Doria diz ter
Covid de novo
Governador passa bem
após confirmar reinfecção
pelo novo coronavírus
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Câmara de Americana cancela o
recesso de julho pela primeira vez
Proposta dos vereadores da Mesa Diretora é aprovada e a habitual parada dos trabalhos por 15 dias, que iria
de hoje até o dia 31 de julho, fica descartada depois da paralisação já ocorrida em decorrência da Covid P5
Divulgação

Desemprego:
2 dígitos em
50% da RMC
Das 20 cidades que compõem a RMC (Região Metropolitana de Campinas), a
metade registrou índices de
desemprego acima dos 10%
em maio de 2021, em relação à População Economicamente Ativa (PEA). O maior
índice de desemprego foi
em Valinhos, cujos 18.071
desempregados representam 23,16% da PEA. Em
seguida estão Nova Odessa, com 16,44% (7.037 desempregados), Paulínia, com
14,97% (10.976), e Jaguariúna, com 14,6% (8.073).

05 Cidades

CPI tem relato
de negociação
paralela

O rastro da
picaretagem

04 Cidades

Americana
deve sofrer
falta d’água
neste domingo
03 Cidades

500 mil na
RMC estão
com vacinação
completa

Cerca de 80 toneladas de resíduos são descartados
de forma irregular em área rural de Santa Bárbara P3
CONSCIÊNCIA ZERO | Imagem feita por drone dá idéia do tamanho do descarte às margens da SP-304

O empresário Cristiano
Carvalho relatou à CPI da
Covid nesta quinta-feira
(15) como foi a negociação
por 400 milhões de doses
da AstraZeneca, sem aval
da fabricante, com a cúpula do Ministério da Saúde e
a intermediação de militares e uma ONG evangélica.
Os detalhes da frustrada
operação bilionária fortaleceram as investigações da
cúpula da CPI e chegaram a
constranger senadores da
base do presidente Jair Bolsonaro na sessão.
07 Brasil + Mundo
Ivan Storti / Santos F.C

Bolsonaro ‘evolui’,
mas sem previsão
de alta ou cirurgia

Santos derrota
argentinos na Vila
e abre vantagem

Internado em São Paulo
após obstrução no
intestino, presidente
está ‘evoluindo de forma
satisfatória’, segundo
boletim médico, mas
ainda sem mais detalhes

Com um único gol do
jovem atacante Kaio
Jorge, time de Marinho
e companhia vence o
Independiente em casa
e fica mais perto da
vaga na Sul-Americana
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Esportes 10
DEU PEIXE NA VILA | Marinho conduz a bola na vitória do Santos diante do Independiente da Argentina
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Falsa segurança
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ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,60%
R$ 5,115

Euro

+ 0,40%
R$ 6,041

Bovespa

- 0,73%
127.467 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.390 | 14/07/2021

09 - 13 - 20 - 22 - 32 - 56

Quina
Concurso 5.606 | 15/07/2021

02 - 11 - 32 - 65 - 77

Federal
Concurso 5.579 | 14/07/2021
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Bilhete
74734
23927
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40481

FRASE DO DIA

MARCOS BARBOSA
JORNALISTA E APRESENTADOR

Num belo dia você acorda e tudo o que fez durante
anos parece não fazer mais
sentido. Você reluta a acreditar, questiona o por quê
de munir esse sentimento
e de repente resolve mudar.
Muda as roupas, a rotina,
de trabalho, muda tudo.
Talvez essa seja a consciência de que algumas coisas
passaram do seu limite ou
que você não se encaixa
mais no propósito que, até
então, esteve inserido.
Estamos em constante
transformação. Pode não
parecer ou não ser óbvio,
mas tudo caminha, e muitas vezes inconscientemente, para um movimento desconhecido.
Isso vai de encontro também ao que almejamos
para nossa vida. Muitas
vezes acabamos nos dando
conta de que certas situações já não cabem mais
como antes. Caímos em
si, notando de que devemos partir ou seguiremos
estagnados, sabe-se lá por
quanto tempo. É preciso
arriscar às vezes. Temos a
falsa ilusão de que estamos
seguros e de que o que temos é certo, mas por fim,
nunca se comprova. Se faz
necessário lembrar de que
todos nós estamos à mercê também de decisões de

terceiros. Essa mudança
de sentido que ocorre com
a gente também ocorre
com outras pessoas. Então,
transformações abruptas,
que beneficiem ou não
seus relacionamentos, seja
em qual esfera for, podem
ocorrer. A pergunta que
fica é: você quer estar no
controle ou deixar que decidam por você?
Muitas vezes caímos na
falsa ilusão de que notarão a falta que fazemos
ou que se darão conta de
que somos únicos. Pode

Acredito um pouco
nessas coisas de
sinais, intuições e
tudo mais
ser que até notem, mas
jamais assumirão isso. De
fato, somos únicos. E por
esse mesmo motivo devemos reconhecer nosso
valor e decidir seguir em
frente quando essa intuição te toca.
Acredito um pouco nessas coisas de sinais, intuições e tudo mais. Acho que
o universo nos apresenta
sim algumas coisas para
que entendamos como seguir e as escolhas que precisamos tomar. Alguns têm
como fé, sinais divinos,
outros como intuição ou
sinais do universo. Independentemente de como
nomine, saiba observar.
O sentimento de não se
encaixar em um lugar, relacionamento ou situação é
desconfortável. Você tenta

Quando menos, somos três
mais uma vez, mas parece
não funcionar. É como tentar ligar um carro em um
dia muito frio. Ele reluta!
Algumas pessoas lidam
melhor com mudanças.
Eu, particularmente, reluto um pouco. Tento entender os por quês, tento
mais uma, duas, três vezes.
Há momentos em que até
minto pra mim. Mas não
adianta por muito tempo.
A conta uma hora chega.
É preciso estar preparado
para o que pode acontecer.
Emocionalmente e principalmente psicologicamente. Você vai notar também
que nada e ninguém é perfeito. Existem manias mil e
outras situações em menor
ou maior escala as quais
você também não se identifica. Mas novos ares são
importantes.
Em tempos de tanta privação em que não temos
mais distrações para nos
apegarmos, somos obrigados a conviver com os problemas e resolvê-los. Talvez
por isso certas questões
estejam tão latentes e nos
afetando mais.
Num belo dia você acorda e sente que precisa
mudar. Porque você mudou e os seus propósitos
também. Seja pelo conhecimento que adquiriu ou
pela libertação que sentirá.
Estar em novos lugares
é preciso e revigorante, e
sempre que for preciso,
mude. Nem sempre se
adaptar é a melhor escolha. Na maioria delas você
já transbordou a sua ocupação, e quando isso acontecer, é hora de seguir em
frente.

IMAGEM DO DIA
Fernando Frazão / Agência Brasil

A chance
de cirurgia
realmente
está bastante
afastada

LÉO ROSA DE ANDRADE
DOUTOR EM DIREITO,
PSICANALISTA E JORNALISTA

As relações conjugais
de um casal típico formam modelos sociais e
são institucionalizadas
em quase todas as culturas do mundo; elas costumam ser guardadas para
além da sua condição
de permanência. Tenho
cautela com as narrativas
do passado remoto, dessas deduzidas sem muita
verificação material.
De toda forma, circulam formulações do que,
supostamente, seria o
protótipo do casamento
atual. A hipótese que me
é mais plausível considera que o humano, ao
tornar-se gregário, compreendeu a natureza da
gravidez. Os homens, então, teriam transformado
as mulheres em um valor
negociável.
As tribos trocavam
as suas jovens entre si.
Compreendido que a relação sexual é que possibilitava o estado gravídico, não deve ter sido
difícil deduzir que a mulher virgem era garantia
de paternidade. A “pureza” sexual da mulher
seria, então, controlada,
seja pelos parentes biológicos,” que vigiavam
o valor virgindade, seja
pelos parentes por afinidade, que vigiavam a
exclusividade adquirida
de sexo. A mulher se subsumia no homem. Era da
“natureza” das coisas ela
ser inserida na família
de quem a negociara. A
vigilância, então, não decorria de qualquer moralidade, mas do controle
prático da prole.
O corpo da mulher é
posse do homem; a vontade da mulher é mediada pelo homem; o nome

JAIR BOLSONARO

FALECIMENTOS

Presidente, ao comentar
ontem seu estado de saúde
em live no hospital

Santa Bárbara d’Oeste

João Batista de Moraes
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familiar da mulher é
substituído pelo da família do homem; a personalidade da mulher é
dissolvida na do homem.
O homem expressava
o poder da instituição, a
mulher lhe era reverente. O homem tinha vida
pública e normatizava o
público. À mulher cabia o
recatado recinto do lar. A
mulher não tinha nenhuma alternativa.
A coisa durava. O homem no gozo dessa vida.
A mulher na conformidade desse único modo
que lhe era dado viver. Aí
as feministas (organizadas na segunda metade
do século XX) trazem outro discurso ao mundo.
Primeiro as lutas das
mulheres, depois, alguns
resultados na legislação,
por fim, uma parcela significativa de ocupação
social por parte do feminino. O casamento já são
três: a instituição, o homem, a mulher.
Isso desestabilizou a
receita antiga. Sim, muita mulher ainda veste
traje semita e aceita que
seu pai a conduza a um
ritual em que um pajé
católico invoca a graça
divina sobre sua entrega
a uma nova família. Algumas mulheres prometem aquelas coisas todas
que as mandam repetir;
outras até substituem
seu sobrenome. Mas a
coisa mudou. Boa parte
das mulheres, quando
lhe convém, já se pode
livrar disso.
Atualmente, além dos
mitigados investimentos
de costume (família, amigos, religiosos) na sustentação do casamento,
há esforços terapêuticos
buscando discutir os padrões de interação das
partes e rearranjá-los.
Escutar: formação intelectual, independência
financeira, intervenção
nos costumes, vida pública, respeitar desejos. O
modo vigente de casar é
para dois. Todavia, já somos ao menos três. Começou a melhorar.
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AMERICANA

Incêndio atinge fábrica no São Manoel
Imóvel onde funciona também uma loja de enxovais foi destruído pelas chamas; ninguém ficou ferido
HEITOR CARVALHO
AMERICANA

Um imóvel onde funcionam uma fábrica e
uma loja de enxovais,
localizado no bairro São
Manoel, em Americana,
foi atingido por incêndio durante o final da
madrugada desta quinta-feira (15). Ninguém
ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, que
atendeu à ocorrência,
duas viaturas e seis homens foram enviados,
por volta de 5h10, até a
sede da empresa, localizada na esquina entre as
ruas Humberto Milani e
Gesuel Arcaro.

O fogo teve início em
um amontoado de entulhos na parte de fora do
prédio e depois passou
para uma empilhadeira
e uma pilha de cordas
navais.
Ao chegar no local, no
entanto, os bombeiros
verificaram que estava as
chamas haviam passado
para dentro da fábrica,
atingindo o mezanino da
edificação.
A rápida atuação da
equipe dos bombeiros
foi fundamental para
evitar maiores danos
para a edificação os
materiais da empresa,
sendo que o fogo foi extinto e o local deixado
em segurança.

