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Com três de Richarlison,
Brasil detona Alemanha
na estreia nas Olimpíadas
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10 Esportes
Marcos Corrêa/PR

Bolsonaro mantém
discurso de ataque
ao sistema eleitoral
Presidente diz que não
pode permitir que “meia
dúzia, de forma secreta”
contabilize os votos no
Tribunal Superior Eleitoral
Brasil + Mundo 06 MILITARES | Bolsonaro em evento ontem com o vice, general Mourão, e os ministros Braga Netto (Defesa) e Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil)

Americana regulariza ‘SPC Municipal’
e fica apta a receber recursos federais
Prefeitura informa ter obtido liminar para reativar documento no Tesouro Nacional, abrindo caminho para busca
por verbas de transferência direta; Administração diz estar em tratativas para obter R$ 67 milhões para obras P4
Divulgação

Umidade do
ar cai para
apenas 12%

Com chegada de mais 17,4 mil
doses, vacinação avança
A Secretaria de Saúde de Americana vai ampliar a vacinação
de segunda dose contra a Covid-19 aos moradores entre 43 e
49 anos. O município recebeu ontem mais 17.444 doses de vacinas, o que vai possibilitar a continuidade da primeira aplicação,
bem como ampliar a segunda dose em outras faixas etárias.

O índice da umidade relativa do ar chegou a 12,2%
nesta quinta-feira (22) em
Americana, o que é considerado “estado de emergência”. Com isso, a Defesa Civil
de Americana emitiu novo
alerta com orientações para que a população tome os
cuidados necessários para
a saúde, pois o clima seco
traz consequências.

03 Cidades
Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

05 Cidades

Professor e
filósofo Roberto
Romano morre
vítima de Covid

ABERTURA | Prefeito Zezé Gomes participou da inaguração ontem

Nova sede da Polícia Militar é
inaugurada em Hortolândia

07 Brasil + Mundo

DE NOVA ODESSA PARA O MUNDO | Com um pôster desenvolvido
para uma campanha sobre aquecimento global, feita pela agência
Africa, o designer gráfico e influenciador cultural Pepê Ferreira (foto),
de Nova Odessa, foi um dos escolhidos para integrar uma ação
mundial sobre a causa envolvendo uma cidade da Finlândia.
P5

Após parceria com a Prefeitura de Hortolândia, a PM inaugurou ontem a nova sede da 4ª Cia., no Jardim Amanda. Com
cerca de 600 metros quadrados, o prédio agora é três vezes
maior que o anterior, que abrigou por 11 anos a companhia.
05 Cidades

Sexta, 23 de Julho de 2021

OPINIÃO

/jor n altododia

Segunda-feira sem decisões
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MARCOS BARBOSA
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Fonte: CPTEC | Unicamp
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ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,41%
R$ 5,213

Euro
+ 0,16%
R$ 6,136

Bovespa
+ 0,17%
126.146 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.392 | 21/07/2021
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Federal
Concurso 5.581 | 21/07/2021
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Não tome decisões às
segundas-feira. Não sei
para as demais pessoas,
mas para mim tem sido
o dia mais desafiador da
semana, onde um mix de
sentimentos invade o cotidiano. Além de temer seu
início, tanto pela cobrança
e pressão que recaem sobre mim, e quando digo
isso, muitas vezes, nem é
motivado por outras pessoas, mas sim, por mim
mesmo. Me sinto triste
por não poder prolongar
por mais tempo o fim de
semana.
De um tempo pra cá,
tenho a impressão de que
o tempo tem sido pouco
pra algumas atividades e
muito para outras. Sem
contar que aos sábados e
domingos o tempo voa.
Você pisca e quando nota
já é segunda-feira.
Verdade também que a
semana tem passado rápido. Nos enchemos de tarefas e quando damos por
si, o dia já acabou. Mas há
aqueles que empacam e a
gente fica ansiosamente à
espera do descanso.
O intuito aqui não é falar
sobre o aproveitamento
dos dias. Já disse diversas
vezes nesse mesmo espa-

ço e repito, temos que viver
todos os dias na tentativa
do melhor aproveitamento e qualidade. Colecionando bons momentos e
compartilhando experiências, mas segundas são
inevitáveis e difíceis.
É fato também que existe uma aflição para que
estejamos mais próximos
às pessoas que amamos
conviver e por mais tempo. Infelizmente, somente
os finais de semana, ou as
férias, nos proporcionam
isso. Daí a necessidade de

Daí a necessidade
de aproveitar ao
máximo todos os
momentos
aproveitar ao máximo todos os momentos e criar
boas memórias.
Mas por que não tomar
decisões às segundas?
Bom, particularmente, é
um dia em que me sinto
muito vulnerável e fico
me questionando sobre o
que quero para a vida e as
decisões que tenho tomado. Me lamento também
por não poder viver momentos, como os do final
de semana, outros dias da
semana.
Pode parecer loucura,
mas sinto que ao longo da
semana acabo me desconectando do meu verdadeiro Eu. Há cada dia, nos
tornamos ainda mais multitarefas e adaptáveis aos

mais diversos ambientes
e situações, mas confesso que, ultimamente, não
tem sido fácil lidar com
essas várias facetas. Há
momentos em que chego
a me perder, me questionando sobre o que é real e
o que acabei criando.
Ao passo em que me
analiso, mais me questiono sobre tudo o que vivo
e o seu real valor. E com o
passar dos anos fica mais
evidente que acabamos
nos cercando de situações
que não têm tanta importância ou sentido. Nesse
momento vem a necessidade de estar mais próximo de quem, ou o que, te
faz bem.
Embora relute às segundas, é preciso passar por
ela. Por isso a importância do autoconhecimento
para lidar com esses sentimentos e administrá-los.
Afinal, não existirão terças,
quartas, quintas e sextas,
sem por ela passarmos.
Ao longo da semana,
esse sentimento se dissipa
e logo chegamos à sexta-feira. Com aquele grande
sorriso a recebemos, assim
como o fim de semana e
todas as coisas boas que
com ele viveremos.
Portanto, a mensagem
que fica é: não tome decisões baseadas em suas
segundas. Os sentimentos
no dia, provavelmente,
estarão muito aflorados,
compromentendo assim
um bom panorama para
decisões tomar. Aguarde
um pouco mais. Terças podem ser mais promissoras.

IMAGEM DO DIA
FRASE DO DIA

Marcelo Camargo / Agência Brasil

É lógico
que vai ter
eleição. Nós
não somos
república de
bananas

O papel do médico de família
na medicina moderna

RICARDO ZANARDI
MÉDICO ESPECIALISTA EM
MEDICINA DE FAMÍLIA

“Dr., marquei consultas
com clínico geral, cardiologista, endocrinologista
e ginecologista para fazer
um ‘check-up’ completo
e saber como está minha
saúde geral.” Muitas vezes, somos procurados
pelos pacientes com essa
demanda, sendo um dos
motivos mais frequentes
em consultas no centro
médico. O sentimento
expresso na fala acima
pode ser o ponto de partida para explicarmos de
que forma um médico de
família pode ajudar seus
pacientes a cultivarem
e manterem a saúde ao
longo de todas as fases
da vida. Nesse aspecto,
quantos destes possíveis
problemas podem ser
corretamente diagnosticados e tratados através
de uma consulta convencional de “check-up”?
Um mesmo quadro de
diarreia e dor de cabeça,
por exemplo, pode ter
causas muito diferentes,
como apenas o estresse
desencadeado por um
problema familiar, ou
excesso de trabalho em
home office, até mesmo
o câncer ou complexas
doenças autoimunes. E,
na maioria das vezes, o
correto esclarecimento
dessas condições, ou do
risco efetivo de uma pessoa adoecer, não poderá
ser realizado por meio de
uma bateria de exames.
Isso nos leva a algumas questões importantes. Quais os riscos de se
ampliar as baterias de
testes para exames mais
específicos e numerosos,
expondo os pacientes à
radiação das tomografias,
à sedação dos exames en-

HAMILTON MOURÃO

FALECIMENTOS

Vice-presidente, ao comentar
suposta ameaça do ministro
Braga Netto às eleições

Santa Bárbara d’Oeste
Adilson Antonio Anezio
VOO DO COLIBRI | O belo beija-flor se prepara para uma das “refeições” de

néctar do dia junto à florada de ipê.
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doscópicos ou ao trauma
tecidual das biópsias?
E quanto às limitações
de interpretação destes
exames que, por muitas
vezes são inconclusivos
e levam a solicitação de
mais exames?
A Medicina de Família é
a única especialidade médica que se propõe a entender amplamente e cuidar do paciente em todas
as fases da vida, considerando o ambiente familiar
e todos os demais contextos sociais, culturais e ambientais que impactam a
saúde. Atua desde o planejamento familiar e a
vida intrauterina, passando pela infância, o início
da vida adulta, auxiliando
no envelhecimento saudável e, até mesmo, com
os cuidados na finitude
da vida. Esse especialista é
treinado para oferecer ao
seu paciente os cuidados
básicos para a prevenção
e tratamento das principais condições de saúde
relacionadas a todos os
órgãos e sistemas do corpo, como, por exemplo,
prevenção e tratamento inicial das principais
doenças cardiovasculares, do diabetes, de doenças neurológicas e outras.
Vale frisar que a proposta não é substituir a
atuação de outros especialistas que cuidam do
paciente, e sim agregar ao
cuidado uma compreensão global da saúde que
vai além do escopo de
uma doença ou de um órgão específico.
Mais do que investigar
o que acontece com o
organismo do paciente
no momento da avaliação, o médico de família
segue seu paciente ao
longo de todas as fases
de sua vida, construindo
uma relação sólida e um
entendimento sobre a totalidade daquela pessoa
que vai se aprofundando
com o tempo. Assim, permite definir, com cada vez
mais clareza, o que realmente importa para sua
saúde.
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CORONAVÍRUS

Americana recebe
mais 17 mil vacinas e
avança com a 2ª dose

Prefeitura de Americana / Divulgação

Novo lote de imunizantes vai permitir complemento da
vacinação dos moradores de 43 a 49 anos de idade
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Secretaria de Saúde
de Americana informou
que vai ampliar a vacinação de segunda dose
contra a Covid-19 aos
moradores com idade
entre 43 e 49 anos.
O município recebeu
nesta quinta-feira (22)
mais um lote contendo
17.444 doses de vacinas,
o que vai possibilitar a
continuidade da primeira aplicação, bem como
ampliar a segunda dose
em outras faixas etárias.
Ao todo foram recebidas 13.510 doses das
vacinas CoronaVac e AstraZeneca, para uso de
segunda dose, além de

3.130 doses da AstraZeneca e 804 da Pfizer, para
a primeira dose.
Nesta sexta-feira (23)
o esquema de vacinação
prossegue, com a aplica-

Nesta sexta serão
vacinadosmoradores
de 29 anos ou mais,
que agendaram

ção da primeira dose nos
moradores com 29 anos
ou mais, sem comorbidades, que fizeram agendamento no site, além
dos demais públicos já
incluídos anteriormente,

formado por gestantes e
puérperas, pessoas com
deficiência permanente
e profissionais da Educação, todos com 18 anos
ou mais.
Também nesta sexta receberão a segunda
dose os moradores com
idade entre 43 e 49 anos,
idosos com 60 anos ou
mais, profissionais de
saúde, profissionais da
Educação com 45 anos
ou mais, além de pessoas
com comorbidade, com
18 anos ou mais.
O agendamento está
disponível desde as 14h
desta quinta-feira (22),
por meio do site http://
www.americana.sp.gov.
br/saude/agendamentovacina.

