimas leves, sendo duas mulheres, de 59 e
62 anos, um homem de 42
e uma criança de 10 anos.
A série de colisões
ocorreu no sentido Piracicaba da rodovia, próximo ao quilômetro 128,
perto do acesso para a
Avenida Cillos.
A pista neste sentido
precisou ser interditada
pela Polícia Rodoviária e o

trânsito foi desviado para a
Avenida Abdo Najar. Após
cerca de 30 minutos fechada, a via foi liberada ao tráfego de veículos.
Entre as quatro pessoas
que ficaram levemente
feridas, o caso mais grave foi de uma criança que
ficou presa nas ferragens
e precisou ser resgatada
pelo Corpo de Bombeiros.
Todas foram socorridas e
encaminhadas ao Hospital
Municipal Dr. Waldemar
Tebaldi.
A SP-304 tem acessos
às rodovias Anhanguera
(SP-330) e Bandeirantes

(SP-348), sendo uma das
principais vias arteriais do
trânsito da região.
Desde novembro do ano
passado, no entanto, a via
está sem radares de velocidade fixos, que foram
removidos em decorrência
do término de contrato.
O DER (Departamento
de Estradas de Rodagem)
afirmou que “trabalha no
edital de licitação para a
contratação de novos equipamentos fixos”, mas que é
“dever de todos respeitar
os limites de velocidade
informados nas rodovias”.
| HEITOR CARVALHO

Corpo de Bombeiros / Divulgação

SUSTO NA SP | Acidente envolvendo quatro carros deixou 4 feridos leves em Americana

CIDADES
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Prefeitura de Americana / Divulgação

fogocruzado@tododia.com.br

TCE BARRA LICITAÇÕES NO DAE
O Tribunal de Contas do Estado mandou o DAE de
Americana suspender dois editais de tomadas de preços,
por conta de falta de informações às empresas participantes. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial
do Estado. A impugnação foi solicitada ao TCE pelas
empresas Soluções e Tecnologia em Abastecimento de
Água EIRELI e STA Soluções e Tecnologia em Abastecimento de Água EIRELI, que alegam que o DAE “não
forneceu informações solicitadas”. Segundo as empresas
que questionaram o edital, a autarquia haveria se limitado a dizer que “para essas licitações foram realizadas
cotações de mercado, portanto não temos planilha”. As
propostas seriam abertas ontem e hoje.

O AVANÇO NA IMUNIZAÇÃO | Americana aplicou nesta quarta-feira (14) mais 1.505 doses da vacina contra a
Covid-19. Segundo registros oficiais, foram vacinadas 1.090 pessoas com a primeira dose, 355 com a segunda dose e 60
com dose única. Com isso, a cidade atingiu um total de 164.046 de doses de imunizantes aplicadas, sendo 121.202 da
primeira dose, 36.889 da segunda e 5.955 de dose única.

TCE BARRA LICITAÇÕES NO DAE (2)
As licitações barradas pelo TCE no DAE de Americana tinham
como objetivo a contratação de empresa de serviços de
engenharia, para “diagnóstico, fornecimento e integração de
soluções para monitoramento, controle e redução de perdas
físicas e aparentes” nos centros de reservação R12, no Jardim
Brasil, R10, no Jardim Lucilene, e R11, no Loteamento Industrial
Nossa Sra. de Fatima. A Prefeitura de Americana foi questionada sobre o caso nesta quarta e afirmou apenas que “o setor
Jurídico do DAE está analisando a questão”.

PONTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
A Prefeitura de Americana publicou na edição desta quarta-feira (14) do Diário Oficial regras para o registro de ponto dos
agentes públicos da área da Saúde. O presidente da Fusame,
Douglas Henrique Magalhães Ferreira, assina o ato, que define
regras para o registro de entrada e saída do trabalho dos
agentes públicos. Desde 5 de julho, “tendo como premissa
melhor fiscalização e apuração do registro de ponto de todos
os agentes públicos”, não é mais permitida qualquer tipo de
alteração manual da folha ponto. Também foi solicitado “maior
rigor aos servidores, para que não se abstenham em nenhuma
hipótese de registrar suas entradas e saídas”. De acordo com o
ato publicado, o descumprimento dessas medidas acarretará
em “penalidades administrativas, cíveis e penais”, nos moldes
da Lei 5110/10 e demais normas cabíveis.

PONTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (2)
A publicação das regras em Americana ocorre pouco mais
de uma semana depois que um médico ginecologista foi
apontado pelo vereador Gualter Amado (Republicanos) por
supostamente estar fraudando o registro de ponto na UBS
do Jardim São Paulo e depois sair para trabalhar no Hospital
Unimed, que é particular. A Secretaria de Saúde de Americana
abriu sindicância para investigar a denúncia, no dia 5 de julho.
A pasta analisa ainda uma suspensão preventiva do profissional. Segundo Gualter, o secretário de Saúde de Americana,
Danilo Carvalho Oliveira, tomou uma “decisão acertada” com
a publicação das novas regras e que isso “trará de volta a
moralidade pública na Saúde do município”.

PONTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE (3)
A Prefeitura de Americana foi questionada sobre a relação entre
a publicação das regras como a sindicância aberta. A administração afirmou que o “ato é de caráter administrativo e tem
como objetivo garantir maior rigor no controle do expediente dos
servidores”. “As regras já existem há muito tempo, pois são de natureza trabalhista, o que a Secretaria de Saúde fez em relação ao
ato foi reforçá-las”, afirmou. Sobre a existência de outros casos de
possíveis fraudes, a prefeitura afirmou que situações relacionadas
a cartão-ponto ou ponto eletrônico “são devidamente apuradas
pelo setor de Recursos Humanos que, ao indício de quaisquer
irregularidades dá ciência aos superiores hierárquicos, para que as
providências sejam tomadas no âmbito administrativo. Nenhum
outro caso segue em aberto”, concluiu a prefeitura, na nota.

Americana abre agenda
para faixa dos 34 anos
Com recebimento de mais 11.630 doses, cidade amplia campanha hoje
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Secretaria de Saúde de Americana inicia
nesta quinta-feira (15) a
vacinação contra a Covid-19 no público sem
comorbidades a partir
dos 34 anos de idade. O
agendamento
obrigatório pelo site oficial da
campanha já está aberto.
A antecipação em mais
um ano na faixa etária de
vacinação contra o novo
coronavírus foi anunciada depois que Americana
recebeu, nesta quarta-feira (14), mais um lote
contendo 11.630 doses
de vacinas. Foram recebidas 4.460 doses de CoronaVac e Pfizer, destinada à primeira dose dos
públicos já autorizados, e

Gabriel Chalita
em Hortolândia
A Prefeitura de
Hortolândia promove,
nesta quinta-feira
(15), às 18h30, o 9°
encontro do ciclo de
palestras “Percurso de
Webinários: Educação
na Rede”, da Secretaria
de Educação, Ciência e
Tecnologia. O evento,
gratuito e aberto,
receberá o educador e
filósofo Gabriel Chalita,
para refletir sobre “A
Educação Emocional
e os Alicerces da
Formação Humana”. O
evento será no canal da
secretaria no YouTube.

outras 7.170 doses da vacina AstraZeneca para a
segunda dose para quem
tem 63, 65 e 66 anos.
Segundo a prefeitura,
nesta quinta-feira (15),
o agendamento vai ter
o seguinte esquema: receberão a primeira dose
pessoas com 34 anos ou
mais, gestantes e puérperas (que deram à luz
recentemente), portadores de comorbidades,
deficientes permanentes e profissionais da
Educação, com 18 anos
ou mais. Além desses,
receberão a segunda
dose os profissionais de
saúde, profissionais da
Educação com 45 anos
ou mais, gestantes e
puérperas com 18 anos
ou mais e idosos com 63
anos ou mais.

“Os moradores de 43
anos ou mais que receberam a primeira dose da
vacina CoronaVac devem
aguardar até o dia 21 de
julho para tomar a segunda dose, pois o município ainda não recebeu
o lote equivalente a essa
aplicação”, informou a
Secretaria de Saúde.
Ainda segundo a pasta,
o agendamento está disponível desde 16h desta
quarta-feira e deve ser
feito no site www.americana.sp.gov.br/saude/
agendamentovacina.
‘XEPA’
O cadastro de interessados nas doses sobrantes de vacina ao
final de cada dia, a chamada “xepa”, também
soi ampliado, passando

agora a aceitar adesões
à lista de espera qualquer interessado a partir dos 29 anos de idade,
sem comorbidades.
Para se candidatar à
xepa da vacina, os moradores devem se cadastrar pessoalmente, ou
por telefone, em uma
das unidades básicas de
saúde e aguardar serem
chamados. O endereço e
telefone de cada unidade
estão disponíveis no site
saudeamericana.com.br,
onde o interessado deve
acessar a aba “estrutura”
e clicar em Unidades Básicas de Saúde.
A Vigilância Epidemiológica esclarece a vacina
somente é oferecida de
acordo com a disponibilidade do imunizante durante a campanha.

PANDEMIA

Americana tem mais 2 óbitos
por Covid e total chega a 745
A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância
Epidemiológica, informou
nesta quarta-feira (14) que
foram registrados mais
dois óbitos por Covid-19,
entre os dias 11 e 13 de
julho, sendo um homem
de 64 anos, do bairro São
Manoel, e que faleceu no
dia 11 de julho, e mulher,
de 57, da Vila Mathiensen,
falecida nesta terça (13).
Com esses novos registros, Americana agora tem

745 mortes pela Covid-19
desde o início da pandemia, em março do ano
passado.
Nesta quarta, o município também teve confirmados também 111 novos
casos positivos da doença,
o que elevou o total para
24.415 casos positivos
desde o começo da crise
sanitária. Deste total, 60
estão internados, 839 em
isolamento
domiciliar,
22.771 recuperados e 111

casos suspeitos aguardando resultados de exames.
HOSPITAIS
Nesta quarta-feira (13),
a taxa geral de ocupação
de leitos hospitalares para
Covid-19 em Americana
era de 81,58% em unidades com respiradores (de
76 no total, 62 estão ocupados) e de 81,93% de leitos sem respiradores (de
83 no total, 68 ocupados).
| DA REDAÇÃO
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SBO recebe doses e retoma vacinação
Após 3 dias de paralisação por falta de vacinas, público de 34 anos já pode ir aos postos a partir desta quinta
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Após três dias de paralisação, a vacinação contra
a Covid-19 para pessoas
entre 34 e 39 anos – sem
comorbidades – será retomada nesta quinta-feira (15) em Santa Bárbara
d’Oeste. A campanha
para esse público, antecipada pela prefeitura desde o dia 9, foi suspensa
na última segunda-feira
após o término das doses
em estoque.
A prefeitura informou
nesta quarta-feira que
a retomada a partir de
hoje será possível após
o envio de mais vacinas
por parte do governo do
estado. A prefeitura não
confirmou o número
de doses recebidas. Na
segunda-feira, quando
houve a paralisação na
campanha por falta de
vacinas, a Secretaria de
Estado da Saúde prometeu o envio de cerca de
8 mil doses à cidade durante a semana.
De acordo com comunidado da administração
municipal, a vacinação
portanto prossegue na
dade de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nos
ginásios municipais Dja-

AMERICANA

niro 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).
A vacinação para os
demais públicos já anteriormente inseridos na
campanha também continua, mas nas unidades
de saúde.
Diferente da vizinha
Americana, em Santa
Bárbara não há necessidade de agendamento,
bastando ao interessado
deve apresentar o CPF e
comprovante de endereço em seu nome em um
dos postos de vacinação.
Para agilizar o processo de identificação e vacinação, a Secretaria de
Saúde recomenda um
pré-cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.
sp.gov.br), do governo do
estado, a todos os públicos que vêm sendo inseridos no calendário de
imunização.
O Plano de Vacinação
no Município é desenvolvido com cronograma de
prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da
Saúde e da Secretaria de
Estado da Saúde.

Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste / Divulgação

VACINAÇÃO CONTRA COVID | Faixa dos 34 aos 39 anos será retomada nesta quinta em Santa Bárbara d’ Oeste

Sumaré também recomeça imunização hoje
Com sua campanha
de vacinação contra a
Covid-19 para novos públicos suspensa desde o
início da semana, Sumaré, a exemplo de Santa Bárbara d’Oeste, reto-

ma nesta quinta-feira
(15) imunização contra
o coronavírus a partir
das 9h. Podem receber a
vacina pessoas residentes na cidade a partir de
35 anos de idade.

Não é preciso agendamento. Basta comparecer a um dos pontos
de vacinação, munido
de documentos pessoais (RG, CPF), além de
comprovante de ende-

reço no nome da pessoa
ou cônjuge (neste caso,
deve levar a certidão de
casamento). Os endereços podem ser conferidos no site da prefeitura.

| DR

IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID

PANDEMIA

Conselho de
Assistência
Social assume

Hortolândia começa nesta quinta N.O avança vacinação
a vacinar público nascido até 1988 para os 35 e 36 anos

Os novos integrantes
do Conselho Municipal
da Assistência Social, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos de Americana,
tomaram posse nesta
quarta-feira (14), em assembleia por videoconferência, com a participação
do prefeito Chico Sardelli
(PV) e da secretária da
SASDH, Juliani Hellen
Munhoz Fernandes.
Foram eleitos para presidente do CMAS Carla
Amanda dos Santos Trindade, representante da
Associação Americanense
de Acolhimento, e para
vice-presidente Mariana
Leite Zimermann Araújo,
representante da Gestão
do Sistema Único de Assistência Social. Outros
14 conselheiros titulares,
ligados a secretarias municipais da prefeitura e a
entidades da sociedade
civil, também fazem parte
do conselho.

A partir desta quinta-feira (15), a Prefeitura
de Hortolândia inicia a
imunização contra a Covid-19 para pessoas sem
comorbidades nascidas
até 1988.
De acordo com a Secretaria de Saúde, essas
pessoas já podem fazer
o pré-cadastro no site
Vacina Já, do governo
estadual, e o agendamento no site da prefeitura, em www.hortolandia.sp.gov.br.
A vacinação é feita no
Centro de Convivência
da Melhor Idade (CCMI)
do Remanso Campineiro, localizado na Rua Euclides Pires de Assis, 200,
e em diferentes locais a
cada dia da semana.
O horário da vacinação é das 8h às 15h30.
A Secretaria de Saúde
reforça a orientação que
a vacinação é feita somente para as pessoas
que fizeram o cadastro e
o agendamento.

| DA REDAÇÃO

Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

IMUNIZAÇÃO | Hortolândia vacina das 8h às 15h30

No dia da vacinação,
as pessoas devem levar
a impressão ou a foto
da tela do agendamento, CPF, comprovante de

endereço deste ano ou
documento que comprove vínculo com o
município.

| DA REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Nova
Odessa passa a vacinar
um novo grupo etário
contra a Covid-19 a partir
desta quinta-feira (15).
Seguindo o calendário
proposto pelo estado,
passam a ser atendidos,
no Ginásio do Jardim
Santa Rosa, os moradores de 35 e 36 anos de
idade – em dias alternados, conforme o mês de
nascimento e a disponibilidade de doses.
As equipes alcançaram nesta quarta-feira
(14) a marca de 33.500
doses das vacinas contra
o novo coronavírus aplicadas. Foram mais 323
primeiras doses, totalizando 26.540 moradores
com ao menos uma dose
dos imunizantes, o que
representa 43,54% da
população total de Nova
Odessa, de acordo com a
prefeitura.
Também foram aplicadas mais 95 segundas
doses (sempre de acordo

com os prazos previstos
pelas fabricantes para
a dose complementar),
totalizando 6.960 moradores com esquema vacinal completo (incluindo
segundas doses e doses
únicas), o equivalente a
11,42% da população total, estimada em 60.956
pessoas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
A vacinação prossegue
nesta quinta-feira, para
moradores de 35 anos ou
mais. A imunização na
cidade segue o ritmo de
recebimento de vacinas
pelo PEI (Programa Estadual de Imunização).
As senhas correspondentes ao total de doses disponíveis para o dia são
distribuídas geralmente
de manhã, a partir das
8h. Eventualmente, pode
haver distribuição de senhas também à tarde, a
partir das 13h – dependendo sempre da disponibilidade de doses.
| DA REDAÇÃO

CIDADES
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Campinas lança plano de
R$ 4 bi em investimentos
Programa de ações de retomada econômica prevê gerar 20 mil empregos
Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas / Divulgação

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

Como parte das comemorações do aniversário de 247 anos de
Campinas, a prefeitura
anunciou nesta quarta-feira (14) o lançamento
do “Paes” (Programa de
Ativação Econômica e
Social), que contará com
R$ 4 bilhões em investimentos e prevê a geração
de 20 mil empregos.
De acordo com comunidado da prefeitura, o
programa, apresentado
pelo prefeito Dário Saadi
(Republicanos), será desenvolvido em cinco eixos: Estímulo à retomada
da atividade econômica;
Consumo das famílias;
Proteção social e geração de empregos; Capacitação/qualificação;
e
Melhora no ambiente de
negócios.
“O Paes é um conjunto
de iniciativas que busca estimular a retomada
econômica do nosso município e também a proteção social. Não podemos
dissociar o crescimento
econômico do cuidado
com a área social”, disse o
prefeito.
Saadi explicou, ainda,
que os cinco eixos vão
abranger desde as ques-

LANÇAMENTO | Prefeito apresenta diretrizes do Paes

EIXOS DO PROGRAMA
1 – Estímulo à retomada da atividade econômica
Ações e apoio e fomento para o setor produtivo que sofreu impacto decorrente das medidas de prevenção à Covid-19.
Investimento: R$ 250 milhões
2 – Consumo das famílias
Ações de injeção direta de recursos na economia.
Investimento: R$ 200 milhões
3 – Proteção social e geração de emprego
Apoio às famílias de baixa renda atingidas pela pandemia e geração de empregos e oportunidades.
Investimento: R$ 528,7 milhões
4 – Capacitação/Qualificação
Programas de qualificação de empreendedores, ensino profissionalizante e capacitação profissional.
Investimento: R$ 8 milhões
5 – Melhora no ambiente de negócios
Modernização dos instrumentos de gestão, sem abrir mão da responsabilidade e do equilíbrio fiscal, com nova legislação e regulamentação.
Investimento: R$ 3 bilhões ao ano.
FONTE: Prefeitura de Campinas

Praça A Poderosa terá
iluminação de LED
DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

Começou nesta terça-feira (13) a modernização do sistema de
iluminação na praça
A Poderosa, localizada
no Jardim Rosolém, em
Hortolândia.
As equipes da Prefeitura de Hortolândia
realizam a escavação
para a passagem da fiação subterrânea da rede
elétrica.
De acordo com a
Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão
Estratégica, no local serão instalados 10 postes
ornamentais
decorativos que acoplarão as
luminárias com a tecnologia LED, que oferecem maior potencial
de luminosidade, com

tões tributárias e mudanças em legislações, passando pela capacitação
e qualificação profissional dos empreendedores
até a proteção social por
meio de ações que promovam, inclusive, a geração de empregos.
“É importante fazer
essa série de ações para
estimular o desenvolvimento da cidade para
gerar riqueza, mas principalmente para minimizar
e amenizar os efeitos causados pela pandemia na
área social”, completou o
prefeito.
Para Wanderley de Almeida, vice-prefeito e
secretário de Relações
Institucionais, “um pacote dessa magnitude traz
um pouco de alívio para o
povo campineiro”.
ANÚNCIOS
Durante
entrevista
coletiva nesta quarta,
transmitida pela internet, o prefeito divulgou a
primeira ação dentro do
Paes, que é o programa
“Recomeça”, que prevê
beneficiar pequenas e
médias empresas e também o microempreendedor individual (MEI).
As demais ações serão
divulgadas nos próximos
dias.

BENEFÍCIO TEMPORÁRIO

HORTOLÂNDIA

economia. O trabalho
deve ser concluído em
20 dias.
“Serão oito postes
com 12 metros de altura, com duas lâmpadas
de LED em cada, e outros dois postes, também com 12 metros de
altura, com três refletores em cada um. Este
número de postes instalados é suficiente para
iluminar toda a área de
lazer”, explica a diretora
de iluminação pública
da Prefeitura, Fernanda
Cândido de Oliveira.
Esta é mais uma etapa
da revitalização da praça A Poderosa.
Desde o início do
ano, a Administração
Municipal
intensifica
diversas ações de manutenção, zeladoria e
melhorias no local.
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‘Bolsa Educação’ vai
contratar 20 mil em SP
O governador de São
Paulo, João Doria (PSDB),
anunciou nesta quarta-feira (14) o início das inscrições dos interessados em
participar do programa
“Bolsa do Povo Educação”.
A iniciativa irá contratar
20 mil pessoas, que serão
responsáveis de alunos da
rede estadual de ensino
para prestar apoio geral às
escolas, com um benefício
mensal de R$ 500 por mês
durante seis meses.
Os selecionadis vão
atuar principalmente no
acompanhamento de protocolos sanitários, garantindo o retorno presencial
seguro para estudantes e
funcionários, segundo o
governo de São Paulo.
“O Bolsa do Povo Educação é mais um programa
da Rede de Proteção Social
do governo do estado de
São Paulo, que já beneficia

hoje 2 milhões de pessoas
em situação de alta vulnerabilidade”, disse Doria.
As inscrições serão de 19
a 31 de julho e podem ser
feitas pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br.
A medida faz parte de
uma série de anúncios
do governo para o enfrentamento das condições adversas geradas por
conta da pandemia de
Covid-19.
O Bolsa do Povo Educação tem como principal
objetivo auxiliar as famílias a superar os desafios
educacionais e financeiros
provocados pela pandemia e ampliar o envolvimento de toda a comunidade escolar, reforçando
vínculos entre alunos, professores e servidores da
Educação e gerando novos
postos de ocupação.

