Douglas Souza
é destaque
Jogador de Santa Bárbara
d´Oeste se destaca em
vitória do Brasil em Tóquio
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20 Esportes

Ritmo de abertura
de novos negócios
cresce na região

ESPECIAL

Número de empresas ativas cresceu 193,55% no primeiro
semestre deste ano em comparação a igual período de 2020 P4
Roberto Parizotti/Fotos Públicas

SUPLEMENTO DE ANIVERSÁRIO | O TODODIA publica
hoje um caderno especial de 24 páginas sobre os 153 anos da
cidade, comemorados nesta segunda-feira (26).

Atos contra Bolsonaro
ocorrem em 23 estados
Manifestantes se reuniram neste sábado (24) em protestos contra o presidente Jair Bolsonaro em 23 estados e em
19 capitais. Em São Paulo, o ato bloqueou as duas pistas da
Avenida Paulista. Os protestos tiveram como principais bandeiras o “fora, Bolsonaro”, o apelo por mais vacinas contra o
novo coronavírus e a defesa do auxílio emergencial de R$
600. No Rio, famosos participaram da manifestação.
07 Brasil + Mundo

Bar do Pico
é vencedor
de festival

AVENIDA PAULISTA | Manifestantes a favor do impeachment de Bolsonaro tomaram conta das pistas
Divulgação

Uma aposta de Americana ganhou sozinha o prêmio de
R$ 1.263.167,88 do concurso 2.289 da Lotofácil. A pessoa que levou a bolada fez uma aposta simples no valor de
R$ 2,50,na Baldin Loterias, localizada no Centro. O valor do
prêmio é 505,27mil vezes o valor gasto pelo apostador ou
apostadora, que poderá retirar o prêmio a partir de amanhã.

O Bar do Pico, em Sumaré, tem apenas três anos
e já ganhou prêmio. Ele foi
o vencedor do 2º Festival
Brasil Sabor, realizado pela
Abrasel Campinas. O prato
premiado foi o Jiló Rechado,
que leva polpa do fruto, carne seca e outros itens.
01 Clube Goumert

Aposta de Americana ganha
prêmio de R$ 1,2 milhão

05 Cidades

JILÓ RECHEADO | Melhor prato do 2º Festival Brasil Sabor da Abrasel
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Sumaré comemora 153 anos

29°
13°
Sol o dia todo,
sem nuvens
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
- 0,05%
R$ 5,210

Euro

- 0,05%
R$ 6,133

Bovespa

- 0,87%
125.052 pontos

SUA SORTE
Mega Sena*
Concurso 2.392 | 21/07/2021

11 - 15 - 23 - 25 - 34 - 53

Quina*
Concurso 5.613 | 23/07/2021

51 - 58 - 64 - 68 - 74

Federal*
Concurso 5.581 | 21/07/2021

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

Bilhete
66637
32209
23558
69698
13970

* Novos sorteios não realizados
até o fechamento desta edição

DIRCEU DALBEN
DEPUTADO ESTADUAL

Sumaré completa 153
anos no dia 26 de julho e
posso dizer que sinto uma
gratidão imensa pela forma como a cidade acolheu
a mim. Há 39 anos, escolhi
Sumaré para viver, para
trabalhar e é onde constituí minha família. Ainda
jovem, tive uma farmácia
no bairro Matão, onde ganhei muitos amigos, mas
também vi de perto as
dificuldades de muitas famílias. Com uma vontade
muito grande de ajudá-las,
de melhorar nosso bairro e
nossa cidade, garantindo
qualidade de vida e justiça
social para todos, decidi
ingressar na vida pública.
Assim Deus permitiu e o
povo outorgou. Fui eleito vereador pela primeira
vez em 1992. Quatro anos
depois, tive a honra de ser
eleito prefeito de Sumaré,
função que exerci por dois
mandatos, período em
que também pude presidir
por duas vezes o Conselho
de Desenvolvimento da
RMC (Região Metropolitana de Campinas). Fui novamente vereador em outras duas oportunidades e,
atualmente, sou deputado
estadual.
É uma honra muito
grande poder representar
Sumaré na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, mostrar a importância da nossa cidade para o

estado, o país e contribuir
com o desenvolvimento
permanente do município.
Neste momento de enormes desafios planetários,
provocados pela pandemia de Covid-19, Sumaré
está preparada para saltos
ainda maiores no futuro
próximo, por causa das
ações que estão sendo tomadas pela atual administração, de forma própria
ou em conjunto com vários parceiros.
Duas ações estruturais
que estão em implementação, e das quais sinto orgu-

É uma honra muito
grande poder
representar Sumaré
na Alesp
lho em ter contribuído, vão
repercutir de modo muito
favorável para a qualidade
de vida dos sumareenses.
Uma delas é o pacote de
obras que serão realizadas
pela Rumo Malha Paulista, para ampliação do
transporte de cargas em
nosso estado. A empresa
construirá três viadutos
sob a linha férrea que corta Sumaré e que há muito
tempo são demandados
pelos moradores. Serão
dois viadutos na região
central e um na região do
Picerno, dispositivos que
vão aprimorar de modo
substancial a mobilidade urbana no município.
Também tenho me esforçado pela implantação do
Trem Intercidades, que
ligará a capital paulista à
Região Metropolitana de
Campinas em um primei-

ro momento, avançando
posteriormente ao Interior
do nosso estado. Economia de tempo, qualidade
no transporte público e
muitos empregos serão
gerados em consequência
desse projeto.
Como primeiro deputado estadual eleito por
Sumaré, ainda tenho trabalhado por melhorias na
infraestrutura urbana do
município, na Saúde, na
Educação, na Segurança
Pública, entre outras áreas,
buscando ampliar as ações
e projetos já implementados pela gestão municipal,
de modo que os moradores
de todas as regiões de Sumaré se beneficiem de forma igualitária do crescente
desenvolvimento econômico e social da cidade.
Este é um dos núcleos da
plataforma municipalista
que sempre defendi em
minha vida pública.
Sumaré nasceu e cresceu a partir de uma estação ferroviária, a Estação
Rebouças, que remete ao
engenheiro Antonio Pereira Rebouças, um dos principais nomes da expansão
ferroviária em São Paulo
e no Brasil no final do século 19. Agora, de forma
associada a um relevante
projeto de revitalização de
nossas ferrovias, a querida
cidade receberá novos impulsos, entre outros que
vão garantir uma vida cada
vez mais próspera para
nossa amável e trabalhadora população.
Parabéns, Sumaré, conte sempre comigo! Nosso
mandato está à disposição,
24 horas por dia, sete dias
por semana, para colaborar com o progresso constante do município!

FRASE DO DIA
IMAGEM DO DIA
Divulgação/TOG

O nosso time
está muito
pronto e eu
só fiz o meu
trabalho

Prazer algoritmo, e seja
muito bem-vindo!

MICHEL ZARZOUR
LÍDER DE TECNOLOGIA
DA FHINCK

Ele está em todos os
lugares, do esporte ao direito. Nas notícias sobre
educação, música, política, esportes, nos aplicativos de relacionamento
e também nas rodas de
conversa sobre inovação
e tecnologia. Sabemos
quem é o protagonista do
momento, não é mesmo?
Mas, você já viu esse sujeito pessoalmente? Tem
ideia de como ele atua e
funciona? Para muitos,
ainda é um tabu e um
mistério tangibilizar ou
materializar esse assunto. A fim de evitar termos
complexos, estudos profundos, ou até mesmo
o constrangimento de
admitir não entender
muito bem, o termo se
popularizou no dia a dia,
mas, muitas vezes, vem
vazio de significado para
as pessoas.
Porém, se você faz parte do mundo organizacional, conhecer melhor
sobre o algoritmo e entender suas qualidades,
pode transformar a sua
maneira de fazer negócios e contribuir para a estratégia da sua empresa.
Pensando nisso, resolvi
traduzir os conceitos tecnológicos que parecem
tão distantes de você que
se escondem atrás do algoritmo. Primeiramente,
sinto te decepcionar, mas
esse cara tão poderoso e
famoso é, na verdade, um
termo de origem matemática para nomear um
recurso utilizado na programação.
O algoritmo é um sistema lógico, que trabalha
de acordo com instruções
sequenciadas e pré-determinadas até alcançar um

DOUGLAS SOUZA

FALECIMENTOS

atleta da seleção brasileira
de vôlei, nascido em Sta. B.
d´Oeste

Santa Bárbara d´Oeste
Maria Iraci Mendes

VISTO DO ALTO | Globo terrestre formado por drones sobrevoa o Estádio
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resultado. Ou seja, para ter
um algoritmo, é necessário que tenha um objetivo
por detrás, um resultado
que almeja alcançar. Depois do objetivo definido,
você escreve as instruções
e informações necessárias
para que ele alcance o determinado fim.
Da forma mais simples,
podemos
exemplificar
com receitas de culinária,
funções matemáticas ou
manual de aparelhos que
você recebe quando realiza uma compra. O que
irá definir a complexidade dos algoritmos serão
os passos executados que
ele deve seguir. Quando
falamos em algoritmos
na tecnologia e na computação, estamos nos referindo às atividades que
uma máquina, um site ou
um sistema irão desempenhar. Nós humanos,
aprendemos a programação para aprender as linguagens e a forma correta
de nos comunicarmos
com esses dispositivos, e
partir de um objetivo, pedir para que os algoritmos
trabalhem para a gente.
O algoritmo é responsável por automatizar tarefas repetitivas, fazendo
com que possamos focar
em atividades mais estratégicas, que demandam
uma maior inteligência.
Nos dias atuais, são responsáveis pelo funcionamento dos seus dispositivos eletrônicos, nos
aplicativos que você utiliza, e até nos eletrodomésticos de sua casa. Ele é um
“cara” invisível, porém
extremamente eficiente e
inteligente.
Como são sistemáticos, isso garante uma alta
precisão na leitura desses
dados e em seu processamento, além de uma
maior performance para
processar todas essas informações. Os algoritmos
já fazem parte da vida de
todos, em maior ou menor grau. Seja uma receita
de bolo, um lançamento
de foguete ou uma automatização de processos.
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by Hermano Baldo
e Léo Matos

Divulgação

Somos FAM de Pets!

Adoção
consciente
Pets que necessitam de
cuidados especiais

Andre Zopollatto com Manuela, Pink e Jorge
(os três são paraplégicos)
A empresária Neusinha
Carrenho abriu seu coração e sua casa para abrigar
o Tunico, um gatinho que
foi socorrido e virou mais
um membro da família.
Conheça esta linda história de amor:
Como é a Neusinha?
Eu sou uma pessoa que
ama muito os animais.
Nunca tive gatos, só cachorros (aliás, tenho cinco). Pensava que, por ter
cachorros, não conseguiria ter um gato.

Valquíria Sousa e Malaquias
(perna amputada devido ao cancer)

Taiza Minateli e Tigrão
(paralisia dos membros posteriores)
WhatsFAM (19) 99437.9555 | 0800 771 2449
Av. Joaquim Boer, 733 - Jardim Luciene
CEP: 13477-360 | Americana/SP • vestibular@fam.br

Como o Tunico apareceu
na sua vida?
Foi o Tunico que nos escolheu! Ele entrou na minha casa por uma grade
do portão e se escondeu
atrás de umas tábuas. Foi
difícil pegá-lo, e logo vimos que ele estava muito
machucado. As duas patinhas traseiras quebradas
e uma delas com o osso
arrastando no chão. Todo
cheio de piche, o que nos
levou a crer que tinha
sido atropelado.
Em seguida, o que vocês
fizeram?
Era dia 26 de dezembro,
sábado pós-Natal. Embrulhamos ele em um paninho e corremos para o
veterinário, a Clinvet, da
Campos Sales. Ao chegar,
a veterinária falou: “Ele
está muito machucado!
Vou medicá-lo, enfaixar

as perninhas dele, mas vamos encaminhá-lo para o
ortopedista, Dr. Alexandre”. Lembro-me muito
bem das palavras do Dr:
“Neusinha, esse menino
está muito machucado
e o ideal seria amputar
uma das perninhas dele.
O osso está muito exposto. Porém, eu sou uma
pessoa muito persistente
e se você quiser a gente
compra essa briga juntos
e tenta salvar a perna desse menino!” (até então, ele
não tinha nome).
Quais foram os procedimentos realizados?
A recomendação foi cirúrgica. E a primeira cirurgia
foi para colocar alguns
ferros dentro do ossinho,
para tentar fazer com que
o osso calcificasse. Logo
após esta primeira etapa,
o levei para casa e dei o
nome de Tunico. A partir

daí foi só amor. Tunico
precisou realizar mais
cinco cirurgias.
Quais foram os cuidados
com o Tunico?
Ele precisou ser criado
dentro de uma gaiola,
porque precisava ficar
confinado, já que não
andava. Eu dormia com a
gaiola em cima da minha
cama, acordando durante a noite para dar água,
levá-lo fazer suas necessidades. Uma luta nossa
dia após dia! Uma última
tentativa de recuperação
era colocar uma gaiola
externa na perna dele,
auxiliando sua sustentação. Assim, ao crescer um
pouco mais, ele conseguiria andar mesmo com os
ferros em sua perna.
E como você fez para arcar com as despesas do
tratamento?

As despesas ficaram muito altas, ficou difícil para
mim, principalmente devido à pandemia. Como
sou uma pessoa abençoada, tenho muito a agradecer aos amigos e clientes,
que prontamente me
ampararam. Fazia rifas
para ajudar nas consultas,
cirurgias e remédios. Pra
tudo a gente dá um jeito
quando se tem o amor envolvido.
Como ele está hoje?
Hoje o Tunico está maravilhoso! Porém, mesmo
salvando a perna, ele perdeu um osso que estava
muito danificado e não
conseguimos recuperar.
Ele tem um defeitinho na
perna, uma perna mais
curta que a outra, mas
salvamos a perninha!
Tenho muita gratidão
pelo Tunico ter entrado em
minha vida.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

MISSÃO BRASÍLIA
A vereadora Nathália Camargo (Avante) esteve em Brasília na última quinta, acompanhada pelo secretário de
Educação de Americana, Vinicius Ghizini, A agenda incluiu
reuniões em três ministérios, tratando de projetos, recursos e estabelecendo pontes. No Ministério da Educação
e Cultura, Nathália disse ter apresentado demandas da
cidade para o setor, principalmente recursos para a construção de novas creches e a compra de equipamentos eletrônicos. No Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações
(foto), em reunião com o secretário-executivo, Carlos
Aberto Flora Baptistucci, Nathália apresentou o projeto
de sua autoria que estabelece os princípios para implantação do conceito de “Cidades Inteligentes” (Smart
Cities), em Americana, em busca de apoio no tema.

MISSÃO BRASÍLIA (2)
“O Governo Federal conta com muitos projetos e recursos
para os municípios e poder ir até Brasília e apresentar nossas
demandas com certeza fará com que novas verbas e ações
positivas sejam destinadas para Americana”, avaliou Nathália
Camargo. No Ministério de Desenvolvimento Regional, o
encontro foi com o chefe da assessoria especial, Alessandry
Medeires, para verificar o andamento de verbas destinadas a
Americana. Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, a
visita foi muito produtiva. “É importante abrir porta nos ministérios e buscar projetos e parcerias. Essa viagem, com certeza,
renderá muitos frutos”, disse.

A FAVOR DO VOTO IMPRESSO
Cumprindo mandato temporário inicialmente de 120 dias
em Brasília, o deputado federal Henrique do Paraíso (Republicanos) já decidiu de que lado ficar na polêmica questão
do voto impresso. O parlamentar, vice-prefeito licenciado de
Sumaré - decidiu integrar a Frente Parlamentar do Congresso Nacional a favor da PEC que prevê a impressão do voto na
urna eletrônica.De acordo com o deputado, “o voto impresso
e auditável dará mais transparência e, portanto, mais
segurança caso ocorra algum tipo de desconfiança sobre
possíveis fraudes nas eleições em todo o país”.
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Região vê crescer ritmo
de abertura de negócios
Número de empresas ativas no 1º semestre sobe quase 194% na RMC
Divulgação

DA REDAÇÃO
REGIÃO

O ritmo de abertura de
novos negócios na RMC
(Região Metropolitana de
Campinas) apresentou
crescimento expressivo
no primeiro semestre
deste ano, em comparação com os seis primeiros meses de 2020, no
auge da primeira onda da
pandemia de Covid-19.
Balanço feito a partir de
informações da Junta
Comercial do Estado de
São Paulo aponta que de
janeiro a junho de 2021
foram registradas nas
cidades da RMC a abertura de 17.196 empresas e o encerramento de
6.392. No mesmo período de 2020, haviam sido
abertas 5.858 empresas
e encerradas 4.775. Na
comparação entre os semestres, o percentual de
crescimento de empresas
ativas foi de 193,55%.
A análise é do economista e diretor da Acic
(Associação Comercial e
Industrial de Campinas),
Laerte Martins, com
base nas informações
fornecidas pela Jucesp.
Os números incluem
empresas de todos os
portes, inclusive EPP e
MEI (Microempreendedor Individual) – o que
certamente inclui novos
empreendedores que se
veem obrigados a abrir
seus próprios negócios
diante do desemprego
crescente.
As cidades da região
aparecem no balanço

SANTA BÁRBARA | Cidade é destaque na abertura de novos negócios na região

com altas taxas de crescimento no indicador.
Americana, que no primeiro semestre de 2020
teve o registro de 495
empresas ativas e 445

Balanço inclui
empresas de todos
os portes, inclusive
EPP e MEIs
encerradas, viu terminar
os primeiros seis meses
deste ano com 1.430 novos negócios ativos, contra 603 fechamentos. Na
comparação, a variação
é positiva na ordem de
188% em 2021.
Na região, a campeã é
Hortolândia, onde o ba-

lanço da Junta Comercial
nos seis primeiros meses de 2020 apontou 267
empresas ativadas, contra 210 encerradas. No
primeiro semestre deste
ano, os números cresceram 298% (1.065 novas
empresas ativas, contra
322 encerradas).
Santa Bárbara d’Oeste,
com 253,4% de crescimento nesse indicador
em 2021, vem na sequência: saltou de um
saldo negativo no primeiro semestre de 2020
(191 empresas ativas e
216 encerradas) para 675
negócios ativos e 252 encerrados de janeiro a junho deste ano.
Sumaré apresenta desempenho
semelhante. O primeiro semestre
deste ano terminou com

1.177 novas empresas,
contra 404 encerradas.
O índice é 201% superior
ao período de janeiro
a junho de 2020, quando foram registradas a
abertura de 390 novos
negócios e o fechamento
de 396.
Na metrópole, Campinas, no primeiro semestre de 2021 foram abertas
7.051 empresas e encerradas 2.706, representando um saldo positivo de
4.345 empreendimentos.
Na comparação com o
período de janeiro a junho de 2020, houve um
aumento de 189,93% na
abertura de empresas
(quando foram ativados 2.432 negócios) e de
46,83% de fechamentos
(que somaram 1.843 encerramentos em 2020).