VACINA | Americana aplicou nesta quinta-feira mais 3.349 doses de imunizantes

Número de infectados agora é de 25.046
A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica,
informou nesta quinta-feira (22) que foram registrados mais 43 casos
positivos de Covid-19,
sendo 16 após realização de Testes Rápidos,
estando todos em isolamento domiciliar e 27

após exames PCR, dos
quais cinco estão em
isolamento domiciliar e
22 já recuperados.
Com os novos casos, o
quadro geral da Covid-19
em Americana agora é
de 25.046 casos positivos
desde o início da pandemia, sendo 55 internados,
764 óbitos, 712 em isola-

mento domiciliar, 23.515
recuperados e 96 casos
suspeitos aguardando resultados de exames.
Nesta quinta-feira (22),
a taxa geral de ocupação
de leitos para Covid-19 no
município é de 74,65% de
leitos com respiradores
(de 71 no total, 53 estão
ocupados).
| DR

HORTOLÂNDIA

NOVA ODESSA

População
de rua ganha
novo abrigo

Unidade de Saúde ganha tanque Hortolândia inicia vacina
de oxigênio de grande volume
a quem nasceu até 1993

Está em funcionamento,
desde a noite desta quarta-feira (21), o novo espaço
para abrigar pessoas em
situação de rua em Hortolândia, local que funcionará pelos próximos seis
meses. A prefeitura assinou, na semana passada,
o termo de contratação do
Instituto Esperançar e, de
acordo com a Secretaria
de Inclusão e Desenvolvimento Social, no abrigo, os
atendidos terão cama, cobertores, local para higienização pessoal e também
para cuidado dos animais
de estimação, além de receberem
gratuitamente
jantar e café da manhã.
O abrigo, que comportará até 40 pessoas, fica localizado na Rua Francisco
Guimarães de Oliveira, 40,
no Remanso Campineiro.
Segundo a Secretaria
de Inclusão e Desenvolvimento Social, o serviço
permite a entrada de pessoas até às 20h, todos os
dias da semana, também
com horário definido
para a saída no dia seguinte. O atendimento é
realizado de acordo com
a demanda.
| DA REDAÇÃO

O prefeito de Nova
Odessa, Cláudio Schooder,
o Leitinho (PSD), acompanhou na quarta-feira
(21) a instalação de um
novo tanque externo de
oxigênio para atender a
UR (Unidade Respiratória)
do Jardim Alvorada. Leitinho esteve acompanhado
pelos vereadores Oséias
Jorge, Márcia Rebeschini,
Tiãozinho do Klavin e Levi
Tosta, além dos secretários
de Saúde, Nivaldo Luís
Rodrigues, e de Obras, Miriam Cecília Lara Netto, e
técnicos das pastas.
O novo reservatório de
grande volume tem capacidade para 2.238 metros
cúbicos equivalentes de
oxigênio líquido medicinal.
O tanque foi instalado em
uma base externa construída em parceria pelas equipes da Secretaria de Obras
e da Coden Ambiental, e
visa dar maior segurança
aos pacientes e à equipe
que atua nesta unidade,
que é a “porta de entrada”
de pacientes com sintomas
de Covid-19 na rede municipal de Saúde, além de reduzir o custo unitário com
a compra do gás.
A UR á já tinha ganha-

COVID-19

Divulgação

VISTORIA | Prefeito e vereadores foram ver a instalação

do, em fevereiro deste ano,
a própria rede interna de
distribuição do gás medicinal – a tubulação que leva o
oxigênio até os leitos. Mas,
até agora, esta nova rede
ainda vinha sendo abastecida por cilindros de menor
capacidade,
conhecidos
como “torpedos”, pesados e
de difícil manuseio.
O novo tanque externo

de oxigênio da UR é ainda
maior do que o novo equipamento do tipo instalado em maio no Hospital
Municipal, que tem 1.730
metros cúbicos equivalentes de oxigênio líquido (em
substituição ao anterior, de
835) e que também atende
à nova ala respiratória criada em uma área isolada do
hospital.
| DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Hortolândia anunciou nesta quinta-feira (22) o
início da imunização
contra a Covid-1 das
pessoas sem comorbidades ou doenças
crônicas nascidas até
o ano de 1993. A vacinação para essa faixa
começa neste sábado
(24) e os moradores já
podem fazer o cadastro no site “Vacina Já”,
do governo estadual, e
o agendamento no site
da prefeitura.
A vacinação será feita
em 11 locais.
Haverá ainda vacinação em esquema de
“drive-thru” no Parque
Socioambiental Irmã
Dorothy Stang, onde
serão aplicadas primeira e segunda doses.
O horário da vacinação será das 8h às
15h30. De acordo com
a Secretaria de Saúde, a
expectativa é que sejam
vacinadas 6.500 pessoas. Serão imunizadas
somente as pessoas que
fizeram o agendamento
pelo site.
No dia da vacinação,

as pessoas devem levar
a impressão ou a foto
da tela do agendamento, CPF (Cadastro de
Pessoa Física), Cartão
Cidadão ou do SUS (Sistema Único de Saúde),
além de comprovante
de endereço deste ano
ou documento que
comprove vínculo com
o município, que pode
ser Título de Eleitor, documento de veículo ou
correspondência que a
pessoa tenha recebido
em seu nome.
Caso a correspondência esteja no nome do
cônjuge, é necessário
levar Certidão de Casamento ou documento
que comprove o estado
civil da relação.
Também continuam
a ser imunizadas pessoas com comorbidades ou doenças crônicas acima de 18 anos.
Mais informações e
orientações podem ser
obtidas nos seguintes
telefones: (19) 999762276, (19) 99979-9620,
(19) 99976-6835 e (19)
99920-3204.
| DA REDAÇÃO
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

GRANDES GERADORES DE LIXO
A Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira,
em primeira votação, o projeto de lei nº 55/2021,
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a
responsabilidade pela coleta, transporte e disposição
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos
produzidos pelos grandes geradores. O texto do projeto
estipula que os grandes geradores de resíduos sólidos
ficam responsáveis pela coleta, transporte e disposição
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos
que produzirem. A lei determina ainda que deverá ser
contratada empresa especializada e devidamente licenciada para a execução dos serviços, ficando proibida
a realização por conta própria.

SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA NA REDE
Também na sessão desta quinta, o projeto de lei nº 64/2021,
de autoria da vereadora Professora Juliana (PT), que dispõe
sobre a inclusão de profissionais de Serviço Social e de
Psicologia na rede de educação básica municipal, foi aprovado
por unanimidade em redação final. A autora lembra que a
lei federal nº 13.935/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade da
prestação de serviços de psicologia e serviço social nos estabelecimentos de educação básica e destaca que a atuação de
assistentes sociais no ambiente escolar é muito importante
para possibilitar a construção de estratégias que diminuam a
evasão escolar.

TRATAMENTO ONCOLÓGICO
Ainda na Câmara de Americana, o vereador Juninho Dias
(MDB) protocolou uma moção de apelo ao governo do estado,
pedindo a ampliação dos investimentos na saúde pública,
em especial nos tratamentos oncológicos. No documento, o
parlamentar lembra que Americana, com mais de 200 mil habitantes, não conta com um núcleo de atendimento oncológico
municipal e que a espera pelo atendimento, que antes era de
30 dias entre o encaminhamento e a consulta, passou para
mais de 90 dias. Os atendimentos ocorrem via sistema CROSS
(Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), que
direciona os pedidos às vagas existentes no estado.

Liminar reabre caminho
para busca por recursos
Americana regulariza “SPC Municipal” e fica apta a receber verba federal
Arquivo / TodoDia Imagem

DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Prefeitura de Americana informou nesta
quinta-feira (22) ter obtido uma liminar na Justiça,
na última terça-feira, que
permitiu a regularização
do “Cauc”, um parecer
emitido pelo Tesouro Nacional que disponibiliza
informações sobre o cumprimento de requisitos fiscais necessários para que
a Administração possa celebrar instrumentos para
a transferência voluntária
de recursos de órgãos e
entidades do governo federal e de Organizações
da Sociedade Civil (OSC).
“ Transferência Voluntária” é a entrega de recursos
a outro ente da Federação,
a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional ou legal.
“O Cauc é um serviço
que disponibiliza informações acerca da situação
de cumprimento de requisitos fiscais necessários à
celebração de instrumentos para transferência de
recursos do governo federal para os municípios; em
linguagem menos técnica,
é como se o Cauc fosse o
“SPC do Município”, ou
seja, sem o Cauc o Município deixa de receber
recursos de Convênios
Federais e também está
impedido de fazer Operações de Crédito, ou seja
buscar financiamentos de
projetos junto ao Gover-

PREFEITURA | Destravando recursos na esfera federal

no Federal. Foi uma ação
importante para o Município, com o esforço de
várias secretarias, pois o
Município havia sido prejudicado desde 2016, com
cerca de R$ 46 milhões de
recursos não recebidos.
Apenas neste ano de 2021,
estamos em tratativas de
pleitos de mais de R$ 67
milhões”, explicou a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de
França Bruno.
Segundo a prefeitura,
diversos convênios que
estão na dependência da
regularização do Cauc
deverão ser destravados,
possibilitando a execução
de obras como recapeamento asfáltico, reforma
da Creche Wanda Polo
Müller, revitalização do
Parque Natural Municipal
Gruta Dainese, infraestrutura do Aeroporto Municipal, construção de creche
e pré-escola no Jardim

Bertoni, no Jardim da Balsa II e no Jardim da Mata
e cobertura de quadras
poliesportivas em escolas
públicas da cidade.
RESTRIÇÕES
A restrição que impossibilitava Americana de
regularizar o Cauc refere-se ao Ameriprev, que não
possuía o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), cujos recolhimentos previdenciários
estavam em desacordo
com o Ministério da Previdência Social desde 2012.
Administrativamente,
depois de firmados os
parcelamentos juntos ao
Instituto, a Prefeitura vinha buscando a homologação desses parcelamentos junto ao Ministério de
Previdência e, consequentemente, a emissão da
certidão.
Pela liminar concedida no dia 20, a questão

do Ameriprev deixou de
ser considerada e o Cauc
foi liberado, permitindo
que Americana esteja em
condições de receber as
chamadas transferências
voluntárias.
O argumento utilizado
pela Secretaria de Negócios Jurídicos é de que a
partir do momento que
foi instituído o regime
próprio de Previdência, o
Município torna-se responsável pelo seu recolhimento e, portanto, o
governo federal não poderia interferir nas questões
locais e impedir a emissão
do CRP.
A liminar concedida
pela Justiça determina a
expedição do CRP (Certificado de Regularidade
Previdenciária) do Ameriprev e o respectivo cancelamento da restrição do
Cauc, até que seja julgada
a legalidade e inconstitucionalidade dos dispositivos que impedem a expedição da certidão.
Os procuradores municipais
salientaram,
na ação, que a atual administração municipal
tem agido no sentido de
conseguir recursos para
a melhoria de vida da
população.
“É uma decisão importante que irá possibilitar
ao Município receber
recursos federais que já
estavam em trâmite, auxiliando a realização de
projetos
importantes”,
destacou o secretário de
Negócios Jurídicos, Diego
Guidolin.

NOVA TRANSPOSIÇÃO EM SUMARÉ
Em reunião virtual na manhã desta quarta-feira (21) com
representantes da Artesp (Agência Reguladora de Transporte
do Estado) e da concessionária AutoBAn, o deputado estadual
Dirceu Dalben (PL) solicitou a construção de uma nova transposição de retorno na altura do km 109 da Anhanguera, próximo
aos jardins Nova Terra/Ipiranga. Pela proposta, além de um
novo acesso aos moradores dos bairros próximos, a nova alça
de retorno também iria refletir na redução dos constantes
congestionamentos no sentido Capital/Interior da via, principalmente em horários de pico, na altura do viaduto “Dirce Dalben”.

NOVA TRANSPOSIÇÃO EM SUMARÉ (2)
“Nosso pedido é no sentido de contribuir para esses avanços, com
uma nova alça no viaduto do tipo ‘ferradura’ que, com certeza, vai
refletir em melhorias para desafogar o fluxo de veículos na altura
do viaduto Dirce Dalben. Agradecemos aos parceiros da Artesp e
da AutoBAn pela excelente reunião, onde pudemos colocar essa
importante demanda para a mobilidade da cidade e região”,
reforçou o deputado Dalben. Também participaram da reunião o
presidente da Câmara de Sumaré, Willian Souza (PT), os secretários municipais Éder Lázaro Castro Ruzza (Finanças e Orçamento), Welington Domingos Pereira (Governo) e Roberto Batista
Vensel (Mobilidade Urbana e Rural), o assessor parlamentar da
Artesp, Fernando Hurtado, além dos representantes da AutoBAn,
Grover Lopes Carvalho e Hamilton Barbosa Duarte.