| DA REDAÇÃO

GIRO

Campanha ‘Acias Solidária’
agora arrecada alimentos
Depois de arrecadar mais de 300 peças de
agasalhos, cobertores e sapatos, a Acias
(Associação Comercial, Industrial e Agropecuária
de Sumaré) lança uma nova etapa da campanha
“Acias Solidária”. Agora o foco é arrecadar
alimentos não perecíveis para doar às pessoas
em situação de vulnerabilidade. Os interessados
em contribuir com esta nova fase da campanha
podem fazer as doações na sede da Acias, na Rua
Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro. A exemplo
do que ocorreu durante as doações de agasalho,
a Acias disponibilizou uma caixa identificada
com a campanha de arrecadação de alimentos,
que está disponível na recepção da associação.
As doações podem ser feitas de forma rápida e
segura. O presidente da Acias, Juarez Pereira da
Silva, afirma que a ideia da campanha é mobilizar
associados e parceiros, além do público em
geral, para arrecadar a maior quantidade de
alimentos possível. “A Acias sempre esteve ao
lado das instituições da cidade, contribuindo
com campanhas sociais. Com estas ações
esperamos reforçar ainda mais nossos laços com
a comunidade”, comenta Juarez.
Divulgação

ACIAS | Espaço na sede da entidade coleta doações

Nova Odessa supera 5,4 mil
cestas básicas doadas no ano
A Prefeitura de Nova Odessa realizou nesta
quarta-feira (14) a sétima entrega de cestas
básicas deste ano. Estão sendo distribuídas neste
mês mais 700 unidades a famílias cadastradas
na Diretoria de Promoção Social do Município,
totalizando 5.450 cestas básicas entregues até
aqui nos sete primeiros meses deste segundo ano
da pandemia de Covid-19. Segundo a Promoção
Social, desse total, 3.800 cestas foram adquiridas
pela Prefeitura de Nova Odessa para o Programa
“Cesta Básica Municipal”, enquanto as demais
1.650 foram doadas por empresas, redes de
supermercados e iniciativas de grupos e cidadãos
da cidade. Neste mês de julho, por exemplo, 200
das cestas foram doadas pela empresa Hanier
Especialidades Químicas Ltda.

Sumaré anuncia criação de
duas novas feiras noturnas
Em celebração aos 153 anos de Sumaré, a
prefeitura anuncia para a próxima terça-feira
(20) o início de duas novas feiras noturnas na
cidade. As feiras livres serão implantadas na
pista de skate da Avenida da Amizade e no balão
da Avenida Mercedes Tiago, no Jardim Dulce,
próximo ao condomínio Viva Vista, ambas na
região de Nova Veneza. Funcionarão às terçasfeiras, das 17h às 22h. Serão barracas de hortifruit,
roupas, alimentos, flores e utensílios de uso
geral, além dos food trucks e feira de artesanato.
A programação dos 153 anos da cidade conta
com atividades culturais, artísticas, ações de
orientação e prevenção em saúde.
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CPI DA COVID

Diretora nega irregularidades,
mas admite descaso do governo
Representante da Precisa voltou a falar à comissão, que foi prorrogada
Pedro França / Agência Senado

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

A diretora-técnica da
Precisa Medicamentos,
Emanuela Medrades, negou irregularidades no
contrato para a venda da
vacina indiana Covaxin,
mas admitiu que não
houve nenhuma preocupação do Ministério da
Saúde durante a negociação com o calote milionário que outra empresa
do grupo havia dado no
governo federal. A CPI foi
prorrogada por 90 dias.
A representante da
empresa também disse
à CPI da Covid que era
“mentirosa” a ata de uma
reunião do Ministério
da Saúde, que conteria
uma proposta de US$ 10
por dose da vacina, inferior ao valor que acabou
constando no contrato.
Em um dos momentos
mais tensos, ela contradisse sua própria fala a
respeito da polêmica envolvendo as faturas para
o pagamento da Covaxin,
apresentando uma versão alinhada ao Palácio
do Planalto. O depoimento dela foi retomado na
manhã desta quarta-feira
(14), após uma sessão tumultuada e marcada por
um imbróglio jurídico no
dia anterior.
O presidente da CPI,
senador Omar Aziz (PSD-AM), decidiu na ocasião
suspender a sessão, após
a depoente, amparada
por habeas corpus, se re-

SESSÃO | Emanuela Medrades fala à CPI da Covid ontem

cusar a responder mesmo
questões simples, como
seu vínculo empregatício
com a Precisa.
Aziz ingressou com
embargo junto ao STF
(Supremo Tribunal Federal) para esclarecer os limites do direito ao silêncio. O ministro Luiz Fux,
presidente do Supremo,
atendeu parcialmente a
dois embargos (recursos), um apresentado
pela CPI e outro pela defesa de Emanuela.
Na retomada da sessão
nesta quarta, Emanuela
mudou radicalmente seu
comportamento e respondeu todas as perguntas feitas pelos senadores
do colegiado. Ela afirmou

que o Ministério da Saúde
não questionou a Precisa
sobre o fato de a empresa
Global, que faz parte do
mesmo grupo societário
da companhia, ser acusada de ter dado calote na
pasta.
A Global recebeu em
2017 antecipadamente
R$ 20 milhões por medicamentos de doenças
raras que nunca foram
entregues quando o ministro era o atual deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Jair
Bolsonaro na Câmara. O
presidente da empresa,
Francisco Emerson Maximiano, conhecido como
Max, também é sócio da
Precisa.

Após investigação, o
Ministério Público Federal denunciou a Global e
Barros por improbidade
administrativa.
Em resposta a questionamento do senador
Humberto Costa (PT-PE),
Emanuela afirmou que o
Ministério da Saúde não
questionou a Precisa a
respeito da acusação feita
à empresa sócia durante
negociação para a compra da Covaxin. Emanuela alegou que os funcionários da Precisa tinham
experiência na compra de
vacinas e isso credenciava
a companhia a fazer o negócio, embora a empresa
em si nunca antes tivesse
adquirido imunizantes.
Em outro momento da
sessão, a depoente afirmou que o valor de US$
15 estabelecido para a
compra da Covaxin é determinado pela Bharat
Biotech e não pela empresa que ela representa
e intermediou o contrato
com a farmacêutica indiana. A representante
da Precisa negou que tivesse apresentado uma
oferta para o Ministério
da Saúde com o preço de
US$ 10 por dose da vacina da Covaxin. O contrato
final previa preço de US$
15 por dose. “Eu não sei
por que colocaram que o
produto custaria US$ 10,
porque o produto não foi
ofertado. Existe sim uma
expectativa que esse valor
fosse de menos de US$
10”, afirmou.

PANDEMIA

Agora ministério admite que ‘kit Covid’ é ineficaz
Em documentos enviados à CPI da Covid-19 nesta semana, o
Ministério da Saúde admitiu que a cloroquina e
os demais medicamentos do chamado “kit Covid” são ineficazes no
combate à doença. As
informações são do site
Congresso em Foco.
“Alguns medicamentos foram testados e não
mostraram benefícios
clínicos na população
de pacientes hospitalizados, não devendo ser
utilizados, sendo eles:
hidroxicloroquina
ou
cloroquina, azitromici-

na, lopinavir/ritonavir,
colchicina e plasma convalescente. A ivermectina e a associação de casirivimabe + imdevimabe
não possuem evidência
que justifiquem seu uso
em pacientes hospitalizados, não devendo ser
utilizados nessa população”, diz documento.
As notas técnicas que
demonstram a ineficácia
comprovada dos medicamentos
defendidos
pelo presidente Jair Bolsonaro foram entregues
à comissão por um pedido do senador Humberto Costa (PT-PE).

Arquivo / TodoDia Imagem

KIT | Cloroquina faz parte

Além de contar com a
recomendação do pre-

sidente, o “kit Covid” foi
defendido por apoiadores do governo e indicados pelo aplicativo
TrateCov, do Ministério
da Saúde, em Manaus,
em janeiro deste ano. A
pasta alegou que a plataforma foi colocada no ar
por um hacker.
A recomendação do
presidente aos medicamentos em detrimento
de vacinas faz parte da
investigação da CPI. Os
senadores apuram um
suposto favorecimento
de laboratórios e a compra de medicamentos do
“kit Covid”. | FOLHAPRESS

GIRO

Homem é agredido e tem suástica
desenhada na testa em ataque em MG
A Polícia Civil de Minas Gerais investiga denúncia
de ataque homofóbico de simpatizantes nazistas
contra o dono de uma lan house na cidade de
Itaguara, município da região metropolitana de
Belo Horizonte, a 100 km da capital. A vítima,
de 48 anos, teve a suástica desenhada na testa e
sofreu um corte na parte inferior das costas. O
ataque ocorreu na noite desta terça (13). O dono
da lan house relatou à PM que havia acabado de
atender clientes quando quatro homens entraram
na loja e o agrediram. Disse que, durante o ataque
na noite de terça, injetaram uma substância
em seu corpo com seringa e que, depois disso,
desmaiou. Quando acordou, notou manchas
de sangue no chão e viu que os agressores não
estavam mais no local.
Reprodução

CASO | Homem teve suástica desenhada na testa

Mortalidade por Covid caiu 46% em SP
com avanço da vacinação, diz João Doria
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB),
afirmou que a mortalidade por Covid-19 em
pessoas internadas caiu 46% no estado após
o avanço da vacinação. Em março, no auge
da pandemia no estado, 35% das pessoas que
eram internadas pela doença morreram. Em
junho, a proporção caiu para 19%. “A queda
de mortalidade, que foi de 46%, é resultado
dos altos índices de cobertura vacinal. Por
isso, defendemos, vacinar é a melhor forma de
preservar vidas”, disse o governador em entrevista
coletiva na tarde desta quarta-feira (14). Além da
queda na mortalidade, também houve redução de
44% nas internações no estado. Segundo a Saúde,
há diminuição de internados tanto em leitos de
UTI como nas enfermarias.

Câmara aprova projeto de lei que
suspende despejos até o fim do ano
A Câmara dos Deputados manteve o texto do
Senado e aprovou projeto que suspende até o
fim do ano o cumprimento de ordens de despejo
e remoções forçadas em imóveis urbanos. O
objetivo é impedir o despejo de inquilinos que
ficaram inadimplentes por não terem condições
de pagar o aluguel devido à piora de sua situação
financeira durante a pandemia de Covid-19.
Argumentando que o texto da Câmara estimularia
invasão de terras, os senadores excluíram imóveis
rurais da proposta. Os deputados mantiveram a
mudança por 313 votos a favor e 131 contrários.
Agora, o projeto segue para sanção ou veto do
presidente Jair Bolsonaro.
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PLANALTO

Com obstrução intestinal,
Bolsonaro é transferido
a hospital de São Paulo

Reprodução / Redes sociais

Presidente passaria por exames de avaliação clínica
que definiriam necessidade de cirurgia de emergência
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O presidente Jair Bolsonaro foi transferido para
São Paulo, após seu médico constatar nesta quarta-feira (14) um quadro
de obstrução intestinal.
Na capital paulista, onde
o presidente chegou por
volta das 18h50, ele passaria por novos exames para
verificar se uma cirurgia
de emergência seria necessária. A informação foi
confirmada em nota do
Palácio do Planalto.
“Após exames realizados no HFA [Hospital das
Forças Armadas], em Brasília, o Dr. [Antonio Luiz
de Vasconcellos] Macedo,
médico responsável pelas
cirurgias no abdômen do
Presidente da República,
decorrentes do atentado
a faca ocorrido em 2018,
constatou uma obstrução
intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde
fará exames complementares para definição da
necessidade, ou não, de
uma cirurgia de emergência”, diz o comunicado da Secretaria Especial
de Comunicação Social.