CIDADES
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Empresários da região estão otimistas
Com cenário positivo da pandemia, empreendedores voltam a contratar e investem em novos negócios neste ano
DA REDAÇÃO
REGIÃO

O otimismo está voltando entre os empresários da região, reflexo
direto da mudança de
quadro na pandemia
no país. A aceleração da
vacinação, o aumento
nos horários de funcionamento dos estabelecimentos e a volta do
consumidor às compras
são os responsáveis pelos
novos ares.
Com este cenário e
a previsão de aumento superior a 5% do PIB
(Produto Interno Bruto)
neste ano, empresas e
empreendedores
retomam contratações e investimentos na abertura
de novos negócios em vários setores da economia
da Região de Campinas,
fortemente impactados
com a crise desencadeada pela pandemia.
O setor de alimentação
fora do lar já vê a retomada do público com a
abertura de restaurantes
e bares até às 23h. Para
dar conta da demanda,
os
estabelecimentos,
obrigados a demitir durante a pandemia, estão
voltando a recontratar.
A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes) de Campinas estima que 60%
dos 25 mil postos de
trabalhados
fechados
nos últimos meses serão
preenchidos nos próximos meses. “Isso se deve
à maior flexibilização,
com abertura até 23h e
aumento da capacidade

Divulgaçãio

para 60%”, afirma o presidente regional da Abrasel, Matheus Mason.
Devido ainda às muitas
incerteza diante da pandemia, neste primeiro
momento as casas estão
optando pela contratação de temporários. “A
previsão do setor é que
as vendas atinjam volume pré-Covid até o final
do ano, o que vai aumentar ainda mais as vagas”,
acredita.

A previsão do
setor é que
as vendas
atinjam
volume préCovid até o
final do ano,
o que vai
aumentar
ainda mais as
vagas

Setor de alimentação
fora do lar já registra
retomada dos
consumidores
Os restaurantes Esquinica, Bellini e Kindai, do
Grupo Rede Vitória Hotéis, que precisou fazer
ajustes desde março, está
selecionando
pessoas
para preencher três vagas
de cozinheiro e salão. “Tivemos um forte crescimento no delivery e agora, com o salão aberto até
23h, nosso movimento
cresceu muito e precisamos abrir as vagas”, conta Rodrigo Porto, Gerente
dos Restaurantes.
Caso semelhante ocorreu como o Restaurante
Vila Paraíso e a Padoca
do Vila, também de Campinas. Segundo a Gerente
de Marketing Fernanda
Barreira, as casas contrataram recentemente
cinco novos funcionários
fixos, e têm dobrado o
número de pessoas nos

MATHEUS MASON

Presidente regional da Abrasel

RETOMADA | O presidente da Abrasel, Matheus Mason, diz que setor irá contratar

finais de semana para dar
conta da demanda.
INVESTIMENTOS
A reabertura econômica também está impactando de forma positiva os investimentos.
A holding PbOne, com
sede em Campinas, vai
investir R$ 250 milhões
até o final de 2022 para
abertura de 57 unidades
da Panobianco Academia – hoje com 73 unidades – e 150 unidades
da Evolaser. Juntas, elas
deverão gerar mais de
2,6 mil empregos.
“Já tínhamos previsão
de expansão da rede antes mesmo da pandemia,
com flexibilização do setor e a reabertura das uni-

dades decidimos acelerar
as obras e inaugurações”,
revela o sócio da holding,
Rafael Panobianco.
O Restaurante Esquinica, do Grupo rede Vitória Hotéis, conhecido
por seu cardápio natural,
com foco no consumidor
que busca por comidas
saudáveis, está diversificando seu negócio.
O restaurante acaba de
abrir sua primeira unidade da bandeira Esquinica
Café na área da academia
da Sociedade Hípica de
Campinas.
Eduardo Porto, diretor
de Marketing da Rede Vitória Hotéis, explica que
o grupo, através de seus
restaurantes – Esquinica,
Bellini Ristorante e KinD-

dai –, vem buscando diversificar seus negócios,
de olho na retomada das
atividades. A ideia, conta
o diretor de Marketing, é
disseminar este modelo
de negócios para outros
locais, tendo em vista a
retomada dos negócios
e da volta das pessoas
ao convívio social com o
avanço da vacinação e o
controle da pandemia.
O empresário Gustavo Agiessi, ancorado na
retomada dos negócios,
também decidiu investir.
Além da uma oficina mecânica, ele está abrindo a
Autospa Utacar, no segmento de estética automotiva, e contratou quatro funcionários, cujo
investimento é da ordem

de R$ 90 mil. “Estamos
investindo não só com
base no que achamos
que vai acontecer, mas
com o que já está ocorrendo neste segmento”,
explica. “Vínhamos estudando o setor há mais
de um ano e percebemos
uma grande procura nos
últimos quatros meses, e
aumentando mês a mês”,
afirma.
Roger Domingues, fundador e diretor da Rede
Lanchão, também está
otimista. Com os pés no
chão, ele acredita que
pelo menos dez unidades
da rede devem ser abertas nos próximos seis
meses, em sistema de
franquia, com geração de
pelo menos 30 vagas.

MERCADO EXTERNO

Exportações na RMC crescem 61% em junho
As exportações da
RMC (Região Metropolitana de Campinas) subiram 60,9% em junho
deste ano em relação ao
mesmo período do ano
passado. O desempenho
foi puxado pelas vendas
externas de veículos e
medicamentos, que saltaram, respectivamente, 81,78% e 46,27%. No
total, a região exportou
US$ 384,36 milhões.
As informações foram
divulgadas pelo Observatório PUC-Campinas,
que se baseou em dados
disponibilizados
pelo
Ministério da Economia.
Segundo o levantamento,
outros produtos responsáveis pelo crescimento
das exportações foram

resíduos em metais preciosos e partes para motores – que, a exemplo
dos veículos, retratam os
sinais de retomada da indústria automobilística.
Os indícios de recuperação do setor externo
também foram notados
no volume de importações no mês de junho.
Segundo informativo, as
compras do exterior somaram US$ 1,2 bilhão,
alta de 26,71% na comparação com junho de
2020. O aumento se deu,
principalmente,
pelas
transações de peças para
veículos, acessórios para
máquinas de escritório,
compostos heterocíclicos, além de circuitos
eletrônicos integrados.

Divulgação

DADOS | O economista Paulo Oliveira, responsável pelo estudo da PUC-Campinas

DÉFICT
Com os números de
junho, o déficit regional,
que resulta da diferença
entre as importações e

as exportações, cresceu
15,88%. No acumulado
do ano, o volume importado foi de US$ 6,8
bilhões, enquanto o ex-

portado totalizou US$
2,1 bilhões. Assim, o déficit comercial da região
já atingiu US$ 4,7 bilhões
em 2021.

Os
municípios
de
Paulínia, Campinas, Indaiatuba, Sumaré, Jaguariúna, Hortolândia e
Vinhedo foram responsáveis, juntos, por grande
parte das importações
realizadas neste ano.
“O aumento das compras dos principais parceiros, como a China e os
Estados Unidos, indica o
reaquecimento da economia global”, diz o economista Paulo Oliveira,
responsável pelo estudo.
No âmbito das exportações, destacam-se as
cidades de Campinas,
Paulínia,
Indaiatuba,
Americana, Sumaré, Vinhedo e Santa Bárbara
d’Oeste.
| DA REDAÇÃO
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LOTOFÁCIL

Aposta de Americana ganha R$ 1,2 mi
Ganhador fez uma aposta simples no valor de R$ 2,50, ou seja, levou um prêmio 505,27 mil vezes maior
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Uma aposta de Americana ganhou sozinha o prêmio de R$ 1.263.167,88 do
concurso 2.289 da Lotofácil, sorteado na sexta-feira
à noite (23), no Espaço Loteria Caixa, e São Paulo. A
pessoa que levou a bolada
fez uma aposta simples no
valor de R$ 2,50,na Baldin
Loterias, localizada na Rua
Fernando Camargo, no
Centro.
O prêmio poderá ser retirado a partir de segunda-feira (26) em uma agência
da Caixa Econômica Federal. O ganhador acertou os
15 números sorteados: 01
– 02 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12
– 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20
– 22 – 25.
Outras 482 apostas acertaram 14 números receberão o prêmio de R$ 784,99,

que pode ser tirado em
uma casa lotérica. O concurso da Lotofácil teve
ainda 12.626 apostas que
acertaram 13 números;
132.316, 12 números, enquanto 650.904 acertaram
11 números.
A chance de ganhar
nessa loteria com uma
aposta simples é de uma
em 3.268.760. No caso de
Americana, o valor do prêmio é 505,27 mil vezes o
valor gasto pelo apostador
ou apostadora.
Com o valor do prêmio
de R$ 1,2 milhão, o premiado por obter um rendimento de 0,24467% na
poupança, o que dá algo
em torno de R$ 2.450 por
mês. Porém, é possível obter um rendimento maior
com compra de ações, por
exemplo.
Porém, esse é um mercado de alto risco e sem

garantias de ganhos. Portanto, o ideal é deixar o
investimento na mão de
especialistas ou buscar a
orientação de um gerente
de banco sobre qual a melhor opção.
Ele pode indicar um investimento de acordo com
o perfil do cliente, grau de
risco e rentabilidade que a
pessoa pretende obter.
O maior prêmio da Lotofácil é o pago na Edição
Especial da Independência, em setembro. O valor
acumulado está em R$
91,7 milhões.
A Lotofácil tem 25 números disponíveis no volante, com a pessoa podendo marcar de 15 a 20
números, de acordo com
o valor da aposta, que vai
de R$ 2,50 a R$ 38.760,00.
No caso do valor máximo,
a chance de ganhar é de
uma em 211.
Divulgação

Divulgação

FEZINHA | A aposta ganhadora foi feita na Baldin Loterias, na Rua Fernando Camargo

CIDADANIA

Sumaré entrega 40 termos
de quitação de imóveis

CERIMÔNIA | Entrega das quitações será no Centro Administrativo de Nova Veneza
Divulgação

Em celebração aos 153
anos de Sumaré, a Secretaria Municipal de Habitação entregará nos dias
27, 28, 29 e 30 mais 40 termos de quitação de alienação de imóvel para famílias dos bairros Jardim
Nova Esperança I e II, Jardim Luiz Cia, Jardim Nossa Senhora da Conceição
II e Jardim Bandeirantes I
II e III, que já atingiram o
pagamento total do imóvel. O evento simbólico
acontecerá no Anfiteatro
do Centro Administrativo
de Nova Veneza, a partir
das 10 horas da manhã,

seguindo todas as normas sanitárias.
O documento dá a essas famílias o direito de
efetivar a escritura definitiva e o registro do imóvel
em seu nome. “Além da
segurança jurídica, a regularização garante outros benefícios às famílias, como a possibilidade
de transferir o imóvel a
herdeiros, por exemplo.
Com o termo de quitação em mãos, o morador
deve se dirigir ao Cartório
de Imóvel levando o contrato e documentos pessoais para que o registro

definitivo seja providenciado”, explicou o secretário municipal de Habitação, Douglas Aparecido
de Oliveira.
Nos últimos dois anos,
a prefeitura entregou os
termos de quitação para
mais de 438 famílias dos
bairros Jardim Luiz Cia,
JardimBom Retiro, Jardim Nova Esperança I e
II, Jardim Conceição II,
Jardim Bandeirantes I, II
e III, e Jardim Bordon II,
que adquiriram lotes em
Sumaré por meio de programas habitacionais da
Prefeitura.
| DR

HORTOLÂNDIA

Biblioteca volta a funcionar nesta 2ª

LEITURA | Biblioteca municipal tem 160 títulos novos

Uma boa notícia para
quem estava com saudade dos livros. A Biblioteca
Municipal Terezinha França de Mendonça Duarte
retoma o atendimento
presencial nesta segunda-feira (26). A unidade permaneceu fechada durante
um ano e cinco meses em
virtude da pandemia do
coronavírus.
Além disso, a biblioteca
amplia o acervo e oferece
cerca de 160 obras novas
para empréstimo. Atualmente, a biblioteca tem
cerca de 16.000 títulos. A
biblioteca fica na Rua Luiz

Camilo de Camargo, 581,
região central, no piso inferior do Open Shopping. O
atendimento é de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h.
Serviços como empréstimos, renovações presenciais e cadastro de usuários
são feitos até às 16h50.
Usuários cadastrados e
o público poderão voltar
a usufruir dos serviços da
biblioteca, mas com algumas restrições. De acordo
com o coordenador do
espaço, Rafael Antonio da
Silva, serão permitidos no
máximo 7 usuários por
vez dentro da biblioteca,

sendo 2 na lan house pelo
período de até uma hora,
3 no salão de acervo para
consultar e/ou escolher
obras pelo período de até
30 minutos, e 2 na mesa
de estudos pelo período de
até uma hora.
Já a permanência na
sala infantil será permitida
somente para retirada de
livros. Continua suspenso
o uso da brinquedoteca,
assim como a utilização
do sofá da sala de leitura.
Vale lembrar que a biblioteca manterá os protocolos sanitários para evitar a
disseminação do corona-

vírus com o uso obrigatório de máscara dentro das
dependências, distanciamento e disponibilização
de álcool em gel para higienização das mãos.
Tem novidade para
quem quiser pegar livros
emprestados. A biblioteca
passa a disponibilizar 160
títulos novos para empréstimo, de gêneros como
literaturas estrangeira e infantojuvenil, ficção e livros
com adaptações de produções cinematográficas.
A medida visa atender a
demanda dos leitores.
| DA REDAÇÃO
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CONTRA BOLSONARO

Atos ocorrem em 23 estados e 19 capitais
Manifestações pedem impeachment do presidente, vacinas e aumento do auxílio emergencial para R$ 600
FOLHAPRESS
SÃO PAILO

Manifestantes se reuniram em protestos contra
o presidente Jair Bolsonaro em 23 estados em
19 capitais até o meio da
tarde deste sábado (24).
Pela manhã, já havia manifestações em capitais
como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís e
Teresina.
Os protestos fazem parte de uma série de atos
pelo impeachment do
presidente realizadas nos
últimos dois meses com
organização de sindicatos,
movimentos sociais e partidos de esquerda. Manifestações também ocorreram em cidades da região,
como em Campinas.
Em São Paulo, no começo da tarde, o ato contra o
presidente Jair Bolsonaro
já bloqueia as duas pistas
da Avenida Paulista. Bandeiras de partidos como
PT, PSOL, PC do B, UP e
PSTU são predominantes.
Poucas faixas ou cartazes lembram a crise sanitária da Covid-19 no ato
que tem como principais
bandeiras o “fora, Bolsonaro”, o apelo por mais
vacinas contra o novo
coronavírus e a defesa do
auxílio emergencial de R$
600. Em frente ao Masp

(Museu de Arte de São
Paulo), oradores se manifestavam no trio elétrico
e citam pautas como a
defesa do aborto, dos quilombolas e o fim do genocídio da população negra.
Diferentemente de outros atos, a reportagem
não identificou a distribuição de álcool em gel
nem máscaras de proteção contra o vírus - embora a maioria dos presentes
faça seu uso. Na alameda Casa Branca, que faz
esquina com a Paulista,
havia três camburões
do Batalhão de Choque
da Polícia Militar de São
Paulo. Um helicóptero da
polícia paulista também
sobrevoa o local.
Em Salvador, a chuva fina não espantou os
manifestantes que compareceram em número
semelhante aos protestos
anteriores e saíram em
passeata entre o Campo
Grande e a praça Municipal. Estudantes universitários,
secundaristas,
sindicalistas e militantes
de partidos de esquerda
deram o tom do protesto,
que foi puxado por um
trio elétrico e ao menos
cinco carros de som de
menor porte.
A atuação do presidente
Jair Bolsonaro na pandemia foi o principal mote

Vereador é preso em Curitiba
O advogado, professor
e vereador em Curitiba
Renato Freitas (PT) foi
detido na noite desta sexta-feira (23) pela
Guarda Municipal na
capital paranaense. Ele
participava de um ato de
convocação para as manifestações deste sábado
(24) contra o presidente
Jair Bolsonaro.
Em suas redes sociais,
Freitas, 37, afirmou que
estava no centro de Curitiba com um megafone
gritando “Fora, Bolsonaro” quando foi interpelado por um homem para
questionar as críticas ao
presidente. O homem
teria tentado tomar o
megafone das mãos de
Freitas e o teria agredido
com chutes o vereador.
Este revidou e o atingiu
o rosto do homem com
o megafone.
“Ele veio bem louco,
querendo me agredir.
Fiz assim com o megafone, num ato de defesa,
numa reação automáti-

ca, e bati com o megafone dele. Bateu no rosto,
de fato”, afirmou Freitas,
em um vídeo publicado
em suas redes sociais.
Após a confusão,
Freitas foi detido pela
Guarda Municipal. Cinco guardas derrubaram
o vereador no chão e o
imobilizaram, enquanto
um sexto filmava com
um celular a ação. Ele
foi algemado, colocado
no porta-malas de uma
viatura da Guarda Municipal e levado para uma
delegacia. Foi liberado
após prestar depoimento. Freitas classificou a
ação dos agentes como
truculenta: “A Guarda
Municipal usou uma
força desproporcional,
excessiva”, afirmou.
Em nota, a Guarda
Municipal de Curitiba
informou que Freitas foi
detido “depois de agredir um homem” e que
o vereador resistiu a ser
encaminhado para a
Central de Flagrantes. | FP

Andre Ribeiro/Futura Press/Folhapress

SÃO PAULO | Manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro fechava as pistas da Avenida Paulista no início da tarde

das manifestações, que
também tiveram apresentações artísticas de grupos
de teatro e de percussão.
Mas também houve lugar para defesa da candidatura do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) à Presidência. Um
grupo minoritário de

militantes do PDT empunhava uma faixa com
a foto de Ciro Gomes,
também pré-candidato
ao Planalto.
Sindicalistas criticaram
a reforma administrativa
que tramita no congresso
e um grupo de servidores
dos Correios se manifes-

tou contra a privatização
da estatal.
Eles carregavam um
caixão com as fotos do
ministro Paulo Guedes
(Economia) e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP),
acompanhados por um
carro de som que tocava

a música Astronomia, de
Tony Igy, que viralizou
com o meme do caixão.
Não houve referências
à aprovação do fundão
eleitoral de R$ 6 bilhões
para as próximas eleições, aprovado com votos
contrários dos partidos
de esquerda.