Divulgação

DESTRUIÇÃO | Rápida atuação dos bombeiros evitou danos ainda maiores no ímóvel no São Manoel, em Americana

SANTA BÁRBARA D’OESTE

AMERICANA

Interrupção de energia deve
Guarda acha descarte irregular
causar falta d’água no domingo de 80 toneladas de resíduos
Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de
Americana informou na
tarde desta quinta-feira
(15) que a interrupção
de energia elétrica pela
CPFL Energia, prevista
para o próximo domingo
(18), vai afetar algumas
unidades do sistema de
distribuição da autarquia
e, com isso, pode faltar
água na cidade em períodos do dia.
De acordo com nota
divulgada pela autarquia,
as interrupções de energia devem afetar quatro
unidades durante o dia
(Unidade Cariobinha, das
5h20 às 5h50 e das 15h20
às 15h50; Unidade Cordenonsi, das 5h40 às 6h10 e
das 15h20 às 15h50; Uni-

AMERICANA | DAE terá cortes de energia programados

dade Jardim Paulistano,
das 5h20 às 5h50 e das
15h20 às 15h50; e Unidade Centro, das 6h às 6h30
e das 15h às 15h30).
“A CPFL informou ao
DAE os locais que serão
realizados os desligamentos programados para
melhorias na rede de dis-

tribuição de energia elétrica da cidade”, informou
o órgão.
O DAE confirmou na
nota que “poderá haver desabastecimento”,
mas não estimou em
quais bairros e nem
quantos clientes podem
ser afetados.

Divulgação

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRABRA D’OESTE

A Guarda Municipal de
Santa Bárbara d’Oeste localizou nesta quinta-feira
(15) um descarte irregular de rejeitos e resíduos
de reciclagem em uma
área rural às margens da
Rodovia Luiz de Queiroz
(SP-304), próxima da antiga Usina Furlan.
Segundo a prefeitura, a
equipe do GPA (Grupo de
Proteção Ambiental) esteve no local e constatou
diversas bags (sacolas
grandes) com materiais
plásticos e restos de lodo
de reciclagem.
O Setor de Fiscalização de Obras e Serviços
da prefeitura estima em
80 toneladas a quantidade de resíduos descartados no local.

LIXO | Material plástico e restos de lodo de reciclagem

Foram colhidas amostras de embalagens a fim
de identificar o autor do
descarte irregular.
Caso identificados, os
responsáveis estão sujeitos a multa que pode
chegar a R$ 27 mil, além
da obrigação de remover
todo o material da área
atingida.

CONSCIENTIZAÇÃO
A prefeitura pede a
conscientização sobre a
proibição de descartes
em área pública e que
denúncias sejam encaminhadas à Guarda, pelos telefones 3458-1388
e 153, ou ao setor de Fiscalização pelo telefone
3463-7878.

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

Conselho da RMC vai debater questão hídrica
A questão hídrica será
um dos temas principais
da próxima reunião do
Conselho de Desenvolvimento da RMC – colegiado que reúne os 20
prefeitos da Região Metropolitana de Campinas
-, na próxima terça-feira (20), em Indaiatuba.
O encontro deve contar
com a presença do superintendente do DAEE

(Departamento de Águas
e Energia Elétrica), Francisco Loducca. A autarquia do governo paulista
é responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos do estado.
A reunião será promovida pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas). No último dia 2
deste mês, o diretor-executivo da agência, Bill Souza,

participou, em Americana,
de uma reunião do Parlamento Metropolitano (que
reúne os presidentes de câmaras da RMC), que tratou
do mesmo assunto.
Aos prefeitos, Loducca
vai atualizar as informações sobre a construção da
barragem em Pedreira e o
reservatório Duas Pontes,
em construção no Rio Camanducaia, em Amparo.

RETOMADA
A retomada econômica
da RMC pós-pandemia
também está na pauta da
reunião em Indaiatuba.
Para debater este tema,
foram convidados – e já
confirmaram presença –
o diretor administrativo e
financeiro do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às
Micros e Pequenas Empresa), Guilherme Campos, e

o empresário Rafael Cervone, eleito novo presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo). “Em nossa última
reunião, em junho, o Conselho de Desenvolvimento
aprovou a criação do Comitê de Retomada Econômica da Região Metropolitana. A ideia do comitê é
discutir propostas e ações
que visem a elaboração de

um plano regional de retomada econômica. A proposta é que o comitê trabalhe no suporte e apoio
empresarial (econômico),
acesso a novos mercados,
crédito emergencial, desburocratização, fomento a
demanda, além de suporte
e apoio socioeconômico,
infraestrutura e serviços
públicos”, explicou Bill.
| DA REDAÇÃO

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

PEDIDO AO MINISTRO
O deputado federal Henrique do Paraíso (foto), do Republicanos de Sumaré, protocolou nesta quarta-feira (14),
no Ministério da Infraestrutura, ofício ao ministro Tarcísio
Gomes de Freitas pedindo prioridade e antecipação das
obras de construção de três viadutos em Sumaré, um
viaduto em Hortolândia, além de vários investimentos
em mobilidade urbana em Campinas, Nova Odessa,
Americana e outras cidades da RMC. O parlamentar, que
assina também como membro titular da Comissão de
Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, solicitou ainda o agendamento de audiência para tratar deste
assunto diretamente com o ministro Tarcísio, em Brasília.

DEPUTADO EM NOVA ODESSA
O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, recebeu na manhã desta quinta-feira (15),
a visita do deputado estadual Paulo Nishikawa, o Coronel
Nishikawa, e aproveitou para solicitar emenda parlamentar no
valor de R$ 150 mil para investimento na saúde do município.
Participaram da reunião também o prefeito de Rafard, Fabio
Santos, o vice-prefeito de Engenheiro Coelho, Adézio Dias, e
os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste Carlão Motorista, e
de Hortolândia Enoque Leal, o secretário de Desenvolvimento
Econômico de Nova Odessa, Samuel Marin, acompanhado
de seu adjunto, Rafael Brochi, o secretário de Saúde de
Rafard, Vanderlei Cocato, o presidente do Conseg (Conselho
Municipal de Segurança) de Nova Odessa, Diego Feitosa e o
representante da Câmara de Araras, Lucas Neri. O encontro foi
intermediado pelo jornalista de Nova Odessa Gleison Alves.

VERBAS PARA ESCOLAS
Duas escolas, uma de Americana e outra de Santa Bárbara
d’Oeste, receberam R$ 20 mil cada, para as Associações de Pais
e Mestres (APM) por meio do “Programa Dinheiro Direto na
Escola” (PDDE). A distribuição de R$ 4,3 milhões para cerca de
150 escolas da rede estadual por essa modalidade é uma iniciativa do deputado paulista Daniel José (Novo) e foi replicada por
outros gabinetes pela desburocratização e facilidade na transferência do recurso junto às escolas do estado. O parlamentar
esteve em Americana nesta quarta-feira (14) para acompanhar
destinação de recursos deste ano.

VERBAS PARA ESCOLAS (2)
Em Americana, a Escola Estadual João XXIII, na Vila Santa
Catarina, foi uma das 150 unidades de ensino que receberam
recursos. Em Santa Bárbara, a Escola Estadual Profa. Sônia
Aparecida Bataglia Cardos foi a escolhida. “Nós seguimos
critérios técnicos e de desempenho para escolher as unidades de ensino que iriam receber os recursos. Assim, temos a
certeza que a verba será bem utilizada. Em Santa Bárbara,
por exemplo, a instituição usou os R$ 20 mil para consertar as
caixas d’água do prédio”, afirmou o deputado.

100 DIAS
O prefeito de Hortolândia,
Zezé Gomes (PL), completou nesta quinta-feira
100 dias à frente do
Executivo, Em vídeo nas
redes sociais, ele disse
que seu objetivo é “dar
continuidade ao legado
do meu amigo e saudoso
prefeito Perugini” (que
morreu de Covid-19).

1 ANO DE ERRO
Depois de ter confirmado
na terça-feira para meados
de 2023 a entrega de
duas obras sobre a linha
férrea em contrapartida
a Nova Odessa, a Rumo
Logística, concessionária
da malha, “corrigiu” a data
no dia seguinte. Segundo a
prefeitura, a entrega é para
junho de 2024.
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MERCADO DE TRABALHO

Desemprego passa dos
10% em metade da RMC
Um dos destaques negativos é Nova Odessa, a segunda com pior índice
Divulgação

HEITOR CARVALHO
AMERICANA

Das 20 cidades que
compõem a RMC (Região
Metropolitana de Campinas), a metade registrou
índices de desemprego
acima dos 10% em maio
de 2021, em relação à População Economicamente Ativa (PEA).
O maior índice de desemprego foi em Valinhos,
cujos 18.071 desempregados representam 23,16%
da PEA. Em seguida está
Nova Odessa, com 16,44%
(7.037 desempregados),
Paulínia, com 14,97%
(10.976), e Jaguariúna,
com 14,6% (8.073).
Também registraram
índice de desemprego
acima de 10% nos municípios de Santo Antônio de Posse (12,88%),
Vinhedo (12,75%), Morungaba (12,65%), Campinas (12,23%), Itatiba
(11,74%) e Americana
(10,41%).
A avaliação foi feita
pelo economista e diretor da Acic (Associação

NOVA ODESSA | Índice de 16,44% de desemprego

Comercial e Industrial de
Campinas), Laerte Martins, com base no Caged
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e na População
Economicamente Ativa
(PEA), estimada em 2020
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
A população da RMC,
com base na estimativa do IBGE 2020, é de
3.304.338 habitantes, dos
quais 2.098.223 representam a População Economicamente Ativa (874.581
empregos
formais
e

1.1001411 informais), de
acordo com o Caged.
Desta população economicamente ativa, o desemprego atinge 10,59%,
ou 222.231 trabalhadores.
Questionada sobre a
situação, a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento de Nova Odessa
afirmou que o estudo da
Acic “mostra claramente
que, de forma geral, as
cidades menores sofrem
os maiores impactos da
crise econômica causada
pela pandemia”.
“Ainda assim, como demonstra o próprio Caged,

a região como um todo,
inclusive Nova Odessa,
tem apresentado criação
de novas vagas de emprego neste ano, o que é
um excelente sinal de que
uma recuperação mais
intensa já está acontecendo neste ano”.
No que cabe à administração municipal, a
prefeitura disse que está
colocando em prática
o Programa NOS (Nova
Odessa Solidária), de auxílio emergencial municipal, e que deve implantar
também a Casa do Empreendedor, que vai reunir em um único local
vários serviços voltados
para empresas, autônomos e trabalhadores que
hoje estão espalhados
pela cidade.
“Também vamos anunciar, muito em breve,
um programa de auxílio
emergencial aos micro e
pequenos empresários de
Nova Odessa, em parceria com uma importante
cooperativa de crédito
e serviços financeiros”,
concluiu o comunicado.