Bolsonaro falou nas
redes sociais sobre seu
estado de saúde e aproveitou para criticar o PT
e o PSOL, seus adversários políticos. “Mais um
desafio, consequência
da tentativa de assassinato promovida por
antigo filiado ao PSOL,
braço esquerdo do PT,
para impedir a vitória de
milhões de brasileiros
que queriam mudanças
para o Brasil. Um atentado cruel não só contra
mim, mas contra a nossa
democracia”, escreveu.
“Peço a cada um que
está lendo essa mensagem que jamais desista das nossas cores, dos
nossos valores! Temos
riquezas e um povo maravilhoso que nenhum
país no mundo tem. Com
honestidade, com honra
e com Deus no coração é
possível mudar a realidade do nosso Brasil. Assim
seguirei!”
No texto, com forte conotação política, Bolsonaro afirmou que pretende seguir atuando para
“tirar o país de vez das
garras da corrupção, da
inversão de valores, do

INTERNADO | O presidente Jair Bolsonaro passou por bateria de exames em hospital

não
necessariamente
no hospital”. O cirurgião
Antônio Luiz Macedo,
por quem Bolsonaro foi
operado quando levou
uma facada no abdome,
em setembro de 2018, foi
chamado para Brasília.
Ministros ouvidos sob
reserva disseram que, no
início da tarde, Bolsonaro
estava sedado por causa dos exames que havia
feito. Eles esperavam a
avaliação do médico, mas
defendiam que o presidente fosse logo submetido a uma cirurgia para
corrigir eventuais problemas decorrentes da
facada.
“O presidente está
no HFA em repouso, foi
medicado. Falei com o
ajudante de ordem dele,
ele está bem. Teve fortes
dores às 4h, mas nada
de grave até o momento.
Então, graças a Deus, ele
está muito bem. Repousando, que é o que ele
precisa”, disse o minis-

tro da Casa Civil, general
Luiz Eduardo Ramos.
A informação de que
Bolsonaro foi sedado
pela manhã para descansar foi confirmada posteriormente pelo ministro
das Comunicações, Fábio Faria. “O presidente
está bem, ele foi sedado
pela manhã para descansar. Acordou, conversou
com o médico e o médico vai levar ele para São
Paulo”, afirmou.
FLÁVIO
O senador Flávio Bolsonaro deve seguir nesta quinta (15) para São
Paulo para acompanhar
o tratamento do pai. Segundo ele, a previsão é
que Bolsonaro fique em
observação por três dias
para avaliar a necessidade de uma cirurgia.
Bolsonaro ficará internado no hospital Vila
Nova Star. “Pelo que estou sabendo é uma pequena obstrução no in-

testino dele, foi preciso
tirar uma quantidade de
líquido do estômago e
talvez esteja aí a razão de
ele estar tossindo tanto,
com tanto soluço. Mas a
informação médica que
eu tenho até o momento
é que está tudo sob controle, o presidente está
bem, mais uma precaução para estar mais perto”, completou.
Flávio afirmou ainda
que pessoas próximas ao
presidente vêm notando que Bolsonaro tem
apresentado dificuldades
para falar e para discursar. Por isso, segundo Flávio, ele vem recebendo
conselhos para reduzir o
número de agendas. “A
gente percebeu a dificuldade dele até de falar, de
fazer discurso. Ele está se
submetendo a uma agenda muito intensa, todo
mundo até pedindo para
que ele dedicasse um
pouquinho mais de seu
tempo a dormir bem.”

COVID-19

PANDEMIA

Argentina chega a 100 mil óbitos
e tenta acelerar a vacinação
Com mais 610 óbitos
nesta quarta-feira (14),
a Argentina ultrapassou
a marca de 100 mil mortos por Covid, em meio
a uma tentativa de acelerar a vacinação a partir da combinação de
imunizantes e ao temor
diante da variante delta
-identificada em ao menos 15 pessoas que chegaram do exterior.
Os testes para a combinação de fármacos de
diferentes laboratórios
começou na segunda
(13), com mais de 4.000
voluntários. A ideia é
vacinar aqueles que
receberam, na primeira dose, o imunizante
Sputink V. O laboratório russo Gamaleya,
que fechou contrato de

crime organizado, e para
garantir e proteger a liberdade” do povo.
Nesta madrugada, Bolsonaro deu entrada para
exames no Hospital das
Forças Armadas com dores abdominais. Segundo nota da Presidência
da República, ele seguiu
orientação de sua equipe médica para a realização de exames a fim
de investigar a causa dos
soluços.
Mais tarde nesta quarta, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho
do presidente, relatou
que seu pai apresentou
durante a noite muito
incômodo e dificuldade
de respirar. “Soube cedo,
bastante cedo, quando
estava se dirigindo ao
hospital. Mas passou a
noite também com dificuldades por causa do
soluço, dificuldade de
respirar, estava com muito incômodo, então foi ao
hospital para ser examinado”, disse Flávio.
De acordo com o Planalto, por orientação
médica, o presidente ficaria sob observação “no
período de 24 a 48 horas,

10 milhões de vacinas
com o governo argentino, afirmou não ter
capacidade industrial
para cumprir o acordo a
tempo, devido ao agravamento da pandemia
na Rússia. Assim, mais
de 6 milhões de argentinos que receberam a
primeira dose da Sputnik V correm o risco de
ultrapassar o teto de 3
meses, considerado o
intervalo máximo entre
a primeira e a segunda
aplicação.
Os estudos tentam
avaliar a possibilidade
de completar a imunização com uma dose da
AstraZeneca, também
de vetor viral não replicante, ou da Sinopharm.

| FOLHAPRESS

Brasil registra mais 1.574 mortes em 24 h
O Brasil registrou 1.574
mortes por Covid e 56.956
casos da doença, nesta quarta-feira (14). O
país, dessa forma, chegou a 537.498 óbitos e a
19.209.021 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2
desde o início da pandemia. As médias móveis de
mortes e de casos permanecem elevadas. A média
móvel de óbitos agora é
de 1.270, redução de 19%
em relação ao dado de
duas semanas atrás. O
país chegou ao 175º dia
seguido de média acima de 1.000. Já a média
móvel de casos agora é
de 42.866, cerca de 21%
menor do que o dado de
quatorze dias atrás.
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.
VACINAÇÃO
Os dados da vacinação
contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados
em 22 estados e no Distrito Federal.O Brasil registrou 1.580.833 doses de

Arquivo / TodoDia Imagem

VACINA | Reduz mortes

vacinas contra Covid-19.
De acordo com dados
das secretarias estaduais
de Saúde, foram 912.894
primeira doses e 490.678
segundas. Também entram nessa conta 177.261
doses únicas da Janssen
aplicadas.
Ao todo, 86.332.655
pessoas receberam pelo

menos uma dose da vacina contra a Covid no
Brasil - 29.210.770 delas
já receberam a segunda
dose do imunizante.
Somadas as doses únicas da vacina da Janssen
contra a Covid, já são
32.118.717 pessoas totalmente imunizadas no
país. Com isso, 55,46% da
população com mais de
18 anos já recebeu uma
dose (seja ela a 1ª dose de
alguma vacina ou o imunizante de dose única)
e 19,96% (também com
mais de 18 anos) recebeu
as duas doses recebidas
ou a dose única da Janssen. Mesmo quem completou o esquema vacinal
com as duas doses deve
manter cuidados básicos,
como uso de máscara de
máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.
| FOLHAPRESS
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DJ Ivis é preso após agressão a ex-mulher
Justiça determina prisão preventiva do músico, que aparece em vídeos batendo na ex Pamella Holanda
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O músico Iverson de
Souza Araújo, conhecido
como DJ Ivis, 29, foi preso na tarde desta quarta-feira (14), no Ceará, após
sua ex-mulher, Pamella
Holanda, 27, denunciar
uma série de agressões. A
detenção foi confirmada
pelo governador do estado, Camilo Santana, nas
redes sociais.
“Acabo de ser informado pelo nosso secretário
de Segurança da prisão
do DJ Ivis, no caso das
agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada
ontem pela nossa Polícia
Civil e foi decretada há
pouco pela Justiça. Que
responda pelo crime cometido”, afirmou.
Holanda denunciou as
agressões em seu perfil
no Instagram no último domingo (11), com
imagens de socos, rapas
e empurrões desferidos
por ele. Em algumas
das situações, ela estava
com a filha do casal nos

braços. Duas pessoas,
sendo uma delas a mãe
de Holanda, também
aparecem.
DJ Ivis postou vídeos,
após a divulgação das
imagens,
afirmando
que há coisas que o vídeo não mostra. “Eu
sempre apanhei com a
minha filha no braço,
alguém tem noção do
que é isso?”, questionou
ele, que afirmou que era
impedido de sair de casa
pela ex, que não aceitava
o término.
“Sempre tentei fazer de
tudo para que isso não
chegasse ao extremo. E,
como eu disse, tenho
como provar tudo, nada
vai justificar a reação que
eu tive, mas não aguentava mais ameaças”, afirmou. “Saí de casa e tenho
assumido todas as despesas da filha. Tudo será
devidamente provado.”
Após a divulgação
dos vídeos de agressão,
muitos famosos e anônimos prestaram apoio
a Holanda. Já DJ Ivis foi
afastado de seus compromissos profissionais

pela produtora que gerenciava sua carreira até
então, mas ganhou mais
de 200 mil seguidores
em suas redes sociais.
Em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo),
Pamella afirmou que sofreu a primeira agressão
do marido quando estava grávida da filha e que
chegou a ser agredida
também por amamentar
a menina após diagnóstico positivo de Covid,
mesmo com liberação
do médico. Ela usou suas
redes sociais no início da
semana para agradecer
pelo apoio recebido e
disse que agora se sente melhor após expor a
violência que sofria. Ela
ainda afirmou que “não
existe fama, status, dinheiro, posição social,
contato ou influência
que permita ele [Ivis] de
ficar impune”.
“Dizer que não estou
bem, mas que estou segura, eu e minha filha. E
dizer também que hoje o
meu choro é de alívio por
ter certeza que Deus está

MEIO AMBIENTE

Reprodução

PRISÃO | DJ Ivis no momento em que foi preso pela polícia do Ceará nesta quarta-feira

com a gente, que nunca
mais vou viver o que vivi
e que não preciso mais
fingir pra ajudar ninguém”, postou.
Produtor, cantor, compositor e tecladista, o artista emplacou hits como
“Volta Bebê, Volta Neném”, “Não Pode se Apaixonar” e “Volta Comigo

BB”. Ele já foi tecladista e produtor da banda
Aviões do Forró e depois
participou da reconstrução da carreira do líder
do grupo, Xand Avião.
APOIO
Pamella recebeu o
apoio de vários artistas
após divulgar as cenas de

agressão. “Por nenhuma
mulher a mais silenciada, a violência não deve
nem pode nos calar. Não
existe justificativa. Todo
o meu apoio a Pamella e
repúdio às cenas e atos
de horror do Dj Ivis. Violência contra mulher é
crime”, disse Juliette Freire, 31, campeã do BBB 21.