Paulo Betti e outros famosos participam de ato no Rio
Paulo Betti, aos 68
anos, é o artista incansável das manifestações. Esteve em todos os
quatro atos contra o governo Bolsonaro no Rio
em companhia de sua
namorada, a humorista Dadá Coelho. “É excitante exercer o dever
pela democracia. Manifestação sempre estou
dentro”, afirmou o ator.
A indignação do artista em relação ao governo abrange várias
áreas. “Pelas florestas, as
mortes dos indígenas,
o estrangulamento da
cultura”, afirmou. Mesmo de máscara, Betti é
reconhecido pelo público, mas ele afirma que
há respeito e distanciamento.
“Está todo mundo paranoico, né. Não deixo
aproximação, mas sempre houve respeito”. Na
manifestação de três de
julho, Dadá disse em
suas redes sociais que

foi pedida em casamento por Betti. “Faz parte de nosso pacto. Em
grandes ou pequenas
avenidas a gente se casa
de novo”, afirmou o ator.
Além de Paulo Betti e
Dadá Coelho, as atrizes
Julia Lemmertz, Guta
Stresser e Silvia Buarque
também participaram
do ato contra o presidente no Rio de Janeiro.
O protesto no Rio foi
realizada na Avenida
Presidente Vargas, que
estava parcialmente tomada pelo manifestantes durante a manhã.
Governador Valadares
foi uma da cidades de
Minas Gerais onde também foram realizados
atos pedindo o impeachment do presidente
Jair Bolsonaro. Até o
meio da tarde deste sábado, os protestos eram
pacíficos e não foi registrado problema em nenhuma das cidades.
| FOLHAPRESS

Captura de Imagem/TV Globo

RIO | Manifestantes na Avenida Presidente Vargas
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SAÚDE

Mudança em licitação do
governo gerou ganho de
R$ 96 mi para a Precisa

Divulgação

Famosa pelo venda da Covaxin e alvo da CPI, empresa
tem outro caso em que tudo indica que foi beneficiada
RUBEN BERTA
FOLHAPRESS

Era outubro de 2017
quando um grupo de
mulheres foi a uma audiência pública no Ministério da Saúde para
tentar sensibilizar os
técnicos da pasta sobre os riscos de uma
mudança. O governo
queria passar a comprar preservativos femininos —atualmente
conhecidos como internos— de látex, material
considerado
desconfortável e causador de
alergias.
Em um primeiro momento, a pressão pareceu ter dado certo. Na
licitação em dezembro
daquele ano, foi mantida como padrão a
borracha nitrílica. Mas,
alegando falta de concorrência, o ministério
cancelou o pregão. Meses depois, a surpresa:
numa nova licitação,
não só o látex foi aceito

como mais de 80% dos
preservativos estipulados no edital passaram
a ser desse material. A
grande beneficiada foi
a Precisa Medicamentos que, desde 2019, já
recebeu R$ 96 milhões
pelo fornecimento do
produto. É o que revela
reportagem veiculada
neste sábado pelo site
UOL.
FAMA E COVAXIN
Conhecida por negociações suspeitas envolvendo a vacina indiana
Covaxin, um dos principais alvos da CPI da Covid, a Precisa tem efetivamente apenas um
negócio com o governo
federal que já resultou
em pagamentos: a venda dos preservativos internos de látex, também
importados da Índia.
Na comparação com a
borracha nitrílica, o látex é cerca de 30% mais
barato. A economia,
porém, pode sair cara.

Quem trabalha com
usuárias do produto diz
que esse tipo de preservativo não é bem aceito
e acaba não sendo utilizado.
É bastante desconfortável e, em muitos
casos, causa alergia. O
material também é espesso, o que diminui a
sensibilidade. Há pessoas que me dizem que
usam aquela esponja
que tem na ponta para
auxiliar na maquiagem”Heliana Moura, assistente social.
ABAIXO-ASSINADO
Ela trabalha em um
Centro de Testagem e
Aconselhamento de Infecções
Sexualmente
Transmissíveis, em Belo
Horizonte, e participou
do movimento contra o
látex em 2017.
À época, foi feito um
abaixo-assinado
pelo
grupo Primavera Feminista, que contou com o
apoio de 5.000 pessoas.
Divulgação

SÃO PAULO | Prefeitura da capital aceita apenas a camisinha de borracha nitrílica

PRESERVATIVOS | Precisa foi a grande beneficiada am alterações em licitação federal

Com o passar do tempo,
porém, as articulações
diminuíram e não houve mais interlocução
com o governo federal.
A licitação que terminou com a Precisa Medicamentos como uma
das vencedoras começou em agosto de 2018,
mas o resultado final só
foi homologado em novembro daquele ano.
MENOR PREÇO
A empresa MS Bastos tinha dado o menor

preço no lote de 29,3
milhões de unidades:
R$ 1,5199 por preservativo de látex. Ela, no
entanto, foi desclassificada por problemas
na documentação. A
segunda colocada, a
FBM Indústria Farmacêutica, foi então convocada, com preço que,
após uma negociação,
ficou até mais barato:
R$ 1,5198.
A partir daí, houve
uma série de idas e vindas na apresentação dos

documentos da FBM, e
o ministério decidiu por
também desclassificar a
empresa. Foi então chamada a terceira colocada: a Precisa Medicamentos, com preço de
R$ 2,3451.
Uma outra concorrente, que havia ficado
em quarto lugar naquele lote, a Semina Indústria e Comércio, chegou
a entrar na Justiça para
impedir a vitória da Precisa. O resultado, porém, foi mantido.

Ganhou nova concorrência em agosto de 2020
Desde o início de 2019,
a Precisa passou a fornecer o produto para o governo federal. Conforme
o UOL mostrou, naquele
mesmo ano foi proposta
internamente uma multa
de mais de R$ 1 milhão
para a empresa por causa
da sequência de atrasos
na entrega do material. A
punição, porém, até hoje
não foi aplicada.
Em agosto de 2020,
apesar dos problemas,
a Precisa ganhou mais
uma licitação para o fornecimento de outras 10
milhões de unidades. Até

agora, o governo só comprou 5 milhões e analisa
se irá comprar o restante
por causa das falhas nas
entregas anteriores.
Enquanto o governo federal continua apostando
no látex, a Prefeitura de
São Paulo aceitou apenas
a borracha nitrílica em
uma licitação que está
em andamento. A Precisa
entrou com um recurso
contra a realização do
pregão nesses moldes,
alegando que, desta forma, estaria havendo um
direcionamento da concorrência. O argumento

foi negado.
A Secretaria Municipal
de Saúde se baseou em
parecer técnico do setor
voltado para prevenção
de infecções sexualmente transmissíveis. “(..._
a camisinha feminina é
uma ‘bolsa’ feita de um
plástico macio. A matéria-prima composta por
poliuretano ou borracha
nitrílica faz com que o
produto se apresente em
um material mais fino e
mais resistente do que
o látex do preservativo
masculino”, afirma.
| FOLHAPRESS

Governo e empresa, que vem sofrendo contratempos, não se manifestam
Ainda segundo o parecer da prefeitura paulistana, , a borracha nitrílica é
uma alternativa para pessoas alérgicas ao látex.
“Salientamos também
que, enquanto os preservativos compostos de
látex possuem risco de

rompimento ao contato
com substâncias à base
de óleos, vaselina ou silicone, o poliuretano e
a borracha nitrílica não
possuem essa restrição”,
conclui. O UOL entrou
em contato com o Ministério da Saúde para saber

se a pasta tem avaliado a
aceitação dos preservativos de látex, mas não
houve resposta.
A Precisa Medicamentos também não se manifestou até a publicação
desta reportagem.
Desde que ganhou no-

toriedade com a CPI, a
empresa vem colecionando contratempos. Nesta
sexta-feira (23), o laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da vacina
contra covid-19 Covaxin,
anunciou a extinção imediata do memorando de

entendimentos que havia
assinado com a farmacêutica brasileira Precisa
Medicamentos para comercialização no Brasil
do imunizante.
Em comunicado, a
companhia indiana afirmou que, apesar do fim

do acordo, continuará a
trabalhar com a Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para
completar o processo de
obtenção de aprovação
regulatória da vacina no
Brasil.
| FOLHAPRESS
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TRANSPORTE

Combustíveis seguem em alta com Luna
Mudança na presidência da Petrobras tornou os reajustes menos frequentes, mas não segurou os aumentos
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Nos três meses em que
o general Joaquim Silva e
Luna está na presidência
da Petrobras, a companhia tornou menos frequentes os reajustes nos
combustíveis.
Mesmo
assim, desde que o general tomou posse, houve alta de 9,3% no preço
médio do diesel, 7,2%
no da gasolina comum e
8,2% no do gás de cozinha, segundo dados da
ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis).
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
trocou o comando da
companhia justamente
após pressões por causa do aumento do preço
dos combustíveis. À época, investidores tinham o
temor de que Bolsonaro
estaria tentando intervir na Petrobras. Depois
do primeiro trimestre de
Silva e Luna no coman-

do, analistas dizem que
o mercado financeiro
se acalmou, vendo com
bons olhos a gestão do
general. Mas os caminhoneiros, base eleitoral do presidente, não se
convencem. Influenciados pela alta no preço, os
motoristas consideram
que a nova gestão é apenas “mais do mesmo”.
Desde 19 de abril,
quando Silva e Luna assumiu, quatro reajustes
foram feitos pela Petrobras. Um deles, no final
de abril, reduziu o preço
da gasolina e do diesel
em 2%. Em junho, a gasolina caiu mais 2%. Outra alteração, em julho,
aumentou os valores
em 6,3% para a gasolina,
3,7% para o diesel e 5,9%
para o gás de cozinha. O
gás natural, que é reajustado trimestralmente,
subiu 7%.
Mesmo assim, no caso
do diesel, o valor cobrado
nas bombas subiu de R$
4,20 para R$ 4,59 entre a

semana de 18 de abril e a
de de 11 de julho, segundo a ANP. No mesmo período, a gasolina comum
foi de R$ 5,44 para R$
5,83, e o gás de cozinha,
de R$ 85,15 para R$ 92,17.
William Nozaki, coordenador técnico do Ineep
(Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis), ligado à FUP
(Federação Única dos
Petroleiros), afirma que
as altas não estão relacionadas aos impostos
estaduais, como afirmou
Bolsonaro, já que os percentuais cobrados continuaram iguais.
Segundo ele, os aumentos para o consumidor ocorrem mesmo sem
os reajustes na Petrobras
por causa dos outros elos
da cadeia, que atuam
de forma independente. Para o diesel, houve
o agravante da volta da
cobrança de PIS e Cofins
em maio, o que adicionou R$ 0,31 ao preço.

SALVADOR

Escola barra aluna por roupa de
canbomblé e caso vai parar na polícia
A ialorixá Ya Ivone
Maria abriu um boletim
de ocorrência por racismo religioso e constrangimento contra a
Escola Municipal Arx
Tourinho, em Salvador,
depois que sua filha
de santo Júlia Almeida
Lima, de 13 anos, foi
impedida de entrar no
colégio por estar vestida com roupas em alusão ao candomblé.
O caso aconteceu na
manhã de quarta-feira
(21). Ya Ivone contou ao
UOL que a menina estava indo para o primeiro
dia de aula presencial
desde o início da pandemia, acompanhada
pela mãe biológica,
mas, já na entrada, foi
barrada pelos porteiros,
na frente dos colegas da
adolescente.
Segundo a mãe de santo, os funcionários alegaram que estavam tentando impedir que Júlia
sofresse bullying dos outros alunos.
“A mãe dela tentou falar com a diretoria, mas,
com tudo isso, eles não
deixaram nem ela, nem
a mãe dela entrarem no
colégio. (...) Eles alegaram que ela não ia entrar
porque estava com aque-

Arquivo Pessoal

RELIGIÃO | Ya Ivone Maria e a filha Júlia, de 13 anos

la vestimenta, que era
para ela voltar pra casa,
para os coleguinhas não
fazerem bullying. Mas,
para mim, o bullying já
começou aí, da parte deles”, afirma Ya Ivone.
A ialorixá detalhou que
Júlia ficou nervosa com
a situação e começou a
chorar. Logo em seguida,
a mãe da menina levou-a
até o terreiro de Ya Ivone.
Fora do local, no mo-

mento da chegada das
duas, a religiosa logo foi
avisada por telefone, e se
dirigiu imediatamente à
escola, onde gravou um
desabafo, pedindo satisfações aos funcionários
da instituição.
A Secretaria Municipal
de Educação de Salvador
foi procurada, mas não
deu resposta até o fechamento da reportagem.
| FOLHAPRESS

Divulgação

NO TANQUE | Preço médio do diesel sofreu reajuste de 9,3% após a posse de Luna
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PLANALTO

‘Preciso salvar o governo’,
diz Bolsonaro a assessores
Esse foi o argumento do presidente para justificar Ciro Nogueira na Casa Civil
Isac Nóbrega/Presidência da República

TALES FARIA
FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro buscou um argumento forte para desalojar do cargo seu amigo e
ministro-chefe da Casa
Civil, Luiz Eduardo Ramos. Usou a mesma explicação para tomar do
poderoso “posto Ipiranga” do Planalto, o ministro da Economia, Paulo
Guedes, um pedaço de
sua pasta.
“Preciso salvar o governo”, disse Bolsonaro
aos assessores quando
revelou que chamaria o
presidente nacional do
PP, senador Ciro Nogueira (PI), para o comando
da Casa Civil da Presidência da República, o
que já foi oficializado.
MEXIDA RADICAL
A entrada do senador
provocou a mais profunda mexida no governo
desde a posse de Bolsonaro. Ciro Nogueira não
tem a popularidade do
ex-juiz Sergio Moro, que
foi demitido do Ministério da Justiça, mas o senador comanda o maior
partido do centrão, grupo de legendas de centro e de direita que dá as
cartas no Congresso.
Trânsito na oposição
Mas, até a semana
passada, uma coisa não
mudou para Ciro Nogueira: ele continuava dizendo considerar
o ex-presidente Lula
como “um grande amigo”. É também “um bom

ABRAÇO | Senador Ciro Nogueira vai assumir a Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro

Definitivamente o governo
Bolsonaro acabou, agora começará o
governo do centrão
RENAN CALHEIRO
Senador

amigo” de outro oposicionista ferrenho, o relator da CPI da Covid,
senador Renan Calheiros (MDB-AL).
“O Ciro é um político
hábil, mas terá muita
dificuldade para recomeçar um governo que
apodreceu pela corrupção, pela incompetência

e pela falta de compromisso com o Brasil”, disse Renan à coluna.
Apesar de confirmar
a amizade com o futuro
ministro, Renan Calheiros vaticina: “Definitivamente o governo Bolsonaro acabou, agora
começará o governo do
centrão.”

OUTRA OPINIÃO
Outro amigo de Ciro
Nogueira, no entanto,
não tem a mesma opinião do senador emedebista sobre o futuro do
governo Bolsonaro. Embora seja tão oposicionista quanto o Renan, o
ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (sem
partido-RJ) afirmou, em
entrevista à CNN: “O
Ciro Nogueira é muito
competente, muito articulado. Acho que o governo marcou um gol.”
Colega de velhas caminhadas matinais com
o futuro ministro, Maia
afirma que a nomeação
reduz as chances de um
impeachment de Bolsonaro “a zero”.