AMERICANA

Prefeito fiscaliza obras no Jd. Botânico
DA REDAÇÃO
AMERICANA

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV),
e o vice-prefeito, Odir
Demarchi (PL), acompanharam nesta quarta-feira (21) as obras de
extensão da rede de galeria de águas pluviais
na área do Jardim Botânico Municipal Prefeito
Carrol Meneghel.
O objetivo da intervenção é evitar a erosão
causada pelo volume de
chuvas dentro do espaço de lazer.
“Esta era uma melhoria muito solicita-

da pelos moradores do
Jardim Amélia e do Jardim Ipiranga, além de
atender a um pedido
dos frequentadores do
Botânico, e fico feliz em
ver o bom andamento
dos serviços. Continuamos a todo vapor fazendo e querendo fazer o
melhor para a sociedade, para os munícipes e
para os frequentadores
do parque”, disse Chico.
A Secretaria de Obras
e Serviços Urbanos, em
parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo,
está ampliando a canalização e construindo muros de ala com

dissipador de energia
para evitar a erosão gerada pela água da chuva
oriunda especialmente
das ruas Ana Esperança
Zazeri e Inhaúma.
Serão instalados cerca
de 50 metros de rede de
galeria com diâmetro
maior do que a tubulação existente.
AS OBRAS
As obras incluem ainda a construção de três
caixas de contenção de
passagem de água e muros de ala no lançamento da galeria, dentro do
córrego do Botânico, segundo a Sosu.

A intervenção foi iniciada no último dia 12
e deve se estender por
20 dias e o espaço das
obras está sinalizado
para a segurança dos
frequentadores. A Sectur pede aos cidadãos
que respeitem a sinalização e, se possível, evitem o local das obras.
Além de Chico e Odir,
também
acompanharam a vistoria o secretário de Cultura e Turismo
de Americana, Fernando
Giuliani, e o engenheiro
agrônomo João Carlos
Tancredi,
responsável
pelo Parque Ecológico vizinho ao Jardim Botânico.

CIDADES
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PM inaugura nova sede em Hortolândia
Após parceria com prefeitura, 4ª Cia. da Polícia Militar se muda para prédio três vezes maior no Jardim Amanda
Divulgação

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

Uma parceria entre a
Prefeitura de Hortolândia e a PM (Polícia Militar) viabilizou a implantação de uma nova sede
para a 4ª Companhia
(Cia.), no Jardim Amanda. Localizado na Avenida Santana, 73, o novo
prédio foi inaugurado
oficialmente na tarde
desta quinta-feira (22),
com a presença do prefeito Zezé Gomes (PL),
da comandante da 4ª Cia
da PM de Hortolândia,
Carolina Colombo Leme
Lopes Ribeiro, e do comandante do 48° Batalhão de Polícia Militar do
Interior, tenente coronel
Valmir Moreira da Silva.
De acordo com a capitã Carolina, a nova sede
é três vezes maior que o
prédio que abrigou por
11 anos a 4ª Cia. Ela disse
que a estrutura garante
maior qualidade aos trabalhos da Polícia Militar
e melhor acolhimento
dos policiais.
“Saímos de um espaço
com aproximadamente

200 metros quadrados
para um com mais de
600 metros quadrados,
com uma infraestrutura muito superior, o que
traz significativa melhoria para os trabalhos da
PM. Agradecemos muito
a parceria da Prefeitura
de Hortolândia, que nos
atendeu
prontamente
nesse trabalho de mudança de sede”, destacou
a capitã.
PARCERIA
O prefeito Zezé Gomes, durante discurso
na inauguração, enalteceu o trabalho da Polícia
Militar em Hortolândia e
destacou o trabalho em
conjunto realizado junto
com a Guarda Municipal.
Ele destacou a importância da mudança de
sede e a sua localização
privilegiada, estando a
poucos metros da rodovia SP-101 (Francisco
Aguirre Proença), que
corta a cidade.
“Desde o início, quando falaram da possibilidade de mudança de
sede, eu apoiei, junto
com o nosso saudoso

INAUGURAÇÃO | Prefeito Zezé Gomes prestigiou abertura da nova sede da 4ª companhia da PM no Jd. Amanda

prefeito Angelo Perugini. É fundamental ter
um espaço que garanta
infraestrutura adequada
de acolhimento aos policiais. Essa nova sede, na
Avenida Santana, além
de muito bonita, se mostrou ser muito funcional.
Parabéns ao comando e

aos policiais militares e,
também, a nossa cidade
que ganha uma sede a
altura das nossas necessidades”, destacou Zezé.
O comandante do 48°
Batalhão de Polícia Militar do Interior, o coronel
Walmir Silva, destacou
o empenho da 4ª Cia e

“VISIBILIDADE EXTREMA”

CLIMA SECO

NOVA ODESSA

Polícia faz operação
em Americana

Umidade do ar
cai para 12,2%
em Americana

Designer integra campanha
mundial sobre aquecimento

zação de infrações de
trânsito e fiscalização
periódica da velocidade
realizada pela Polícia Militar Rodoviária por meio
dos radares portáteis.
‘’A maioria dos acidentes poderia ser evitada,
pois em grande parte as
principais causas estão
relacionadas a imprudência, negligência ou
imperícia dos condutores ou pedestres. Será intensificada as infrações
quanto ao uso do aparelho celular enquanto
dirige e uso do cinto de
segurança, pois a primeira é causadora de
acidentes e a segunda
resulta no aumento de
vítimas no trânsito’’, explica o 1º Ten PM Tiago
Augusto Costa e Silva,
comandante da 1ª Cia
do 19º BPM/I.
A operação ocorrerá
diariamente e, segundo a Polícia Militar, não
tem previsão de encerramento, haja vista que
a finalidade é a redução
do número de mortes no
trânsito e crimes relacionados as vias de tráfego.

O índice da umidade
relativa do ar chegou a
12,2% nesta quinta-feira
(22) em Americana, o que
é considerado “estado de
emergência”. Com isso,
a Defesa Civil de Americana emitiu novo alerta
com orientações para que
a população tome os cuidados necessários para a
saúde, pois o clima seco
traz consequências.
“(O índice de) 12,2% é
muito baixo, realmente.
A situação é séria e demanda muito cuidado.
As pessoas devem evitar
fazer exercícios físicos e
devem tomar muita água.
Também faço um apelo à
população para evitar fazer queimadas para não
prejudicar ainda mais o
ar e colocar a saúde em
risco”, alerta João Miletta.
Também podem ser
tomadas algumas medidas, como umidificar o
ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas,
recipientes com água;
permanecer em locais
protegidos do sol; aplicar
soro fisiológico no nariz.

| DA REDAÇÃO

| DA REDAÇÃO

Com um pôster desenvolvido para uma campanha sobre aquecimento
global, feita pela Africa,
uma das principais agências brasileiras de publicidade e propaganda,
para a cidade de Salla
(a mais fria da região da
Lapônia, na Finlândia),
o designer gráfico e influenciador cultural Pepê
Ferreira, de Nova Odessa,
foi um dos escolhidos
para integrar o site www.
savesalla.com, que compõe a iniciativa.
Inicialmente, a campanha foi lançada para
comunicar a candidatura
de Salla como sede dos
Jogos de Verão de 2032
– uma atitude que causou estranheza, já que
o município está acima
do Círculo Polar Ártico e
registra baixíssimas temperaturas.
Logo, o prefeito de Salla esclareceu que a candidatura era fictícia e a
real intenção da campanha era fazer um alerta
para a região que sofre
com as consequências de
um clima imprevisível e
invernos mais curtos.

A PM (Polícia Militar)
ampliou seu trabalho de
monitoramento no trânsito a partir desta quinta-feira (22), focando
vias com alto número de
crimes e acidentes em
Americana.
Os principais objetivos
da operação, batizada de
“Visibilidade Extrema”,
serão dar segurança a pedestres e motoristas, reduzindo principalmente roubos e mortes nas
ruas, avenidas e marginais, além de dar fluidez
nas travessias de pessoas
e deslocamento de veículos nos horários de “rush”
no município.
A ação será uma integração entre a 1ª Cia. do
19º BPM/I (Batalhão de
Polícia Militar do Interior), responsável pelo
policiamento territorial
na cidade de Americana,
e 1º Pelotão da 3ª Cia. do
4º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), responsável pelo policiamento
nas rodovias que passam
pela cidade (SP-304 e Rodovia Anhanguera).
Durante as ações será
intensificado a fiscali-

agradeceu o prefeito Zezé
Gomes, comerciantes, representantes do Conseg
(Conselho Comunitário
de Segurança) e sociedade civil que contribuíram
para que a implantação
da nova sede se tornasse
realidade.
“Segurança não se faz

Divulgação

PEPÊ FERREIRA | Designer

Além de Pepê, também tiveram seus trabalhos escolhidos para o
site Save Sala os artistas
Bárbara Siewert (Florianópolis/SC), Bernardo
Abreu (São Paulo/SP),
Erich Brechbühl (Lucerne/Suiça), Helena Cintra
(Belo
Horizonte/MG),
entre outros.
“Minha reação foi quase de não acreditar, pois
confesso nunca ter tido
contato com o projeto,
nem mesmo com pes-

sozinho e cada um de
vocês possuem um importante papel neste trabalho. Parabéns a todos
por mais essa importante
conquista”, declarou.
A 4ª Cia foi criada em
2009 e atualmente atende Hortolândia e o município de Monte Mor.

soas envolvidas nele. Então, foi uma grande surpresa e felicidade ver esse
reconhecimento e poder
fazer parte desse grupo
de artistas que expressaram sua arte para um
assunto tão delicado que
estamos vivendo, que é
o aquecimento global. A
arte vem para provocar,
questionar e chamar a
atenção das pessoas para
o tema”, afirmou Pepê.
TRAJETÓRIA
O artista nasceu em
Colina (SP) e aos 6 anos
mudou-se para Nova
Odessa. Há mais de uma
década, está envolvido
na realização de eventos
culturais na cidade.
Em 2021, fez a marca
comemorativa aos 116
anos de Nova Odessa,
comemorado em 24 de
maio.
Entre os projetos idealizados por Pepê destacam-se o CineClube
Estação de Americana, a
Fornalha de Nova Odessa e a Parada Poética, que
permanece sendo realizado todas as segundas-feiras, às 20h.
| DA REDAÇÃO
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DE NOVO | Comandantes das Forças Armadas em continência ao presidente Jair Bolsonaro, que voltou a atacar o atual sistema eleitoral, colocando em dúvida a votação eletrônica

Bolsonaro faz novo ataque a sistema eleitoral
Em entrevista, presidente insiste na tese do voto impresso e em jogar dúvidas sobre apuração da urna eletrônica
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Em mais uma tentativa
de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, o
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) disse nesta
quinta-feira (22) que não
pode admitir que “meia
dúzia [de] pessoas, de
forma secreta” contabilizem os votos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
“Eu não estou acusando
servidores do TSE. Eu não
posso admitir que meia
dúzia de pessoas tenham
a chave criptográfica de
tudo, e essa meia dúzia de
pessoas, de forma secreta, conte os votos numa
sala lá do TSE. Isso não é
admissível”, disse Bolsonaro em entrevista à rádio Banda B, de Curitiba.
“A própria Constituição fala em contagem
pública dos votos. O que
que nós queremos? Olha
o que que eu estou querendo. Estou querendo
transparência. Nada mais
além disso. Não podemos terminar as eleições

de 2022 e o povo aí ficar
na dúvida. ‘Será que este
cara ganhou? Será que
o processo foi limpo, foi
transparente?’”, afirmou
o presidente.
Bandeira do bolsonarismo, o voto impresso
quase foi derrotado em
reunião na sexta-feira
(16) em uma comissão
especial da Câmara,
mas uma manobra de
governistas adiou a votação para 5 de agosto,
depois do recesso parlamentar, que vai de 18 a
31 de julho.
O tema tem sido usado insistentemente por
Bolsonaro para fazer
ameaças golpistas contra
as eleições de 2022. Ele
já afirmou, várias vezes,
que, se a mudança não
ocorrer, não haverá eleições. Uma reação de 11
partidos, porém, virou o
jogo e, até a última sexta, garantia uma maioria
para rejeitar a proposta.
Mesmo que avance na
comissão especial, para
aprovar uma PEC são necessários ao menos 308

votos na Câmara (de um
total de 513 deputados) e
49 no Senado (de um total de 81 senadores), em
votação em dois turnos.
Para valer para as eleições
de 2022, a proposta teria
que ser promulgada até o
início de outubro.
Ou seja, as chances de a
proposta prosperar para
o próximo pleito eram

‘Não podemos
terminar as eleições
de 2022 e o povo aí
ficar na dúvida’

consideradas
remotas
mesmo antes de fala de
Bolsonaro admitindo a
provável derrota.
Nas últimas semanas,
Bolsonaro provocou uma
crise institucional ao afirmar que as eleições de
2022 podem não ocorrer
caso não seja adotado
uma modalidade de voto
confiável - na visão dele,
o impresso.