ECONOMIA

Europa lança plano contra poluição com Ministério eleva previsão de crescimento
veto a veículos a combustão em 2035 econômico do país para 5,3% em 2021
A União Europeia apresentou nesta quarta-feira
(14) seu novo plano para
tentar reduzir a poluição gerada pelo bloco
e, assim, conter o aquecimento global. As propostas preveem, entre
outras coisas, aumento
do uso de energias limpas - como solar e eólica
-, estímulos para o uso
de carros elétricos e veto
à fabricação de automóveis movidos a combustão a partir de 2035.
Há também pontos
polêmicos, como taxas
extras para importar produtos que sejam fabricados fora do bloco sem
respeitar as regras ambientais e a orientação
de aumentar taxas sobre
combustíveis como diesel e gasolina.
As mudanças ainda
precisam ser aprovadas
pelo Parlamento do bloco e pelo Conselho Europeu (que reúne chefes de
Estado ou de governo), o
que demandará acordos
entre os 27 países-membros e com a indústria
europeia. Em alguns temas, também será preciso de consenso com
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META | Carros a combustão estão com os dias contados

parceiros comerciais de
outras partes do mundo.
O pacote foi chamado
de “Fit to 55” (adaptado
para 55%). “Nós temos a
meta, e agora apresentamos o mapa de como
chegaremos lá”, disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (o braço Executivo
do bloco), responsável
pela elaboração do projeto. A implantação das
medidas deverá custar
em torno de 500 bilhões
de euros (R$ 3 trilhões).
Há a proposta de criar
um novo Fundo Climático Social, custeado pelo
orçamento da UE, para
ajudar os países na tran-

sição. Ele deve gerar 72,2
bilhões de euros (R$ 432
bilhões) em investimentos entre 2025 e 2032.
Além disso, foi proposto
que os países também
coloquem recursos e dobrem o montante.
O objetivo principal do
pacote é reduzir as emissões de gases de efeito
estufa em 55% até 2030,
tendo como base os níveis de 1990, para que
os países se aproximem
do objetivo de atingir a
neutralidade de carbono
(que todas as emissões
sejam absorvidas de alguma forma), uma meta
europeia para 2050.

| FOLHAPRESS

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia aumentou a projeção para
o crescimento da economia este ano e também para a inflação. As
estimativas estão no Boletim Macrofiscal divulgado nesta quarta-feira
(14). A projeção para
o crescimento do PIB
(Produto Interno Bruto),
a soma de todos os bens
e serviços produzidos
no país, passou de 3,5%
para 5,3% em 2021, em
relação ao último boletim, divulgado em maio.
O aumento se deve à
incorporação do resultado positivo do primeiro trimestre do ano, que
“foi melhor que o esperado”, com alta de 1,2%
na comparação com o
trimestre imediatamente anterior, com ajuste
sazonal, e superou as
estimativas de mercado.
“Esse avanço se soma à
retomada do crescimento observada nos dois
trimestres
anteriores,

mesmo com o recrudescimento da pandemia
de Covid-19 no início
deste ano”, diz o boletim.
De acordo com o documento, os indicadores
de confiança refletem
melhoras nas expectativas dos empresários,
com crescimento em todos as áreas, em especial
no setor de serviços, e
boas perspectivas para o
segundo semestre, dado
o avanço da vacinação
da população e redução do distanciamento social. “Conforme o
avanço da vacinação
em massa, projeta-se
crescimento do setor de
serviços no segundo trimestre de 2021, que é de
importância crucial para
a retomada da atividade,
do emprego e da renda
da população brasileira”,
diz o documento.
A retomada do investimento em 2021 também
é destaque, com alta
de 43,6% na produção
de bens de capital no
acumulado do ano até
maio deste ano, frente
ao mesmo período do

ano anterior. Segundo o
boletim, essa recuperação contribuirá para a
ampliação da capacidade produtiva neste e nos
próximos anos.
Para o secretário de
Política
Econômica,
Adolfo Sachsida, o caminho para o maior crescimento econômico passa
ainda pela continuidade
da agenda de reformas
estruturais, políticas de
consolidação fiscal, privatização e concessões e
reformas pró-mercado,
além da manutenção
do ritmo de vacinação.
“Não há dúvidas, hoje
a vacinação em massa
é a melhor política econômica possível”, disse,
em coletiva virtual para
apresentar os dados do
boletim.
Para os próximos anos,
de 2022 a 2025, a estimativa de crescimento do
PIB da SPE se manteve
em torno de 2,5%. Entretanto, há incertezas e,
para a Economia, ainda
é necessário prudência,
devido aos efeitos da
pandemia e do risco da
crise hídrica.
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ROCK IN RIO

Festival de conversas vai reunir

Fábio Porchat, Alok e Monja Coen

Fotos: Divulgação

AMON BORGES
FOLHAPRESS

O Rock in Rio vai promover um festival de conversas online e gratuito de
14 a 17 de setembro. Fábio Porchat, Alok, Monja
Coen, Gabriel, o Pensador
e o jornalista Nelson Motta
estão entre os mais de 200
nomes que a organização
do Humanorama pretende reunir.
Realizado simultaneamente no Brasil e em Portugal, o evento terá quatro
salas virtuais para receber pessoas de diferentes
áreas de atuação — empresários, artistas, executivos e acadêmicos, que vão
ser confirmados ao longo
das próximas semanas.
Os convidados vão participar cerca de 80 horas
de conteúdo, disponíveis
no site oficial, entre workshops, debates e reflexões sobre temas atuais
por “um mundo melhor”,
lema do Rock in Rio. Sustentabilidade, questões
de gênero, raciais e ambientais devem figurar na
pauta.
Assim como ocorre na
Cidade do Rock, o público
terá a opção para escolher
o que deseja ver nos diferentes palcos — no caso,
os canais “Sou”, “Nós”, “Somos” e “Experiências de
Aprendizagem”.
Os quatro espaços são
divididos por temas, ex-

Evento com as
atrações musicais
foi remarcado para
setembro de 2022

DISTANTE | Edições presenciais ainda devem demorar

plica a organização. No
“Sou”, o foco é sustentabilidade individual e o autoconhecimento; o canal
“Nós” explora as relações
interpessoais, o poder do
coletivo e da colaboração;
o “Somos” aborda o universo do impacto social e
a relação com o meio ambiente, explorando temas
como a cidadania ativa,
economia
sustentável,
criação de valor; e o canal
“Experiências de Aprendizagem” será o epicentro
dos workshops práticos,
liderados por professores
e especialistas que abordarão as três temáticas dos
restantes canais.
Segundo a produção, a
ideia é “abrir espaço a novas perspectivas e visões
sobre alguns dos assuntos

mais complexos da sociedade, explorando diferentes aspectos do ser humano e a sua capacidade de
autorreflexão e de se relacionar com os outros”.
“Como é que a gente pode funcionar como
uma gota no oceano, no
sentido de cativar mais
pessoas? A gente começou a entender que é importante partilhar a visão
de mundo”, diz Roberta
Medina, vice-presidente-executiva do Rock in Rio
em entrevista por vídeo à
reportagem.
O Humanorama é mais
uma iniciativa do tradicional festival de música na
área da educação, depois
de ter criado uma unidade
de negócio dedicada ao
learning experience.

O CRIADOR | Roberto Medida crê na retomada do setor

Muito confiante eu não vejo ninguém
que esteja
ROBERTA MEDINA
empresária

Para Roberta Medina,
“inovar e inspirar são palavras intrínsecas ao festival
e fazem parte da visão de
construção de um mundo
melhor. “Acreditamos que
o Rock in Rio Humanorama é mais um passo nesse
sentido, ao ser um projeto
que promove o diálogo,
fomenta novas ideias e
fornece ferramentas e in-

sights que podem gerar
um impacto significativo
na sociedade, começando
pelo próprio desenvolvimento de cada um”.
“O Rock in Rio Humanorama surge para inspirar, provocar reflexões,
estimular a aprendizagem
e explorar a relação com
o próximo, que nos torna
mais humanos”, diz Aga-

MODERNISMO

tha Arêas, vice-presidente
de learning experience do
Rock in Rio.
De acordo com Roberta Medina, uma edição
presencial do Humanorama deve ocorrer ainda
no primeiro semestre de
2022 — provavelmente em
meados de abril ou maio
— com espaços montados
em Portugal e no Brasil.
Já o Rock in Rio com
atrações musicais, por
causa da pandemia, foi
remarcado para os dias 2,
3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na Cidade do
Rock, montada no Parque
Olímpico (zona oeste do
Rio).
Em Lisboa, por sua vez,
o festival foi adiado em
2020 e 2021, tendo sua
próxima edição sido marcada para os dias 18, 19, 25
e 26 de junho de 2022.
Questionada sobre as
remarcações
Roberta
Medina diz ser otimista,
mas tem ressalvas. “Muito confiante eu não vejo
ninguém que esteja. Eu
sou super otimista e estava muito confiante no
final do ano passado. E
pimba”, afirma. “Eu acho
que depois do susto que a
gente tomou, todo mundo
achando que 2021 era um
ano de limpeza, quem é
que tem confiança como
que quer que seja, de uma
pandemia, de um bichinho que ninguém controla?”, completa.
Helder Fruteira e Henrique Sauer/Ladybird.tv

SP abre a programação do
Centenário da Semana de 22
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A Secretaria Municipal
de Cultura de São Paulo
lançou a primeira parte
da programação que marca as comemorações do
centenário da Semana de
Arte Moderna. O evento,
que aconteceu na capital
paulista em fevereiro de
1922, jogou luz sobre o
modernismo, movimento
que deu novos rumos à
cultura brasileira no século passado.
Batizado de Modernismo 22+100, o projeto que
abarca todas as atividades
relacionadas à celebração
do centenário começa oficialmente com a estreia
do Ciclo Modernismo
22+100, com a divulgação

de um vídeo-manifesto no
qual a pasta apresenta sua
visão do que chama de
novo modernismo, e com
o lançamento do site do
projeto, o 22mais100.prefeitura.sp.gov.br.
O manifesto que marca
o centenário dá o tom de
provocação e o peso que a
efeméride tem para a pasta com a afirmação de que
a “cultura enfrenta uma
encruzilhada”, mas que
“a arte abre caminhos”. E
apresenta o que chama de
novo modernismo: “a periferia no centro e o centro
na periferia”.
“O 22 de agora quer menos preconceito, menos
elogio à ignorância e muito mais diversidade”, diz
o texto escrito por Hugo
Possolo, diretor geral da

Fundação Theatro Municipal, com participação do
secretário de Cultura, Alê
Youssef. “É mais que uma
celebração, é a retomada
cultural”.
Também há uma programação prévia para entre os meses de dezembro
de 2021 a setembro de
2022, quando se comemora o bicentenário da independência do país. Entre as atividades citadas,
estão shows de Música
Antropofágica no Vale do
Anhangabaú; o Festim no
Vale -também no Anhangabaú, inspirado no Banquete Antropofágico de
1929; cortejos modernistas em todas as regiões da
cidade; um espetáculo do
Balé da Cidade baseado
na obra de Tarsila do Ama-

ESTREIA | Frame do vídeo Manifesto Modernismo 22+100, que dá o tom do projeto

ral; e uma mini edição da
Virada Cultural.
A expectativa para a
retomada cultural nas
ruas da cidade é grande.
“O ‘plano A’ para 2022 é a
ocupação ampla, geral e
irrestrita das ruas”, afirma
Youssef. “Claro que tudo
vai ser feito de acordo com
as limitações e liberações
da área de saúde, por isso
também temos um ‘plano
B’, com os protocolos. En-

tretanto eu acredito que o
22+100 terá, sim, uma dimensão de ocupação cultural do espaço público”,
ressalta.
O secretário lembra
que parte das atividades
comemorativas do centenário estão concentradas
entre os dias 11 e 18 de fevereiro - e, se for possível,
o primeiro final de semana pré-Carnaval será no
dia 19.