Centrão cobra caro pelo apoio
Enquanto os votos do
centrão forem mantidos
a favor do governo será
impossível a aprovação
do impeachment do
presidente. A dúvida é
quanto à permanência
desses votos no longo
prazo.
O centrão costuma cobrar caro pelo apoio. As
especulações em Brasília são de que o agrupamento, já abriu guerra
por espaços com a área
militar do governo no
episódio de vazamento
de pressões do ministro
da Defesa, general Braga
Netto, pela aprovação do
voto impresso.
Segundo circula nos
bastidores do Planalto,
Ciro Nogueira teria sido
o intermediário do recado dado pelo general
ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Este por
sua vez, teria deixado a
informação circular justamente para queimar
o general e os militares
junto à opinião pública.
Ciro Nogueira, 52, é
advogado formado pela
PUC do Rio de Janeiro,
empresário e dirigente

do clube de futebol River
Atlético Clube.
Filho do ex-deputado
Ciro Nogueira Lima, foi
eleito para a Câmara dos
Deputados aos 26 anos
pelo PFL e reeleito em
1998. Transferiu-se para
o PP no ano seguinte e,
depois de sucessivas reeleições, em 2010 elegeu-se senador.
Foi membro da CPMI
(Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito) do
Carlinhos
Cachoeira,
que investigou a atuação
do empresário de jogos
ilegais com o crime organizado e agentes públicos e privados. Ciro foi
um dos 21 integrantes da
comissão que rejeitaram
o relatório final.
Em sua delação premiada, o ex-senador
Delcídio do Amaral (PT-MS) afirmou que parlamentares favoráveis ao
governo puseram fim a
CPI quando ela se aproximou de chegar ao operador Adir Assad e a empresas usadas para lavar
dinheiro do caixa dois da
campanha presidencial
petista em 2010.
| FP
Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

LIRA | Recebeu o recado governo repassado por Ciro

Coleciona processos na Justiça
Ciro Nogueira coleciona problemas na Justiça.
No momento, tem duas
denúncias pendentes no
Supremo Tribunal Federal (STF) e responde a
um inquérito ainda em
andamento na Corte.
São casos resultantes da
Operação Lava Jato e tramitam desde 2017.
Na primeira denúncia,
ele é acusado de receber
R$ 7,3 milhões da Odebrecht em troca de apoio
político a causas de interesse da construtora. A
acusação, apresentada
pela
subprocuradora
Lindôra Araújo, muito
ligada ao procurador-geral da República, Au-

gusto Aras, ainda não foi
avaliada pelo relator da
Lava Jato ministro Edson
Fachin.
A segunda denúncia
acusa o senador de obstruir as investigações
sobre suposta organização criminosa formada
por integrantes do PP.
Ele teria atuado para
dissuadir uma testemunha a alterar depoimento prestado à PF. Já
há dois votos na 2ª Turma do STF para receber
a denúncia, mas o julgamento, iniciado em
2018, foi suspenso por
pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.
| FOLHAPRESS
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EMPREGOS

/jor n altododia

Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego?

NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!
PENSECOM®
Somos uma empresa de soluções inteligentes de RH a
qualquer tipo de negócio.
Sua divisão de Recursos Humanos confere inteligência
e metologia ágil aos processos de identiﬁcação, formação e retenção de talentos.

Vagas abertas

Novas vagas
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RETER BONS TALENTOS
É POSSÍVEL SER ASSERTIVO NA HORA DA CONTRATAÇÃO?

Os melhores proﬁssionais no mercado além de buscarem por um cargo ou posição, estão atrás de novos desaﬁos e desenvolvimento proﬁssional e pessoal.
Para rete-los é necessário atrai-los de modo diferente, o que signiﬁca que o processo de recrutamento e seleção deve ser realizado de forma personalizada. A PenseCOM pode te ajudar nesta tarefa!
Entre em contato conosco e saiba como transformar a sua contratação na busca por um talento para o seu negócio. Tire
suas
dúvidas
em
nosso
e-mail
contato@pensecom.com.br
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EMPREGOS

ANUNCIE
AQUI!

IMÓVEIS
LOCAÇÃO / VENDAS
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CINEMA

E ‘Harry Potter’ se
tornou um estorvo
para Hollywood...

Reprodução Facebook

Os oito filmes da saga sobre o bruxinho que perdeu os
pais acumularam 7,7 bilhões de dólares em bilheteria
LEONARDO SANCHEZ
FOLHAPRESS

“Piertotum locomotor”,
bradava Maggie Smith lá
pela metade de “Harry
Potter e as Relíquias da
Morte - Parte 2”, dando
vida a estátuas de pedra
e lançando um poderoso
feitiço de proteção sobre
o luxuoso castelo de Hogwarts, a fim de preparar
o cenário para a batalha
contra o facínora Lorde
Voldemort. Hoje sabemos
que a magia deu certo e
que as cenas da escola de
bruxaria ardendo em chamas foram passageiras.
Dez anos depois do lançamento do filme, em 15
de julho de 2011, no entanto, é o futuro da franquia baseada nos livros de
J.K. Rowling que parece ter
sido incendiado.
Produzidos pela Warner,
os oito filmes da saga sobre
o bruxinho que perdeu os
pais acumularam impressionantes US$ 7,7 bilhões,
ou R$ 40 bilhões, em bilheteria. Fora isso, garantiram uma enxurrada de
dinheiro vinda de produtos licenciados, jogos de
videogame, parques de
diversão e entretenimento
doméstico.
Na Hollywood de hoje,
números bons assim não
poderiam apontar para
outra coisa que não uma
sobrevida de Harry Potter nas telas. E a Warner

de fato pareceu decidida
a extrair até a última gota
de magia desse universo.
Ainda no rescaldo do sucesso, o estúdio anunciou
uma nova saga, já que os
livros de J.K. Rowling haviam acabado: “Animais
Fantásticos”.
Parecia dinheiro fácil,
mas hoje, depois de dois
longas lançados e mais
três planejados, a série
vem sendo rotulada pela
imprensa e a crítica estrangeiras como “a franquia de cinema mais problemática do mundo”, nas
palavras da revista Entertainment Weekly.
“A série ‘Animais Fantásticos’ está em grande apuro”, alertou a revista Forbes. “Apenas cancelem a
franquia ‘Animais Fantásticos’, decretou a Time. “Por
que a Warner está insistindo nos filmes condenados
de ‘Animais Fantásticos’?”,
questionou o Guardian.
Então como todo esse
potencial se transfigurou
num verdadeiro pepino
nas mãos da Warner?
Bem, tudo começa com
a bilheteria de “Animais
Fantásticos e Onde Habitam”, de 2016, que teve
um desempenho abaixo
do esperado, com US$ 814
milhões, ou R$ 4,2 bilhões.
Até então, sua bilheteria
só não havia sido “pior”
- se é que podemos usar
adjetivos negativos ao falar de tantos dólares - do
Reprodução Facebook

RUÍDOS | Atores como Eddie Redmayne fizeram críticas

que o celebrado “Harry
Potter e o Prisioneiro de
Azkaban”, lançado bem
antes da onda de ingressos inflacionados por tecnologias como Imax e 3D.
Mas o golpe financeiro veio mesmo dois anos
depois, com a sequência
“Animais Fantásticos: Os
Crimes de Grindewald”,
que fez meros US$ 655
milhões, ou R$ 3,4 bilhões, nos cinemas. Foi
uma queda brusca em relação ao antecessor, num
filme que foi o segundo
mais caro de toda a franquia mágica nos cinemas, batizada Wizarding
World, algo como “mun-

‘Animais Fantásticos’
vem sendo criticada
como uma franquia
problemática
do mágico”. Seria esse um
reflexo do desinteresse
das gerações mais novas,
que consideram “Harry Potter” cringe? Difícil
acreditar -”Star Wars” está
aí para provar o apelo que
a nostalgia tem, além da
força de atração de uma
repaginada.
MARVEL BRUXO
O Wizarding World tinha
tudo para ser uma espécie
de Universo Cinematográfico Marvel bruxo, com
várias linhas narrativas,
novos personagens e histórias que se interligam,
mas, por enquanto, parece que sua vassoura ainda
não conseguiu decolar.
Quem diz isso é também
a crítica, que detonou o
último “Animais Fantásticos” e que vem, desde
2016, batendo na tecla de
que falta à nova série a
magia que tornou “Harry
Potter” tão especial. Reviravoltas sem nexo e uma
avalanche de personagens
com pouco carisma também não ajudam.
A derrocada não é só financeira - antes fosse. Os
dados de bilheteria são
uma fração minúscula do
problema que a Warner
enfrenta com a franquia.
As varinhas mágicas têm

FILÃO | A Warner parece decidida a extrair até a última gota de magia desse universo

conjurado polêmicas desde o início do ambicioso
plano de expansão para
“Harry Potter”, envolto
em acusações de falta de
diversidade étnica e de
queerbaiting - quando há
insinuações de relações
ou personagens LGBTQIA+, mas nenhuma
comprovação.
Esses são problemas
herdados dos oito filmes
originais, que chegaram
a transformar uma personagem negra em branca
à medida em que ela ganhou mais importância
e trancaram o poderoso
bruxo Alvo Dumbledore
no armário - foi só depois
das estreias que J.K. Rowling afirmou, nas redes
sociais, que o personagem era gay.
“Animais Fantásticos”
poderia enfrentar e corrigir esses problemas. Em
vez disso, preferiu não só
ignorar mas reforçar as
polêmicas. Escolheu uma
atriz sul-coreana para viver uma personagem inspirada na cultura do Sudeste Asiático, que é vista
em cena trancada numa
jaula de circo, e flertou
de forma desonesta com
a homossexualidade de
Dumbledore, a ponto de
pôr o rosto do personagem colado ao de seu suposto amante, mas sem
confirmar um relacionamento.
A diversidade sexual,
aliás, é um ponto ultrassensível para a autora
da série de livros, que
passou a assinar como
roteirista dos filmes do
Wizarding World só em
“Animais Fantásticos”. Ela
é o motor que impulsiona
os longas nos cinemas,
então é difícil desvencilhar a saga das polêmicas
pessoais de J.K. Rowling.
Há anos ela vem sendo
acusada de transfobia.
Feminista convicta, ela
usa essa luta como escudo para destilar preconceito contra a comunida-

Reprodução Facebook

INSPIRA | Autora J.K.Rowling deu origem à franquia

2016

655

FOI O ANO DE ESTREIA
DE ‘ANIMAIS FANTÁS
TICOS E ONDE HABITAM’

MILHÕES DE DÓLARES
FOI A RECEITA DE ‘CRI
MES DE GRINDEWALD’

de trans. Rowling chegou
a fazer piada com o fato
de pessoas que não se
identificam como mulheres menstruarem e compartilhou produtos de
uma loja que se posiciona
contra essa causa.
Mais recentemente, ela
escreveu um livro que detonou acusações de preconceito por retratar um
serial killer que se disfarça
de mulher para cometer
crimes contra mulheres.
Fãs e outros autores de
sua geração se posicionaram contra a britânica,
que recebeu críticas até
do elenco do Wizarding
World, de Daniel Radcliffe
a Eddie Redmayne.
Como dissociar a imagem da franquia da de
J.K. Rowling? Não é algo
simples, já que, sem sua
mente, não há mais mundo mágico. Demissão,
nesse caso, não é uma opção, como foi para Johnny
Depp.
O ator foi escolhido
como vilão da franquia
“Animais
Fantásticos”,
mas, recentemente, entrou numa disputa con-

tra a ex-mulher, Amber
Heard, que o acusa de
violência doméstica. A
Warner manteve Depp no
projeto por um bom tempo, tentou esperar até que
a poeira baixasse e enfim
cedeu à pressão neste ano
e resolveu pôr Mads Mikkelsen em seu lugar.
A lista de problemas
é longa, mas não o suficiente para interromper
os planos para mais três
filmes. O próximo, atrasado pela pandemia, deve se
passar no Rio de Janeiro
e esteve em gravação no
Reino Unido até há pouco.
Num mundo em que franquias brilham nos catálogos do streaming, seria
pouco interessante deixar
essa não finalizada.
Nos filmes originais do
bruxinho, ficou claro que
Harry Potter não pôde
ser destruído por Voldemort por estar cercado
por algo que o vilão nunca conheceu - amor. Essa
agora pode ser a resposta
para a franquia nos cinemas, um pouco mais de
coração e menos delírios
comerciais.

CULTURA

Domingo, 25 de Julho de 2021

15

O chamado de Deus
POR IVAN MAIA

@ivanmaiaoficial

TV Tudo
Cobrança

Gratidão é fábrica de milagres

Quais são suas crenças?
Você acredita em Deus?
Eu não sei qual a sua crença, se você acredita em
algo ou não, mas aqui vamos falar sobre o chamado de Deus e o que ele tem
para cada um que acredita
nele, pois há uma diferença entre acreditar e ser iludido por falsos dogmas e
paradigmas que atrasam
a vida das pessoas.
Para começar quero
compartilhar uma frase
do doutor Mike Murdock.
Uma delas diz assim: “O
que move a mão de Deus
não é a dor e sim a fé”. Ou
seja, todos os milagres
que foram realizados na
Bíblia, não foram porque
havia necessidade, mas
sim porque havia fé. A outra frase diz assim: “O agir
de Deus em sua vida não é
proporcional a sua necessidade dEle e sim ao seu
conhecimento dEle”.

Uma de minhas bandas
preferidas se chama Pain
of Salvation. Eles gravaram
uma música chamada “Vocari Dei”, que traduzida para
o português recebe o nome
de “O chamado de Deus”.
Na música eles colocam
pessoas do mundo inteiro
falando ao telefone com
Deus. A canção diz assim:
“Eu apenas quero que
você fale comigo. Eu continuo esperando por você,
Deus. Eu rezo, pois, esse
inferno está acabado. Eu
não confio em nenhum
Deus. Eu não sei quem
Deus é, mas eu sei o que
Deus deve ser”. “Dê uma
olhada aqui, dê uma boa
olhada no que você criou!”
Os trechos da música
trazem conversas das pessoas com Deus, cada um
com sua dor, sua lástima,
alguns sem mais nenhum
fio de esperança, outros
sendo reféns da mídia, da

moda, dos padrões que a
sociedade impõe. A música também revela trechos
opostos, de pessoas que
agradecem por momentos difíceis que passaram
e pela presença dEle nos
momentos da noite escura
da fé que deram sentido
ao sofrimento, pois é justamente nesses momentos que a fé é moldada e
transformada.
A maioria dos diálogos
apresentados na música
demonstram
profundo
desespero e dúvida. Então, faço um convite a
você, desligue a televisão,
saia das redes sociais,
converse um pouco com
Deus, ou mesmo agradeça
por tudo que você tem. A
gratidão é a fábrica de milagres, ser grato é uma das
atitudes que vai lhe proporcionar coisas maravilhosas em qualquer tempo que estiver vivendo.

Ivan Maia é conferencista e palestrante internacional . Escreve aos domingos no TODODIA

Thais Müller, Rafaela
Sampaio, Marcelo Filho e
João Villa se reuniram em
uma live, quarta-feira, para
falar de seus trabalhos em
novelas da Record, como
“Topíssima” e “Gênesis”. E
o que mais se observou foi
uma cobrança dos fãs pela
realização de “Topíssima
– parte 2”. A continuação,
como se sabe, não foi descartada pela emissora.

Marcantes

Em seus mais de 20 anos de carreira, Juliana Paes teve
vários personagens marcantes. A atriz, porém, destaca
dois: Bibi (A Força do Querer) e Maria da Paz (A Dona do
Pedaço), por causa do volume de cenas e de trabalho, e
também por terem alcançado tanto apelo junto ao público.
João Miguel Júnior

Comercial

O “Show do Milhão”,
agora sob o comando de
Celso Portiolli no SBT, a
partir de agosto, já está
com a sua parte comercial
bastante avançada. Portanto, o que falta mesmo
saber é como ficará essa
confusão com Sony e Globo em relação ao “Quem
Quer Ser Um Milionário?”.

Sinal de vida

Autores e roteiristas envolvidos em projetos de
“Malhação” na Globo vão
participar de reuniões com
a direção de teledramaturgia nos próximos dias. Ao
que tudo indica, os trabalhos serão retomados na
casa, quando a pandemia
der uma trégua. Por enquanto, reprises a perder
de vista.

De volta

Polliana Aleixo e Marianna Armellini concluíram
participação nas gravações
da série “El Presidente”, segunda temporada. Só que
os trabalhos desta produção da Amazon ainda prosseguem no Uruguai.

Tudo certo

“Duelo de Mães”, programa de Ticiana Villas Boas,
tem estreia confirmada
para o dia 21 de agosto na
Band. Exibição sempre aos
sábados, logos após o “Jornal da Band”. Falta apenas
definir as atrações do episódio de abertura.

Locação

A primeira temporada
do “Duelo de Mães” foi
gravada fora dos estúdios
da Band. Ou mais precisamente num complexo da
Vila Mariana, em São Paulo, onde também é realizado o “The Chef”, com Edu
Guedes. A estrutura comporta 5 estúdios.

Juliana Paes

No ataque

Ainda em relação à
Band, existe um projeto
que visa melhorar toda a
sua grade de programação,
e isso inclui o fim de semana. O canal já não se vê
mais ameaçado pela Rede
TV! e projeta passos maiores, mas sempre dentro de
um planejamento de custo.

Bate – Rebate
· A nova temporada do
“Bake Off Brasil – A Cereja
do Bolo” ganhou data de
estreia no SBT: 4 de setembro...
· ...O programa passa a
ser comandado por Dony
De Nuccio...
· ...Aliás, o “Cereja” entrará no ar, semana seguinte
ao último episódio do “Te
Devo Essa! Brasil”.
· Com a chegada do “Linha de Combate” às noites
de quinta da Band, a rotina
de João Paulo Vergueiro ficou ainda mais corrida...
· ...“Eu vou dormir às 16h,
acordo à meia-noite e venho para a Band”, relata
o jornalista, que também
apresenta o “1º Jornal” das
3h45 às 6h e trabalha no
BandNews.
· Entre setembro e outubro, a Record pretende
retomar as gravações da
série “Quilos Mortais”...