Sem apresentar provas,
Bolsonaro alegou mais
uma vez ter indícios de
fraude na eleição presidencial de 2014, apesar
de o próprio derrotado
no segundo turno daquele ano, o hoje deputado
federal Aécio Neves (PSDB-MG), ter declarado
não acreditar que tenha
existido essa irregularidade naquela disputa.
O mandatário também
já afirmou - de novo sem
provas - que houve fraude
na eleição de 2018, quando ele derrotou Fernando
Haddad (PT). A alegação
de Bolsonaro é que ele
teria recebido mais votos do que os que foram
computados. Ele nunca
apresentou
evidências
dessa acusação.
Nesta quinta-feira, o
ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, fez
coro a Bolsonaro e disse
em nota que existe no
país uma demanda por
legitimidade e transparência nas eleições.
Segundo ele, mais uma
vez levantando uma

bandeira bolsonarista, a
discussão sobre o “voto
eletrônico auditável por
meio de comprovante
impresso é legítima”.
“Acredito que todo cidadão deseja a maior
transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no
Legislativo em todas as
instâncias”, afirmou o militar (Leia mais abaixo).
Também nesta quinta-feira, no início desta
tarde, o presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), publicou no
Twitter uma mensagem
na qual afirma que as
decisões sobre o sistema
político-eleitoral cabem
ao Congresso e que as
eleições são inegociáveis.
“Seja qual for o modelo,
a realização de eleições
periódicas, inclusive em
2022, não está em discussão. Isso é inegociável.
Elas irão acontecer, pois
são a expressão mais pura
da soberania do povo“,
escreveu.
O vice-presidente Ha-

milton Mourão afirmou
que é “lógico” que haverá eleições no Brasil em
2022, mesmo que não
seja aprovada a proposta
do voto impresso, defendida pelo presidente Jair
Bolsonaro. Segundo o
vice, o Brasil não é uma
“república de bananas”.
REFORMA
Na entrevista desta
quinta-feira, Bolsonaro
ainda confirmou o nome
do senador Ciro Nogueira
(PP-PI) para comandar a
Casa Civil e justificou a
troca de um militar por
um líder do centrão na
reforma ministerial que
decidiu conduzir agora,
momento de fragilidade
do governo.
Bolsonaro
também
confirmou que o atual
chefe da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, vai
ocupar o Ministério do
Trabalho e Previdência,
que será recriado a partir do desmembramento
de duas secretarias do
ministro Paulo Guedes
(Economia).

Marcelo Camargo / Agência Brasil

País quer transparência e debate é legítimo, diz ministro

FALA | O ministro da Defesa, general Walter Braga Netto

Ministro da Defesa,
o general Walter Braga
Netto fez coro ao presidente Jair Bolsonaro
e disse em nota nesta
quinta-feira (22) que
existe no país uma demanda por legitimidade
e transparência nas eleições. Segundo ele, mais
uma vez levantando
uma bandeira bolsonarista, o “voto eletrônico

auditável por meio de
comprovante impresso é
legítimo”.
“Acredito que todo cidadão deseja a maior
transparência e legitimidade no processo de
escolha de seus representantes no Executivo e
no Legislativo em todas
as instâncias”, afirmou o
militar.
“A discussão sobre o

voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima, defendida pelo
governo federal, e está
sendo analisada pelo
Parlamento brasileiro, a
quem compete decidir
sobre o tema”, afirmou,
em um recado indireto a
ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).
Ministros do Supre-

mo articularam com 11
partidos um movimento contra a mudança na
urna eletrônica e colocaram em xeque a maioria que Bolsonaro tinha
em relação ao tema na
Câmara. Bandeira do
bolsonarismo, o voto
impresso quase foi derrotado em reunião na
sexta-feira (16) na Câmara dos Deputados. | FP
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Filósofo Roberto Romano
morre aos 75, vítima da Covid
rismo Romântico”, “Silêncio e Ruído - A Sátira e Denis Diderot” e
“Razão de Estado e Outros Estados da Razão”,
Romano era um crítico
contumaz do governo
de Jair Bolsonaro e do
atual momento político
do país.
Em entrevista no final de 2019, classificou o primeiro ano do
mandato do presidente
“como uma espécie de
pedagogia do inferno”.
“Foi um péssimo governo. Um governo que
não prima pelo exemplo
do respeito à Constituição, às leis e aos costumes éticos corretos”,
afirmou Romano na
ocasião.
| FOLHAPRESS
Arquivo

MORTE | O professor da Unicamp Roberto Romano

CORONAVÍRUS

Maioria dos estados no
país decide reabrir escolas
Apenas três estados
brasileiros não terão aulas presenciais nas redes
de ensino estaduais em
agosto. É a primeira vez,
desde o início da pandemia, que a maioria dos
governos decide reabrir
as escolas.
Com o avanço da vacinação dos profissionais
de educação e a queda
de casos de Covid-19 no
país, 24 unidades da federação receberão os alunos
em suas escolas no próximo mês. Em maio, apenas 12 tinham retomado
as aulas presenciais na
rede pública.
Acre e Paraíba planejam a retomada presencial das atividades escolares só em setembro,
quando os professores
já deverão ter recebido a
segunda dose da vacina.
Roraima é o único estado
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PANDEMIA

UNICAMP

Morreu nesta quinta-feira (22), aos 75 anos, o
filósofo Roberto Romano, professor aposentado de ética e política da
Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas).
Vítima da Covid-19,
ele estava internado no
InCor (Instituto do Coração do Hospital das
Clínicas da FMUSP), em
São Paulo, desde o dia
11 de junho para tratar
a doença.
Segundo nota do hospital, o professor “evoluiu nas últimas semanas com quadro clínico
grave, que culminou em
falência de múltiplos
órgãos”.
Autor de livros como
“Brasil, Igreja Contra
Estado”, “Conservado-

Sexta, 23 de Julho de 2021

que ainda não tem previsão de retorno das aulas
presenciais.
Um dos países com
maior tempo de escolas fechadas durante a
pandemia, o Brasil vive
movimento inédito da retomada presencial do ensino em todas as regiões.
Ainda assim, são poucos
os estados que planejam
receber os alunos todos
os dias em sala de aula.
Apenas 13 estados não
estabeleceram limite de
atendimento de estudantes nas escolas. Mesmo
esses governos, que não
estipularam regra, têm
orientado as unidades a
fazer esquema de rodízio
de turmas.
A avaliação desses estados é de que a confiança
das famílias no retorno
presencial ainda é baixa.
| FOLHAPRESS

AstraZeneca tem proteção
de 93,6% contra mortes
Estudo aponta alta eficiência da vacina de Oxford com aplicação de 2 doses
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Um estudo recente feito com dados de 61.164
moradores do estado de
São Paulo com idades
entre 60 e 79 anos e que
receberam o imunizante
AstraZeneca mostra que
a vacina oferece alta proteção contra casos sintomáticos, hospitalizações
e mortes de Covid-19.
A análise foi feita entre
os dias 17 de janeiro e 2
de julho, época de alta
circulação da variante
gama (P.1).
O estudo usou informações de indivíduos
com doença respiratória
aguda e submetidos ao
teste RT-PCR identificados nos bancos de dados
de vigilância (e-SUS e Sivep-Gripe). A estimativa
da efetividade da AstraZeneca foi feita comparando quatro grupos: vacinados e não vacinados
com PCR positivo para
Covid-19 e os vacinados e
não vacinados com resultado negativo.
“A principal mensagem
desses resultados é o incremento que temos com
o esquema vacinal completo. É muito importante porque sai de cerca de
62% para prevenção de

óbito e vai para 94%. Reforça a ideia que é necessário o esquema vacinal
completo para uma excelente proteção”, afirma o
infectologista da Fiocruz,
Julio Croda, que também
é professor da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul e membro
do Centro de Contingência do Coronavírus do estado de São Paulo.
De acordo com a pesquisa, a eficácia da vacina da AstraZeneca 28 dias
após a primeira dose é de
33,4% contra casos sintomáticos, 55,1%, hospitalizações e 61,8%, mortes.
Os percentuais tornam-se bem mais robustos 14
dias após a segunda dose:
77,9% contra casos sintomáticos, 87,6%, internações e 93,6%, mortes.
Croda lembra, porém, que todas as vacinas aprovadas são boas.
“Todas protegem contra
casos graves, hospitalizações e óbitos e qualquer
variante, mas não existia
esse dado para a gama.
É o primeiro estudo de
efetividade no Brasil para
essa variante.”
CORONAVAC
Os pesquisadores também apresentaram novos dados de um estudo

Arquivo / TodoDia Imagem

DADOS | Estudo com a vacina AstraZeneca foi feito em SP

que avaliou a eficácia da
CoronaVac,
produzida
no Brasil pelo Instituto
Butantan, diante da alta
circulação da variante
gama. O estudo foi feito
de 17 de janeiro a 29 de
abril com 43.774 moradores no estado de São
Paulo acima de 70 anos e
que receberam a vacina.
De acordo com os resultados, 14 dias após a
aplicação de duas doses
a efetividade da vacina
foi de 41,6% contra ca-

sos sintomáticos, de 59%
contra hospitalizações e
71,4% contra mortes.
Na faixa etária entre 70
a 74 anos, a eficácia da
CoronaVac contra casos
sintomáticos é de 61,8%,
de 80,1% contra hospitalizações e de 86% contra
mortes. No entanto, a
proteção cai na população com 80 anos ou mais
- 28% contra casos assintomáticos, 43,4% contra
hospitalizações e 49,9%
contra mortes.

ORÇAMENTO

Governo anuncia desbloqueio de R$ 4,5 bilhões
O Ministério da Economia revisou as contas
deste ano e anunciou
nesta quinta-feira (22)
o desbloqueio de R$ 4,5
bilhões de verbas dos
ministérios. Os recursos
estavam travados por
conta do aperto no Orçamento. De acordo com
a pasta, há ainda um
espaço adicional de R$
2,8 bilhões que poderão
ser usados para ampliar
despesas de livre manejo do governo, como é o
caso dos investimentos.
Diferentemente
do
que afirmou o presidente Jair Bolsonaro na
quarta-feira (21), a abertura de espaço nas contas não foi motivada pela
melhora na arrecadação
de tributos. Na verdade,
houve um recuo nas projeções de gastos, o que
deixa uma folga no teto
- regra que limita o cres-

cimento das despesas do
governo à variação da
inflação.
“Como a arrecadação
vem aumentando assustadoramente, estou
até preocupado positivamente, óbvio né, a
arrecadação subiu assustadoramente, nós resolvemos descontingenciar todos os recursos
previstos no Orçamento
dos ministérios, todos”,
afirmou o presidente.
No entanto, a liberação das verbas apenas
será possível porque o
Ministério da Economia
reduziu as estimativas de
gastos como do programa Bolsa Família, com
menos R$ 9,5 bilhões, folha salarial de servidores,
em uma redução de R$ 3
bilhões, e despesas com o
Fies (financiamento estudantil), com um recuo de
R$ 1,8 bilhão.