Utilize o leitor de códigos QR Code do seu
celular para ver o clipe
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
As sensações não precisam se converter em
ação de forma imediata,
você pode experimentar outro tipo
de condição agora, se permitindo
contemplar esses sentimentos
estranhos, sem fazer absolutamente
nada a respeito.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Com tanta coisa errada
acontecendo no mundo,
há dias em que a alma
é tomada por uma sensação de
estranheza que invade o tempo das
tarefas habituais. Lide com isso sem
imaginar que tenha de acontecer algo
ruim. Aí não.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Os bons sentimentos
nem sempre podem ser
compartilhados com as pessoas que,
inclusive, estariam aí para isso. Por
quê? Porque teria de haver sintonia
constante entre todos, e isso é algo
que não acontece sempre.

TOURO | 21/4 a 20/5
Os encontros que acontecem por essas coisas
misteriosas e estranhas
da vida precisam ser valorizados,
porque, mesmo que interrompam seus
planos, trazem consigo perspectivas
mais interessantes. Escolha o que
fazer.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Observe os detalhes que
provocam sentimentos
intensos em sua alma,
porque são coisas que as pessoas
fazem sem perceber o impacto que
deixam em você. Sua alma enxerga
coisas que passam despercebidas às
pessoas.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Para haver entendimento, algumas coisas precisam ser esclarecidas, escolhendo a
dedo as palavras e o momento, para
que as verdades iluminem o caminho,
em vez de ofender por ser ditas com o
dedo em riste.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Dinheiro nunca deveria
ser objeto de preocupação, porque é um
instrumento que deve servir a nossa
humanidade. Nada é como deveria
ser, porém, sempre é possível colocar
um limite intencional a esse tipo de
preocupação.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Em vez de seguir o
planejamento desenhado, se acontecerem
coincidências que pareçam convites
a seguir por outro caminho, procure
se lançar à aventura, porque a vida
anda querendo lhe transmitir alguma
mensagem.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Planejar, organizar e,
depois, na hora da ação,
mudar tudo, por que não?
Pode ser que essa atitude seja um
disparate, porém, pode ser, também,
que a atitude seja motivada por uma
inspiração, uma intuição qualquer.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Projete sua mente ao
futuro sem pudor, se
lançando aonde suas
ambições levarem sua alma. Faça isso
com vigor, sem comprometimento
com a dura realidade. Toda imaginação
pode se tornar o início de um ótimo
caminho.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Se há algo que caracteriza o humano é sua
capacidade de controlar o fluxo de
desejos, para os saciar na hora certa,
sob as condições apropriadas. Faça
uso dessa virtude humana, vai ajudar
muito você.

PEIXES | 20/2 a 20/3
São tantas memórias
acontecendo ao mesmo
tempo que sua alma
precisa tomar cuidado para não ter
um ataque de saudade de tempos que
teriam parecido melhores, mas que,
se terminaram, é porque a vida segue.
Ponto final.

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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Banda Sinfônica de
Sumaré promove
novas apresentações
Atividades serão ao vivo, nas redes sociais, em
comemoração ao aniversário de 153 anos da cidade
Divulgação

TV Tudo
Isolamento

Para evitar qualquer
surpresa de última hora,
por causa dos vários casos
de Covid no seu esporte, a
Band afastou Álvaro José
das últimas transmissões
de Wimbledon.
Foi preservado por causa
da sua viagem ao Japão,
inclusive para transmitir a
abertura da Olimpíada.

Cinema

Jéssica Ellen vai fazer o filme “Os Malês”, com direção
de Antonio Pitanga, um velho sonho dele.
Como curiosidade, o roteiro é da Manuela Dias, marcando então seu terceiro trabalho com a autora - os anteriores foram “Amor de Mãe” e “Justiça”.
Instagram

Tema de abertura

TIME | A corporação musical ‘Dorival Gomes Barroca’
DA REDAÇÃO		
SUMARÉ

Em celebração ao aniversário de 153 anos de
Sumaré, a Banda Sinfônica Dorival Gomes Barroca
promove nesta sexta-feira,
dia 16, uma nova live na
página da Prefeitura no
Facebook. A apresentação será às 10 horas, com
Trompas,
Euphoniuns,
Tuba e Percussão e seguirá
todas as normas sanitárias
e de proteção. O repertório
é variado. Entre as músicas estão Washington Post,
The Thunder, Cantiga,
além do parabéns a Sumaré.
“Este ano, devido à pandemia do coronavírus,
nossas atividades de comemoração do aniversário da cidade são online

e sempre atendendo as
normas das autoridades
sanitárias e de Saúde, e foram elaboradas com muito
carinho para levar alegria
e bem-estar aos nossos
moradores. Estamos passando por um momento
difícil e que exige muitos
cuidados, porém, não podemos deixar de promover – com criatividade e
responsabilidade – atividades que ofereçam mais
qualidade de vida à nossa
população e estimulem os
sentimentos de orgulho e
pertencimento, para que
possamos, juntos, cuidar
cada vez mais e melhor da
nossa cidade. Juntos somos mais fortes!”, disse o
prefeito Luiz Dalben.
No dia 26, aniversário de
Sumaré, o parabéns para
a cidade ficará por conta

das clarinetas e percussão,
com participação da cantora Anny Kaetano, também às 10 horas.
A programação dos 153
anos da cidade conta com
atividades culturais, artísticas, ações de orientação
e prevenção em saúde.
Todas as atividades podem
ser conferidas no Facebook da Prefeitura, www.
facebook.com/prefeituramunicipaldesumare.
Em celebração aos 153
anos de Sumaré, a administração municipal fem
feito a divulgação, nas redes sociais, da entrega de
diversas obras de mobilidade urbana e infraestrutura, que devem proporcionar mais qualidade de
vida e serviços de excelência à população, segundo
as publicações.

A música “Cais”, de Milton
Nascimento e Ronaldo Bastos, será o tema de abertura
da próxima das 18h na Globo, “Nos Tempos do Imperador”, que estreia em 9 de
agosto.
Milton gravou uma versão especialmente para a
novela, protagonizada por
Selton Mello, Alexandre
Nero, Letícia Sabatella e
Mariana Ximenes.

No cofre

Boa ou a maior parte do
elenco de “Pantanal”, da
Globo, já foi revelada. Meio
que a conta-gotas, mas foi,
inclusive a protagonista, a
nova Juma, Alanis Guillen.
No entanto, tudo caminha para algumas surpresas em seus papéis-chave.
A produção está trabalhando em cima disso.

A segunda temporada da
série “Aruanas”, da Globoplay, em reta final de gravações, está movimentando
mais de 300 profissionais,
incluindo a figuração. Uma
grandeza para os tempos
atuais.

Volta do Faro

Nova temporada

Rodrigo Faro deverá voltar aos estúdios da Record
na próxima semana para retomar o comando do “Hora
do Faro”. A sua produção
trabalha com essa certeza.
Ele já está na fase final de
recuperação, após testar
positivo para a Covid-19.

Tem data

A MTV Brasil definiu para
dia 29, às 22h, a data de estreia da nova temporada do
programa “A Treta Não Tira
Férias: Celebs”.
Nesta edição, o spin-off
vai contar com uma nova
apresentadora: Maria Eugênia Suconic, a Mareu. Serão
8 episódios, de uma hora de
duração cada.

Um exemplo

Veja como a teledramaturgia mexe com o mercado de trabalho para atores,
produtores, técnicos, entre
outros, e o estrago que a
pandemia provoca, quando
impossibilita as mais diversas gravações.

Jéssica Ellen

O SBT marcou para o
próximo dia 24, às 22h30, o
lançamento da nova temporada do “Bake Off Brasil”.
Formato comandado por
Nadja Haddad mais as participações de Beca Milano e
Olivier Anquier.

Bate – Rebate
• Esporte da Band trabalha, mas ainda não conseguiu fechar novo campeonato de futebol...
• ... A Copa da Inglaterra é
uma dessas opções.
• Noite de eliminação no
“Power Couple Brasil”...
• ... O programa já está entrando na reta final.
• Sidney Magal é a estrela
de uma campanha da série
musical de ficção “Club 57”,
da Nickelodeon.
• Sabrina Sato, Duda Nagle e família, com o final dos
trabalhos do “Ilha Record”,
voltam a morar em São
Paulo.
• Nesta quinta-feira, o jornalista Edney Silvestre par-

ticipa de um bate-papo no
Instagram sobre literatura
com Samuel Seibel, presidente da Livraria da Vila...
• ... O autor de “Se Eu Fechar os Olhos Agora” falará,
entre outros assuntos, sobre seu novo livro “Amores
Improváveis”.
• Na semana em que o
Sudão do Sul, nação mais
jovem do mundo comemora 10 anos de sua independência, a GloboNews exibe
domingo, 23h, o documentário “Maale: Desejo de
Paz”...
• ... São histórias de pessoas que ainda tentam se
recuperar das cicatrizes
das guerras passadas, sonham com o fim dos conflitos internos e se apoiam
nas tradições culturais e na
religião.