· ... Que tem tudo para
entrar no ar no começo de
2022, sob o comando de
Celso Zucatelli.
· Chegaram ao fim as
gravações da segunda
temporada de “Aruanas”
nas locações de São Paulo.
· “O Silêncio da Chuva”,
filme de Daniel Filho inspirado no romance policial
de Luiz Alfredo Garcia-Roza, chegará aos cinemas
em 23 de setembro...
· ... No elenco, Lázaro Ramos no papel do delegado
Espinosa e Thalita Carauta como a investigadora
Daia...
· Guilherme Fontes e Anselmo Vasconcellos fazem
participações especiais e
o elenco ainda conta com
Claudia Abreu, Mayana
Neiva, Otávio Muller, Pedro
Nercessian, Bruno Gissoni,
Peter Brandão, entre outros.

C´est fini
O “Lady Night”, programa de Tatá Werneck no
Multishow, chega à sua
sexta temporada, já em
tempo de gravações. Na
lista de convidados, Fiuk,
Andressa Urach, Juliette
Freire, Claudia Abreu, Jojo
Todynho e Marcos Mion,
entre outros.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
As pessoas são céu
e inferno simultaneamente. Céu, porque é
graças a elas e ao trabalho em equipe
que tudo pode ser realizado. Inferno,
porque para coordenar esse trabalho
sua alma tem de aguentar muita coisa.
É assim.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Sempre haverá pontas
soltas nos relacionamentos, porque as
pessoas são, pela própria natureza,
imprevisíveis e, ainda por cima, como
o mundo anda muito louco, essa
realidade se tornou mais acentuada
do que nunca.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
As coisas que você
fica sabendo mudam o
panorama dos relacionamentos, mas
isso não deve se converter numa condenação sumária das pessoas, porque
o mesmo pode acontecer a você a
qualquer momento. Imparcialidade.

TOURO | 21/4 a 20/5
Não vale tudo para conquistar suas pretensões,
você já tentou isso
antes e não se deu muito bem. Talvez
houve ganhos imediatos com esse
tipo de atitude, mas a médio e longo
prazo a conta não fechou de jeito
nenhum.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
São tantas as tarefas
que precisam ser executadas, tantas as pontas
soltas que devem ser amarradas,
que a alma se cansa logo de entrada,
imaginando que será impossível ter
sucesso. De passo em passo, tudo
se resolve.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
É preciso exaurir o
modelo de vida que você
sustentou até aqui para poder, assim,
ressurgir no futuro com uma administração completamente diferente,
e mais sábia, da realidade. Morte e
renascimento.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Saber mais não é
necessariamente o
caminho da felicidade,
porque a alma tende a se atormentar
com as contradições e paradoxos que
descobre acontecendo, nela mesma e
em tudo que lhe é próximo e querido.
Só o amor resolve.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Os prazeres hão de
ser desfrutados sem
pudor, porque servem
ao regozijo da alma e, uma alma bem
nutrida e descansada, pode muito
mais durante os períodos de luta.
Portanto, sem pudor, busque seus
prazeres. Sem mais.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Há atitudes construtivas
e há outras destrutivas.
Para você se conhecer
vale menos ficar lutando contra seus
demônios particulares e muito mais
você os substituir por outras ideações
completamente diferentes.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
As emoções envolvidas
nesta parte do caminho
são intensas e radicais,
não podem ser varridas para baixo do
tapete da consciência de jeito algum.
Melhor as enfrentar e verificar que
tipo de aplicação útil elas têm.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Se as pessoas próximas
lhe dão nos nervos,
tome distância delas, porque assim
você encontrará seus momentos de
regozijo sem, no entanto, ter de se
envolver em conflitos que, para elas,
seriam incompreensíveis.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Aquilo que mete medo
em você é o que mais
teme que você se erga
sobre seus pés e o enfrente, porque a
partir desse momento você constataria que, por trás do medo medonho se
escondia, sempre, sua coragem.

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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Vera Fernandes, Ivone Doná, Dolla Reis, Rose Lopes e Cidinha Cavinatto

Ana Paula Pinheiro e Agatha Leite

Tita Prates Grillo e Wagner Sanches

Dia do

Amigo
Carlos Thiago Jirschik e Joice Keila

O argentino Enrique Ernesto Febbraro
criou a data. Uma data para celebrar a alegria de se fazer amigos e cultivar a amizade.
Ele se inspirou na chegada do homem à Lua,
em 20 de julho de 1969, e viu ali a chance
de comemorar esta conquista e também a
oportunidade de se fazer amigos em outra
parte do universo. Já imaginou fazer amigos
em outro planeta? É bom ter amigos em
todo lugar! Amigo é o laço que escolhemos
com os olhos do coração. Amigo é a companhia que precisamos na Terra e a alma que
nos acompanha até o céu. E como diz Mario
Quintana: “...A amizade é um amor que
nunca morre...”. E os amigos não morrem
mesmo. Eles vivem em nossos corações pra
sempre! Hoje reunimos fotos dos nossos
leitores e dos amigos que eles escolheram
para nossa página e para a vida. Desejamos
um domingo especial, cheio de alegrias e
felicidades, assim como toda amizade deve
ter e ser. Feliz Dia dos Amigos a todos!

Andre Barros, Lourenço Alvarenga e Deise Klavin

Priscila Peterlevitz, Juçara Rosolen e Joseane Gomes

Juliene di Leão, Cristina Ezziq e Elaine Franciscatto

Rogerio Sandalo e Stella

Ricardo Bento e Luana Priscilla

Fernanda Berton e Kellen Leite Almeida

Carolina Conti e Gustavo Neris
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Volkswagen
e-delivery tem
preço partindo
dos R$ 780 mil

Carga elétrica
Caminhão Volkswagen é o primeiro veículo a eletricidade com produção regular no Brasil

EDUARDO SODRÉ
FOLHAPRESS

O primeiro veículo nacional movido a eletricidade e produzido em
larga escala é um caminhão. A VWCO (Volkswagen Caminhões e
Ônibus) lançou o e-Delivery oficialmente no
último dia 13, voltado
para o transporte urbano de cargas.
Há duas versões, com
capacidade para 11 ou
14 toneladas. O sistema
de tração é localizado
na traseira e o motor
tem o equivalente a
408 cv de potência. As
baterias de íon de lítio
permitem rodar até 250

quilômetros com uma
carga completa nas versões mais caras.
O modelo se encaixa
na estratégia de empresas que buscam neutralizar o carbono em suas
operações. A Ambev
foi a primeira a avaliar
o e-Delivery e terá 100
caminhões elétricos até
outubro. A Coca-Cola
Femsa Brasil receberá 20
unidades ainda em 2021,
enquanto a JBS também
já fez pedidos.
O preço, contudo, é
bem mais alto em comparação aos modelos a
diesel e varia de acordo
com as configurações
disponíveis.
A 4×2 com 110 km de

E-DELIVERY | Velocímetro digital, mostrador analógico

autonomia parte de R$
780 mil. Um Delivery
com motor a combustão
e PBT (peso bruto total)
de 11 toneladas custa a
partir de R$ 275,7 mil.
A opção elétrica mais
completa, 6×2 e com
autonomia de até 250
km, é vendida por R$
980 mil. A VWCO diz
que o custo será diluído
por meio da redução de
gastos com manutenção e combustível.
Fatores como a desvalorização do real e o
encarecimento dos insumos influenciam, mas
com o ganho de escala, a
Volks avalia que os preços podem cair. A empresa precisa lidar ainda
com a escassez global de
componentes, principalmente semicondutores.
“Como o e-Delivery começa a ser fabricado agora e haverá um aumento
gradual da produção,
com pedidos feitos há
muito tempo, não contemplamos esse problema dos semicondutores.
Estamos gerenciando e
tentando não parar”, diz
Roberto Cortes, presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

MOTOR DE 408 CV | Baterias de íon permitem rodar até 250 km com carga completa

SILÊNCIO
Apesar dos valores envolvidos, a utilização de
caminhões elétricos de
pequeno porte no lugar
dos veículos a diesel é
uma das soluções para
melhorar a qualidade do
ar nas grandes cidades.
Outra vantagem é a redução do ruído.
A menor necessidade
de infraestrutura – grande problema dos modelos elétricos em países
emergentes – justifica a
escolha por um caminhão urbano. Como a
autonomia é suficiente

para atender a um dia
de trabalho, é possível
concentrar a recarga nas
garagens no período da
noite, por exemplo.
A depender da configuração do veículo e da capacidade do carregador, é
possível recuperar 80% da
energia em 45 minutos.
O e-Delivery é produzido por meio do
e-Consórcio, que reúne
fornecedores como Weg,
Meritor, Siemens e ABB.
A Moura será responsável pela montagem e reciclagem das baterias.
O veículo é montado

na linha de produção da
VWCO em Resende (RJ) e
as baterias são instaladas
em um novo galpão anexo, chamado e-Shop.
O painel tem velocímetro digital e mostradores
analógicos que exibem
informações sobre o consumo de energia e a regeneração que ocorre nas
frenagens.
A complexidade é baixa: ou se vai para frente,
ou para trás.
O motorista pode ter
ar-condicionado à disposição, mas seu uso constante reduz a autonomia.
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MARACANÃ

São Paulo encara o
Flamengo sob risco

Apenas um ponto separa o Tricolor paulista da zona da rebaixamento
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Em baixa e sob risco
de voltar para a zona
de rebaixamento, o São
Paulo busca respirar
neste domingo (25), em
duelo com o Flamengo,
no Estádio do Maracanã,
às 16h, pela 13ª rodada
do Brasileiro.
A equipe tricolor chega em 16º lugar, com 11
pontos - apenas um a
mais que o Sport, primeiro da zona de degola.
Com apenas duas vitórias em 12 jogos no
Brasileiro, o São Paulo
obteve bom resultado
no meio da semana ao
eliminar o Racing na Libertadores, mas encara
um Flamengo em franca
ascensão, embalado por
goleadas sobre Bahia e
Defensa y Justicia.
RETROSPECTO
No que depender do
retrospecto do confronto, porém, a equipe
tricolor tem todos os
motivos para crer numa
reação, já que não perde
para os cariocas há quatro anos. São oito jogos
de invencibilidade, incluindo aí três vitórias
como visitante.

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

PG
28
25
24
24
20
18
18
17
17
16
15
14
14
13
12
11
10
9
6
4

J
12
12
12
12
11
10
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
10
12

V
9
8
7
6
6
6
4
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
0

GP
24
16
20
24
19
17
14
18
10
15
10
9
11
8
12
8
7
9
5
11

ESTREIA | Crespo terá o 1º desafio contra o Flamengo

como o bicho-papão do
futebol brasileiro desde
2019. Os títulos deram
razão ao estigma: são
dois Brasileiros, uma
Libertadores, dois Cariocas, duas Supercopas
do Brasil e uma Recopa
Sul-Americana
desde
que Jorge Jesus assumiu o comando do time,
depois sucedido por
Domènec Torrent e Rogério Ceni.

CORINTHIANS

Sornoza reivindica
penhora de receita
Os representantes do
equatoriano Junior Sornoza cobram na Justiça
a penhora das receitas
de patrocínio e direitos
de transmissão do Corinthians. O meia, atualmente emprestado ao Independiente del Valle, do
Equador, não recebeu o
pagamento de seus direitos de imagem. Segundo
os advogados do atleta,
o Alvinegro deve R$ 565
mil. Em sua defesa, o clube do Parque São Jorge
alega que os valores são
indevidos e pede a extinção da dívida.
O pedido de Sornoza
será analisado pelo juiz
Fábio Rogério Bojo Pellegrino, da 1ª Vara Cível do
Foro Regional do Tatuapé
e uma decisão deve sair
nos próximos dias. Os
advogados do atleta alegam que o Corinthians
é um mau pagador e,
para reforçar o pedido de
penhora, cita as verbas
pagas ao clube pela FPF

(Federação Paulista de
Futebol), CBF (Confederação Brasileira de Futebol), TV Globo e também
todas as empresas patrocinadoras do Alvinegro.
Contratado pelo Corinthians em janeiro de
2019, Sornoza assinou
um contrato válido por
quatro temporadas. No
documento, o clube
do Parque São Jorge se
comprometeu a pagar
R$ 960 mil, divididos em
quatro parcelas anuais,
pela cessão dos direitos
de imagem do atleta. O
Alvinegro pagou apenas
a primeira parcela, referente ao ano de estreia do
meio-campista, no valor
de R$ 240 mil.
Nos dois anos seguintes, Sornoza não fez parte do elenco do Corinthians e acabou sendo
emprestado. Na última
temporada, o jogador
atuou em times do Euqadros e México.

| FOLHAPRESS

Divulgação/Agência Corinthians

ONDE VER
Estádio: Maracanã, no Rio
de Janeiro
Horário: 16h deste domingo (25)
Árbitro: Felipe Fernandes
de Lima (MG)
Onde assistir: SporTV e
Premiere e TV Globo

SORNOZA | Cobra pagamento dos direitos de imagem

SANTOS

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rubens Chiri/saopaulofc

Para domingo, há a expectativa de que o São
Paulo entre em campo
sem sua força máxima,
a fim de poupar atletas
para o confronto de ida
contra o Vasco, na próxima quarta (28), pelas
oitavas de final da Copa
do Brasil.
Na zaga, pelo menos
um desfalque é certo:
Léo, que cumprirá suspensão. A tendência é
que o técnico Hernán
Crespo monte a equipe
com Tiago Volpi; Arboleda, Diego Costa e Bruno Alves; Igor Vinicius,
Luan, Rodrigo Nestor,
Igor Gomes e Reinaldo;
Rigoni e Marquinhos.
CRESPO
No Flamengo, que
aparece em sexto lugar,
com 18 pontos, o técnico Renato Gaúcho deve
escalar o que tiver de
melhor à disposição.
O confronto entre os
clubes marca a primeira partida do técnico
Hernán Crespo contra
o rubro-negro. O argentino vai tentar manter
o bom desempenho de
sua equipe em partidas
contra o time carioca.
O Flamengo pode
muito bem ser tratado
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SG
12
6
11
9
7
8
2
-1
-1
0
-4
-1
-5
-6
-2
-4
-4
-8
-7
-12

• 13ª RODADA
Ontem (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

Hoje (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
*Jogo não encerrado até o fechamento desta edição

Madson e Sánchez devem seguir
A principal mudança no
Santos no empate por 1
a 1 com o Independiente
(ARG), na quinta-feira (22),
pela Copa Sul-Americana, foi a entrada do lateral
Madson e do meio-campista Carlos Sánchez no
time titular. A dupla entrou
nas vagas de Pará e Gabriel Pirani e deve ganhar
sequência com o técnico
Fernando Diniz.
Com atuações seguras
na classificação às quartas de final da competição
continental, ambos reforçaram a boa impressão
que já vinham causando
no treinador durante os
treinamentos. Eles devem
voltar a entrar neste domingo (25), contra o Atlético-GO, na Vila Belmiro, às
18h15, pela 13ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
O lateral-direito, apesar
de ainda ter que aprimorar

Ivan Storti/Santos FC

que era o melhor para o
time. Os dois estão bem e
poderia ter saído com outros jogadores também.
Pará estava bem, mas
achei que era momento
do Madson. Sánchez foi
bem contra o Bragantino,
entrou bem em outros jogos e resolvi mantê-lo, mas
Pirani poderia jogar também”, disse Diniz.
| FOLHAPRESS

SÁNCHEZ | Meio-campista foi bem no jogo de quinta

sua parte defensiva, compensa com sua boa participação no ataque, além de
se apresentar como uma
opção de muito perigo no
jogo pelo alto. São características que diferem bastante de Pará, um jogador
de liderança, experiência,
mas mais baixo e que não
está em boa fase.
Já Sánchez é uma das
prioridades do coman-

dante. Diniz está há algum tempo planejando
a retomada do uruguaio
entre os titulares, no lugar
de Pirani, que vinha perdendo rendimento e, na
visão de Diniz, precisa ser
preservado no momento.
Contra o Independiente, o
experiente jogador foi objetivo e apareceu em todas
as partes do gramado.
“Coloquei porque achei

FICHA
Estádio: Vila Belmiro, em
Santos (SP)
Horário: 18h15 (de Brasília)
Árbitro: Leandro Pedro
Vuaden (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins
(RS)

ESPORTES
VÔLEI

Douglas é destaque
em vitória do Brasil

De Santa Bárbara d´Oeste, ponteiro fez 10 pontos e é sucesso na internet

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O ponteiro Douglas Souza, nascido em Santa Bárbara d´Oeste, foi um dos
destaque da seleção brasileira masculina ao vencer a
Tunísia por 3 a 0 na estreia
do vôlei nas Olimpíadas de
Tóquio, na Ariake Arena,
em partida encerrada na
madrugada deste sábado (24). Com parciais de
25x22, 25x20 e 25x15, os
comandados de Renan Dal
Zotto saíram na frente do
Grupo B, que conta também com Estados Unidos,
Argentina, França e Rússia.
Douglas, jogador do
Taubaté, entrou no segundo set e contribuiu para a
construção do placar na
reta final da partida. O próximo desafio dos comandados de Renan Dal Zotto
será na segunda-feira (26),
quando pegam a Argentina às 9h45 (de Brasília).
Ao contrário do que se
esperava, o Brasil não teve

facilidade nos dois primeiros sets no confronto
que abriu o caminho para
a seleção de Renan Dal
Zotto que vai em busca
da quarta medalha olímpica. Em 1992 (Barcelona), 2004 (Atenas) e 2016
(Rio 2016), os brasileiros
alcançaram o lugar mais
alto do pódio.
No primeiro set, os adversários deram muito trabalho e, inclusive, abriram
boa vantagem no início da
partida. Porém, após muito suor, o Brasil venceu por
25 a 22, com bloqueio do
ponta Lucarelli.
No segundo, mais sufoco e os comandados de
Dal Zotto totalmente aéreos em quadra. Após verem os rivais abrirem 15 a
11, os brasileiros voltaram
o foco, viraram o marcador, cresceram na partida
e, embalados pela força de
Wallace, Lucão e Douglas,
fecharam por 25 a 20.
No terceiro e último, um
confronto bem diferente.
Com outra postura e gás
renovado, o time de Dal
Zotto, de cara, abriu 18 a
8 no placar e, com ampla

FINAIS

Ginástica artística
conquista 4 vagas
AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

A seleção brasileira de
ginástica artística confirmou quatro vagas nas
finais masculinas da
Olimpíada de Tóquio, no
Centro de Ginástica de
Ariake. Na madrugada
deste sábado (24), Arthur
Zanetti fechou a classificatória das argolas na
quinta posição. Caio
Souza avançou a duas
decisões, no salto e no
individual geral, e Diogo
Soares também vai brigar
por medalha do individual geral.
Na disputa por equipes, o Brasil ficou na
nona posição, e perdeu
a chance de ir às finais
por apenas 0,229 ponto.
A última classificada foi
a seleção da Ucrânia. Em
busca da inédita terceira
medalha olímpica nas argolas, Zanetti finalizou a
apresentação com a nota
de 14,900 pontos. Ficaram na frente do brasi-

leiro, o grego Eleftherios
Petrounias (15,333), o
chinês Liu Yang (15,300),
o francês Samir Ait Said
(15,066) e o turco Ibrahim Colak (14,933).
Caio Souza se garantiu
na final do individual geral com a nota de 84,298
pontos, sendo o 18º colocado. Mas passou como
a 14ª marca pelo limite
de apenas dois atletas de
cada país estarem na final. Mais jovem do time
nacional na modalidade,
com 19 anos, Diogo Soares conseguiu a 24ª e última vaga na final do individual geral, com 81,332
pontos.
Em busca da inédita terceira medalha olímpica
nas argolas, Zanetti finalizou a apresentação com
a nota de 14,900 pontos.
Ficaram na frente do brasileiro, o grego Eleftherios
Petrounias (15,333), o
chinês Liu Yang (15,300),
o francês Samir Ait Said
(15,066) e o turco Ibrahim
Colak (14,933).