Também foram revistas as contas de incentivos tributários (menos
R$ 905 milhões), benefícios
previdenciários
do INSS (menos R$ 891
milhões) e subsídios aos
fundos constitucionais
(menos R$ 546 milhões).
Parte do alívio nas
contas é explicada pelos
gastos emergenciais do
governo para o enfrentamento da pandemia,
que são liberados sem
impactar as regras fiscais. Até o momento,
foram R$ 124,9 bilhões
autorizados em despesas desse tipo.
Com a liberação do
auxílio emergencial, por
exemplo, o Executivo
deixa de fazer boa parte
do gasto que estava previsto para o Bolsa Família neste ano.
Em abril, ao sancionar
o Orçamento deste ano,

o presidente Jair Bolsonaro bloqueou R$ 9,3
bilhões dos ministérios.
O objetivo era evitar um
rompimento do teto de
gastos. Esse bloqueio
poderia ser revertido ao
longo do ano caso o governo encontrasse margem no teto.
O Executivo já havia
feito outros desbloqueios após constatar
uma abertura de espaço
no Orçamento. O anúncio desta quinta faz a
liberação final de todas
as verbas que estavam
travadas.
As maiores liberações
nesta última rodada ficaram com os ministérios
da Educação (R$ 1,6 bilhão), Economia (R$ 830
milhões), Defesa (R$ 671
milhões) e Desenvolvimento Regional (R$ 382
milhões).
| FOLHAPRESS
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EUA impõem novas sanções
contra Cuba após protestos
Medidas ocorrem como punição à “opressão” do povo cubano pelo governo
Divulgação

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Na primeira ação concreta do presidente Joe
Biden para colocar pressão sobre Cuba desde o
início da nova onda de
protestos na ilha, o governo americano anunciou nesta quinta-feira
(22) uma nova rodada de
sanções contra o regime
comunista.
“Este é apenas o começo; os EUA continuarão
a punir os responsáveis
pela opressão do povo
cubano”, disse o democrata, pouco após o
anúncio das medidas.
De acordo com o site
do Departamento do Tesouro, as sanções foram
impostas contra o general Alvaro Lopez Miera,
ministro das Forças Armadas Revolucionárias, e
uma unidade de segurança do Ministério do Interior por violações de direitos humanos durante
a repressão às manifestações, as maiores registradas em Cuba em décadas.
Os efeitos imediatos da
medida ainda não estão
claros, mas a expectativa
é de que consistam em
congelamento de bens
em território americano,
bem como a proibição
de viagens aos EUA. Esse
tipo de ação tem um efeito mais simbólico que

ATO | Ação é a primeira do governo de Biden contra Cuba

prático, com o intuito de
denunciar e expor alvos
da política externa de
Washington.
O ministro das Relações Exteriores de Cuba,
Bruno Rodríguez, criticou as novas sanções
em uma rede social. “[O
governo dos EUA] deveria aplicar a si mesmo a
Lei Magnitsky pelos atos
de repressão cotidiana
e brutalidade policial”,
disse o chanceler, referindo-se à lei americana
que impõe sanções aos
cidadãos de todo o mundo que cometerem abusos de direitos humanos
e atos de corrupção.

Rodríguez alegou também que o Departamento de Estado americano
está pressionando países
europeus e latino-americanos a condenarem o
regime cubano. Enfatizou o nome do presidente brasileiro: “Descaradamente, Jair Bolsonaro
está oferecendo apoio.”
Joe Biden havia prometido, na campanha presidencial de 2020, reverter
algumas das políticas
anti-Cuba do governo
Donald Trump, mas o
anúncio desta quinta-feira sugere pouco apetite para retomar a aproximação, que havia sido

ensaiada na era Barack
Obama.
Por outro lado, políticos americanos disseram à agência de notícias
Reuters que o governo
também busca maneiras de aliviar o sufoco
cubano e ao mesmo
tempo manter o regime
comunista sob pressão.
Cuba está sob embargo
comercial e econômico
dos EUA há seis décadas,
medida hoje sustentada
pelo lobby doméstico
de cubanos exilados nos
EUA, mas que não tem
grande apoio da comunidade internacional.
Em entrevista ao jornal
americano The Washington Post, um oficial sênior da Casa Branca disse, sob anonimato, que
reunir um pacote de evidências que comprovem
abusos das autoridades
cubanas é um trabalho
que poderia levar semanas. Em vez disso, Biden
teria feito com que os
departamentos de Estado e do Tesouro “abandonassem tudo o que
estavam fazendo” para
dar prioridade às novas
sanções.
Na terça-feira (20), a
Casa Branca havia dito
que o governo Biden formaria um grupo de trabalho para revisar a política de envio de remessas
de dinheiro para a ilha.

SETOR AUTOMOTIVO

Montadoras devem seguir com paradas até 2022
O setor automotivo espera que as paradas na
produção causadas por
escassez de insumos,
em especial semicondutores, prossiga até o ano
que vem. Luiz Carlos
Moraes, presidente da
Anfavea (associação das
montadoras), disse a jornalistas não ver solução
definitiva para o problema da dificuldade para
obtenção de semicondutores neste ano e que a
expectativa é de normalização apenas no segundo trimestre de 2022.
O problema é global e
estrutural, resultante de
uma maior competição
pela compra de chips em
momento de aceleração
da busca por eletrônicos.
Nesta
segunda-feira
(19), a Volkswagen ini-
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ciou uma paralisação de
20 dias no turno matutino da produção em São
Bernardo do Campo, no
ABC paulista.
A montadora também
mantém parte dos trabalhadores em férias
coletivas na cidade de
Taubaté (SP), onde produz os modelos Gol e Voyage. A medida, que terminaria na última sexta
(16), foi prorrogada por
mais dez dias para parte
dos funcionários.
Outras empresas enfrentam o problema. Em
Gravataí (RS), a fábrica
da GM está sem produzir em seu terceiro turno
desde março do ano passado, segundo Valcir Ascari, presidente do sindicato dos metalúrgicos da
cidade. Os trabalhadores

dos outros dois turnos
estão afastados desde
abril, segundo o dirigente. O trabalho deveria ser
retomado em julho, mas
a volta foi adiada para
a segunda quinzena de
agosto. A montadora não
comenta. A unidade da
empresa fabrica os modelos Onix e Prisma.
A escassez de suprimentos também vem
impactando nos últimos
meses a fabricação pela
Hyundai dos veículos
da família HB20 e Creta
na cidade de Piracicaba (SP). Como a GM, a
montadora também não
comenta.
Segundo o Sindicato
dos Metalúrgicos de Piracicaba, os três turnos
de trabalho na fábrica da
montadora foram inter-

rompidos por dez dias
em julho. A atividade foi
retomada para todos os
períodos de trabalho na
última segunda (19).
A Mercedes-Benz disse à reportagem que o
fornecimento de matérias-primas segue sendo
um grande desafio para
todas as fabricantes desde 2020. Os maiores desafios são em relação à
entrega de componentes
eletrônicos, como semicondutores e chips, e
também de alguns produtos de origem química, metálica e polimérica. A companhia afirma
que as férias coletivas
para grupos alternados
foram encerradas em
maio e não há previsão
de repetição da medida.
| FOLHAPRESS

Incêndio atinge parque aquático em resort
de Rio Quente (GO); ninguém ficou ferido
Um incêndio atingiu na tarde desta quinta-feira
(22) estruturas do Hot Park, parque aquático
que fica dentro de um resort em Rio Quente, no
sul de Goiás. Ninguém ficou ferido, segundo o
Corpo de Bombeiros.Vídeos compartilhados nas
redes sociais mostram turistas deixando o local
enquanto as chamas consomem a cobertura
do restaurante e outras estruturas próximas à
piscina de ondas do parque. As chamas teriam
começado por volta de 13h30 na vegetação
próxima, segundo relato da brigada de incêndio
do local aos bombeiros. Uma fagulha voou,
atingindo a cobertura de palha do restaurante, de
onde o fogo se alastrou rapidamente para quatro
palhoças próximas – todas as estruturas ficaram
completamente destruídas.
Reprodução

FOGO | Estruturas do resort ficaram destruídas

Advogado é algemado e leva socos de
PM após defender flanelinha em Goiás
Um advogado, já algemado no chão, foi arrastado
e levou socos de um policial militar na manhã
desta quarta-feira (21) em Goiânia. As agressões
foram iniciadas depois que o profissional
tentou intervir durante abordagem policial a
um guardador de carros que estaria, segundo a
Polícia Militar de Goiânia, extorquindo dinheiro
de motoristas que tentavam estacionar numa via
pública. Vídeos que viralizaram nas redes sociais
mostram o momento em que o advogado Orcelio
Ferreira Silveiro Júnior, 32, é agredido várias vezes
enquanto outros policiais o seguram no asfalto.
O homem relatou que sofreu novas agressões
quando chegou à Central de Flagrantes da
Polícia Civil de Goiás, para onde foi levado após
a ocorrência. “Fui agredido até na triagem e vou
fazer um novo exame de corpo de delito”, relatou.
A polícia diz que tomou as medidas cabíveis.

TRT de SP considera legal demissão por
justa causa por recusa à vacina da Covid
A 13ª Turma do TRT (Tribunal Regional do
Trabalho) de São Paulo confirmou sentença da
primeira instância e manteve a demissão por justa
causa de uma auxiliar de limpeza que não quis
se vacinar contra a Covid-19. A decisão confirma
tendência da Justiça trabalhista de que assegurar
o direito da coletividade à imunização acima da
opinião particular do trabalhador. A auxiliar era
funcionária de um hospital em São Caetano do Sul
(ABC) e foi demitida em fevereiro após se recusar,
por duas vezes, a se vacinar. Ela entrou na Justiça
para receber as verbas rescisórias. Com a justa
causa, a trabalhadora também não poderá receber
o seguro-desemprego.
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Renato Augusto fecha
com Timão até 2023
Meia foi oficialmente apresentado após rescindir com o Beijing Guoan
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A novela protagonizada por Renato Augusto
e Corinthians chegou ao
fim com um desfecho
positivo. De contrato
rescindido com o Beijing Guoan, da China, o
meia desembarcou em
São Paulo e assinou nesta quinta-feira (22) com
o clube do Parque São
Jorge até o fim da temporada 2023 - quando
se encerra o mandato do
presidente Duilio Monteiro Alves.
Campeão
brasileiro pelo Corinthians na
temporada 2015, Renato
Augusto retorna ao Alvinegro para ser o principal articulador do meio
de campo do elenco comandado por Sylvinho.
O meia não participa de
um jogo oficial desde o
dia 10 de dezembro do
ano passado e passará por um programa de
readaptação física montado pela comissão técnica do Timão.
O atleta é o segundo
reforço do Corinthians
nesta temporada. Na semana passada, a diretoria acertou a contratação
de Giuliano e venceu as

CT | Giuliano e Renato Augusto são os dois novos reforços do Corinthians para 2021

Empresário atua em
vinda de Benedetto
Christian
Bragarnik
tem uma extensa carta
de clientes no meio do
futebol. A Scorefutbol,
empresa em que é dono
ao lado de Marcelo “Bocha” Valeri”, agencia a
carreira de mais de 100
jogadores e 27 treinadores. É ele quem empresaria o técnico Hernán
Crespo, do São Paulo, e o
novo alvo do clube para o
ataque: Darío Benedetto.
As conversas com o
Olympique de Marselha,
da França, para contratar o atacante argentino
têm evoluído nos últimos dias. Bragarnik e Valeri são os responsáveis
por cuidar da parte que
interessa a Benedetto.
Caso a contratação
se confirme, será a segunda com o dedo do
empresário. Ele já teve
papel importante na
negociação com Emiliano Rigoni. Vejam só:
Bragarnik
comprou
parte das ações do El-

che, da Espanha, no fim
de 2019. No ano seguinte, adquiriu o atacante
por empréstimo do Zenit, da Rússia, e exerceu
a opção de compra de
100 mil euros. Poucos
meses depois, acertou a
venda de Rigoni para o
São Paulo.
As negociações demoraram por causa da
forma de pagamento. O
time do Morumbi conseguiu que a primeira
parcela da transferência
começasse a ser paga
somente em 2022. Rigoni assinou um contrato
de quatro anos com o
São Paulo. O atacante
era um pedido do técnico Crespo.
Desde que chegou
em maio, Rigoni se
transformou em uma
peça importante para o
São Paulo. Foram cinco
gols e quatro assistências, até o momento,
em 11 jogos.
| FOLHAPRESS
Divulgação/Olympique de Marselha

concorrências de Internacional e Grêmio, que
também estavam de
olho no jogador. A estreia da dupla de reforços ainda não tem uma
data estipulada pelo clube, mas apenas poderá
acontecer a partir da 15ª
rodada do Campeonato
Brasileiro.
Em sua primeira passagem pelo clube do
Parque São Jorge, Rena-