REPRESA DO SALTO GRANDE

Poluição incomoda os moradores
O histórico problema da
poluição da Represa do Salto Grande, em Americana,
tem gerado reclamações
de pessoas que moram no
entorno do manancial.
Em um vídeo enviado ao
TODODIA, o americanense Marcelo Masoca mostra
o lodo verde que se acumula às margens da represa
em uma área que pertence à sua chácara, na Praia
Azul. O registro foi feito no
sábado (10).
Ele afirma que o problema não vem de hoje.
“No começo da pandemia, por exemplo, eles tiveram alguns problemas
com equipamentos e daí
o espelho d’água sumiu
por causa dos aguapés”,
contou. “Esse trabalho tem
que ser contínuo e tem
que ser melhorado. Precisa limpar as encostas, que
têm muitas dessas plantas.
Eles só limpam o que chega na porta deles, que é lá
perto da usina hidrelétrica”, reclamou.
Frederico Faria, do Grupo Amigos da Represa do
Salto Grande, seguiu na
mesma linha e afirmou
que o serviço de controle

dos aguapés é feito mais na
área central da represa, enquanto as praias Azul e dos
Namorados, que já foram
importantes pontos turísticos de Americana nos anos
1980 e 1990, permanecem
sofrendo com o problema.
“A CPFL fala que mantém uma quantidade mínima de aguapés e tira
algumas fotos, mas nem
sempre são do dia. E também depende muito de
onde esses aguapés ficam.
A represa está cada dia
mais poluída”, lamentou.
A represa está sob responsabilidade da CPFL
Renováveis, que mantém
uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) abastecida pelo reservatório.
Por conta da poluição, o
grupo realiza um trabalho
constante de remoção das
plantas aquáticas que se
acumulam no local.
Em maio, o promotor
de Justiça Ivan Carneiro
Castanheiro, integrante do
Núcleo PCJ-Piracicaba do
Gaema (Grupo de Atuação
Especial do Meio Ambiente), enviou ofício para autoridades cobrando uma
atualização das condutas

adotadas para despoluição
do manacial.
No dia 24 de junho, o
gerente de Meio Ambiente
e Negócios de Mercado da
CPFL Renováveis, Daniel
Daibert, foi convidado a ir
na Câmara de Americana,
onde defendeu a necessidade de “ações conjuntas”
de todos os municípios das
bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí para
acabar com o lançamento
de esgoto na represa, que é
raiz de todos os problemas
ambientais do local.
O manancial recebe esgoto doméstico de Americana, Atibaia, Campinas,
Itatiba, Paulínia, Sumaré,
Piracaia, Vinhedo, Nazaré Paulista, Nova Odessa,
Bom Jesus dos Perdões e
Jarinu, que, de acordo com
a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de SP),
drenam seus efluentes
para os cursos d’água que
formam o reservatório.
OUTRO LADO
Em nota, a CPFL Renováveis afirmou que segue
com a remoção mecânica
dessas plantas, conhecidas
como macrófitas, na região

da barragem. “A empresa
esclarece que tem trabalhado ativamente na frente de remoção mecânica
de macrófitas através da
operação de maquinários”,
afirmou o comunicado.
Em relação à barreira física instalada para a conter
as plantas e impedir a livre
movimentação delas no
reservatório, a companhia
disse que “identifica recorrentes problemas com
o vandalismo (corte dos
cabos), o que resulta em
diversos transtornos para a
operação”.
Sobre a técnica de rebaixamento do nível de
água do reservatório, que
seria uma das alternativas
no manejo dessas plantas aquáticas, mas que foi
questionada pela Prefeitura de Sumaré por receios
quanto aos efeitos que isso
poderia ter no abastecimento de água na cidade, a
companhia informou “segue com a elaboração de
estudos técnicos e projetos
adicionais para permitir a
implementação desta nova
técnica de manejo no reservatório”.
| HEITOR CARVALHO
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AMERICANA

Câmara cancela recesso pela 1ª vez
Decisão aprovada pelos vereadores suspende a parada de meio de ano, que começaria hoje e iria até o dia 31
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Câmara de Americana
aprovou nesta quinta-feira
(15) um Projeto de Resolução, de autoria da Mesa Diretora, que suspende o habitual recesso parlamentar
de meio de ano, que começaria hoje (16) e se estenderia até o dia 31 de julho.
Com a decisão, será a primeira vez na história que o
Legislativo americanense
suspende o recesso e prossegue com as atividades
normalmente.
Previsto na Lei Orgânica
do Município, o recesso
interrompe as sessões ordinárias e os prazos regimentais por 15 dias.
Segundo os autores do
projeto aprovado nesta
quinta – Thiago Martins
(PV), presidente da Câmara; Nathália Camargo
(Avante), primeira se-

cretária; e Thiago Brochi
(PSDB), segundo secretário –, a Câmara já teve suspensas as sessões ordinárias e prazos regimentais
entre 15 de março a 11 de
abril de 2021, em virtude
do elevado número de

Legislativo já teve
de parar em março
e por isso não vê
necessidade agora
contágios e internações
em decorrência da pandemia de Covid-19, necessitando a adoção de medidas mais restritivas.
De acordo com o presidente da Câmara, apesar de não ter ocorrido
sessões neste período,
os vereadores não deixaram de trabalhar, por ou-

tros meios. “Agora, com a
evolução da vacinação, a
ampliação das testagens,
diminuição no número
de casos e internações, o
recesso é desnecessário”,
comentou.
Martins disse estudar a
possibilidade de apresentar um Projeto de Emenda
à Lei Orgânica de Americana para cancelar de forma definitiva o recesso do
meio do ano. “Sou a favor
de, junto com os demais
pares, apresentarmos esse
projeto. Estamos em um
momento em que precisamos dar credibilidade à
política, trazer a população para perto da Câmara,
dos vereadores, a fim de
que acompanhem o nosso
trabalho, afinal estamos
aqui como representantes
deles, trabalhando pela
cidade. O nosso trabalho
deve ser contínuo”, opinou o vereador.

Divulgação

CÂMARA | Projeto da Mesa Diretora (Martins, Nathália e Brochi) suspende o recesso

EDUCAÇÃO

COVID-19

‘Bolsa do Povo’
vai contratar
3.025 na região

RMC supera 500 mil pessoas Campinas apura surto
completamente vacinadas
de Covid em hospital

Depois de anunciar na
última quarta-feira o início das inscrições para o
programa “Bolsa do Povo
Educação”, que vai oferecer a 20 mil desempregados a oportunidade de
prestar apoio aos alunos
nas escolas estaduais e
receber seis parcelas de
R$ 500 mensais, o governo do estado confirmou
nesta quinta-feira que a
iniciativa irá contratar
3.025 responsáveis de
alunos (pais e mães de
estudantes) na região de
Campinas.
Os selecionados do
programa vão atuar no
acompanhamento
de
protocolos sanitários, garantindo o retorno presencial seguro para estudantes e funcionários
das escolas estaduais.
As inscrições vão de 19
a 31 de julho e podem ser
feitas pello site www.bolsadopovo.sp.gov.br.
Para participar é necessário ser responsável
legal por aluno da rede
estadual, estar desempregado há pelo menos
três meses, ter entre 18 e
59 anos e morar próximo
à unidade escolar (raio
de dois quilômetros), entre outros critérios, como
estar inscrido no CadÚnico (Cadastro Único) do
governo federal.
| DA REDAÇÃO

Composta por 20 cidades, a RMC (Região
Metropolitana de Campinas) superou na tarde
desta quinta-feira (15) a
marca de 2 milhões de
doses aplicadas de vacina de Covid-19 na população. Ao todo, a região
tem cerca de 3,3 milhões
de habitantes.
Outro número significativo alcançado nesta
quinta foi a marca de 500
mil pessoas já com o esquema vacinal completo,
ou seja, cidadãos que já
receberam as duas doses
da CoronaVac (produzi-

MÁRIO GATTI

da pelo Instituto Butantan) ou da AstraZeneca
(fabricada pela Fiocruz),
ou ainda a dose única da
vacina da Janssen.
Do total de doses
aplicadas até ontem
(2.006.835),
1.506.588
foram referentes à primeira dose; 448.076 de
segunda dose e 52.171
de dose única, segundo
dados do “Vacinômetro”,
do governo de São Paulo,
divulgados nesta quinta-feira pela Agemcamp
(Agência Metropolitana
de Campinas).
Os números podem ser

acompanhados por meio
do link vacinaja.sp.gov.
br/vacinometro.
A plataforma aponta,
em tempo real, quantas
pessoas já receberam
a primeira e a segunda
dose da vacina, inclusive
com dados individualizados para cidade cada
cidade.
Além disso, a ferramenta também disponibiliza
o quantitativo de doses
enviadas aos municípios
e o cronograma de vacinação dos públicos-alvo
da campanha.
| DA REDAÇÃO

Divulgação

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

A direção do Hospital
Municipal Mário Gatti,
um dos principais da rede
pública de Campinas, informou nesta quinta-feira (15) estar investigando
as origens de um surto
de Covid-19 na enfermaria de Clínica Médica da
unidade, que já teria sido
controlado. De acordo
com informe da Prefeitura de Campinas, entre os
dias 5 e 12 de julho foram
confirmados 14 casos da
doença, sendo sete pacientes, cinco profissionais de enfermagem, um
médico residente e um
acadêmico de Medicina.
Além dos casos já confirmados, ontem havia
outros 15 pacientes e dois

funcionários aguardando
resultado de exames –todos eles assintomáticos.
A expectativa era de os
resultados chegassem durante a noite desta quinta-feira (15).
Desde
segunda-feira
(12), porém, não foram
mais identificados pacientes, médicos residentes ou
estagiários sintomáticos
respiratórios, segundo a
prefeitura.
Os pacientes internados na enfermaria e os
profissionais da saúde
continuam sendo submetidos a testes de vigilância para identificação
de assintomáticos.
A origem da contaminação está sendo investigada pelo Núcleo de Epidemiologia Hospitalar do
Mário Gatti.

Rede estadual inicia hoje período de
férias escolares, com retorno no dia 2

VACINAÇÃO EM AMERICANA | Americana aplicou nesta quinta-feira (15) mais 2.708
doses da vacina contra a Covid-19. Foram vacinadas 844 pessoas com a primeira dose
e 1.864 com a segunda dose. Assim o total de doses aplicadas subiu para 166.754,
sendo 122.046 da primeira dose, 38.753 da segunda e 5.955 de dose única.

Os 3,4 milhões de alunos da rede estadual iniciam,
a partir desta sexta-feira (16), o período de férias
escolares de acordo com o calendário letivo de
2021. O retorno está previsto para o dia 2 de agosto.
Os estudantes que não atingiram desempenho
satisfatório em português e matemática nos dois
primeiros bimestres do ano, assim como os que
tiveram frequência inferior a 75% nas mesmas
disciplinas, serão priorizados na participação das
aulas de recuperação intensiva – que serão realizadas
de forma presencial e com atividades pelo Centro de
Mídias SP (online) como forma complementar. As
aulas vão de 19 a 30 de julho.

06

Sexta, 16 de Julho de 2021

BRASIL+MUNDO

/jor n altododia

PANDEMIA

João Doria pega Covid pela
segunda vez e diz estar bem
Quase um ano após ter tido a doença, governador é reinfectado pelo vírus
Arquivo / TodoDia Imagem

IGOR GIELOW
FOLHAPRESS

O governador de São
Paulo, João Doria (PSDB),
foi reinfectado pelo novo
coronavírus, quase um
ano após ter tido Covid-19. Em vídeo distribuído nas suas redes sociais, o tucano afirma que
está “se sentindo muito
bem e disposto”. “Tenho
convicção de que estou
sendo protegido contra o
agravamento da doença
pela vacina do Butantan,
a qual já tomei as duas
doses”, disse.
“Eu, como milhões de
pessoas, fui protegido
graças à vacina”, afirmou.
Doria foi o promotor do
acordo entre o Instituto
Butantan e a Sinovac chinesa, que permitiu a importação e formulação do
imunizante no Brasil.
Doria havia sentido sintomas leves de gripe na
noite de quarta (14), e decidiu fazer um exame de
Covid-19 na manhã desta
quinta - os testes são uma
constante para todos de
sua equipe.
“Meu caso serve de
alerta para todos que
já foram vacinados seguirem respeitando os
protocolos, como uso
de máscaras e álcool gel.
Pois, todos estão suscetí-

Magazine Luiza compra KaBuM!, portal
de tecnologia e games, por R$ 1 bilhão
O Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira
(15) a compra da KaBuM!, a maior plataforma de
ecommerce de tecnologia e games do país, por R$
1 bilhão. Trata-se da maior aquisição da história
da rede varejista, fundada em 1957 em Franca
(SP). O acordo prevê a incorporação das ações da
KaBuM! pelo Magazine Luiza, com a plataforma
se tornando uma subsidiária integral da varejista.
Os recursos para a compra vêm de uma oferta
de ações de 150 milhões de papéis, também
anunciada nesta quinta. O valor total da aquisição
será pago em três fases: a primeira, à vista, de R$
1 bilhão; a segunda envolve a transferência de 75
milhões de ações ordinárias do Magazine Luiza,
ao longo de um ano e meio. A 3ª etapa, de até 50
milhões de ações, vai ocorrer em janeiro de 2024.
Divulgação

DE NOVO | Doria disse que está protegido de complicações da doença por estar vacinado

veis a serem infectados e
transmitir o vírus, mesmo
vacinados. Não importa
a vacina, elas evitam o
agravamento da doença,
não a infecção”, afirmou
no vídeo.
Reinfecções não são
incomuns, mesmo com
a vacinação. O importante,
epidemiologicamente neste momento,
é a queda no número de
casos graves e mortes - o
próprio Doria comemorou na quarta uma redução em 46% no número

de mortes no estado pela
Covid-19 após o início da
campanha de vacinação,
em fevereiro.
Na esteira desse cenário melhor e na compra
de mais doses de Coronavac diretamente da China
para o governo estadual,
Doria antecipou fim do
calendário de vacinação
de primeira dose para
adultos de 15 de setembro para 20 de agosto,
além de anunciar a imunização de adolescentes.
Nesta semana, ele tam-

bém suspendeu o home
office vigente para funcionários do estado, exceto quem for de grupo
de risco e não tiver sido
ainda imunizado.
Doria ficará isolado
em casa, provavelmente
pelos mesmos dez dias a
que se submeteu no ano
passado, tocando o trabalho por meio virtual.
Naquele episódio de
2020, não houve complicações devido à doença,
tratada pelo mesmo médico de agora, David Uip.