20

Domingo, 25 de Julho de 2021

Reprodução/Twitter/Jogos Olímpicos

GIRO POR AI

João Victor Oliva atinge marca
histórica com Horsecampline
O cavaleiro João Victor Marcari Oliva, montando
Escorial Horsecampline, alcançou na madrugada
deste sábado (24), no horário de Brasília, a
melhor nota do país no hipismo adestramento na
história das Olimpíadas. O filho da multicampeã
do basquete, Hortência, obteve a nota média
geral de 70,419%. Essa é a segunda participação
do atleta em Olimpíadas. No Rio de Janeiro, em
2016, ele ficou com 68,071%. Cinco dos sete juízes
avaliaram o conjunto com notas acima de 70%.
Um deles deu a nota 68,370% e a outra avaliou
o desempenho em 68,261%. “O resultado foi
dentro do que esperava. Fiz um errozinho, em um
zigue-zague a galope que tem peso dois. Porém,
estou muito contente, senti o cavalo muito bem lá
dentro”, disse Oliva.

Miriam Jeske/COB

NA QUADRA | Douglas (esq.) contribuiu para a vitória

vantagem, soube administrar o duelo até o final e
vencer por 25 a 15.
O jogo foi especial para
um ponteiro que virou
sucesso absoluto nas redes sociais. Aos 25 anos,
Douglas Souza foi acionado ao longo do duelo pelo
técnico Renan Dal Zotto e,
com 10 pontos marcados,
ganhou também milhares
de seguidores.
Um dos principais assuntos no Twitter, Douglas
começou chegou ao Japão
com pouco mais de 250
mil fãs no Instagram; ao

término do debute contra
os tunisianos, já se aproximava dos 2 milhões. A
simpatia nos stories, ao
apresentar a Vila Olímpica e também ao mostrar
o dia a dia da delegação,
ganhou o coração dos torcedores brasileiros.
“O nosso time está muito pronto e eu só fiz o meu
trabalho. Estou ali para
ajudar sempre que precisar. É uma vibe totalmente
diferente. Fui preparado,
estou muito feliz, confiante e bem fisicamente”, disse Douglas.

3A3

Brasil e Holanda
fazem grande jogo
O Brasil empatou com
a Holanda por 3 a 3 no
torneio de futebol feminino da Olimpíada. O
jogo, válido pela 2ª rodada do grupo F, ocorreu
nNeste sábado (24) no
estádio Miyagi, em Tóquio.
A seleção começou
perdendo logo aos dois
minutos de jogo com um
gol da atacante Miedema. Mas mostrou forças
e empatou aos 15 min
com a artilheira Debinha. Ela começou a jogada dando um bom passe
para Duda na direita e
recebeu o cruzamento e
finalizou duas vezes para

deixar tudo igual.
Aos 13 min da etapa
final, o Brasil ficou atrás
novamente no placar.
Após cruzamento da esquerda, Miedema subiu
mais alto do que a zaga
e completou de cabeça
para o gol. Só que aos
18, após Ludmila ter
sido derrubada na área,
Marta cobrou o pênalti
e empatou o jogo. Aos
22, aproveitando falha
das holandensas, Ludmila driblou a goleira e
deixou o Brasil na frente.
fechando o placar em 3
a 3, Dominique Janssen
fez gol de falta.
| AGÊNCIA BRASIL

OLIVA | Cavaleiro obteve nota média geral de 70,4%

Duas esperanças de medalha
são eliminadas na esgrima e tiro
Duas esperanças de medalha para o Brasil foram
eliminadas dos Jogos de Tóquio nesta sábado
(24). A brasileira Nathalie Moellhausen foi
derrotada por 10 a 9 na esgrima individual por
Rossella Fiamingo, da Itália, na fase 16-avos de
final. Entretanto, com um golpe fatal, Fiamingo,
vice-campeã olímpica no Rio em 2016, finalizou e
derrotou Moellhausen por 10 a 9. Medalha de prata
em 2016, Felipe Wu participou da disputa dos 10
metros com pistola de ar no tiro esportivo. Porém,
o brasileiro passou longe de conseguir repetir o
feito em Tóquio. Wu ficou em 32º colocado entre
os 36 atiradores que disputaram as qualificatórias
e foi eliminado - apenas oito avançaram à final. Os
brasileiros Alison e Álvaro estrearam com vitória
por 2 sets a 0 (21/16 e 21/17) sobre os argentinos
Azaad e Capogrosso. Ágatha e Duda venceram a
dupla argentina Gallay e Pereyrapor 2 sets a 0, com
parciais de 21 a 19 e 21 a 11.
Wander Roberto/COB

DUPLA | Ágatha e Duda estrearam com vitória

Sam Robles/CBF

QUADRO DE MEDALHAS
COLOCAÇÃO
OURO
1º- China
3
2º - Itália
1
3º -Japão
1
4º - Coreia do Sul
1
29º - Brasil
0

JOGAÇO | Marta (dir.) marcou um dos gols da seleção

PRATA
0
1
1
0
0

BRONZE
1
0
1
2
0

TOTAL
4
2
2
3
0
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SUMARÉ 153 ANOS

Em crescente desenvolvimento, com diversas obras em andamento
mesmo durante um momento difícil de pandemia, Sumaré assume
protagonismo na região e ganha visibilidade nacional e internacional.
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HISTÓRIA

Das sesmarias à pujança
de uma futura metrópole

Com um crescimento
contínuo desde a década
de 1950, as perspectivas
apontam para um futuro
cada vez mais promissor

Igreja Matriz de Sant’Ana

S

Transporte coletivo da época

Praça da República

Estação Ferroviária

umaré tem sua origem vinculada às
sesmarias. As mais
antigas referências à região do Quilombo, há
mais de 200 anos, são encontradas em documentos de doação das sesmarias. A região, então,
passou a ser formada por
fazendas. Em suas culturas, destaque para o café.
Com povoados formados,
no dia 26 de julho de 1868
foi construída uma capela dedicada a Sant’Ana,
marco da fundação de
Sumaré, que celebra nesta segunda-feira (26) seus
153 anos.
Em 1875, com a inauguração da estação da
Companhia Paulista de
Estradas de Ferro, o povoado progrediu rapidamente. A estação recebeu
o nome de um dos maiores engenheiros brasileiros, Antonio Pereira
Rebouças Filho, e o local
antes conhecido como
Quilombo, passou a ser
chamado Rebouças.
Em 1920, em franco
desenvolvimento, o povoado já contava com
energia elétrica, posto
policial, iluminação pública, cartório, escola,
serviço telefônico, igreja
matriz, subprefeitura e
pronto-socorro. O serviço de abastecimento
de água foi inaugurado
em 1934. A denominação Sumaré, nome de

Plataforma de embarque

uma orquídea originária
desta região, se deu em
1945, por meio de um
plebiscito. A mudança
de nome ocorreu devido
à legislação brasileira da
época impedir dois povoados terem o mesmo
nome, e já existia uma
cidade com o nome de
Rebouças no Paraná.
Em 1º de janeiro de
1953, Sumaré conquistou
sua independência de
Campinas, com a emancipação político-administrativa. Desde então,
vem vivenciando um
crescimento vertiginoso.
Se na década de 50 o povoado contava com cerca
de 6.000 habitantes, hoje
a população estimada
é de 286.211 habitantes
(IBGE 2020) – a segunda
maior da Região Metropolitana de Campinas.
Coincidindo com a industrialização do Sudeste, as indústrias alcançaram Sumaré nos anos
50 e o município passou
a ser visto como terra de
oportunidades, atraindo
migrantes de todas as regiões do Brasil.
Hoje, a cidade segue
cada dia mais estruturada, destacando-se em
pesquisas nacionais e
internacionais, e enchendo os olhos de investidores. As perspectivas apontam para um
futuro cada vez mais
promissor!

Casarão dos Rohwedder

6.000

1875

HABITANTES TINHA A
CIDADE DE SUMARÉ NA
DÉCADA DE 1950
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GESTÃO

Sumaré comemora seus 153 anos com

protagonismo político inédito
Pela primeira vez na história, a população conta com um deputado estadual e um federal eleitos pela cidade

S

umaré comemora
nesta segunda-feira
(26) o aniversário
de 153 anos num momento de protagonismo
político inédito em toda
a região. Pela primeira
vez na história, a cidade
tem ao mesmo tempo
um deputado estadual,
Dirceu Dalben (PL), e
um deputado federal,
Henrique do Paraíso
(Republicanos).
Além

Representatividade
política tem
produzido muitos
frutos para a cidade

disso, a boa relação do
prefeito Luiz Dalben (Cidadania) com as demais
esferas governamentais,
tanto estaduais como
federais, tem garantido
importantes
recursos
para o município investir em projetos e obras.
Esse
protagonismo
que a cidade vive atualmente no campo político teve início em 2017,
com a posse do prefeito
Luiz Dalben. Dois anos
depois seu pai, Dirceu Dalben, assumiu o
mandato de deputado
estadual. Foi a primeira
vez que a cidade elegeu
um parlamentar com
assento na Assembleia
Legislativa do Estado de
São Paulo. Na mesma
eleição de 2018, o então
vice-prefeito Henrique
Stein, o Henrique do Paraíso, disputou o cargo
de deputado federal e
terminou como primeiro suplente. Em novembro de 2020, a dupla Luiz
Dalben-Henrique Stein

Dirceu Dalben, Luiz Dalben e Henrique do Paraíso: cidade ganha relevância na política estadual e nacional

7ª

31ª

MELHOR CIDADE DO
PAÍS PARA NEGÓCIOS
NA AGROPECUÁRIA

NO RANKING NACIONAL
ENTRE AS MELHORES
PARA O COMÉRCIO

foi reeleita para mais
quatro anos à frente do
comando da prefeitura.
E, no mês passado, Henrique assumiu o mandato de deputado federal,
licenciando-se do cargo
de vice-prefeito.
A representatividade
política já tem produzido
bons frutos para Sumaré. O deputado estadual
Dirceu Dalben já destinou R$ 20,1 milhões de
emendas parlamentares
para o município, além
de conquistar diversas
obras de infraestrutura e
mobilidade urbana, investimentos da Saúde, na
Educação e Segurança.

“Em menos de dois
anos de mandato, o deputado destinou muitos
recursos ao município,
por meio de emendas
parlamentares, e também conquistou importantes investimentos em
infraestrutura para a cidade”, destaca o prefeito
Luiz Dalben.
O deputado federal
Henrique do Paraíso
(Republicanos), que está
com pouco mais de um
mês de mandato, também já está trabalhando
na viabilização de recursos para contribuir com
o desenvolvimento de
Sumaré.

Duplicação de rodovia; ao lado, o gabinete itinerante
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EXCELÊNCIA

Referência nacional e internacional
Com as finanças em ordem e a credibilidade recuperada, prefeitura consegue atrair novos investimentos

S

umaré chega aos seus
153 anos assumindo
novamente seu protagonismo. Comandada
por um prefeito jovem, dinâmico e inovador desde
2017, a prefeitura está com
as finanças em ordem, a
credibilidade recuperada
e, agora, contando com seu
próprio deputado estadual

Sumaré figura no
topo de importantes
rankings nacionais e
internacionais

e, mais recentemente, seu
deputado federal, o município ganhou ainda mais
força e visibilidade, passando a integrar novamente o
mapa das grandes cidades
brasileiras.
Atualmente,
Sumaré figura no topo de
importantes rankings internacionais e nacionais,
destacando-se entre os
5.570 municípios do Brasil.

INDICADORES
DE EXCELÊNCIA

Praça das Bandeiras

Portal Cidade Orquídea

• Sumaré no Top 10 das cidades mais promissoras das Américas para receber investimentos estrangeiros, no quesito custo-benefício (FDI Magazine/2017)
• 7ª melhor cidade do Brasil para receber investimentos no setor de Agropecuária (Melhores Cidades para Fazer Negócios 2.0” / Urban Systems / 2020)
• 31ª melhor cidade do Brasil para receber investimentos no setor de Comércio (Melhores Cidades para Fazer Negócios 2.0” / Urban Systems / 2020)
• 42ª melhor cidade do Brasil para receber investimentos no setor da Indústria (Melhores Cidades para Fazer Negócios 2.0” / Urban Systems / 2020)
• 22ª melhor cidade do país para se viver e 8ª no quesito saúde (IDGM 2021 - Índice dos Desafios da Gestão Municipal)
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INFRAESTRUTURA

Sumaré: um verdadeiro

canteiro de obras

Oferecer uma cidade com
infraestrutura adequada é
essencial para atrair novos
investimentos privados,
que geram mais emprego

Estrada Américo Ribeiro dos Santos (PPG) recapeada e iluminada

Duplicação da Avenida Rebouças

O

ferecer uma cidade com infraestrutura adequada
é essencial para atrair
novos
investimentos
privados – que geram
emprego à população e
aumentam a arrecadação municipal, propiciando um ciclo virtuoso de desenvolvimento.
É notório que Sumaré é
adepta desta estratégia.
Além de realizar o enfrentamento à pandemia e manter os salários
do funcionalismo em
dia, a Prefeitura também
segue investindo em

Pavimentação no Jardim Davina

obras de infraestrutura e
mobilidade urbana.
O PRC (Programa de
Recape Contínuo) ocorre por toda a cidade, re-

Novos investimentos
geram mais emprego
e ajudam a melhorar
a arrecadação

Calçamento e ciclovia na avenida Aladino Selmi

Conceição ao Inoccop.
Os Jardins Vitória, Davina, Parque Ideal, Trevo e
Casa Verde estão sendo
urbanizados. A cidade
ganhou uma nova avenida: a Avenida da Selmi.
E a Avenida Júlio de Vasconcelos, importante via
de acesso à região Central da cidade, está de
“cara” nova.

1,5
cuperando o asfalto de
diversos bairros. Uma
nova ponte foi construída para ligar o Jardim

MILHÃO DE M2 DE
ASFALTO EM RUAS E
AVENIDAS

Avenida Júlio de Vasconcelos

SUMARÉ EM AÇÃO
• Duplicação da ponte da Avenida Emílio Bosco, entre
o Jardim das Estâncias e a Vila Diva;
• Duplicação do trecho da Avenida Rebouças entre a Vila Juliana e o Residencial Veccon;
• Implantação de calçadas e ciclovia na Avenida
Selmi, que faz a ligação do Parque da Amizade
com a Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto;
• Duplicação da Estrada Américo Ribeiro dos
Santos (PPG), com implantação de ciclovia;
• Infraestrutura completa para o Jardim Casa Verde,
Jardim Vitória e Jardim Davina;
• Programa de Recape Contínuo: 1,5 milhão de metros
quadrados de asfalto novo.