Clubes

PG

J

01 Palmeiras
02 Atlético-MG

28

12

25

12

03 Fortaleza
04 Bragantino

24

12

24

12

05 Athletico-PR
06 Flamengo

20

07 Ceará
08 Bahia

V

to Augusto conquistou
o Campeonato Paulista
e a Recopa Sul-Americana em 2013, e também
o Brasileirão na temporada 2015, competição
em que foi eleito como
melhor jogador pela CBF
(Confederação Brasileira de Futebol). Ao todo,
foram 127 partidas pelo
Alvinegro e 15 gols.
Logo após sua melhor
temporada no Corin-

thians, o meia recebeu
uma oferta milionária do
Beijing Guoan,da China,
e deixou o futebol brasileiro. Na Ásia, disputou
150 jogos, marcou 40
gols e vence a Copa da
China em 2018. Ainda
durante o período no
Oriente, Renato Augusto
disputou os Jogos Olímpicos Rio-2016 e a Copa
do Mundo pela Seleção
Brasileira.

BENEDETTO | Atacante está nos planos do São Paulo

HÁ 1 MÊS INVICTO

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

09 Fluminense
10 Santos
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4
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5
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4
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4
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11 Atlético-GO
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4
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3

9

-1

13 Internacional
14 Juventude

14
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3
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-5
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12

3

8

-6

15 Cuiabá
16 São Paulo

12

11

2

12

-2

11

12

2

8

-4

17 Sport
18 América-MG

10

12

2

7

-4

9

12

2

9

-8

19 Grêmio
20 Chapecoense

6

10

1

5

-7

4

12

0

11
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• 13ª RODADA
Amanhã (24/07)
17h – Grêmio x América-MG
19h – Palmeiras x Fluminense

18h15 – Santos x Atlético-GO
18h15 – Athletico-PR x Internacional
20h30 – Sport x Ceará

Domingo (25/07)
11h – Atlético-MG x Bahia
16h – Fortaleza x Bragantino
16h – Flamengo x São Paulo

Segunda-feira (26/07)
18h - Juventude x Chapecoense
20h - Cuiabá x Corinthians

Abel garimpa soluções e
faz o Palmeiras evoluir
No sábado (24), completa-se um mês que o presidente Mauricio Galiotte
veio a público lamentar
as reclamações do técnico
Abel Ferreira sobre a falta
de reforços no Palmeiras.
Coincidentemente,
ou não, nesta sexta-feira
(23), completa-se também
exatamente um mês que
o Palmeiras foi derrotado
pela última vez — 3 a 1
para o Red Bull Bragantino,
em Bragança Paulista, pelo
Campeonato Brasileiro.
De lá para cá, foram
oito vitórias em oito jogos: Bahia, em casa; Inter,
fora; Sport, fora; Grêmio,
em casa; Santos, em casa;
Universidad Católica, fora;
Atlético-GO, fora; e novamente a Católica, em casa.
Mas o Palmeiras não
conseguiu apenas os bons

resultados. O time subiu
de produção desde aquele jogo no interior de São
Paulo, e muito por conta
de o treinador ter abandonado alguns dogmas
pessoais e garimpado soluções caseiras dentro do
elenco —algumas inusitadas— para suprir as necessidades do time. Se não
lhe deram reforços, Abel
foi encontrá-los dentro do
grupo, com criatividade.
Abel ainda recorre à saída em tripé para iniciar
jogadas, mas já não escala
três jogadores para fazer
função de zagueiro, como
era praxe na época da derrota para o Bragantino. Na
partida seguinte a esse último resultado negativo,
aliás — vitória por 3 a 2 sobre o Bahia — ele já foi com
dois jogadores no miolo da

AL AHLI

Paulinho
assina com
time árabe

zaga: Luan e Kuscevic.
Dos oito jogos que o
Palmeiras fez depois da
derrota para o Bragantino,
Zé Rafael e Danilo foram
titulares em seis. Contra o
Bahia, ele iniciou com Danilo e Danilo Barbosa. E,
contra o Atlético-GO, Danilo foi poupado e Patrick
de Paula atuou.
Abel também encontrou
lugares para Gabriel Scarpa e Raphael Veiga. Scarpa
impôs sua escalação como
titular, e isso acabou fazendo com que Veiga tardasse
um pouco para encontrar
um novo espaço, tendo de
dividir o setor de criação.
Os números demonstraram que o revezamento
no meio estava impedindo
que os dois brilhassem ao
mesmo tempo.

Depois de ser procurado por Corinthians,
Grêmio e Red Bull Bragantino, além de ter rejeitado uma proposta
do Fenerbahce, da Turquia, Paulinho assinou
contrato válido por três
temporadas com o Al
Ahli, da Arábia Saudita. O anúncio da transferência, que não deu
maiores detalhes sobre
o acerto, foi feito no
começo da tarde desta quinta-feira (22) por
meio das redes sociais.
Aos 32 anos, o veterano volante tinha como
prioridade voltar a jogar
na Europa, mas acabou
por optar pelo mercado
asiático.

| FOLHAPRESS
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EM BUSCA DO BI
Lucas Figueiredo/CBF

Richarlison brilha
na vitória de 4 a 2
sobre a Alemanha
Atacante marcou o primeiro gol logo aos 6 minutos de
jogo; alemães ensaiaram reação, mas Brasil foi melhor

AGÊNCIA BRASIL
RIO DE JANEIRO

Em busca do bicampeonato, a seleção brasileira venceu a Alemanha
nesta quinta-feira (22),
por 4 a 2, no duelo de
estreia na Olimpíada de
Tóquio (Japão). Triunfo
com direito a hat-trick do
atacante Richarlison, que
marcou os três primeiros gols na etapa inicial
da partida, válida pelo
Grupo D, no Estádio de
Yokohama, na cidade de

mesmo nome, na povíncia de Kanagawa.
No primeiro tempo,
destaque para Richarlison, com atuação impecável. Logo ao seis minutos, ele chutou forte,
o goleiro Müller espalmou e, na sequência, o
pombo estufou a rede
adversária.
O segundo dele foi aos
21. Desta vez, o camisa 10
aproveitou o cruzamento
do lateral-esquerdo Guilherme Arana, marcando
de cabeça. Oito minutos
depois, aos 29, Richarlison ampliou em batida
cruzada,
indefensável
para Müller.
Reprodução/Instagram

O Brasil ainda teve
chance de sair com uma
vantagem ainda maior.
Aos 45 minutos, após
cabeçada do atacante
Matheus Cunha, a bola
bateu no braço de Henrichs, o que foi considerado pênalti para o árbitro
Ivan Barton (El Salvador). O próprio atacante
bateu, mas não foi feliz,
já que o goleiro alemão
defendeu.
REAÇÃO ALEMÃ
Após o intervalo, a Alemanha ensaiou reação.
Aos 11, o meio-campista
Amiri chutou de fora da
área e o goleiro Santos

VOOU EM CAMPO | Richarlison fez os três primeiros gols da seleção brasileira

não defendeu. O quique
da bola antes de chegar
em Santos, dificultou a
defesa. Porém, a expulsão do volante Arnold,
por causa de uma falta
em Daniel Alves aos 17,
deixou a missão alemã
mais complicada.
Mas mesmo com um
jogador a menos, aos
38, o atacante Ache,
de cabeça, diminuiu o
marcador. Os Brasileiros
conseguiram eliminar a
possibilidade de empate somente nos acréscimos. Aos 48, o atacante

Paulinho invadiu a grande área e bateu forte no
canto direito, fechando
o placar. Final de jogo:
Brasil 4, Alemanha 2.
O próximo compromisso da seleção brasileira será no domingo
(25) contra a Costa do
Marfim. O duelo será realizado no Estádio de Yokohama, às 5h30 (horário de Brasília). A equipe
africana também entrou
em campo ontem (22) e
derrotou a Arábia Saudita por 2 a 1, no Estádio de
Yokohama.

MAIS JOGOS
• Japão 1 x 0 África do Sul
• Romênia 1 x 0 Honduras
• Austrália 2 x 0 Argentina
• Costa do Marfim 2 x 1 Arábia Saudita
• México 4 x 1 França
• Nova Zelândia 2 x 0 Coreia
do Sul
• Egito 0 x 0 Espanha

CONTRA SEXUALIZAÇÃO

Atletas alemãs adotam a calça
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

TÓQUIO | Ginastas alemãs se apresentam com calças

A competição de ginástica artística de Tóquio nem
começou, mas as atletas
da Alemanha já protagonizaram um momento para
a história da modalidade
e dos Jogos Olímpicos. Em
fato inédito, elas se apresentaram no treino de pódio, realizado nesta quinta-feira (22), usando calças

que cobrem as pernas, até
o tornozelo, como forma
de protesto contra os tradicionais collants que deixam a maior parte de seus
corpos expostos.
O uso de vestimentas de
corpo inteiro, conhecidas
pelo termo em inglês full-body suit, não é proibido
na ginástica. Seu uso é previsto no regulamento da
Federação Internacional
de Ginástica (FIG) com o

objetivo de incluir atletas
que não podem usar os
collants cavados na virilha,
normalmente por motivos
religiosos. Mas o que as
alemãs fizeram hoje foi um
posicionamento político.
“Temos a ideia de que
cada ginasta deve estar
confortável com as roupas
que usa, e por isso criamos
essa vestimenta. É muito importante que cada
mulher use aquilo que ela

quiser”, explicou a ginasta
Pauline Schäfer.
A iniciativa de competir com pernas, nádegas e
virilha cobertas partiu da
alemã Sarah Voss, que apareceu com um modelo assim na fase classificatória
do Campeonato Europeu
da modalidade, em abril,
na Suíça. Kim Bui e Elisabeth Seitz também apareceram vestindo a roupa de
corpo todo.
Reprodução / COB

HOLOCAUSTO

ABERTURA

Diretor artístico é
Brasil terá 4 pessoas
demitido por piada durante cerimônia
O diretor artístico da Cerimônia de Abertura das
Olimpíadas de Tóquio,
Kentaro Kobayashi, foi demitido por fazer uma piada há duas décadas sobre
o Holocausto, anunciaram
nesta quinta-feira (22) os
organizadores do evento.
“Soubemos que durante um espetáculo no passado ele usou uma linguagem burlesca ao se referir
a este trágico episódio do
passado (o Holocausto,
o genocídio de cerca de
seis milhões de judeus
durante a Segunda Guerra Mundial)”, declarou a

chefe da organização das
Olimpíadas no Japão, Seiko Hashimoto, acrescentando que foi decidida “a
retirada do Sr. Kobayashi
das suas funções”.
A polêmica cena, gravada em vídeo em 1998,
mostra Kobayashi e outro
ator interpretando comediantes infantis famosos
na televisão japonesa. Em
um momento, Kobayashi
se refere a alguns bonecos
de papel como “aqueles
que você disse da última
vez: ‘Vamos brincar de Holocausto!’”, causando risos
na plateia.
| FP

O Brasil terá apenas
quatro representantes
na cerimônia de abertura da Olimpíada, nesta
sexta-feira (23), às 8h
(de Brasília), no Estádio
Olímpico de Tóquio.
Estarão presentes a
judoca Ketleyn Quadros, o jogador de vôlei
Bruninho, porta-bandeiras da delegação, o
chefe da missão Marco
La Porta, vice-presidente do Comitê Olímpico
do Brasil (COB), e um
outro oficial administrativo.