COVID-19

Brasil chega a 20% de pessoas imunizadas
O Brasil chegou a
20,27% de pessoas com
mais de 18 anos totalmente
imunizadas
contra a Covid, ou seja,
aquelas que receberam
duas doses de uma das
vacinas com uso aprovado no país ou a dose única da Janssen. Isso representa 32.618.858 pessoas
imunizadas no país.
Já a primeira dose foi
aplicada, até o momento, em 87.060.402 brasileiros, o que representa
54,10% da população
com mais de 18 anos no
país. Mesmo com esses
dados, os cuidados sanitários básicos, como uso
de máscara e distanciamento social, permanecem essenciais para proteção contra a Covid. A
prevenção é ainda mais
importante consideran-

GIRO

do a variante delta, que
tem provocado surtos em
locais com campanhas
vacinais avançadas.
Nesta
quinta-feira
(15), foram registradas
1.227.888 aplicações de
vacina. De acordo com
dados das secretarias estaduais de Saúde, foram
727.747 primeira doses e
385.638 segundas. Também entram nessa conta
114.503 doses únicas da
Janssen aplicadas. Os dados de imunização foram
atualizados em 24 estados e no Distrito Federal.
Os dados do país, coletados até às 20h, são
fruto de colaboração entre veículos de imprensa
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.
A iniciativa do consórcio de veículos de
imprensa ocorreu em
resposta às atitudes do
governo Jair Bolsonaro (sem partido), que
ameaçou sonegar dados,
atrasou boletins sobre
a doença e tirou informações do ar, com a
interrupção da divulgação dos totais de casos
e mortes. Além disso, o
governo divulgou dados
conflitantes.
MORTES
O Brasil registrou 1.552
mortes por Covid e 52.720
casos da doença, nesta
quinta-feira. Com isso,
o país chegou a 539.050
óbitos e a 19.261.741 pes-

soas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da
pandemia.
As médias móveis de
mortes e casos permanecem altas, apesar de
ambas
apresentarem
redução em relação às
últimas duas semanas. A
média móvel de óbitos
agora é de 1.244, cerca
de 19% menor do que o
dado de quatorze dias
atrás.
Já a média de casos é
de 42.708, o que representa uma diminuição de
18% em relação ao dado
de duas semanas atrás.
Vinte estados apresentaram tendência de queda na média móvel, enquanto outros quatro e o
Distrito Federal tiveram
estabilidade. Apenas dois
registraram alta: Acre e
Paraná.
| FOLHAPRESS

GIGANTE | Negócio foi o maior já realizado pela rede

Chuvas deixam ao menos 59 mortos e
dezenas de desaparecidos na Alemanha
Ao menos 59 pessoas morreram e dezenas estão
desaparecidas na Alemanha, em decorrência das
chuvas que, de acordo com especialistas, não
têm precedentes no país. O volume de água fez
vários rios transbordarem nesta quinta-feira (15),
atingindo casas, derrubando árvores, inundando
porões e levando parte da população a subir
nos telhados para tentar se proteger. “É uma
catástrofe! Há mortos, desaparecidos e muitas
pessoas ainda em perigo. Todos os nossos serviços
de emergência estão em ação 24 horas por dia
e arriscando suas próprias vidas”, disse Malu
Dreyer, primeira-ministra do estado. Na Renânia
do Norte-Vestfália, o estado mais populoso do
país, ao menos 30 pessoas morreram, algumas
afogadas em porões inundados.

Primeiro-ministro do Haiti é suspeito
de mandar matar presidente Moïse
O primeiro-ministro interino do Haiti, Claude
Joseph, passou a ser investigado como suspeito
de mandar matar o presidente Jovenel Moïse para
tomar o poder, segundo a imprensa colombiana.
Joseph assumiu na prática o comando do país
desde a morte de Moïse, na madrugada do último
dia 7. A investigação foi revelada nesta quarta
(14) pelo canal de notícias Caracol, da Colômbia
- mais de 20 ex-militares do país estão envolvidos
no assassinato, 18 dos quais estão presos, e três,
mortos. Após a publicação da reportagem, a
polícia haitiana, subordinada ao atual premiê,
negou a informação. Joseph deixaria o cargo no
dia em que Moïse foi morto.
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Vendedor relata negociação paralela de vacinas
Empresário Cristiano Carvalho confirma à comissão no Senado que foi avisado sobre suposto pedido de propina
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O empresário Cristiano
Carvalho relatou à CPI da
Covid nesta quinta-feira
(15) como foi a negociação por 400 milhões de
doses da AstraZeneca,
sem aval da fabricante,
com a cúpula do Ministério da Saúde e a intermediação de militares
e uma ONG evangélica.
Os detalhes da frustrada
operação bilionária que
teve entre os líderes o
próprio Cristiano, representante da D
 avati Medical Supply e beneficiário
do auxílio emergencial na
pandemia, fortaleceram
as investigações da cúpula da CPI e chegaram
a constranger senadores
da base do presidente Jair
Bolsonaro na sessão.
Cristiano confirmou à
CPI que foi avisado sobre
um suposto pedido de
propina durante as negociações. O cabo da PM de
Minas Gerais Luiz Paulo
Dominghetti revelou que
o ex-diretor de Logística
da Saúde Roberto Ferreira Dias teria cobrado, em
jantar no dia 25 de fevereiro, US$ 1 por dose para
destravar o negócio com
a Davati.
“Primeira vez que veio
diretamente a mim, sobre o nome do Roberto
Ferreira Dias envolvido
nisso foi, acredito eu,
que no dia 12 de março,

na minha vinda até aqui
[Brasília]. Estávamos na
Senah [ONG evangélica
que participou das conversas]”, disse Cristiano
no depoimento.
A testemunha da CPI
também afirmou que
foi procurada e manteve
conversas com Dias por
WhatsApp, ou seja, fora
dos processos formais da
Saúde. O líder do governo no Senado, Fernando
Bezerra (MDB-PE), apontou “desconforto” com as
conversas de membros e

Detalhes da
negociação
suspeita reforçaram
investigação da CPI
ex-funcionários da gestão federal com os vendedores que nem sequer
apresentavam provas sólidas de terem as doses
em mãos.
“Quero manifestar meu
desconforto com diálogos que foram mantidos
entre representantes da
Davati com servidores
públicos e ex-servidores
públicos”, disse Bezerra.
“A gente constata a falta de credenciamento, de
capacidade técnica, de
habilidade técnica para
que esta empresa Davati, ou seus eventuais representantes, pudessem

tratar com o governo
brasileiro para eventual
aquisição ou compra de
vacinas”, acrescentou.
Cristiano ainda confirmou que as suas ofertas
foram levadas a reuniões
distintas com três membros da cúpula do Ministério da Saúde, além de
seus auxiliares.
O empresário Herman
Cardenas, dono da Davati, reconheceu em entrevista à Folha de S.Paulo
que a empresa não tinha
à mão nenhuma das doses oferecidas ao governo
brasileiro. Ele afirmou
que a empresa seria apenas uma facilitadora do
negócio entre a fabricante e o ministério.
Para os senadores, o relato de Cristiano reforça a
tese de que a Saúde abriu
a porta para atravessadores com ofertas inviáveis de vacinas enquanto rejeitava a compra de
imunizantes diretamente
com fabricantes como a
Pfizer.
DEFESA
O líder do governo no
Senado pediu que a CPI
não responsabilize o
governo por “atos praticados por um ou outro
servidor”. Para o senador governista Jorginho
Mello (PL-SC), a gestão
Bolsonaro se livrou de
golpistas. Ele também
manifestou constrangimento pelos diálogos da

Leopoldo Silva / Agência Senado

DESCONFORTO | Cristiano Carvalho (à dir.) conversa com seu advogado na CPI ontem

Davati com o ministério,
e pediu maior atenção
da pasta.
“Não é possível que
pessoas que não representam nada, vendedores informais, tentaram
dar um golpe no governo.
Ainda bem que não saiu
‘um pila’”, disse Jorginho.
Presidente da CPI,
Omar Aziz (PSD-AM)
cobrou que o governo
responsabilize ao menos
Elcio Franco, coronel da
reserva,
ex-secretário-executivo da Saúde e
atual assessor da Casa Civil, que recebeu o grupo
da Davati.
“Eu sugiro, para o bem

do país, um cidadão
como Elcio Franco não
pode estar na antessala do presidente mais.
Não pode passar a mão
em cima de uma pessoa
que brincou com a vida
de pessoas negociando
vacinas fantasmas”, disse Aziz.
O grupo de representantes da Davati ainda
ofereceu 200 milhões de
doses da vacina da Janssen ao ministério, em
email de 15 de março
enviado a Franco, mas a
negociação não foi para
frente.
A primeira agenda no
ministério com repre-

sentantes da empresa
ocorreu em 22 de fevereiro, com o então diretor da Imunização e
Doenças Transmissíveis,
Lauricio Monteiro. Depois, em 26 de fevereiro,
Dominghetti esteve com
Dias no ministério, na
data seguinte ao jantar
em que houve o suposto pedido de propina. A
última reunião foi feita
em 12 de março, quando
Franco recebeu de Cristiano e seus parceiros a
oferta da Davati.
Segundo o vendedor,
Franco não sabia das tratativas anteriores feitas
com Dias.