Ponte na Avenida
Emílio Bosco
Galerias pluviais na avenida Rebouças
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ENTREVISTA COM O DEPUTADO ESTADUAL DIRCEU DALBEN

Fortalecer Sumaré
e os municípios paulistas

Parlamentar está empenhado
na integração das várias regiões
para garantir um novo salto de
desenvolvimento para a cidade

C

om uma trajetória política ascendente, que o
transformou em um dos
parlamentares mais respeitados no Estado de
São Paulo, o deputado
estadual Dirceu Dalben
afirmou, em entrevista
ao TODODIA, que pretende fazer do seu mandato um instrumento
para o fortalecimento
das cidades do interior.
“É importante manter
um bom canal de comunicação com todas as
esferas governamentais,
apresentar as necessidades dos municípios
e trabalhar para que as
melhorias cheguem até
a população”, destaca. Confira a seguir os
principais trechos da
entrevista
concedida
pelo primeiro deputado estadual eleito por
Sumaré, que já foi duas
vezes prefeito, vereador,
presidente da Câmara
Municipal e presidente
do Conselho de Desenvolvimento da RMC:
TODODIA - A sua posse como deputado estadual foi um divisor de
águas para a história política da cidade. Como o
senhor avalia o seu mandato até o momento?
Faça um breve relato das
principais
conquistas
para a cidade de Sumaré.
Dirceu Dalben - Meu
compromisso
sempre
foi fortalecer os municípios paulistas, ser instrumento da população
e a “ponte” para que as
demais esferas governamentais começassem a
olhar com mais atenção
para as cidades do interior, que também precisam de investimentos
e têm grande potencial.
Para Sumaré, com a
graça de Deus e muito
trabalho, estamos conseguindo
transformar
muitos sonhos em realidade. Uma obra muito
importante que está em
andamento é a duplica-

O deputado estadual Dirceu Dalben acena na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

ção da Rodovia Adauto
Campo Dall’Orto, que
liga Sumaré e Paulínia
à Rodovia Anhanguera.
Levamos ao governo do
Estado a extrema necessidade e urgência dessa
obra para a mobilidade
urbana da região e fomos atendidos. Um investimento de mais de
R$ 20 milhões para a população. Também já garantimos a recuperação
de importantes estradas
vicinais de Sumaré: a Estrada Municipal Mineko
Ito (que liga a região de
Nova Veneza à região
da Área Cura, utilizada
também para acesso à
Anhanguera), a Avenida
João Argenton (Sumaré/
Nova Odessa) e a estrada
de ligação com Monte
Mor. As obras devem começar em breve. Além
dessas vias municipais,

Estamos conseguindo transformar
muitos sonhos em realidade
DIRCEU DALBEN
deputado estadual

a Rodovia Virgínia Viel
Campo Dall’Orto (região
central/Anhanguera),
sob responsabilidade do
DER (Departamento de
Estradas de Rodagens),
também será modernizada. Outra conquista
de extrema relevância,
que vai garantir mais um
grande salto de desenvolvimento para Sumaré, é a construção de três
novos viadutos ligando
a região central a outras
regiões. As obras serão
realizadas pela Rumo
Malha Paulista, em um
prazo de cinco anos. São
investimentos que a prefeitura não conseguiria
realizar sozinha, por isso
encampamos essa luta e
realizamos um trabalho
intenso junto ao governo federal, ao governo
estadual e a Rumo. Foram várias reuniões,
audiência pública, visitas in loco e seguimos
acompanhando de perto
o andamento dos projetos para início das obras.
Outra conquista do nosso mandato também é a
retomada das obras da
ETEC Sumaré. A licitação está em fase final.
Hoje, temos dois pólos
da ETEC funcionando
em Sumaré, com o curso de Administração na
Escola Estadual João

Franceschini e o curso
de Logística no prédio
da FATEC. Um prédio
próprio para a ETEC vai
possibilitar aumentar a
quantidade e a variedade de cursos aos nossos
jovens. E ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, formar mão de
obra local, é de extrema
importância neste momento de pandemia.
Além dessas e outras
conquistas intermediadas pelo nosso mandato, também temos
destinado recursos para
Sumaré por meio das
nossas emendas parlamentares. Para a prefeitura, já são mais de R$
17,8 milhões, que têm
garantido investimentos
importantes na Saúde
e no enfrentamento à
pandemia, em obras de
infraestrutura, recape,
pavimentação, implantação de academias ao
ar livre, mini arenas esportivas e ainda equipamentos para a Defesa
Civil. Também destinamos R$ 1,85 milhão via
emendas parlamentares
para o Hospital Estadual
de Sumaré e mais R$ 500
mil para entidades como
a APAE, Pestalozzi e Pró-Memória. Com fé e trabalho, vamos conquistar
muito mais.

É importante manter um bom canal
de comunicação com todas as esferas
governamentais
DIRCEU DALBEN
deputado estadual

Quais as prioridades
até o final do mandato,
visando o desenvolvimento da cidade de Sumaré?
Seguimos
com
as
mesmas
prioridades:
garantir investimentos
na Saúde; na Educação
– principalmente em
cursos de qualificação
profissional; em projetos
sociais – muito importantes neste momento
de pandemia; e em obras
estruturantes para a cidade. Acredito que estes
são os pilares para que
o município continue
se desenvolvendo com
qualidade de vida e justiça social.
Duas vezes prefeito,
presidente do Conselho
de Desenvolvimento da
RMC em duas oportu-

nidades, três vezes vereador, presidente da
Câmara, deputado estadual, o que mais falta
para a trajetória política do cidadão Dirceu
Dalben? Quais são seus
projetos políticos para
o futuro?
Sou muito grato a
Deus por tudo que Ele
me proporcionou e também à população, que
confiou a mim esses
mandatos. Costumo dizer que sou instrumento de Deus, o que Deus
preparar, eu vou estar
aqui para cumprir minha missão. Iniciei minha trajetória política
como vereador, porque
queríamos um bairro
melhor estruturado para
nossas famílias. Quando concorri ao cargo de

ANIVERSÁRIO SUMARÉ 153 ANOS
prefeito, nossa intenção
era levar o desenvolvimento e integração para
toda Sumaré, garantir
uma cidade com mais
qualidade de vida e justiça social para todos. Seguimos com este mesmo
propósito agora como
deputado estadual, buscando melhorias para
os municípios paulistas.
Já sou muito feliz e grato por poder contribuir
com o progresso de Sumaré e todo o Estado de
São Paulo. Confio a Deus
o futuro. Independente
de mandato, vou continuar trabalhando pela
população, por aqueles
que mais precisam, lutando pela implantação
das verdadeiras políticas
públicas.
A boa relação com o
governo do Estado tem
garantido investimentos em projetos e obras
para a cidade. Existem
ações do governo estadual em andamento,
que podem ser anunciadas para a cidade nos
próximos meses?
Como deputado, sou
instrumento para que
a população seja ouvida e atendida. Então é
importante manter um
bom canal de comunicação com todas as esferas
governamentais, apresentar as necessidades
dos municípios e trabalhar para que as melhorias cheguem até a população. Com a graça de
Deus, já conquistamos
investimentos que há
muito tempo eram esperados pelos moradores
e seguimos trabalhando
para que outros projetos sejam colocados em
prática em breve. Com fé
em Deus, ainda teremos
muitas notícias boas
para a população de Sumaré e todo o Estado de
São Paulo!
De que forma o deputado tem auxiliado
Sumaré no combate à
pandemia?
Além de destinar recursos das nossas emen-

das para o custeio da
Saúde e aquisição de
ambulância e equipamentos – que já totalizam R$ 6,458 milhões
entre a prefeitura e o
Hospital Estadual de
Sumaré –, também intermediamos junto ao
governo do Estado a
abertura de leitos e envio de respiradores para
atender à população.
Foram mais 20 leitos na
UPA Macarenko e 40 no
hospital de campanha
que funciona no prédio do antigo Hospital
Madre Theodora. Recebemos também respiradores para essas duas
unidades e o Hospital
Estadual. Tão importante quanto, também
é a assistência social às
famílias afetadas pela
pandemia. Intermediamos o apoio do Estado
às ações que vêm sendo
realizadas pelas prefeituras e foi implantado
o “Bolsa do Povo”, que
reúne vários programas
que visam amparar a população em situação de
vulnerabilidade social.
Sumaré já recebeu 9.980
cestas básicas por meio
do programa “Alimento Solidário” e também
solicitamos e fomos
atendidos para que os
alimentos da merenda
escolar
continuassem
chegando aos alunos,
mesmo sem aulas presenciais. São também
575 famílias sumareenses beneficiadas com o
Vale Gás e o programa
“São Paulo Acolhe” vai
auxiliar financeiramente famílias em situação
de vulnerabilidade social que perderam parentes vitimados pela
Covid-19. Bom lembrar
que temos um projeto
de lei semelhante tramitando na Alesp (PL nº
32/2021), que autoriza o
Estado a conceder auxílio financeiro a pessoas
portadoras de sequelas
devido à contaminação
pelo coronavírus. Em
paralelo a essas ações,
também estamos buscando apoio aos traba-
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Dirceu Dalben, deputado estadual e Luiz Dalben, prefeito de Sumaré

Daqui a dez anos, quero levar meus
netos para passear por Sumaré e
mostrar a eles o quanto a cidade
progrediu
DIRCEU DALBEN
deputado estadual

lhadores do transporte
escolar, comerciantes,
autônomos, micro e
pequenos empreendedores – aqueles que de
alguma forma tiveram
seu trabalho, suas atividades afetadas. Nosso
mandato tem atuado em
diversas frentes, a fim de
auxiliar não apenas Su-

Gabinete itinerante do deputado: fiscalizando a destinação dos recursos

maré, mas todos os municípios paulistas no enfrentamento à Covid-19.
Qual o cenário pós-pandemia que o deputado avalia para a
cidade de Sumaré, em
termos de retomada da
capacidade de investimento, desenvolvimento e elaboração de políticas públicas?
Temos reunido todos
os esforços para auxiliar
o prefeito Luiz Dalben
neste desafio que é realizar o enfrentamento
à pandemia, cuidando
da saúde, mas também
investindo em obras e
outros serviços essenciais para a população
e o desenvolvimento da
cidade. Por isso, além
de destinar recursos
para auxiliar no custeio
da saúde, nosso mandato também tem contribuído com as áreas
de infraestrutura e mobilidade urbana. Como
falamos anteriormente,
são diversas obras em
andamento,
conquistadas junto ao governo

do Estado, governo Federal, a concessionária
Rumo, mas há também
as obras de menor porte, que temos contribuído por meio das nossas
emendas parlamentares. Já destinamos mais
de R$ 11 milhões para a
construção de pontes de
ligação dos bairros, duplicação e pavimentação
de ruas e avenidas, recapeamento asfáltico. A
cidade está sendo muito
bem cuidada, os pagamentos estão em dia, e
isso é muito importante
durante e após a pandemia. Uma cidade bem
estruturada atrai investidores, favorece a geração de emprego, renda
e, consequentemente, o
desenvolvimento econômico. As perspectivas
são muito boas e vamos
seguir trabalhando para
que Sumaré continue
nessa crescente. Somente as obras que serão
realizadas pela Rumo
Malha Paulista, que são
a construção de três
viadutos em Sumaré e
ampliação da ferrovia,
vão gerar centenas de
empregos e garantir um
salto de desenvolvimento muito grande para o
município.
Como o cidadão, pai e
avô Dirceu Dalben vê a
cidade de Sumaré daqui
a 10 anos?
UMA CIDADE INTEGRADA, FORTE, COM
QUALIDADE DE VIDA
E JUSTIÇA SOCIAL.
Quando iniciei minha
trajetória política, meu
objetivo era construir

uma cidade melhor para
os meus filhos, netos e
todas as famílias sumareenses. Como prefeito,
conseguimos levar asfalto, esgoto, unidades de
saúde e escolas para todas as regiões de Sumaré. Integramos a cidade
construindo avenidas,
mas também reduzindo a desigualdade social entre o Centro e os
bairros mais afastados.
O prefeito Luiz Dalben
tem realizado um excelente trabalho – e quem
diz isso não é apenas o
Dirceu Dalben pai e cidadão, mas a população
que o reelegeu –, seguindo nosso mesmo propósito de construir uma
Sumaré cada vez melhor
para se viver, com qualidade de vida e justiça
social para todos. Ele é
um jovem muito determinado, temente a Deus
e age sempre com muito
dinamismo. Tenho certeza que Sumaré está
no rumo certo, é uma
cidade cada vez mais
forte, mais estruturada,
uma potência em toda
a região, nosso Estado
e país! E isso graças ao
trabalho que vem sendo
desenvolvido pela gestão Luiz Dalben e com
a qual tenho a honra e
obrigação de contribuir
enquanto deputado estadual. Daqui a dez anos,
quero levar meus netos
para passear por Sumaré
e mostrar a eles o quanto
a cidade progrediu, em
tão pouco tempo. É para
isso que trabalhamos 24
horas por dia, sete dias
na semana.
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SUMARÉ EM AÇÃO

Mais desenvolvimento e progresso
Importantes obras de infraestrutura e manutenção proporcionam mais qualidade de vida aos cidadãos

P

ara facilitar o dia a
dia dos cidadãos
e oferecer mais
qualidade de vida a todos, Sumaré avança com
importantes obras de
infraestrutura e manutenção. Além dos investimentos realizados pela
prefeitura, o município
também recebe aporte
de outros entes governamentais. “Agora, Sumaré
é vista com a grandeza
e importância que ela
tem”, afirma o prefeito
Luiz Dalben, referindo-se à conquista de obras
de maior porte, viabilizadas por meio de recursos
do Estado e do governo
federal.

Sumaré
é vista com
a grandeza e
importância
que ela tem
LUIZ DALBEN
prefeito

Obras de duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto seguem em ritmo acelerado

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA ADAUTO
CAMPO DALL’ORTO
Entre as rodovias de pista simples de todo o Estado de São Paulo, a Adauto Campo Dall’Orto é a que
possui o maior volume diário médio de veículos e necessitava urgentemente de duplicação. Cerca de
30 mil veículos circulam por dia pela rodovia, que liga Sumaré, Paulínia e Hortolândia à Anhanguera. O
investimento do Governo do Estado é de R$ 21,3 milhões.

Rodovia Adauto Campo DallOrto está no
programa de recuperação de rodovias

NOS TRILHOS DO DESENVOLVIMENTO
A Rumo Malha Paulista construirá três novos viadutos ligando a região central de Sumaré com outras regiões. O prazo para execução das obras é de cinco anos. A concessionária também duplicará a
linha férrea na região, ampliando o transporte de cargas e, consequentemente, as atividades no porto
seco localizado em Sumaré, que é o maior da América Latina.

Composição ferroviária da Rumo Logística

RECUPERAÇÃO DE VICINAIS
Também foram anunciados recentemente os programas estaduais “Novas Estradas Vicinais” e “Estradas Asfaltadas”, que vão recuperar e modernizar importantes vias em todo o Estado. Sumaré, claro,
foi contemplada e quatro estradas serão beneficiadas:
• Estrada Municipal Mineko Ito (Nova Veneza/Área Cura/Anhanguera);
• Avenida João Argenton (Sumaré/Nova Odessa);
• Vicinal MOR-433 (Sumaré/Monte Mor);
• Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto (Centro/Anhanguera).

Reunião com a diretoria da Rumo
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ENSINO

Capacitação para jovens e adultos
Investir no ensino profissionalizante da mão de obra local amplia as oportunidades a todos os sumareenses

Governo do Estado fez o anúncio da nova Escola Técnica de Sumaré

C

om a cidade em
pleno progresso,
bem estruturada
e preparada para receber novos e grandes empreendimentos, também
se faz necessário investir
na capacitação de mão
de obra local, ampliando as oportunidades aos
sumareenses.
Pensando nisso, a própria prefeitura oferece
ensino técnico na Escola Municipal Dr. Leandro Franceschini, onde
acontecem os cursos de
Administração, Informática, Segurança do Trabalho e Contabilidade.
Em 2018, o município
também passou a con-

tar com a FATEC (Faculdade de Tecnologia),
que atualmente oferece

Município ganhou em
2018 uma unidade
da FATEC, que
oferece dois cursos

os cursos de Gestão de
Recursos Humanos e
Gestão de Negócios e
Inovação.
Na Univesp, a população pode cursar Ciência
de Dados, Tecnologia da
Informação, Engenha-

ria de Computação, Engenharia de Produção,
Letras - Habilitação em
Língua Portuguesa, Licenciatura em Matemática e Pedagogia.
E não para por aí: também funcionam na cidade dois pólos da ETEC
(Escola Técnica) – na Escola Estadual João Franceschini, com o curso
de Administração, e na
FATEC, com o curso de
Logística.