Nem mesmo o presidente do comitê, Paulo
Wanderley, irá ao estádio. O COB entende que
a restrição é necessária
para evitar o risco de
contaminação pelo coronavírus.
Ainda por causa da
pandemia de Covid-19,
não haverá presença de
público e o estádio será
aberto somente para
convidados. Há uma
estimativa de que a cerimônia reunirá até mil
pessoas.
| FOLHAPRESS

BANDEIRA NO OLHO | Lucas Mazzo inovou. Um dos três
representantes do Brasil na marcha atlética, ele utilizará uma
prótese ocular com as cores verde e amarela. A ideia surgiu
assim que se classificou para disputar as Olimpíadas de Tóquio.
O atleta tem visão monocular desde que sofreu um acidente.

ESPORTES
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SUL-AMERICANA

Santos avança e pega o Libertad
Peixe empatou em 1 a 1 com o Independiente, que atuou parte do jogo com dois atletas a menos por expulsões
Ivan Storti/Santos FC

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Com brilho de João
Paulo, o Santos avançou
às quartas de final da
Sul-Americana após empate em 1 a 1 com o Independiente (ARG), nesta
quinta-feira à noite (22),
em Avellaneda, pelo jogo
de volta das oitavas da
competição continental.
Kaio Jorge marcou pelos
visitantes, enquanto Lucas González descontou
pelos donos da casa.
Os argentinos atuaram
com dois a menos após
o VAR punir Insaurralde, que cometeu falta
em cima de Marinho em
chance clara de gol. Além
disso, Barreto foi expulso
por falta dura em Kaio
Jorge. Com a vitória na
Vila Belmiro por 1 a 0, o
Peixe passa às quartas de

final e enfrentará o Libertad, do Paraguai.
O goleiro João Paulo
foi o melhor jogador em
campo. Ele teve atuação
impecável e foi fundamental para a classificação. Foi uma das melhores partidas do arqueiro.
Porém, o meia Jean
Mota não cumpriu bem
o seu papel, pois marcou mal e errou mais do
que deveria. O Santos até
conseguiu ter um bom
início, equilibrou a partida e não sofreu como
visitante, mas foi questão de tempo para os argentinos se imporem em
casa. Mais precisamente
aos 20 minutos o Peixe
passou a tomar pressão.
O time de Julio César
Falcioni se encontrou na
partida e praticamente
anulou os santistas. O
meio-campo atuou mui-

to bem e criou diversas
oportunidades. João Paulo, aliás, fez duas defesas
importantes que salvaram o Santos.
Além da fragilidade
em campo, o Santos não
tinha a bola. E quando a
tinha, perdia com tamanha facilidade, por isso
mal chegava ao ataque.
Diniz esteve inquieto na
beira do gramado, mas
mesmo com os direcionamentos o Santos não
acertava.
Em meio a muita pressão, o Peixe encontrou
um milagre na partida.
Sánchez tentou um lançamento para Kaio Jorge,
mas Insaurralde erra o
bote e deixa espaço para
o Menino da Vila apenas
empurrar. Com o gol, os
argentinos precisavam
fazer três gols para se
classificarem.

FORA DE CASA | Kaio Jorge foi o autor do gol santista no empate com o Independiente

PONTE PRETA
Diego Almeida/PontePress

Sob pressão, Kleina faz 200 jogos
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Sob pressão, o técnico Gilson Kleina atinge a
marca histórica de 200 jogos no comando da Ponte
Preta na partida contra o
Goiás, nesta sexta-feira
(23), às 20h, no Majestoso. O número é em todas
as cinco passagens do
treinador pela Macaca.
A atual é também a
com mais baixo desempenho, com o time vivendo a incômoda situação
de estar em penúltimo
lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 12
rodadas, a equipe soma
apenas 9 pontos. São seis
empates, cinco derrotas
e apenas uma vitória.
Jogando em casa, a
Ponte é pressionada pela
obrigação de vencer para

fugir da zona da degola.
Porém, ela enfrenta um
adversário em situação
bem mais tranquila. O
Goiás é o quarto colocado, com 23 pontos.
Um efeito secundário
de uma vitória da Macaca é ajudar seu principal
rival, o Guarani, que tem
os mesmos 23 pontos,
mas está em 3º lugar e
na luta para subir para a
Série A. A marca de 200
jogos de um treinador da
Ponte não é atingida desde 1980, com Zé Duarte.
Kleina é o quarto treinador que mais vezes esteve no comando da Macaca. Ele tem à frente o
próprio Zé Duarte (245),
Nico (260) e Cilinho
(345). Em sua história na
equipe, Kleina soma 76
vitórias, 58 empates e 65
derrotas.

Porém, o momento
atual diverge de outras
passagens, como a conquista do acesso à Série
A em 2011 e a de vice-campeão paulista em
2017. A Macaca vem de
duas derrotas consecutivas e não vence há cinco
rodadas.
O desempenho da
equipe é baixo. Dos 39
pontos disputados em 13
rodadas, a Macaca conquistou apenas 9, ou seja,
aproveitamento de 23%.
A Ponte Preta ainda não
venceu como visitante,
tem quatro empates e
cinco derrotas. A única
vitória na atual edição da
Série B foi em casa, 2 a 1
contra o CSA, em 30 de
junho.
Porém, mesmo jogando em seus domínios, o
time não faz prevalecer

o mando de campo. Em
quatro partidas no Estádio Moisés Lucarelli, a
Macaca tem ainda dois
empates e uma derrota.
O aproveitamento é de
25%, pouco superior de
quando joga fora.

PASSAGENS
• 16/1/2011 a 16/9/2012
(115J, 48V, 32E, 35D)
• 26/3/2017 a 16/9/2017
(37J, 13V, 10E, 14D)
• 6/10/2018 a 24/11/2018
(9J, 7V, 2E)
• 31/8/2019 a 17/2/2020
(26J, 7V, 8E, 11D)
• 6/6/2021 a 20/7/2021
(12J, 1V, 6E, 5D)

KLEINA | Atinge marca histórica no comando da Ponte

GUARANI

Régis vive bom momento na carreira

RÉGIS | Artilheiro e garçom

O meia Régis vive um
bom momento na carreira. Ele é um dos principais
destaques na campanha
do Guarani e também na
Série B. O time está na terceira colocação, com 23
pontos, e se prepara para a
partida deste sábado (24),
às 21h, contra o Vasco da
Gama, no Rio de Janeiro.
O jogador é líder em
participações em gols

(12), um dos vice-artilheiros (sete gols) e o que tem
mais assistências (cinco)
no torneio. Porém, o dono
da camisa 78 faz questão
de dividir os méritos com
todo o grupo.
“Isso mostra a força do
grupo, o trabalho que o
professor vem fazendo e
a dedicação de todos nós,
não só durante o jogo, mas
durante toda a preparação

para chegar às partidas e
executar o melhor que a
gente fez na semana”, disse
Régis, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).
“Acredito que a força venha do grupo. A ajuda dos
meus companheiros tem
colaborado pra não só eu,
mas que outros destaques
surjam naturalmente”.
O atleta agradece o
apoio da torcida e a con-

fiança depositada na equipe. Mas, ele evita a euforia.
“A gente entende a euforia
do torcedor e a confiança
que eles depositam em
nós. Nosso objetivo lá na
frente é o acesso, mas sempre com pés no chão, pois
não conquistamos nada.
A gente conversa bastante
internamente que o mais
importante sempre é o
próximo jogo.”

Régis também comentou sobre o próximo adversário. “Jogar contra o Vasco
no Rio sempre é difícil,
mas vamos encarar como
estamos encarando todos
os jogos. Acredito que será
uma grande partida, que
possamos ir lá executar a
melhor estratégia, fazer
um grande jogo e buscar
os três pontos”.
| DA REDAÇÃO
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CULTURA

/jor n altododia

CINEMA

Curta brasileiro ganhador em Cannes

pode virar longa-metragem
Reprodução Facebook

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Queimadas ocorridas
na fronteira entre Paraguai
e Mato Grosso do Sul, somadas a uma frente fria,
levaram o céu de São Paulo a uma escuridão, em
agosto de 2019. Naquela
mesma tarde, o fenômeno
causou um efeito oposto em Jasmin Tenucci. Ao
ser arrebatada por aquela
densa camada de nuvens e
fumaça cinzentas, a mente da diretora se iluminou
e ela decidiu escrever.
Daí surgiu o roteiro de
“Céu de Agosto”, filme que
acaba de lhe garantir uma
menção especial no Festival de Cannes - a Palma de
Ouro da seção foi para a
chinesa Tang Yi. Ele foi um
dos três curtas-metragens
brasileiros exibidos no
evento cinematográfico,
o mais importado mundo, ao lado de um par de
longas nacionais e outras
coproduções.
Em seus 16 minutos de
duração, “Céu de Agosto”
acompanha uma enfermeira grávida que, durante um chá de bebê na
laje, é encoberta pela escuridão que toma o céu
paulistano de assalto. A

‘Céu de Agosto’ ganha
reconhecimento em
festival ao abordar o
desamparo nacional
Reprodução Facebook

OLHAR | A diretora Jasmin Tenucci se sentiu arrebatada por aquela camada de fumaça

LAJE | Filme mostra escuridão que toma o céu paulistano

cena é digna de filme de
apocalipse, e a ansiedade
que recai sobre a antes
não religiosa Lucia logo
a impele para uma igreja
neopentecostal.
Foi realmente por acaso que o filme aconteceu.
Tenucci tinha acabado
de conseguir verba para
um outro curta-metragem quando teve a ideia
para “Céu de Agosto”. Ela
então persuadiu seus financiadores a reinvestir o
dinheiro no novo projeto e a decisão, depois da pas-

to filme brasileiro excepcional que não entra nesses festivais por diversas
razões, mas, claro, é uma
honra”, afirma.
Tenucci estava nos Estados Unidos às vésperas
do evento e voou de lá, já
100% imunizada, diretamente para a França. Sua
equipe, no entanto, estava no Brasil, sem vacina,
mas conseguiu o que ela
chama de um “passe de
urgência” para viajar e
participar do festival presencialmente. Lá, a cada

sagem pela costa francesa,
não poderia ter sido mais
acertada.
“Ter sido selecionada
já havia sido uma honra
enorme. Foi realmente
uma surpresa e a minha
primeira alegria foi saber
que poderia exibir o filme
na tela grande”, diz Tenucci, num momento em
que muitos cineastas têm
limitado suas obras às telinhas da TV e do streaming
por causa da pandemia.
O Festival de Cannes, que
chegou a ser cancelado no

ano passado, pôde nesta
edição reunir seus espectadores em salas de cinema.
“Eu achei que jamais
veria ‘Céu de Agosto’ na
tela grande, e ir para Cannes significava ainda ter
a certeza de que o filme
poderia ser muito mais
visto, discutido, pensado.
Só por isso já foi um privilégio enorme. O reconhecimento com a menção
também é muito bom. Eu
gosto de tomar cuidado
com isso porque tem mui-

48 horas, era necessário
fazer teste para a Covid-19.
Durante a passagem por
Cannes, Tenucci arquitetou, junto com as equipes de outras produções
brasileiras em exibição,
um protesto após a sessão de “O Marinheiro das
Montanhas”, do cearense
Karim Aïnouz. “Brasil: 530
mil mortos. Fora, gângster
genocida”, lia-se na faixa
empunhada pelo grupo,
em referência às mortes
causadas pelo coronavírus no país.