C´est fini
Sobre o “BBB22”, as
inscrições para a região
Sudeste foram abertas novamente ontem. Segundo
a Globo, “os fãs do reality
que sonham em participar
precisam correr: vagas limitadas”.
No mais, tudo encerrado.
A Globo reforça que as entrevistas serão realizadas
de forma virtual.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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Alberto Dualib morre aos 101 anos
Ex-presidente do Corinthians formou uma das equipes mais emblemáticas, colecionou títulos e polêmicas
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Morreu na noite desta
terça-feira (13) o ex-presidente do Corinthians
Alberto Dualib, aos 101
anos de idade. Ele estava internado no Hospital
Santa Catarina, em São
Paulo, desde o dia 13 de
junho. A causa da morte
não foi divulgada. O clube
paulista lamentou a morte
do ex-cartola em seu perfil
oficial no Twitter.
O cartola comandou o
Corinthians de 1993 até
outubro de 2007, quando
renunciou ao cargo por
conta do processo de impeachment que se articulava no Conselho Deliberativo. Em 2008, o cartola
passou a ser investigado
pelo Ministério Público
e teve seu nome excluído

do quadro de sócios do
Alvinegro.
No comando do Corinthians, Alberto Dualib venceu 12 títulos de expressão
com a equipe principal.
O presidente levantou as
taças do Campeonato
Paulista (1995, 1997, 1999,
2001 e 2003), Campeonato Brasileiro (1998, 1999 e
2005), Copa do Brasil (1995
e 2002), Torneio Rio-São
Paulo (2002) e Mundial de
Clubes (2000).
O cartola ficou marcado
pela construção de uma
das equipes mais emblemáticas da história do Corinthians, nos anos 1998,
1999 e 2000. Por outro lado,
é apontado como um dos
responsáveis pela crise que
resultou no rebaixamento
na temporada 2007 — o
único da centenária história do clube.
Divulgação/Corinthians

Em maio de 2019, Dualib concedeu entrevista ao
site UOL Esporte. Já perto
de completar 100 anos, o
ex-cartola falou sobre temas espinhosos, como as
parcerias assinadas nas
décadas de 1990 e 2000, incluindo a MSI, que lhe rendeu um processo criminal
nos anos seguintes.
Ele foi investigado por
suposta lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. No ápice da crise,
decidiu entregar seu cargo. “Eu não merecia isso
depois de tudo o que fiz
pelo clube”, afirmou. Dualib também diz que não
construiria a então Arena
Corinthians, hoje Neo Química Arena.
Além disso, ele lembrou
como teria perdido milhões ao comandar o clube
em quatro mandatos.

Divulgação/Corinthians

DUALIB | Cartola venceu 12 títulos, mas se envolveu em processo e foi expulso do clube

CRISE FINANCEIRA

Timão atrasa auxílio para base

BASE | Jogadores estão sem receber auxílio há 3 meses

O Corinthians está em
atraso de três meses com
o pagamento dos auxílios
oferecidos aos jogadores
das categorias de base. O
clube do Parque São Jorge
não realiza os depósitos
desde o início do mês de
abril e tem criado um problema interno, mas trabalha para que uma das três

pendências seja quitada
nos próximos dias. O restante entrará como prioridade para a diretoria.
Os jogadores da base
que possuem contrato de
formação com o Corinthians recebem um auxílio
pago pelo clube para custear despesas de transporte e alimentação durante o

SÃO PAULO

Eder tem lesão na coxa e é dúvida
O atacante Eder será
uma provável baixa do
São Paulo para a partida
contra o Racing (ARG) na
próxima terça-feira (20),
pela volta das oitavas
de final da Libertadores.
Substituído ainda no
primeiro tempo do jogo
de ida, na terça (13), ele
sofreu um estiramento na coxa direita e não
deve conseguir se recuperar a tempo.
Eder foi submetido a
exames antes do treinamento desta quarta (14),
que confirmaram a lesão
muscular. O São Paulo
não estipula um prazo
para o retorno do atacante, mas o problema
é semelhante ao sofrido
contra o Santos por Luciano, que, desde então,
já perdeu sete jogos na
temporada e ainda não
se recuperou.

Essa foi a segunda vez
que Eder sentiu uma lesão na coxa direita. Ele
havia sido substituído
contra o Internacional
por causa de um incômodo na região, mas não
teve lesão constatada em
exames. O atacante foi
preservado contra o Bahia no último sábado (10),
mas aguentou apenas 28
minutos contra o Racing.
Sem Eder, Hernán
Crespo optou pela entrada de Vitor Bueno. O
camisa 12 abriu o placar para o São Paulo e
perdeu a chance de ampliar o marcador. Ele foi
substituído no segundo
tempo, dando lugar a
Marquinhos.
Além de Eder e Luciano, o Departamento Médico do São Paulo ainda
cuida de Miranda, com
lesão na panturrilha es-

Staff Images/Conmebol

MORUMBI | Eder sofreu lesão no jogo contra o Racing

querda, William, com
problema no joelho direito, e Rigoni, com dores
na coxa direita. Eles ainda são dúvidas para os
próximos jogos clube.
São Paulo e Racing farão o jogo de volta na
Argentina. O time de
Hernán Crespo precisará
vencer ou empatar por
dois ou mais gols marca-

dos. Uma igualdade sem
gols ou derrota levará o
Racing às quartas de final
da competição. Novo 1 a
1 levará a decisão para os
pênaltis.
Antes disso, o time
paulista receberá o Fortaleza, no Morumbi, pelo
Brasileiro, no sábado
(17), às 17h.

| FOLHAPRESS

período de treinos e jogos.
Em grave crise financeira,
o Corinthians não depositou os valores nos últimos
três meses, referentes ao
período de abril, maio e
junho. A informação foi
divulgada pelo portal Meu
Timão inicialmente.
Durante os primeiros
meses do ano, quando a

cidade de São Paulo entrou na fase mais crítica do
plano de contenção à pandemia criado pelo governo
estadual, os garotos pararam de frequentar os treinamentos devido à paralisação do futebol e, assim, o
Corinthians interrompeu
os pagamentos.

| FOLHAPRESS

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
Clubes
01 Palmeiras
02 Bragantino
03 Atlético-MG
04 Fortaleza
05 Athletico-PR
06 Bahia

PG
25
23
22
21

J
11
11
11
11

V
8
6
7
6

GP
21
22
14
19

SG
9
9
5
10

20
17

10
11

6
5

19
18

8
4

07 Fluminense
08 Flamengo
09 Santos
10 Atlético-GO
11 Ceará
12 Corinthians
13 Juventude

17
15
15
15
15

11
9
11
10
11

4
5
4
4
3

10
12
13
9
13

0
3
0
0
1

14
13

11
11

3
3

8
8

0
-5

14 São Paulo
15 Internacional
16 América-MG
17 Sport
18 Cuiabá
19 Chapecoense
20 Grêmio

11
11
9
7
6

11
11
11
11
9

2
2
2
1
0

8
10
9
6
7

-3
-6
-7
-5
-4

4
3

11
9

0
0

9
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
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F1 testa novo formato de prova
Grid de largada do GP da Grã-Bretanha será definido por uma corrida mais curta, que será realizada no sábado (17)
Divulgação/F1

FORMATO DO GP DA GRÃ-BRETANHA

JULIANNE CERASOLI
FOLHAPRESS

A Fórmula 1 vai testar
um novo formato de disputa no GP da Grã-Bretanha, que será realizado
neste fim de semana. No
sábado (17), o grid de largada será definido por
uma corrida mais curta,
com um terço da duração da prova de domingo, valendo pontos para
o campeonato. O grid
desta corrida curta, que
ganhou o nome oficial de
“sprint”, será definido na
sexta-feira.
Esse novo formato vai
se repetir no GP da Itália,
em setembro, e em outra prova fora da Europa,
possivelmente no Brasil.
A novidade na corridaserá transmitida pela TV
Bandeirantes.
MAIS ATRATIVO
Trata-se de uma tentativa de tornar as sextas-feiras mais atrativas, já
que hoje só são realizadas duas sessões de treinos livres no primeiro dia
de atividades, ao mesmo
tempo em que a Fórmula
1 estuda a possibilidade
de diminuir a duração
de suas corridas, uma
vez que há a avaliação
de que o público mais jo-

• Classificação da sexta-feira: Após apenas
uma sessão de treinos livres de 1h de duração (geralmente, são realizadas três sessões de 1h cada),
os pilotos vão disputar a sessão de classificação
tradicional, dividida em três partes (Q1, Q2 e Q3).
Essa sessão, que começa às 14h pelo horário de
Brasília, vai definir o grid de largada para a classificação sprint do sábado.

GP | Corrida mais curta valerá pontos para o campeonato

vem preferiria GPs mais
curtos. É também uma
tentativa de adicionar
mais uma variável para
tornar as corridas mais
interessantes.
“Aquela corrida de
duas voltas que acabamos tendo em Baku foi
um dos melhores momentos da temporada
até aqui”, lembrou o diretor técnico da Fórmula 1,
Ross Brawn.
ALGUMAS PROVAS
“Isso não será tão intenso, mas carrega a
mesma ideia de pilotar
com o pé embaixo, sem
estratégia, sem pit stops,
em um pouco mais de
meia hora de ação”,
completou.

Não que todo mundo
concorde. Lewis Hamilton acredita que a corrida do sábado será “um
trem”, já que os pilotos
não vão querer arriscar.
“Tomara que tenhamos
ultrapassagens, mas não
acho que será muito
emocionante”.
Se a novidade for bem
recebida, a ideia não é
mudar todo o campeonato no futuro, e sim escolher algumas pistas em
que as ultrapassagens
são mais comuns para
que elas adotem esse
formato. Afinal, o calendário da Fórmula 1 vem
se expandindo cada vez
mais, e a avaliação é de
que ter um formato apenas pode ser monótono.

• Sprint do sábado: Com o grid definido pela
sessão da sexta-feira, o sprint terá 100km, o que
significa 17 voltas em Silverstone, com largada às
12h30. Não há troca de pneus obrigatória, e os pilotos podem escolher com qual composto largam.
O resultado do sprint vai definir o grid de largada

• Corrida do domingo: Com o grid definido pelo
sprint, o GP da Grã-Bretanha tem largada às 11h
e terá 52 voltas, como de praxe, e a pontuação é
a mesma das outras provas (de 25 pontos para
o vencedor até 1 ponto para o décimo colocado,
com um ponto extra dado a quem fizer a volta
mais rápida contando que o piloto termine dentro do top 10). Há a obrigatoriedade de usar pelo
menos dois compostos de pneus diferentes, então a corrida terá pit stops.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
Quem fica com a pole nas estatísticas?
O vencedor do sprint, e não quem fizer o tempo
mais rápido na classificação de sexta-feira.
Quantos jogos de pneus estarão disponíveis?
Cada piloto terá direito a um jogo a menos do
que o normal - 12 jogos de pneus de pista seca
em vez de 13. A escolha de pneus é totalmente
livre para as duas corridas (a sprint de sábado
e a de domingo). Ou seja, cai a regra de que os
pilotos que vão para o Q3 precisam largar com
os pneus com os quais fizeram seus melhores
tempos no Q2.
Como fica o parque fechado?
Em um fim de semana normal na Fórmula 1,
poucas configurações podem ser alteradas a
partir do momento em que o carro vai à pista
pela primeira vez na classificação, no que é
chamado de “regime de parque fechado”. Esse
regime começa a valer a partir da sessão de

SANTOS

NO SÁBADO

para o GP da Grã-Bretanha. Os três primeiros ganharão pontos (3 para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o terceiro). Não haverá cerimônia de
pódio, mas o vencedor ganhará um troféu.

classificação da sexta-feira, obrigando as equipes a encontrarem uma configuração que seja
boa tanto para uma volta lançada quanto para
os dois tipos de corrida.
E se houver um acidente no sprint?
O processo é o mesmo de um acidente na classificação: o regime de parque fechado permite
trocas de peças e reparos caso haja algo quebrado. Mudanças nos freios e nos dutos de freio
também serão permitidas.
Quem vai pagar a conta por uma corrida a
mais?
Esse foi um entrave porque, justamente em 2021,
está entrando em vigor um teto orçamentário
para as equipes. A solução foi negociar com as
equipes um pacote de cerca de 500 mil dólares
para os três fins de semana em que o sprint deve
ser realizado, além de uma compensação extra
no caso de acidentes no sábado.