PRESIDENTE

GOVERNO

No hospital, Bolsonaro minimiza depoimento

Twitter apaga
post racista de
Mario Frias

Após depoimento à
CPI de Cristiano Carvalho, representante da
Davati Medical Supply,
nesta quinta-feira (15), o
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) disse que a
comissão se frustra por
não encontrar indícios de
corrupção no seu governo. “O que frustra o G-7
é não encontrar um só
indício de corrupção em
meu Governo. No caso
atual querem nos acusar
de corrupção onde nada
foi comprado, ou um só
real foi pago”, escreveu o
presidente nas redes sociais. Bolsonaro está hospitalizado em São Paulo.
O presidente citou que
Cristiano chegou a receber auxílio emergencial
em 2020, mas tentava
uma venda bilionária
ao governo. “Segundo
Cristiano a Davati nunca pagou despesas do

Dominghetti nem a própria. Cristiano diz ainda
que até sua passagem
aérea para Brasília a pagou com milhas próprias
(quanta “honestidade”).
Um “negócio” bilionário
onde o Cristiano para
“sobreviver” usa do artifício de se beneficiar do
Auxílio Emergencial (sacou e não devolveu R$
4.100,00 em 2020)”, disse.
Bolsonaro ainda tratou o presidente da CPI,
Omar Aziz (PSD-AM), o
vice, Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), e o relator,
Renan Calheiros (MDB-AL), como “três otários”.
“No circo da CPI Renan, Omar e Saltitante
estão mais para três otários que três patetas”,
afirmou o mandatário.
INTERNAÇÃO
Bolsonaro evolui de
forma satisfatória, mas

Reprodução / Redes sociais

QUADRO | Bolsonaro segue internado, sem previsão de alta

não tem previsão de alta,
segundo boletim médico
divulgado nesta quinta-feira, por volta das 12h,
pelo hospital Vila Nova
Star, onde ele está internado em São Paulo desde
a noite de quarta (14).
Bolsonaro apresenta
uma obstrução no intestino, o que gerou acúmu-

lo de líquido no estômago e dores abdominais.
A complicação se soma
a outros momentos de
internação do presidente
após a facada sofrida em
2018.
O boletim afirma que
Bolsonaro está “evoluindo de forma satisfatória
clínico e laboratorial-

mente”. O hospital informou ainda que o tratamento permanece o
mesmo, ou seja, não há
ainda a previsão de uma
cirurgia - a ideia é tentar
resolver a obstrução com
precedimentos
menos
invasivos.
“Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido”,
diz a nota assinada pelo
médico Antônio Luiz Macedo, responsável pelo
tratamento intestinal de
Bolsonaro, e outros quatro médicos da equipe.
Às 13h29, a conta do
presidente no Twitter
publicou um sinal de positivo e uma bandeira do
Brasil. Mais tarde, Bolsonaro voltou a publicar na
rede social, informando
que, devido à internação,
não faria sua tradicional
live das quintas-feiras.

| FOLHAPRESS

O Twitter confirmou
que o tuíte racista de Mario Frias foi apagado por
violar regras de conduta. O post foi entendido
como propagação de ódio.
O secretário especial da
Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias, postou
um comentário direcionado a um ativista negro, Jones Manoel, dizendo que
ele precisaria tomar banho. “O Twitter tem regras
que determinam os conteúdos e comportamentos
permitidos na plataforma,
e violações a essas regras
estão sujeitas às medidas
cabíveis”, afirma a empresa, em nota.
Jones Manoel é um historiador pernambucano,
estudioso da obra do intelectual italiano Domenico
Losurdo.
| FOLHAPRESS

BRASIL+MUNDO

Sexta, 16 de Julho de 2021

08

LEGISLATIVO

Congresso aprova fundo
eleitoral inflado com
R$ 5,7 bi para campanhas

Divulgação / Agência Câmara

LDO aprovada nesta quinta-feira praticamente triplica
verba pública para disputa eleitoral do próximo ano
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O Congresso Nacional
aprovou nesta quinta-feira (15) o projeto de
LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias)
para
2022 com previsão de
elevar os recursos para
a campanha eleitoral do
ano que vem de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões.
A proposta também inclui as emendas de relator e a realização do Censo Demográfico. O texto
volta ao Executivo para a
sanção do presidente Jair
Bolsonaro.
Para cobrir o aumento,
a medida prevê que 25%
da verba da Justiça Eleitoral em 2021 e em 2022
e uma parte das emendas
de bancada estaduais sejam repassadas para o
fundo eleitoral.
Segundo técnicos do
Congresso, isso estabeleceria um piso mínimo
para o fundo no próximo
ano, que deve ser superior a R$ 5,7 bilhões. Deputados do Novo tentaram derrubar o aumento
dos recursos, mas tive-

ram o pedido rejeitado
pela maioria. “Em um
país sem saneamento
e com escolas fechadas
há um ano e meio, é um
absurdo destinar R$ 6 bilhões para fazer campanha política. Essa não é
a prioridade”, afirmou a
deputada Adriana Ventura (Novo-SP).
O relator da LDO, deputado Juscelino Filho
(DEM-MA), defendeu a
ampliação. “Estamos vinculando ele [o fundo eleitoral] ao orçamento da
Justiça Eleitoral e achamos que é importante
para o exercício da democracia dos partidos”,
argumentou.
Com a aprovação da
LDO, o Orçamento de
2022, que deverá ser enviado pelo governo em
agosto, terá que prever
quase R$ 6 bilhões para
o financiamento da campanha. Isso porque o Orçamento tem que seguir
as regras previstas na lei.
Essa verba dos cofres
públicos é dividida entre os partidos políticos
para bancar a campanha
e predominam o finan-

Texto prevê
remanejamento
de verba da Justiça
Eleitoral
Para as eleições de 2018
foi criado então o fundo
eleitoral, de R$ 1,7 bilhão
(cerca de R$ 2 bilhões
com correção pela inflação), que se somou aos
recursos já existentes do
fundo partidário, em torno de R$ 1 bilhão.
Em 2020, ano de eleição
municipal, o Congresso
tentou emplacar uma
transferência de quase R$

SESSÃO | Plenário da Câmara dos Deputados, que discutiu a Lei de Diretrizes nesta quinta

4 bilhões. Mas teve que
recuar por causa do desgaste político. O valor foi
então estabelecido em R$
2 bilhões.
Apesar da proibição
do STF, há brechas que
mantêm o desequilíbrio
em favor dos mais ricos,
devido às doações de empresas feitas por meio de
seus executivos, como
pessoa física, além do
autofinanciamento - ou
seja, a possibilidade de
os candidatos bancarem
suas próprias campanhas, limitados apenas
pelo teto estabelecido
para cada candidatura.
EMENDAS
Outro ponto do projeto aprovado que gerou discussões foram
as emendas de relator.
Alvo de questionamento
de órgãos de controle,
esse mecanismo permi-

NEGÓCIOS

TRANSPORTE PÚBLICO

Trabalhadores da CPTM
encerram paralisação em SP
A greve dos trabalhadores da CPTM (Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos) terminou por volta das 17h30
desta quinta-feira (15).
Em assembleia, ferroviários dos sindicatos
da Sorocabana de São
Paulo e dos Engenheiros
de São Paulo que atuam
nas linhas 7, 8, 9 e 10 decidiram voltar aos trabalhos. A normalização
das atividades será gradual e deve ocorrer em
até uma hora. O acordo
não havia sido divulgado até a conclusão desta
edição.
A greve foi iniciada a
0h desta quinta. A paralisação foi nas linhas
7-rubi,
8-diamante,
9-esmeralda,
10-turquesa e em parte da li-

ciamento público dos
candidatos.
Até 2015, as grandes
empresas, como bancos
e empreiteiras, eram as
principais responsáveis
pelo financiamento dos
candidaturas.
Naquele
ano, o STF (Supremo Tribunal Federal) proibiu a
doação empresarial sob o
argumento de que o poder econômico desequilibra o jogo democrático.

nha 13-jade. Cerca de 3
milhões de passageiros
foram prejudicados.
Pela manhã houve tumulto na estação Grajaú, na zona sul. Cerca
de 200 pessoas obstruíram a avenida dona Belmira Marin em protesto
pela falta de trens. Dez
viaturas da Polícia Militar estiveram posicionadas na saída do terminal
rodoviário urbano, anexo à estação de trem, o
que impediu a circulação de ônibus.
Em Francisco Morato,
na Grande SP, também
houve tumulto, sendo
que uma mulher teria
sido ferida no olho. Policiais usaram bombas de
efeito moral e spray de
pimenta para dispersar
a multidão. | FOLHAPRESS

te que o Congresso aumente o controle sobre
o Orçamento.
Ele funciona da seguinte forma: o relator do Orçamento, que ainda será
enviado em agosto, remaneja despesas de ministérios e passa a prever
gastos em áreas e projetos negociados politicamente por congressistas
influentes e, geralmente,
mais alinhados ao governo federal.
Com isso, o Palácio
do Planalto tem ampliado sua base de apoio
no Congresso, já que as
emendas
beneficiam
bases eleitorais de parlamentares, que, por sua
vez, esperam aumentar
seu capital político. Isso
ganha ainda mais peso
em ano eleitoral. O TCU
(Tribunal de Contas da
União) quer mais transparência nesses gastos.

Para evitar desgaste,
governistas
defendem
mudanças nesse mecanismo, pelo qual valores
bilionários são rateados
entre vários congressistas
a depender dos acordos
políticos firmados. Apesar de ficarem vinculadas
ao relator do Orçamento,
a negociação envolve dezenas de parlamentares.
Na Câmara, PSOL e PSB
apresentaram um destaque no qual solicitavam
a retirada desse tipo de
emenda, o que não foi
aceito pela maioria dos
deputados.
“Essa prática viola o
dever de transparência,
agride o princípio republicano, segundo o qual,
numa República, o povo
tem o direito de saber
tudo o que é feito com o
seu dinheiro”, reclamou
o deputado Alessandro
Molon (PSB-RJ).

CLIMA

Restaurantes se unem e
Onda de frio deve derrubar
criam concorrente para iFood temperatura a 5°C na capital
Restaurantes
como
Outback, Giraffas, Bob’s
e Rei do Mate se uniram
para criar e operar uma
plataforma de delivery
de comida. A joint venture, chamada de Quiq,
competirá diretamente
com os apps de delivery
já existentes, como Rappi, iFood e Uber Eats.
A parceria foi aprovada pelo Cade (Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica) sem restrições e publicada no Diário Oficial da União nesta
quinta-feira (15).
Além dos restaurantes
citados, também será
formada pelas empresas
Axionlog Uruguay, BFFC
do Brasil Comércio de
Alimentos - que opera
marcas como Bob’s, Pizza
Hut, KFC e Yoggi -, CIATC
Participações, Holding

de Alimentos e Participações, Bramex Comércio
e Serviços e 4all Holding
BR. A proposta foi enviada ao órgão em dezembro do ano passado e,
desde então, tem passado por diversos processos de análise do Cade
- que incluiu, por exemplo, a consulta às outras
plataformas, como Rappi
e Uber Eats e até a associação de bares e restaurantes, a Abrasel.
Em documentos anteriores enviados ao órgão,
as empresas afirmaram
que a operação terá efeitos pró-competitivos e
que não gera preocupações concorrenciais.
A parceria para a criação da joint venture não
atingirá as operações de
venda presencial de cada
empresa.
| FOLHAPRESS

A capital paulista deverá encarar mais uma
onda de frio nos próximos dias. A previsão
do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)
mostra que a temperatura irá despencar já a
partir deste domingo
(18), chegando na terça
(19) a apenas 5°C.
Se confirmada a previsão, a capital deverá
ter o dia mais frio de
2021 até agora. No fim
de junho, a cidade já
registrou a madrugada
mais gelada dos últimos
cinco anos.
Os sinais de mudança
começam nesta sexta-feira (16), com a aproximação de uma frente
fria, que fará com que
a temperatura máxima não passe dos 23°C,

com possibilidade de
chuviscos. No sábado
(17), o tempo segue com
pouca variação.
No domingo, porém,
a frente se deslocará e
dará lugar a um reforço de ar polar, que derrubará a temperatura
em todo o estado. Na
capital, a previsão é de
que a segunda (19) seja
gelada, com a mínima
em torno de 7°C, caindo ainda mais na terça,
para apenas 5°C. Na
quarta, os termômetros
devem voltar a marcar
mínima de apenas 7°C.
A onda de frio será tão
intensa que até mesmo
no Mato Grosso Sul os
dias serão gelados, com
previsão de 0°C no domingo, no sul do estado.
| FOLHAPRESS
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MERCADO DA BOLA

Timão monitora Renato Augusto
Corinthians quer agir rápido para evitar concorrência de outros clubes; o meia Giuliano também está na mira
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A diretoria do Corinthians monitora com
grande interesse o que
acontece na China. O clube aguarda uma resolução entre o Beijing Guoan
e o meia Renato Augusto,
que busca uma rescisão
contratual.
A expectativa é de que o
jogador se livre do vínculo
com os asiáticos até a semana que vem, e, neste cenário, a diretoria alvinegra
planeja agir com velocidade e assinar com o jogador
o mais rápido possível para
evitar a concorrência de
outros clubes.
Nos últimos dias, o Corinthians se aproximou de
Renato Augusto com o interesse em selar o retorno

do meia ao CT Joaquim
Grava. O presidente Duilio
Monteiro Alves externou
publicamente o desejo de
contar com o jogador, mas
mantém cautela.
Isso porque a rescisão
com o clube chinês, embora provável, é uma incógnita. A diretoria do Corinthians receia que o Beijing
Guoan faça jogo duro, dificulte a liberação e peça
alguma quantia em troca
da rescisão -o que possivelmente inviabilizaria o
plano dos corintianos.
Além do temor pelo que
pode ser decidido entre os
representantes de Renato
Augusto e o clube chinês,
o Corinthians está atento
ao mercado e sabe que
podem aparecer outras
equipes interessadas no
jogador.