INCENTIVO

Estado registra recorde de inscrições no ProAC
Flickr Governo do Estado de SP

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Os programas de fomento
ProAC Expresso
Editais e ProAC Expresso
Direto 2021, da Secretaria
de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São
Paulo, registraram recorde
de inscrições neste ano,
com um total de 41.817
inscrições, 338% maior do
que os 9.546 alcançados
no ano passado. O ProAC
Expresso Direto, que substituiu o ProAC Expresso
ICMS nesta edição, teve
22.162 candidaturas, um
índice 1.845% superior
em comparação a 2020,
quando foram registradas
1.139. Já o ProAC Expresso
Editais recebeu 19.655 inscrições, com um aumento
de 133% em comparação
às 8.407 candidaturas do
ano anterior.
Por meio desses dois
programas e do Proac
LAB, com recursos advindos da Lei Aldir Blanc, a

PALCO | Objetivo é estimular a retomada das atividades culturais impactadas pela crise

Secretaria está destinando
R$ 182 milhões para a cultura, valor que é parte do
investimento recorde de
R$ 200 milhões do Governo do Estado de São Paulo
no setor - a fatia referente
à Lei Aldir Blanc é de R$ 18
milhões.
“Esses
investimentos

resultam do compromisso que o governador João
Doria tem com a cultura,
que encaramos como um
front de desenvolvimento, de geração de renda e
emprego, de alegria e de
felicidade. O governo de
São Paulo reafirma esse
comprometimento com a

economia criativa e a valorização da arte e da cultura”, afirma o Secretário de
Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão.
O ProAC Expresso Editais 2021 vai investir R$ 62
milhões em projetos das
seguintes modalidades:
literatura;
audiovisual;

museus e acervos; cidadania (que engloba cultura
popular, caiçara, indígena,
quilombola, LGBTQIA+,
negra, urbana e hip hop;
ações locais no Pontal do
Paranapanema, Vale do
Ribeira e Baixada Santista;
ações nas periferias; mostras, festivais e eventos);
projetos culturais dos 100
anos da Semana de Arte
Moderna de 1922 e do
Bicentenário da Independência do Brasil e Artistas
Iniciantes.
Os recursos para o
ProAC Expresso Editais
2021, ProAC Expresso Direto, Proac LAB e Juntos
pela Cultura 2021 fazem
parte de um investimento
recorde de R$ 200 milhões
que beneficiará cerca de
9.340 mil projetos de artistas, produtores culturais e
prefeituras. Este valor representa um aumento de
13% em comparação ao
liberado no ano passado,
de R$ 177,2 milhões.
O objetivo do governo

de São Paulo é estimular
a retomada das atividades culturais e criativas,
fortemente impactadas
pela crise gerada pela pandemia do coronavírus, e
incentivar a geração de
renda, emprego e desenvolvimento. A Secretaria
estima gerar 138 mil postos de trabalho e um impacto econômico de R$
300 milhões.
São três programas de
fomento articulados e
complementares com recursos próprios do Governo de São Paulo: ProAC
Expresso Editais, ProAC
Expresso Direto e Juntos
pela Cultura + Difusão
Cultural, totalizando um
investimento recorde de
R$ 182 milhões. É o maior
conjunto de programas de
fomento à cultura em nível
estadual no país e o maior
investimento em produção cultural realizado por
um único estado, que alcança todas as regiões e
formas de expressão.

CULTURA
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Cinco livros para
quem quer conhecer
o Líbano moderno
País se aproxima de um colapso, embora as crises até
o momento tenham passado despercebidas no Brasil
Unsplash

DIOGO BERCITO
FOLHAPRESS

O Líbano vive uma crise sem precedentes. Seu
PIB (produto interno
bruto) encolheu 20% em
2020 e deve retrair 9,5%
neste ano. A libra perdeu
mais de 90% de seu valor
em relação ao dólar. Mais
de metade da população
vive abaixo da linha da
pobreza. Esse desastre
tem passado batido no
Brasil, o que é surpreendente. É aqui que vive a
maior diáspora libanesa
do mundo, estimada em
milhões de pessoas. Para
quem quiser conhecer
mais sobre o país, a reportagem reuniu cinco
sugestões de leitura.
“Uma História dos
Povos Árabes”, de Albert Hourani: a primeira
sugestão é um livro de
base, para um contexto
mais geral sobre a história da região. É uma
leitura por vezes densa,
mas essencial para entender de onde vem o
Líbano moderno.
“Os árabes: uma história”, de Eugene Rogan,
é para quem precisa de
contexto histórico, antes de se debruçar nos

TV Tudo
De prima
O programa do Luciano Huck, aos domingos,
na Globo, definido como
“Domingão”, vai estrear no
dia 5 de setembro com o
“Show dos Famosos” e o
“Quem Quer Ser Milionário”. E terá também uma
matéria especial, que ainda está sendo pautada.
Isso é uma coisa...

Quase lá
Em um ambiente dos mais tranquilos, liderado pelos
atores Miguel Coelho, Michele Batista e Thais Melchior,
as gravações da fase Jacó, em “Gênesis”, estão praticamente encerradas.
Faltam poucas cenas para a despedida do elenco.
Blad Meneghel

A outra...

HISTÓRIA | Populares no centro histórico de Beirute

detalhes. Eugene Rogan,
que foi pupilo de Hourani, narra a história do
Oriente Médio desde a
chegada dos otomanos
no século 16 até hoje.
“Os libaneses”, de Murilo Meihy. O livro do
historiador
brasileiro
Murilo Meihy é uma excelente porta de entrada
para a história libanesa e sua cultura. Meihy
escreve para um público amplo, sem jargões.
Meihy também toca brevemente nas relações
entre Líbano e Brasil, no
contexto da migração
em massa.
“Pobre Nação”, de Robert Fisk: o premiado (e

controverso) jornalista
britânico Robert Fisk
narra a Guerra Civil Libanesa, travada de 1975
a 1990. Seu livro é um
clássico para conhecer o
Líbano contemporâneo.
“A House of Many
Mansions”, de Kamal Salibi: esta última sugestão
é para quem lê em inglês.
O livro do libanês Kamal
Salibi é fundamental
para conhecer melhor os
debates historiográficos
a respeito do Líbano —
ou seja, como a história
do país foi escrita. Salibi analisa uma série de
narrativas, desde os fenícios e fala também do
nacionalismo árabe.

É que o seu horário de
exibição será um pouco
diferente do antigo “Domingão” e da “Superdança
dos Famosos” agora.Irá ao
ar das 18h às 20h30. Serão
mais 30 minutos, um tempo de arte um pouco maior,
antes de entregar para o
“Fantástico”.

Dolorosa missão
Ontem, a Globo soltou
um comunicado informando as mudanças no final
de semana entre agosto e
setembro.
Tudo muito bom, tudo
muito bem, só que em
determinado trecho diz
que um apresentador será
definido para comandar o
“Caldeirão”, no sábado, até
o fim do ano. Se até o final
do ano, devemos entender
que alguém será escolhido
para enterrar o programa?
Nome da Fernanda Lima,
no caso apresentadora, foi
falado.

É hoje
Uma sexta que promete. Às 22h30, ao vivo, tem
a final do “Power Couple
Brasil”, com dois casais na
disputa e apresentação de
Adriane Galisteu.
Na sequência, episódio
inédito de “O Hospital”, série documental do jornalismo da Record.

Em especial
Neste episódio de encerramento do “Power Couple” serão relembrados os
melhores momentos e trajetórias dos participantes
ao longo da competição.
Todos os eliminados estarão presentes, além dos
familiares dos finalistas,
via telão.

Acelerado
A Band, seguindo uma
série de protocolos, está
voando nas gravações do
“MasterChef”, entre exter-

Miguel Coelho

nas e estúdio. Dos 24 programas da temporada, o
15º acaba de ser finalizado.

No prego
Há o desejo de algumas
pessoas bem intencionadas da direção da Band
em confirmar a temporada
2022 do “MasterChef”.
Mas também tem quem
está jogando contra. Estranho. É um programa
que, mesmo não sendo o
mesmo do passado, continua com resultados bem
razoáveis.

Bate – Rebate
• Neila Medeiros,
ex-SBT Brasília, vai estrear o
podcast “Santas Insanas”,
sobre sexualidade, autoconhecimento, saúde mental
e música, dia 6 de agosto...
• ... Ao seu lado, a psiquiatra Maria Cecília, autora do livro “Menos Regras
– Equívocos do universo da
autoajuda” e a psicóloga
Luisa Miranda.
• A partir de sábado, às
22h30, o “Bake Off Brasil
- Mão na Massa” volta à
programação do SBT com
apresentação de Nadja
Haddad.
• Nada contra, mas não
deixa de ser curioso: todo

alguém, quando vai falar
em qualquer storie, começa com “oi gentchi,...”. Repertório curto...
• ... Aliás, chama também
atenção a quantidade de
negócios, especialmente
nos stories do Instagram...
• ... Na sequência dos
presentinhos anunciados,
sempre tem uma compen$ação por trás...
• ... Ou alguém acha
que sai de graça? Só no
amor?...
• ... O valor do presente é
de acordo com a fama da
figura em questão.
• A produção do “Se
Joga” foi pega de surpresa
com o anúncio do fim do
programa...
• ... O pessoal ficou sabendo ontem pela imprensa.

C´est fini
Em relação à chegada
de “Hilda Furacão” ao Globoplay, sucesso com Ana
Paula Arósio e Rodrigo
Santoro, Gloria Perez, responsável pela adaptação,
disse o seguinte:
“Hilda é um conto de fadas, uma recriação do mito
da Cinderela. É uma Cinderela no prostíbulo...”.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo

Sexta, 23 de Julho de 2021

oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
Agora é o momento de
começar a organizar
tudo que cada pessoa
precisa fazer para que o conjunto da
obra seja o mais harmonioso possível.
Esta é uma parte muito complexa,
mas os resultados tendem a ser
positivos.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Tudo que parece
impossível só se tornará
viável com a colaboração
das pessoas envolvidas. Por isso, se
foque na construção e preservação de
bons relacionamentos, porque apesar
de isso ser complicado, a solução é
por aí.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Use seus recursos
com a maior sabedoria
possível, os investindo em pessoas
e objetos que respondam a reais
necessidades. Enquanto isso, você
terá ampla margem para distinguir as
necessidades e os desejos.

TOURO | 21/4 a 20/5
As ideias que passem
o mais rapidamente
à prática serão as
vencedoras, mesmo que não sejam
as melhores, porque, neste momento,
mais vale o feito do que o perfeito
sem, no entanto, abandonar a busca
pelo aprimoramento.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Do entusiasmo à prática,
esse é o movimento que
você precisa reivindicar,
não apenas de si, mas de todas as
pessoas envolvidas nesta parte do
caminho. Faça a sua parte bem e exija
que todo mundo dê o melhor de si.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Há atitudes que você
tomaria agora e que
resultariam em certo alívio das pressões que são exercidas sobre você.
Esse alívio, porém, seria temporário
apenas, leve isso em consideração
para decidir o que fazer.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Nenhuma angústia se
torna permanente, pois,
em algum momento o
bom humor rompe essa barreira e o
ânimo cristalino ressurge das cinzas
dos momentos escuros. Projete sua
mente ao futuro com entusiasmo
despudorado.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Procure se desvencilhar
das amarras que empatam seus movimentos
de progresso, esses apegos que
fazem você repetir o que deu certo no
passado, mas que, comprovadamente,
deixaram de dar os mesmos resultados de outrora.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Em algum momento
você despertará da
letargia e perceberá o
tanto de tempo perdido. Gaste pouco
recurso em arrependimentos, que não
ajudarão em nada, e se muna o mais
rapidamente possível de boa vontade
prática.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Como as pessoas
andam todas muito
preocupadas e cheias
de incertezas a respeito do futuro,
oscilam muito, também, as relações,
pendendo entre momentos de
maravilhosa colaboração e outros, de
profundo egoísmo.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Em algum momento as
argumentações terão
de dar lugar a ações práticas e, aí sim,
a coisa começará a andar, porque,
enquanto todo mundo discute, é o
tempo em que não se faz nada, e tudo
fica no mesmo lugar.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Do barulho ao silêncio
na velocidade do pensamento, assim andam as
coisas, oscilando entre os píncaros
da glória, alimentada por certezas
maravilhosas, e dúvidas atrozes, de
se tudo não passa de uma promessa
vazia.

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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