SENTIU DORES

Ponte tem 4 dúvidas Diniz disputa Copa Sávio é o segundo
para pegar o Remo pelo 4º ano seguido desfalque do Bugre
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Ponte Preta tem quatro dúvidas para a partida
de sábado (18) contra o
Remo. Na reapresentação
da equipe nesta quinta-feira (15), os atletas passarão por avaliação do
Departamento Médico
para definição se terão
condições de jogar.
São o meia Thalles, o
goleiro Ygor Vinhas, o
zagueiro Ednei e o atacante Rodrigão. Os três
últimos nem viajaram
para Recife (PE), onde a
Macaca empatou em 1 a
1 com o Náutico, na segunda-feira (12).
Por sua vez, Thalles
sentiu incômodo muscular na coxa direita durante a partida. Ele entrou aos 20 minutos do
segundo tempo, substituindo Camilo, mas
ficou pouco tempo em
campo. Aos 28, sentiu o

incômodo e Renatinho
entrou em seu lugar.
Outro jogador afastado por questões físicas é
o volante Léo Naldi. Ele
segue em recuperação
de artroscopia no joelho
para corrigir uma lesão
de menisco.
O meia Camilo é o único jogador a atuar em todas as partidas da Ponte
Preta desde a retomada
do futebol, em abril passado. O jogador, de 35
anos, foi titular em 23
partidas seguidas.
O elenco da Ponte ficou
de folga nesta quarta-feira. Hoje, inicia a preparação para enfrentar o
Remo pela 12ª rodada da
Série B. A partida será no
Estádio Moisés Lucarelli,
às 18h30, no sábado (18).
Com 9 pontos, a Macaca é o primeiro time na
zona de rebaixamento.
O time está invicto a seis
partidas, mas foram cinco empates.

FOLHAPRESS
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Assim que o Santos entrar em campo para enfrentar o Independiente
(ARG) nesta quinta-feira
(15), às 19h15, na Vila Belmiro, o técnico Fernando
Diniz iniciará pelo quarto
ano consecutivo a disputa
da Copa Sul-Americana.
O comandante alvinegro
coleciona bons resultados,
como uma breve participação no título do Athletico-PR, em 2018, mas vem
de um vexame difícil de
ser digerido pela torcida
do São Paulo. foram cinco
mata-matas por três clubes diferentes - além de
Athletico e São Paulo, ele
também defendeu o Fluminense no torneio -, e o
treinador levou a melhor
em quatro deles.
O retrospecto de Diniz
marca seis vitórias, um
empate e três derrotas, representando um aproveitamento de 63,3%. Em seu

primeiro ano no torneio
sul-americano, deu início
à trajetória vitoriosa do
Athletico, classificando-se
na primeira fase em duelo
com o Newell’s Old Boys
(ARG). Após ganhar por 3 a
0 na Arena da Baixada, perdeu por 2 a 1 na Argentina.
Naquela ocasião, contudo, Diniz não teve chance
de dar sequência à campanha. Por causa de má campanha no Campeonato
Brasileiro, foi demitido.

ONDE VER
Estádio: Vila Belmiro, em
Santos (SP)
Horário: 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira (15)
Árbitro: Wilmar Roldan
(COL)
VAR: Julio Bascuñan (CHI)
Transmissão: Conmebol
TV

O Guarani terá dois
desfalques para a partida de sexta-feira (16)
contra o Confiança,
em Aracajú (SE). Após
perder o meio-campista Andrade, suspenso
automaticamente por
levar o terceiro cartão
amarelo na vitória por 1
a 0, na terça-feira à noite (13), diante do CRB,
o atacante Bruno Sávio
também está fora da
partida pela 12ª rodada
da Série B do Campeonato Brasileiro.
O atleta foi vetado
pelo Departamento Médico depois de deixar
o gramado com dores
após a partida contra o
CRB. Vice-artilheiro da
Série B com cinco gols
e titular absoluto do Bugre, Sávio nem viajou
com o elenco para a capital sergipana.
O Bugre teve pouco
tempo para festejar a
volta ao G4 da Série B,

que ocorreu com a vitória. O time se reapresentou na manhã desta
quarta (14) e, em seguida, viajou para Aracaju
(SE), onde enfrenta o
Confiança na sexta (16).
Após três vitórias consecutivas, o Bugre ocupa
atualmente a quarta posição na Série B, com 19
pontos. Devido ao horário da viagem, não houve treinamento. Os jogadores relacionados para
a partida foram ao Estádio Brinco de Ouro, tomaram café da manhã,
fizeram os testes PCR-RT
para Covid-19, seguindo
o protocolo médico, e
deixou Campinas.
O embarque para o
Nordeste aconteceu no
início da tarde no Aeroporto de Guarulhos. Em
Sergipe, o Bugre faz o
único treinamento para
a partida na tarde desta
quinta.
| DA REDAÇÃO
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LIBERTADORES

Tímido, Verdão vence
e dá passo para vaga
Com gol de pênalti, Palmeiras derrota o Universidad Católica por 1 a 0

FOLHAPRESS
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O Palmeiras não jogou
bem, mas venceu nesta
quarta-feira à noite (14) a
Universidad Católica por
1 a 0, fora de casa, e deu
um grande passo para
conquistar uma vaga nas
quartas de final da Copa
Libertadores.
Raphael
Veiga fez de pênalti, aos
41 do 1º tempo, e garantiu o resultado para o Alviverde. A partida de volta acontece na próxima
quarta (21), no Allianz
Parque, e o Palmeiras
joga pelo empate.
O primeiro tempo do
Palmeiras não foi bom.
O time de Abel Ferreira
viu os chilenos chegarem com mais perigo em
mais de uma oportunidade. O gol de pênalti,
de Raphael Veiga, salvou
o time de um empate
justo àquela altura.
Na segunda etapa, o
Palmeiras teve mais es-

paço para jogar, mesmo
assim foi tímido, atuando com o 1 a 0 debaixo
do braço. Abel mexeu
no time e tentou. Colocou Dudu para jogar e
apostou na velocidade
de Wesley — em vão.
Não fosse por Weverton
e os erros dos chilenos,
um empate, no mínimo,
os chilenos teriam conseguido.
O jogo transcorria sem
chances claras de gol,
mas com os chilenos um
pouco mais soltos, nos
15 primeiros minutos. E
foi justamente aos 15min
que saiu o primeiro grande lance de perigo. Após
cobrança de escanteio,
Valencia desviou de dentro da pequena área para
defesa providencial de
Weverton, sobre a linha.
O Palmeiras esteve
completamente travado
pela marcação da Universidad Católica e ainda
por cima viu os chilenos
chegarem com perigo

Cesar Greco

COMEMORAÇÃO | Raphael Veiga marcou gol da vitória

em duas oportunidades.
Aos 31, Tapia bateu de
esquerda da entrada da
área e Weverton largou o
chute fraco e rasteiro —
Gómez pressionou e ga-

nhou o tiro de meta. Dois
minutos depois, foi a vez
de Zampedri dar caneta
em Kuscevic e bater fraco,
de fora da área, para defesa do goleiro alviverde.
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FUTEBOL

Deputados aprovam
o clube-empresa
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (14) o projeto
que autoriza clubes de
futebol a se transformarem em empresas e, assim, receberem recursos
financeiros de pessoas
físicas, jurídicas e fundos
de investimentos.
O projeto, de autoria
do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), foi aprovado
por 429 votos a favor e 7
contrários. Como o relator, deputado Fred Costa
(Patriota-MG), não fez
mudanças em relação ao
texto do Senado, a proposta segue para sanção
ou veto do presidente Jair
Bolsonaro.
Hoje, a maioria dos times é classificada como
associação sem fins lucrativos. O texto cria a
Sociedade Anônima do
Futebol, que poderá receber recursos para fomentar e desenvolver atividades ligadas à prática
de futebol. O clube-empresa também terá como
objetivo formar atletas
profissionais e obter receitas com a negociação
dos direitos esportivos

dos jogadores, além de
permitir a exploração
econômica de ativos, inclusive imobiliários.
A empresa formada
poderá participar de
campeonatos. O texto
indica que o time poderá transferir à Sociedade Anônima do Futebol
ativos como nome, marca, direitos de participação em competições
profissionais,
assim
como contratos de trabalho de atletas e de uso
de imagem.
O texto proíbe que o
acionista controlador de
um clube-empresa tenha
participação em mais de
uma Sociedade Anônima
do Futebol, para evitar
manipulação de resultado. Além disso, obriga
que sejam criados conselho de administração e
conselho fiscal.
O conselho de administração, fiscal ou a diretoria não poderá ser
integrado por membro
de qualquer órgão de administração, deliberação
ou fiscalização, ou órgão
executivo de outro clube-empresa.
| FOLHAPRESS
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CONTRATO

Messi renova com Barça, diz jornal

FLAGRANTE| A Conmebol admitiu erro por parte do VAR
no gol anulado do Cerro Porteño contra o Fluminense na
Libertadores. A entidade divulgou vídeo com o áudio da
cabine do VAR e admitiu que um jogador do Fluminense que
está na parte inferior da tela habilitaria todos os atacantes. O
Fluminense venceu a partida por 2 a 0, na terça-feira (13).

Barcelona e Lionel
Messi chegaram a um
acordo para a renovação do argentino.
Embora nas últimas
semanas tenha sido
muito comentado sobre a possibilidade de
o atacante assinar por
dois anos e, então, embarcar em uma nova
aventura na MLS com
o Inter Miami, ambas
as partes viram com
bons olhos estender o
contrato por mais cinco temporadas. A in-

formação é do jornal
espanhol Sport.
Segundo a publicação, Messi se vê com
força e energia para
continuar vestindo a
camisa do clube catalão, no mais alto nível,
por mais cinco anos,
algo que o clube compartilha.
SALÁRIO MENOR
O jogador de 34
anos, que planejava empreender novos
projetos daqui a três

temporadas,
agora
pretende continuar no
Camp Nou.
Além disso, o camisa
10 do Barça teria concordado em reduzir seu
salário atual em 50%
por entender que a situação financeira do
clube é muito complicada e, como capitão,
deveria ser o primeiro
a dar o exemplo. A publicação ainda destaca
que dinheiro nunca
foi um problema na
negociação, mas sim a

questão da tributação,
um assunto delicado,
porque nenhuma das
partes queria ‘dar um
passo em falso’.
O jornal alega que
ainda faltam alguns
detalhes, mas que o
acordo já está muito
avançado e deve ser
oficializado até o final
deste mês. A cláusula
de rescisão de contrato
será de 350 milhões de
euros (R$ 2,1 bilhões,
na cotação atual).
| FOLHAPRESS