GIULIANO
Desde que conseguiu
reduzir sua folha salarial
em R$ 4,5 milhões, o Corinthians está no mercado
em busca de reforços para
o sistema defensivo. A diretoria adota a estratégia de
ir atrás de nomes consolidados no mercado e que
chegariam para resolver o
problema da equipe.
O nome de Giuliano,
com passagens pelo futebol europeu e também
pela Seleção Brasileira,
se encaixa no perfil. O
meia está livre no mercado desde o dia 2 de julho
quando rescindiu contrato com o Istambul Basaksehir, da Turquia. Mas o
time paulista não está só.
O Corinthians disputa o
atleta com o Internacional e o Grêmio.

Divulgação/Beijing Guoan

DE SAÍDA | Rescisão de contrato de Renato Augusto com time chinês deve sair em breve

LIBERTADORES

São Paulo corre para recuperar jogadores
O São Paulo teve três
novidades no treinamento
desta quinta-feira (15), no
CT da Barra Funda. Ainda
se recuperando de lesões,
Miranda, William, Rigoni
e Luciano foram a campo
para um trabalho específico com os fisioterapeutas.
Eles ainda desfalcarão
a equipe contra o Fortaleza no sábado (17), mas

correm contra o tempo
para enfrentarem o Racing (ARG) na próxima
terça (20). Luciano é um
dos casos mais antigos no
departamento
médico.
Ele sofreu um estiramento no músculo posterior
da coxa esquerda no primeiro tempo da partida
contra o Santos em 20 de
junho. O atacante perdeu

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

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

no Departamento Médico do São Paulo há mais
tempo que Luciano. O
volante sofreu um trauma
no joelho direito e perdeu
os últimos nove jogos da
equipe.
Já Miranda ainda se recupera de uma mialgia na
panturrilha esquerda. Ele
sentiu a lesão contra o Red
Bull Bragantino no último

dia 4 e, desde então, desfalcou a equipe nas três
partidas seguintes.
Por último, Rigoni não
entra em campo desde o
jogo contra o Internacional na semana passada,
quando foi substituído no
intervalo. O atacante ainda se recupera de um edema na coxa direita.
A recuperação dos três é

importante para o técnico
Hernán Crespo. O ataque
e a defesa são os dois setores com mais problemas.
Contra o Racing, o argentino não pôde contar com
Bruno Alves, suspenso e
se recuperando de lesão,
e Miranda. Os escolhidos
foram Diego Costa, Arboleda e Léo.
| FOLHAPRESS

NOVO VISUAL

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Sábado (17/07)
17h – Ceará x Athletico-PR
17h – São Paulo x Fortaleza
19h – Corinthians x Atlético-MG
21h – Fluminense x Grêmio

as últimas sete partidas do
São Paulo.
A lesão de Luciano é semelhante com a que Eder
sofreu na última terça (13)
contra o Racing. O São
Paulo não divulga prazo de recuperação, mas
é provável que Eder seja
desfalque contra Fortaleza
e o próprio Racing.
Apenas William está

Neymar: cabelo loiro e trançado
Neymar está de visual
novo! Ainda no Brasil
após a final da Copa
América, o atacante da
seleção brasileira fez
alguns novos furos na
orelha e colocou piercings, porém, o que
chamou atenção foi seu
cabelo.
Na foto em que aparece acompanhado da
profissional responsável
pela novidade, o camisa
10 do PSG está com o
cabelo loiro e trançado.
O procedimento capilar
foi feito pela profissional Nanda Burguesinha.
Segundo a trancista, o
método usado com o
atleta foi um exclusivo,
o qual os clientes não
sentem dor.
REFERÊNCIAS
“Pedi referências do
que ele queria e criamos

na hora um formado diferenciado preservando
a autenticidade do jogador. O procedimento
durou 4 horas e foi muito tranquilo”, disse ela.
A novidade deu o que
falar entre os internautas. Além das brincadeiras feitas, teve quem
gostou, quem achou
que não combinou e até
mesmo quem o comparou com Fred, do Desimpedidos, e o rapper
Travis Scott.
Estima-se que nos
próximos dias o brasileiro deva embarcar
para a França, onde dará
início a preparação com
o restante do elenco do
Paris Saint-Germain. A
estreia oficial do time
do Parque dos Príncipes
está marcada para o dia
1º de agosto.
| FOLHAPRESS

Divulgação

MUDANÇA | Neymar com visual após a Copa América
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Santos faz 1 a 0 na
Vila e abre vantagem
Peixe avançará às quartas de final com empate diante do Independiente
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Santos venceu o Independiente (ARG) por
1 a 0 nesta quinta-feira à noite (15), na Vila
Belmiro, em jogo válido
pelas oitavas de final da
Sul-Americana. Kaio Jorge, após três jogos fora,
retornou como titular e
marcou pelo Peixe. Com
o resultado, o Peixe abre
vantagem sobre os argentinos na definição
fora de casa.
Com o resultado, o Alvinegro avança às quartas com um empate. Se
perder por 1 a 0 a decisão
será nos pênaltis. A próxima partida ocorrerá
na próxima quinta-feira
(22), em Avallaneda, na
Argentina.
O atacante Kaio Jorge
foi a principal novidade
na escalação de Fernando
Diniz e brilhou nesta noite.
Após quatro chutes ao gol,
o quinto abriu o placar e
selou a vitória alvinegra.
Por outro lado, o meia

Bugre quer manter
embalo de vitórias
Com três vitórias consecutivas na Série B do
Campeonato Brasileiro,
o Guarani quer manter o embalo na partida
desta sexta-feira à noite
(16) contra o Confiança.
O Bugre tem um bom
desempenho fora de
casa - são duas vitórias
e três empates em cinco
jogos – e aposta no retrospecto para retornar
ao G4.
O jogo será Estádio
Estadual Lourival Baptista, em Aracaju (SE), às
19 horas. Porém, o confronto entre Guarani e
Confiança é marcado
pelo equilíbrio. Em sete
partidas disputadas, o
Bugre tem quatro vitórias, enquanto o Dragão tem três. O detalhe
é que ambas as equipes sempre vencem em
casa.
Portanto, o Guarani tem que quebrar o
tabu para derrotar o

Confiança no Batistão.
“Está sendo muito importante manter a regularidade fora de casa.
Acredito que a competitividade e o coletivo
estão se sobressaindo e
isso faz com que a equipe se torne mais forte
fora de casa”, disse o lateral-esquerdo Bidu.
Uma vitória hoje fará
o técnico Daniel Paulista igualar o feito d time
de Felipe Conceição em
novembro do ano passado, quando o Guarani
conseguiu cinco jogos
de invencibilidade, com
quatro vitórias e um
empate.
O Guarani faz na tarde
desta quinta-feira (15)
seu último treinamento
antes do jogo. O Bugre
ocupa a quinta posição
na tabela de classificação, com 19 pontos. Por
outro lado, o Confiança
busca a vitória para escapar da zona de rebaixamento. O Dragão tem
9 pontos e é o primeiro
time fora do Z4.

GIRO POR AI

Balotelli vive drama de estrela a
decadência em time pequeno
Mario Balotelli desde jovem chamou atenção da
grande mídia, seja pelo futebol ou pelas polêmicas
nos bastidores. Ele foi um dos principais
astros da seleção italiana, reforço de ponto dos
principais clubes do mundo e sonho de vários
brasileiros ‘ricos’. Hoje, com 30 anos, no entanto,
o centroavante vive momento decadente e
defenderá um pequeno time da Turquia.O Adana
Demirspor subiu recentemente para a primeira
divisão turca e segue no mercado atrás de grandes
nomes para 2021/22. Além de Balotelli, eles estão
de olho no brasileiro David Luiz, que busca espaço
em clubes mais tradicionais do velho continente.
Divulgação/Adana Demirspor

BALOTELLI | Italiano jogará pelo Adana Demirspor

MENINO DA VILA | Kaio Jorge vibra ao fazer gol da vitória

Paulo, que estava com
pouco espaço para fazer
a defesa.
O técnico Fernando
Diniz esteve muito agitado na beira do gramado.
Gesticulou e distribuiu
broncas aos gritos, so-

bretudo para Jean Mota
e Pirani, que não agradaram. O Alvinegro praiano
oscilou muito durante
a partida, o que fez com
que o time de Júlio Falcioni aproveitasse essas
brechas.

REMO E VITÓRIA

JOGA HOJE

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Divulgação/Santos

Jean Mota não esteve em
uma noite inspirada e errou mais do que deveria.
Após muitas broncas, o
técnico Fernando Diniz
o substituiu no segundo
tempo.
OSCILAÇÃO
O Santos dominou o
início da partida e teve
boas chegadas pelo lado
direito do Independiente, mas apresentou problemas na marcação,
tanto na lateral esquerda
quanto no meio-campo.
Moraes, que ganhou sequência, não fez um bom
jogo na parte defensiva,
enquanto os meias estiveram pouco inspirados
na Vila Belmiro e, consequentemente, o ataque
santista teve que trabalhar por conta própria.
A primeira boa chance
dos visitantes veio dos
pés de Silvio Romero,
que recebeu cruzamento
na medida muito próximo a pequena área e viu
Camacho arrancar dali.
Ele, aliás, salvou João
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Ponte tem desafios
diretos contra o Z4
A Ponte Preta inicia
nesta sábado (17) uma sequência de dois confrontos diretos para deixar a
zona de rebaixamento da
Série B. O primeiro jogo é
em casa, contra o Remo,
no Estádio Moisés Lucarelli, pela 12ª rodada. O
outro é fora, quando pegará o Vitória, na próxima
terça-feira (20), às 21h30,
no Estádio Barradão, em
Salvador (BA).
A Macaca é a 18ª colocada, com 9 pontos. O Remo
é o 15º, com 15 pontos, enquanto o Vitória está em
17º, também com 9, mas à
frente da Ponte pelo critério de saldo de gols. O time
baiano tem o saldo negati-

vo de dois, e a Ponte, três.
A Macaca treinou na
tarde desta quinta-feira
(15) de olho no Remo. O
atacante Moisés disse que
o elenco está totalmente
focado na conquista dos
seis pontos. “Estamos com
uma invencibilidade de
seis partidas e não perder
é bom, mas precisamos
das vitórias, para nos dar
ânimo e emendar uma sequência”, afirmou.
Outra novidade é que a
Macaca ampliou o contrato do lateral-esquerdo Jean
Carlos até 31 de julho de
2024. Antes, o vínculo com
o clube iria até novembro
de 2022.
| DA REDAÇÃO

Álvaro Jr/PontePress

MOISÉS | Atacante diz que elenco está focado nas vitórias

Palmeiras tem tabu de 10 anos
a favor contra o Universidad
Se os tabus valem para algo, o Palmeiras pode ficar
ainda mais tranquilo com a vitória por 1 a 0 sobre
a Universidad Católica, no Chile, pelas oitavas da
Libertadores na quarta-feira (14). Os Cruzados,
apelido do time, não revertem uma desvantagem
em um mata-mata de Libertadores há dez anos.
O feito aconteceu pela última vez em 2010, contra
o Colón (ARG). Na ocasião, a Católica perdeu em
Buenos Aires por 3 a 2. No Chile, a equipe devolveu
o resultado, e a partida foi para os pênaltis, quando
os chilenos venceram por 5 a 3. Talvez até mais
significativo que esse tabu seja o fato de o Palmeiras
jamais ter sido derrotado pela Universidad Católica.
São cinco confrontos, três pela Libertadores e dois
pela extinta Copa Mercosul.

Cesar Greco

LIBERTADORES | Dudu no jogo contra Universidad

Flamengo jogará com público de
15 mil pessoas na Libertadores
O Flamengo conseguiu a transferência do jogo
contra o Defensa y Justicia pela Libertadores para
Brasília para ter público. O jogo poderá receber
até 15 mil pessoas, o que representa 25% da
capacidade de público do Estádio Mané Garrincha.
O confronto será na próxima quarta-feira (21). A
Conmebol tinha liberado a presença de público em
partidas da Libertadores em medida anunciada no
último domingo (11). Havia a dependência de ter
aprovação das autoridades locais. A CBF é contra
essa volta de torcida neste momento: no Brasileiro,
só vai permitir quando houver igualdade em
todos os Estados. O governo de Brasília aprovou a
presença de público com a presença de vacinados
ou de torcedores com teste negativo de RT-PCR.

ESPORTES
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F1 revela novo carro para 2022
Modelo incorpora as mudanças no regulamento técnico, que busca aumentar a competitividade e ultrapassagens
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A Fórmula 1 lançou
nesta quinta-feira (15) o
novo carro para a temporada de 2022 da categoria. Um modelo em
tamanho real foi apresentado no evento “F1
One Begins” e depois
na pista de Silverstone,
onde o GP da Grã-Bretanha será disputado neste
final de semana.
O carro incorpora as
normas do novo regulamento técnico, que passa a valer a partir do ano
que vem. A ideia da F-1 é
aumentar a competitividade e as ultrapassagens
nas corridas.
AEROFÓLIO MENOR
Uma das principais
mudanças está no aerofólio traseiro, que é
menor em relação ao
utilizado
atualmente.
Uma imagem da peça
já havia sido vazada na

véspera do lançamento.
O novo carro também
tem rodas maiores, de
18 polegadas.
“Interessante, é bem
diferente do que estamos
acostumados”,
disse Max Verstappen,
piloto da Red Bull Racing e líder do Campeonato Mundial de 2021.
“É uma nova era. Vai ser
incrível para os fãs”, afirmou Lewis Hamilton, da
Mercedes, vice-líder do
Mundial.
A apresentação do

Divulgação/F1

carro aconteceu em um
evento com ares futuristas, que mostra como a
Liberty Media, responsável pela F-1, trata o produto. Essa foi a primeira
vez na história da categoria que um carro de uma
próxima temporada foi
mostrado.
“Hoje é um dia empolgante para o esporte. As
regras criarão as condições para corridas mais
competitivas, com mais
ultrapassagens”,
disse
Stefano Domenicali.

PRINCIPAIS MUDANÇAS
• Asa traseira menor
• Novo design de nariz e asa dianteira
• Roda de 18 polegadas
• Volta das calotas nas rodas
• Aumento da porcentagem de biocomponentes no combustível
• Chassis que absorvem mais energia no momento das batidas

NOVO CARRO | O aerofólio é menor e tem alterações no nariz e na asa dianteira
Lucas Figueiredo/CBF

OLIMPÍADAS

Após sofrer, Brasil goleia em
amistoso antes dos Jogos
AGÊNCIA BRASL
SÃO PAULO

PREPARAÇÃO | Matheus Cunha e Antony se abraçam em comemoração de gol

A seleção de futebol
masculino que representará o Brasil na Olimpíada goleou os Emirados
Árabes por 5 a 2, nesta
quinta-feira (15) no estádio Karadorde, na Sérvia.
Este foi o último
amistoso da equipe comandada pelo técnico
André Jardine antes da
estreia contra a Alemanha nos Jogos de Tóquio, na próxima quin-

ta-feira (22) a partir das
8h30 (horário de Brasília) no estádio Internacional de Yokohama.
SOFRIMENTO
Apesar do placar elástico, a equipe de André
Jardine sofreu para vencer. Os adversários abriram o marcador logo aos
20 minutos, com um gol
contra do zagueiro Nino.
Porém, o Brasil igualou
ainda na etapa inicial
com um gol de cabeça de
Diego Carlos.

No segundo tempo os
Emirados voltaram a ficar
à frente, graças a Abdalla
Alnaqbi. E o Brasil ficou
em desvantagem até os
32 minutos, quando Reinier igualou mais uma
vez. A partir daí a seleção
tomou conta das ações e
garantiu a vitória graças a
gols de Gabriel Martinelli
e Matheus Cunha (dois).
Além da Alemanha, o
Brasil enfrenta a Costa do
Marfim e a Arábia Saudita dentro grupo D da
Olimpíada.

SELEÇÃO INGLESA

4 são presos por ataques racistas
Quatro pessoas foram
presas devido a ofensas
racistas virtuais contra
jogadores da seleção
de futebol da Inglaterra
após a final da Eurocopa
no último domingo (11),
informou a polícia do
Reino Unido nesta quinta-feira (15).
Uma equipe de especialistas está analisando
os comentários ofensivos, disse a polícia, desde
que os jogadores negros
Marcus Rashford, Jadon
Sancho e Bukayo Saka

foram alvos de ofensas
racistas nas redes sociais
Facebook, Instagram e
Twitter.
PERDA DE PÊNALTIS
Os três perderam pênaltis na derrota para
a Itália na cobrança de
penalidades no estádio
Wembley de Londres.
As ofensas foram amplamente criticadas, e o
governo promete ações
contra empresas de redes
sociais se elas não retirarem material ofensivo

mais rapidamente.
“Estamos trabalhando muito intensamente com plataformas de
redes sociais, que estão
fornecendo dados que
precisamos para impulsionar inquéritos”, disse
o chefe de polícia Mark
Roberts, a autoridade
responsável por comandar a reação da corporação britânica a questões
ligadas ao futebol.
“Se identificarmos que
você está por trás deste crime, rastrearemos

você e você enfrentará as
consequências graves de
suas ações vergonhosas”,
completou.
Uma investigação de
crime de ódio liderada
pela Unidade de Policiamento do Futebol do
Reino Unido está em andamento. A polícia disse
que dezenas de aplicativos de dados foram encaminhados as empresas de tecnologia e que
quatro pessoas já foram
presas.
| AGÊNCIA BRASIL

Divulgação/TheFA

ALVOS | Rashford, Saka e Sancho (11, 25 e 17) na decisão
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‘Sonho Meu’ volta
à televisão quase 30
anos após a estreia

Divulgação/TV Globo

Trama é protagonizada pela pequena Maria Carolina,
uma menina que é abandonada em um orfanato
VITOR MORENO
FOLHAPRESS

Quase 30 anos se passaram até que a novela
“Sonho Meu” ganhasse
uma segunda exibição na
TV. A trama de Marcílio
Moraes, que passou originalmente em 1993 na faixa das 18 horas da Globo,
voltou ao ar na segunda-feira (12) em reprise do
canal pago Viva.
A trama é protagonizada
pela pequena Maria Carolina, a Lalesca, uma menina que é abandonada em
um orfanato pela família,
mas que enfrenta os problemas da vida de forma
lúdica. O papel foi a estreia
na televisão de Carolina
Pavanelli, que tinha 6 anos
na época e foi imediatamente alçada ao estrelato.
Hoje com 34 anos, a
carioca leva uma vida discreta e longe do mundo
artístico. Ela conta que
atualmente trabalha com
educação, como diretora
pedagógica e professora
de redação do ensino mé-

Hoje eu tenho 34 anos, não
tenho 7, então com certeza mudei
bastante
CAROLINA PAVANELLI
ex-atriz

dio em uma escola particular do Rio de Janeiro.
“Eu lidero a parte de
elaboração de currículo
escolar, de qualidade do
material didático, formação de professores, dou
palestras e formações, enfim... Todo o meu ofício é
muito direcionado à educação”, diz.
Sem planos para voltar
a atuar na frente das câmeras, embora “não feche
as portas para nada”, ela
afirma que não foi uma
decisão consciente deixar a profissão de atriz.
“A vida foi acontecendo”,
afirma. “Eu ainda fiz algumas outras novelas e pro-

gramas na Globo até uns
12 para 13 anos. Depois,
fui ganhando outros interesses na vida”, completa.
“Fiz faculdade de cinema, com interesse de
fazer roteiro, mas na mesma época comecei a dar
monitoria, em uma espécie de estágio em uma
escola, ensinando redação, e aí comecei a gostar
mais disso e a entender a
educação como realmente meu propósito e como
o que eu queria fazer de
fato”, explica.
Pavanelli diz que não
consegue avaliar se a
transição de carreira dos
atores mirins para papéis

RECORDAÇÕES | Carolina Pavanelli e Patrícia França contracenaram na história

mais adultos é complexa,
porque
diferentemente de outros nomes que
estouraram muito cedo,
como Bruna Marquezine
e Marina Ruy Barbosa, ela
não continuou na profissão. “Minha experiência
acaba sendo muito no
plano infantil mesmo”,
compara.
Mesmo assim, deixou
marcas que podem ser
sentidas até a atualidade,
como o nome marcado na
cabeça das pessoas. “Hoje
em dia as pessoas reconhecem menos pela fisionomia, porque tem muito
tempo”, revela. “Hoje eu
tenho 34 anos, não tenho
7, então com certeza mudei bastante”, diz.
A educadora está ansiosa para acompanhar fielmente toda a trama. “Na

verdade, não é nem uma
possibilidade de rever o
trabalho, para mim é uma
possibilidade de ver pela
primeira vez”, diz. “Quando eu era criança e fazia
a novela eu não conseguia assistir efetivamente. Eu só vi partes, alguns
trechos muito curtos na
época”, conta.
Sobre sua personagem,
ela diz que tinha características semelhantes a
Lalesca na época. “Eu era
menos levada do que ela”,
ri. “Ela era uma criança
muito levada, eu era mais
na minha. Mas eu era
muito falante também,
muito comunicativa que
nem ela. Acho que isso a
gente tinha em comum”.
Mas também houve
desafios ao longo da trama, como o período em

que a personagem recebe
diagnóstico de leucemia.
“Na época da novela, eu
não tinha noção do que
era isso”, confessa. “Eu
era muito criança e, é
claro que me explicaram
que é uma doença grave,
mas eu não tinha noção
da dimensão”.
Pavanelli conta que não
tem mais contato direto
com ninguém do elenco.
Porém, ela costuma trocar
mensagens por meio das
redes sociais com Patrícia
França, que interpretou a
mãe dela na trama.
Ela também disse que
foi um momento muito
triste para ela a morte de
Elias Gleizer (1934-2015),
que viveu o bonachão Tio
Zé na novela, que encantou toda uma geração de
brasileiros.

SALVE-SE QUEM PUDER

Deborah Secco celebra sucesso da trama da TV
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Deborah Secco, 41,
tem dificuldades para
expressar como foi filmar a parte final de
“Salve-se Quem Puder”,
única novela inédita no
ar na Globo e que chega
ao fim nesta sexta-feira
(16). “As gravações foram... não sei muito bem
com que palavra definir,
porque elas foram muito difíceis por conta do
protocolo [contra a Covid], mas isso também
tornou o processo muito
especial”, diz a atriz.
“Eu me sinto como se
a gente estivesse escrevendo parte da história.
Em algum dia, alguém
vai falar: ‘Lembra daquela novela que foi gravada
no meio da pandemia,
dando beijo no acrílico?’.
Foi uma mistura de sensações”, afirma Deborah.

Interrompida em março de 2020 por conta do
novo coronavírus, “Salve-se Quem Puder” foi
toda filmada no segundo
semestre do ano passado e voltou ao ar em 22
de março deste ano.
Diferentemente
de
“Amor de Mãe”, também
gravada sob os protocolos de segurança da Globo, a novela escrita por
Daniel Ortiz não incluiu
a pandemia na história. Ou seja, pessoas de
máscaras não poderiam
aparecer em cena, o que
exigia cuidados extras
nas filmagens. Além
disso, foram utilizados
recursos como o famoso
beijo no acrílico, desafio
para os atores.
Outra grande mudança é que a trama já voltou ao ar toda filmada.
Mas, para garantir alguma surpresa aos telespectadores, diferentes

Divulgação

TRIO | Kyra, Luna e Alexia, as protagonistas da novela

opções de finais foram
gravadas. Alexia, papel
de Deborah, pode, por
exemplo, terminar com

Renzo (Rafael Cardoso)
ou com Zezinho (João
Baldasserini).
Na etapa final da his-

tória, Alexia e as outras
duas protagonistas, Kyra
(Vitória Strada) e Luna
(Juliana Paiva), deixam
de ser vítimas na história e passam a atuar para
conseguir recuperar a
liberdade de ser quem
são - no início da trama,
ao presenciarem um juiz
sendo assassinado, elas
entram no Programa de
Proteção de Testemunhas e são obrigadas a
mudar de identidade.
Agora, elas vão atrás
dos verdadeiros criminosos. Para isso, usam
diversos disfarces e se
envolvem em muitas
confusões e trapalhadas
em uma clara referência a ‘As Panteras”, série
clássica americana do
fim da década de 1970
que deu origem a filmes
e remakes.
Há outro motivo para
“Salve-se Quem Puder”
ser tão especial para

Deborah. Maria Flor, 5,
filha da atriz e do ator
Hugo Moura, fez a sua
estreia em novelas na
trama. “Foi ela que se
convidou”, conta.
“Eu estava fazendo
um Stories [no Instagram] falando da novela, e ela disse: ‘Mamãe,
quero participar’. Eu
falei: ‘Ó filha, pede para
o tio Daniel [Ortiz]’. Ela
pediu, marquei o Daniel, e ele topou.” Deborah conta que ficou
apreensiva até o dia da
gravação, com medo
que a menina pudesse
desistir.
Deborah, que começou a carreira na infância, diz não se opor
se esse foi o desejo da
menina. “Eu não vou
incentivar nem desincentivar, vou estar aqui
pronta para apoiá-la
no que ela escolher da
vida”, reforça.

CULTURA
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Espetáculo infantil
terá acessibilidade
em libras garantida
‘Fundo do Mar - Uma Aventura Musical’ será encenado
em quatro sessões gratuitas a partir desta sexta-feira
DA REDAÇÃO
PIRACICABA

O espetáculo
“Fundo do Mar
- Uma Aventura
Musical”, terá quatro
apresentações
nessa semana, em Piracicaba. Na sexta-feira, 16, o Teatro Erotídes
de Campos será palco de
duas sessões, às 13 e às
15 horas. No sábado, 17,
o palco será a Escola de
Mães de Piracicaba, com
encenações também às 13
e às 15 horas. A entrada é
gratuita e há acessibilidade em libras em todas
as sessões.
A obra, que faz
analogia à famosa história
da Disney, “A Pequena Sereia”, é protagonizada por Sebastião, um caranguejo cantor, que traz
consigo seus amigos peixes, que também ajudam
a contar a história, além da
princesa Ariel.
A dramaturgia é assinada pela própria produtora
e aborda assuntos ecológicos importantes para a
educação e formação infantil, como por exemplo
a preservação do meio
ambiente.

o
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Duas fases

Karina Barum também
estará em “Gênesis” e pegará as duas fases finais
da novela, como Zilpa. Entra em Jacó e vai continuar
em “José do Egito”.
As primeiras cenas da
personagem estão sendo
feitas por Lina Mello.

Opinião

Thiago Fragoso entendeu como acertada a decisão
de não explorar a pandemia em “Salve-se Quem Puder”,
que termina nesta sexta-feira:
“Sem sombra de dúvida. Ponto pro Daniel Ortiz. A gente já estava conectado 24 horas por dia com esse evento catastrófico mundial e, especialmente cruel aqui no
Brasil. As pessoas precisavam dessa válvula de escape,
dessa licença pra poder rir descompromissadamente durante uma hora do dia. A arte tem a função de alertar,
conscientizar mas, também, de curar através do riso, de
prover entretenimento puro.”
Victor Polak

Tudo diferente

o

ELENCO |
Espetáculo
terá quatro
sessões
gratuitas

Leonardo Moraes é diretor e produtor geral do
projeto, além de também
atuar no espetáculo dando vida ao personagem
Sebastião. Já os peixinhos,
Linguado e Diana, são interpretados pelos atores
Betoh Freitas e Isabelle
Costa, sucessivamente. A
princesa Ariel é vivida por
Maielly Monteiro. A composição dos arranjos foi
feita pelo maestro Vinicius

TV Tudo

Novaes e a direção coreográfica da reestreia é assinada por Lilian Labaça.
Todas as apresentações
terão acessibilidade em
libras com a intérprete de
língua de sinais Shalimar
Laureano. Instrumentos
recicláveis dão vida ao
repertório musical que
apresenta composições
próprias, canções populares infantis, cantigas de
roda e paródias.

O panorama esportivo
atual em nada lembra
o de bem pouco tempo
atrás, quando a Globo era
a única dona e senhora da
situação.
Tudo ficava nas mãos
dela. Até coisas que ela
nem se dava ao trabalho
de exibir.

Novo cenário

A partir deste ano principalmente, está tudo
mais espalhado, não só na
TV aberta, mas também
em diferentes canais e
plataformas.
Por exemplo, a TVN
Sports e a DAZN estão
dividindo a exibição da
Série C do Brasileiro pelo
streaming.

E tem mais

Outra novidade é que,
ainda em se tratando da
Série C, em cada rodada
um jogo é do Tik Tok, veja
só! No sábado passado,
Altos e Santa Cruz, teve
mais de 159 mil espectadores individuais. Uma
grandeza.

Prazo

A direção da Jovem Pan
planeja lançar seu canal
de notícias em setembro,
sem ainda fixar um dia.
As obras em suas instalações na avenida Paulista
seguem em ritmo bem
acelerado. Os primeiros
testes no canal 32 estão
previstos para agosto.

Mas assim não

Ontem, quinta, pela
manhã, a Jovem Pan
transmitia a CPI e quando o depoente ia dar uma
explicação sobre denúncia
de propina, a coordenação
corta para uma repórter no
aeroporto.
E ela: “parece que o
ministro Fabio Farias vai
descer em Congonhas”. É,
parece que assim vai ser
difícil concorrer com os outros canais de notícia.

Thiago Fragoso

E outra...

Nesta mesma manhã,
em vez de ficar na sessão
da CPI, como as outras
TVs de jornalismo, a Jovem Pan continuou seu
vai e vem.
Passou também pela
porta do hospital, onde o
presidente Bolsonaro está
internado, para dizer que
eram esperadas visitas
– não falou quais, e dizer
que o local, redundantemente, estava em absoluta segurança.

Bate – Rebate
• No SBT há quem desconfie que Silvio Santos
deva continuar marcando
e desmarcando gravações
por mais algum tempo...
• ... Mas que a sua volta
aos estúdios pode demorar. Só depois de todos vacinados...
• ... Especialmente se
prevalecer a vontade de
sua família.
• “Nos Tempos do Imperador”, próxima novela das
18h na Globo, vai estrear
em 9 de agosto com gravações bem adiantadas...
• ... E com todos os capítulos escritos...

• ... Os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão praticamente já encerraram os seus trabalhos.
• A CNN Brasil mudou
novamente a sua assessoria de imprensa. A última,
AD Comunicação, ficou só
dois meses.
• Está marcado: será em
31 de agosto o lançamento
da Star+, plataforma de
streaming da Disney. Conteúdo variado, com base
nos direitos esportivos dos
canais ESPN e Fox Sports...
• ... A Série A, do campeonato italiano, por
exemplo...
• ... A ESPN Brasil comprou os direitos até 2024.

C´est fini
“Salve-se Quem Puder”
chega ao fim nesta sexta-feira e, numa situação
diferente, não faltariam as
tradicionais festas de despedida, inclusive patrocinadas pela própria Globo.
Porém, plena pandemia, cada um na sua
casa. Ou em viagem, caso
de Deborah Secco, em
Nova York.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
As discordâncias não
são convites à briga,
mas necessidades que
precisam ser ajustadas, já que os
interesses de todas as pessoas
envolvidas são difíceis de coordenar,
porque são muito diferentes entre si.

LEÃO | 22/7 a 22/8
O esclarecimento que
você precisa não está
ainda disponível, mas
aos poucos, sua alma irá entendendo
bem a natureza de tudo que anda
ocorrendo. Faça amizade com o
tempo, porque está tudo de acordo
com o plano maior.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Consertar o que
estragou é possível,
mas é necessário a alma se munir de
muito boa vontade para desconsiderar
as eventuais ofensas que tiverem
sido dirigidas a você, e ressaltar os
momentos luminosos do passado.

TOURO | 21/4 a 20/5
Veja, não se trata de
quem está com a razão,
mas de encontrar uma
forma de convergir as razões, agora
discordantes, para superar o impasse
e seguir em frente com o movimento
dinâmico da vida, que beneficia a
todos.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Melhor evitar encrencas
em torno de recursos
financeiros neste
momento, porque as discussões se
tornariam desproporcionais e sem
razão verdadeira, a não ser a de aliviar
a tensão que as pessoas envolvidas
suportam.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
A tensão nos relacionamentos pode servir de
trampolim para superar a inércia, e sua
alma se dedicar a tomar iniciativas,
que podem ser meio atrapalhadas no
começo, mas que depois se configurarão direito. Em frente.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
É importante ter
momentos de distração
e divertimento, porque
a alma não pode viver continuamente
sob tensão, precisa relaxar. Faça isso,
mas cuide para que sua distração não
seja objeto de ofensa para as demais
pessoas.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Quando você achar que
sua alma está certa em
fazer o que pretende,
e começar a se movimentar nesse
sentido, procure observar a influência
que isso provocar nas pessoas com
que você se relaciona. Essa é a prova
dos nove.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Será difícil dividir de
forma justa todas as
tarefas necessárias no
momento atual, porém, o mais importante nem é isso, mas que as tarefas
sejam executadas. Depois, se sobrar
tempo, poderá ser discutida a justiça.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Discutir parece
inevitável, mas que,
pelo menos, seja por
uma boa causa. Essa boa causa não
é ter a razão e a defender, mas tentar
encontrar um ponto em comum para
que as razões discordantes convirjam.
Aí sim.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
É possível falar cordialmente de assuntos que
provocam tensão e irritação, mas
custa bastante energia vital fazer
isso. Não é de se admirar, por isso, que
na maior parte do tempo ninguém se
disponha a tanto.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Sobram argumentos
para você discutir,
brigar, discordar e muito
mais ainda. Pense, no entanto, se o
resultado desses movimentos brindará com alívio ou se, pelo contrário,
acentuará ainda mais seu estado de
contrariedade.

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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