07
SÃO OS CURSOS
OFERECIDOS NO POLO
UNIVESP DE SUMARÉ

Polo da Univesp em Sumaré

Obras da ETEC agora são retomadas

Deputado Dirceu Dalben no anúncio de retomada das obras da ETEC

Para ampliar o acesso
de jovens e adultos a cursos profissionalizantes,
gratuitos e de qualidade,
Sumaré também conseguiu que o governo do
Estado retome as obras
do prédio próprio da
ETEC. O deputado estadual Dirceu Dalben, que
reuniu-se diversas vezes
com representantes do
Estado e do Centro Paula
Souza, informou que a licitação está em fase final.
Com a construção do
prédio próprio da ETEC
Sumaré, será possível
centralizar e ampliar as
quantidades de cursos
e alunos atendidos. A
previsão é que, na nova
unidade, sejam oferecidos os cursos técnicos
de Eletrônica, Logística,

Fachada da ETEC Sumaré

Meio Ambiente e Química. Os cursos integrados
ao Ensino Médio ainda
serão definidos.
“Com as obras que
estão em andamento, a
perspectiva para Sumaré é de um grande salto de desenvolvimento

nos próximos anos. Por
isso, é importante que
nossos jovens e adultos
estejam preparados para
o mercado de trabalho,
tenham acesso a cursos
profissionalizantes, gratuitos e de qualidade”,
disse o deputado.
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ENTREVISTA COM O PREFEITO LUIZ DALBEN

Por uma Sumaré

forte e atrativa

Prefeitura tem conseguido
fazer uma gestão equilibrada
durante a pandemia,
cuidando ao mesmo tempo
da saúde e da economia

U

m dos mais jovens
prefeitos da região, Luiz Dalben,
de 31 anos, está à frente
do seu segundo mandato
no Executivo de Sumaré
com projetos ambiciosos
para o futuro da cidade
que, em suas próprias
palavras, ninguém ama
mais do que ele. Filho do
deputado estadual Dirceu Dalben (PL), entrou
para a vida pública em
2013. Luiz Dalben é casado com Bruna Borges
e pai de dois filhos, Alice
e Luiz Dirceu. Nesta entrevista ao TODODIA, o
jovem prefeito fala dos
desafios enfrentados no
primeiro mandato, do
resgate da autoestima da
cidade e de seus planos
para o futuro:
TODODIA - No aniversário da cidade, por que
o cidadão deve se orgulhar de morar em Sumaré? Quais os projetos,
ações e políticas públicas desenvolvidas desde
a sua posse em 2017 que
o senhor considera mais
relevantes?
Luiz Dalben - Uma das
bandeiras da nossa administração sempre foi
resgatar o orgulho do sumareense. Desde 2017,
iniciamos um processo
de reconstrução da cidade, Sumaré estava desacreditada, a população
desamparada e sem projetos que fizessem com
que os moradores tivessem o sentimento de
pertencimento, de identidade com o município. Acredito que a ação
mais relevante foi colocar as finanças da prefeitura em ordem. Isso
possibilitou investirmos
em obras que há muito
tempo eram esperadas
pela população, como
pontes, pavimentação,
recapeamento asfáltico,
reformas e construção
de novas unidades de
saúde; permitiu implantarmos diversos projetos
sociais, culturais e esportivos, que vêm sendo
ampliados ao longo dos
anos. Com esses investimentos, aos poucos
fomos recuperando a
autoestima dos moradores e a credibilidade
de Sumaré. Diversos
empreendimentos chegaram à nossa cidade,
como o primeiro shopping, gerando emprego
e renda, além de nova
opção de lazer e entre-

Sumaré tem se tornado um verdadeiro canteiro de obras

Ter um deputado estadual tem nos
ajudado muito a colocar Sumaré de
volta no mapa
LUIZ DALBEN
prefeito de Sumaré

tenimento à população.
Acreditamos que o caminho é oferecer serviços
de qualidade em Sumaré, facilitar o dia a dia dos
moradores, para que se
orgulhem de morar aqui.
E é com este pensamento que temos trabalhado.
Sabemos que sempre
dá para melhorar e para
mim é uma honra poder contribuir enquanto
prefeito. Costumo dizer
podem existir pessoas
que amem Sumaré como
eu, mas, mais do que eu,
não tem. Tenho muito
orgulho da minha cidade
e também de fazer parte
de uma família que sempre lutou pelo desenvolvimento e progresso de

Sumaré, com olhar atencioso para aqueles que
mais precisam.
Pela primeira vez, a
cidade conta com um
deputado estadual e um
deputado federal, além
de manter boa relação
com o governo estadual.
De que maneiras essas
relações políticas revertem em investimentos
para a cidade?
Sempre foi um princípio da nossa administração manter boas
relações com todas as
esferas governamentais.
As cidades precisam receber recursos federais,
estaduais. É um direito
nosso. Os impostos que

arrecadamos ao Estado,
à União, precisam ser
revertidos em melhorias à população. Ter um
deputado estadual tem
nos ajudado muito a colocar Sumaré de volta
no mapa, hoje somos
ouvidos, Sumaré agora
é vista com a grandeza e
o potencial que ela tem.
Graças aos recursos e investimentos conquistados pelo nosso deputado
estadual Dirceu Dalben,
estamos
conseguindo
fazer frente à pandemia
e ainda dar continuidade a obras e projetos de
grande importância para
a população. Nos próximos meses, também vamos colher os frutos de
ter um deputado federal,
nosso vice-prefeito Henrique do Paraíso.
Como o prefeito avalia o cenário do município pós-pandemia, em
termos de retomada do
desenvolvimento econômico, capacidade de
investimento do município e geração de emprego e renda?
Em Sumaré, graças a
Deus, estamos conseguindo fazer uma gestão
equilibrada durante a

pandemia, trabalhando
tanto a questão da saúde quanto a economia.
Estamos realizando o enfrentamento à Covid-19
com seriedade e também investindo em obras
e outros serviços, para
manter a credibilidade
do município perante os
investidores. Também é
importante e temos investido em capacitação
para os empreendedores
locais por meio de parcerias com o Sebrae-SP;
oferta de microcrédito
por meio do Banco do
Povo, que foi reativado
na nossa cidade; estamos
com cursos gratuitos e
online também para o
setor de turismo, por

meio do programa Avança Turismo; e já antecipamos também metade
do 13º salário do funcionalismo para injetar na
economia local. Enfim,
são diversas ações que
garantiram que a pandemia não prejudicasse em
grande escala os cidadãos, a economia local e
as finanças da prefeitura.
Prova disso é que, no ano
passado, apresentamos
saldo positivo na geração
de empregos, foram 498
novos postos de trabalho
de acordo com o levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), do
Ministério do Trabalho
e Emprego. Acreditamos

Já antecipamos também metade do
13º salário do funcionalismo para
injetar na economia local
LUIZ DALBEN
prefeito de Sumaré
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Amparar as pessoas em situação de
vulnerabilidade social é de extrema
importância neste momento
LUIZ DALBEN
prefeito de Sumaré

que, com a finalização da
vacinação nos próximos
meses, Sumaré continuará nesta crescente.
Quais as ações e projetos que a prefeitura
pretende desenvolver na
cidade, ao longo de 2021
e, a médio e longo prazo, até o término de seu
atual mandato?
Para 2021, vamos seguir com os investimentos na saúde, tanto no
que diz respeito ao enfrentamento da pandemia como em obras: temos a UPA Área Cura em
construção, a UPA Macarenko sendo ampliada e também estamos
finalizando o projeto
da UPA Maria Antonia.
Desde o início do nosso mandato, em 2017,
já entregamos 15 novas
unidades de saúde para
a população, incluindo
centros especializados,
e este trabalho de humanização e ampliação do
atendimento continua.
Também vamos dar continuidade ao Programa
de Recape Contínuo – já
são mais de 1,5 milhão
de metros quadrados de
vias recuperadas com asfalto novo –, e às demais
obras de mobilidade urbana, como a duplicação
da Avenida Rebouças no
trecho próximo ao Senai e a duplicação da
ponte da Avenida Emílio
Bosco, entre outras. Já a
Educação, acredito que
vai ser um grande desafio. Mantivemos as aulas de maneira virtual e
temos consciência que,
com o retorno das aulas

presenciais, parte dos
alunos pode apresentar dificuldades. Então
é necessário um grande
planejamento e projetos
que garantam um ensino de qualidade aos nossos alunos. Em paralelo,
também vamos continuar preparando os jovens com cursos profissionalizantes, formando
mão de obra local para
que Sumaré possa continuar sendo competitiva
no mercado de trabalho,
gerando emprego e renda. Além disso, com a
pandemia, a área social
também vem recebendo
e continuará recebendo
atenção especial. Muitas
pessoas perderam aqueles que eram o arrimo
da família, outras ficaram com sequelas em
decorrência da Covid e
podem ter dificuldades
para retornar ao trabalho. Amparar as pessoas
em situação de vulnerabilidade social é de extrema importância neste momento. A médio e
longo prazo, pretendemos colocar em prática

O prefeito Luiz Dalben em seu gabinete

as nossas propostas de
campanha. Ampliar o
atendimento em Saúde,
principalmente em especialidades; entregar
novas escolas e aumentar as vagas – no nosso
primeiro mandato, criamos mais 2.590 novas
vagas na Educação, da
creche ao ensino superior. Além disso, renovar
a iluminação pública;
continuar com a recuperação das ruas e espaços
públicos; dar continuidade também ao projeto
do Anel Viário Orquídea,
que vai interligar toda a
cidade, contando com
os três viadutos que a
Rumo construirá; entregar novos espaços de
esportes, cultura e lazer
para a população; investir na criação de parques

O maior desafio era limpar o nome da
prefeitura para resgatar a credibilidade
do município
LUIZ DALBEN
prefeito de Sumaré

Amor declarado pela cidade onde nasceu e que governa pela segunda vez

lineares. São todos projetos que visam garantir
qualidade de vida à nossa população.
Em termos políticos,
o primeiro mandato foi
mais desafiador do que
o atual? Exemplifique.
Acredito que cada
mandato é igualmente
desafiador, cada um com
seus desafios. No início
do nosso primeiro mandato, em 2017, o maior
desafio era limpar o
nome da prefeitura para
resgatar a credibilidade
do município e conseguir
colocar obras e projetos
em prática. Com planejamento e responsabilidade, conseguimos. Em
2018, elegemos o nosso
primeiro deputado estadual, Dirceu Dalben,
e isso nos possibilitou
colocar em prática projetos e obras importantes
para a população mais
rapidamente.
Estávamos numa situação bem
mais confortável e segura, até que, em 2020, no
último ano do primeiro
mandato, surgiu a pandemia, um grande desafio na área da Saúde.
E ela permanece ativa
no início deste segundo
mandato, trazendo também suas consequências
sociais, na educação, na
economia. Não há como
mensurar o que é mais
desafiador. Desafios são
desafios e estão aí para
vencermos, com fé, a
guia de Deus e muito
trabalho!
A boa relação com o
governador João Doria
e o vice-governador Rodrigo Garcia tem garantido investimentos em
projetos e obras para a
cidade. Existem novas
solicitações feitas pela
prefeitura, que podem
ser anunciadas para a
cidade nos próximos
meses?
Como eu disse anteriormente, sempre foi um
princípio da nossa admi-

nistração manter boas relações com todas as esferas governamentais, para
que os impostos pagos
pela população possam
retornar ao Município
e serem revertidos em
melhorias. Existem, sim,
diversas solicitações que
estão sendo intermediadas pelo nosso deputado
estadual Dirceu Dalben
junto ao governo do Estado, assim como nosso
deputado federal Henrique também buscará
novos investimentos para
Sumaré junto ao governo
federal. Esperamos, em
breve, trazer boas notícias
à população.
Como o cidadão Luiz
Dalben vê a cidade de
Sumaré daqui a 10 anos?
FORTE E ATRATIVA.
É para isso que temos
trabalhado. Quando decidi concorrer ao cargo
de prefeito, meu desafio
pessoal era trazer progresso para uma cidade
que estava estagnada e
desacreditada. Colocar
em prática um plano
que fizesse o município
dar um salto de desenvolvimento em um curto período de tempo.
Com a graça de Deus,
trabalho sério e muita
responsabilidade, conseguimos! Elevamos o
status de Sumaré, que
hoje é reconhecida a
nível estadual, nacional e até mesmo internacional. Nossa cidade
apareceu no top 10 das

cidades mais promissoras das Américas para
receber investimentos
estrangeiros (FDI Magazine). Também estamos
entre as 50 melhores cidades do Brasil para receber investimentos nos
setores de Agropecuária
(7ª), Comércio (31ª) e
Indústria (42ª) [Melhores Cidades para Fazer
Negócios 2.0” / Urban
Systems / 2020]. Já no
início deste ano, o levantamento IDGM 2021
(Índice dos Desafios
da Gestão Municipal)
apontou que Sumaré é
a 22ª melhor cidade do
país para se viver e a 8ª
no quesito Saúde! Dados
como estes nos enchem
de entusiasmo. Hoje
nossa cidade é vista com
a grandeza que ela tem,
é ponto de interesse econômico e continuamos
trabalhando para que,
daqui a dez anos, tenhamos uma cidade ainda
mais fortalecida e evoluída, em pleno progresso, referência em qualidade de vida. É para
isso que luto, quero uma
cidade cada vez melhor
para os meus filhos e
para todos os sumareenses. Somente o projeto
da Rumo Logística de
construir três novos viadutos em Sumaré nos
próximos cinco anos e
ampliar o transporte de
cargas via ferrovia, vai
trazer um desenvolvimento incalculável para
nossa cidade.

Desafios são desafios e estão aí para
vencermos, com fé, a guia de Deus e
muito trabalho!
LUIZ DALBEN
prefeito de Sumaré
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ENTREVISTA

Representatividade no

Recém-empossado, deputado
federal quer aproveitar o
bom relacionamento com
o governo federal para
obter melhorias e mais
investimentos para a região

Governo Federal
H

enrique
Stein
Sciascio, o Henrique do Paraíso,
comemora o aniversário
de sua cidade natal no
auge de sua trajetória
política. Há pouco mais
de um mês, o pai da pequena Liz Ventura Stein
Sciascio, fruto da união
com Débora Ventura
Pereira, tornou-se o primeiro deputado federal
eleito por Sumaré. Nascido em 1985, a política
já estava no sangue da
família. Henrique é neto
dos pioneiros do tomate de Sumaré, o Sr. Dino
Stein e a Sra. Tite Stein.
Sua mãe é a empresária
Noemi Stein e seu pai,
Paulo Sciascio Neto, foi
presidente do Clube
União de Sumaré e vereador por quatro mandatos, chegando a ser o
mais votado da cidade
em 1988, além de seu
irmão, Raí do Paraíso,
que atualmente exerce o
mandato de vereador no
município.
Em 2008, com apenas
23 anos, Henrique foi
suplente na Câmara de
Vereadores de Sumaré.
Quatro anos depois, foi
eleito o vereador mais
jovem da cidade. No ano
de 2014, se candidatou
pela primeira vez ao cargo de deputado federal,
tendo recebido mais de
23 mil votos e sendo o
mais votado em Sumaré.
Henrique do Paraíso recebeu um total de
54.113 votos para deputado federal nas eleições de 2018. Antes, no
ano de 2016, foi eleito
vice-prefeito de Sumaré
ao lado do prefeito Luiz
Dalben,
dobradinha
que se repetiu nas eleições municipais do ano
passado.
Nessa entrevista ao
TODODIA, o deputado federal fala de suas
propostas e da sua visão para uma Sumaré
pós-pandemia. E adian-

licenciado da nossa bancada. E, além do ministro, temos outros cargos
estratégicos no governo
federal. Este bom relacionamento está gerando bons frutos, já colhemos milhões de reais
em investimentos para
Sumaré.

O deputado federal Henrique do Paraíso discursa na tribuna da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF)

Minha relação com o governo federal é
muito boa
HENRIQUE DO PARAÍSO
deputado federal

ta: “somos uma nação
guerreira e vamos retomar o crescimento com
muito suor e trabalho”.
Confira os principais
trechos da entrevista:
TODODIA - O senhor
tem afirmado que seu
mandato será um mandato de construção. O
que será possível construir para Sumaré, em
termos de investimentos, projetos e obras, durante o período em que
o senhor estará exercen-

Nada impede de ficar até o final do
mandato, não existe limite de prazo
HENRIQUE DO PARAÍSO
deputado federal

do o cargo de deputado
federal?
Henrique do Paraíso Agradeço primeiramente a Deus pela vida, saúde e a oportunidade de
estar representando milhões de brasileiros no
Congresso Nacional, aos
meus amigos, familiares
e militantes pelo apoio
e, também, aos 54.113
votos de confiança que
foram depositados em
mim. Essa não é só uma
conquista pessoal, mas
de toda a Região Metropolitana e da minha Cidade Orquídea, Sumaré.
Já nas primeiras semanas do nosso mandato
viabilizamos aproximadamente um milhão de
reais para reforma do
centro esportivo, desencadeamos aproximadamente sete milhões para
construção de duas escolas, viabilizamos nova
frota de ônibus escolares
para a educação básica
pública, estamos traba-

lhando para aumentar
os repasses de recursos
para a inclusão social da
cidade, novas máquinas
para área rural da municipalidade, entre outros
investimentos que iremos anunciar em breve.
Pela primeira vez, a
cidade conta com um
deputado estadual e um
deputado federal, além
de manter boa relação
com o governo estadual.
De que maneiras essas
relações políticas revertem em investimentos
para a cidade?
É um marco histórico
para nossa cidade. A representatividade na Assembleia Legislativa de
SP e no Congresso Nacional, em Brasília, por
si só, acarretam força política para o município.
Sumaré passou a “existir
no mapa” do Estado e do
país, o que, naturalmente, traz os investimentos
para nossa região e nossa
população.
Como o senhor avalia
o futuro pós-pandemia
para a cidade de Sumaré
e também para o país,
em termos de retomada
da capacidade de crescimento?
No momento precisamos voltar as nossas
forças para vacinar e
imunizar toda a nossa
população. Após isto, po-

deremos entrar no mérito
da pós-pandemia, mas
adianto, somos uma nação guerreira e vamos retomar o crescimento com
muito suor e trabalho.
O prefeito Luiz Dalben e o deputado estadual Dirceu Dalben têm
mantido boas relações
com o governo estadual,
que se revertem em investimentos para a cidade. Nesse sentido, o
senhor pretende manter
bons canais de relacionamento com o governo
federal e ministérios?
Há alguma área prioritária que o deputado pretende olhar com
mais atenção?
Minha relação com o
governo federal é muito
boa, inclusive o nosso
partido político, o Republicanos, está à frente
do Ministério da Cidadania, com o ministro João
Roma, deputado federal

Existe a possibilidade
de ser prorrogada sua
permanência no mandato de deputado federal? Caso contrário,
como o senhor pretende continuar ajudando
a cidade de Sumaré a
obter recursos do governo federal para investimentos em projetos e obras?
A licença do deputado
Milton Vieira foi requerida nos termos regimentais, que impõe um
período mínimo de 120
dias, que pode ser prorrogado pelo tempo que
for necessário, portanto, nada impede de ficar
até o final do mandato,
não existe limite de prazo. Sumaré conquistou o
seu primeiro deputado
federal da história, isso
é o que importa, agora a
nossa Cidade Orquídea
tem o seu nome nas escritas do Congresso Nacional, na nossa capital
brasileira, Brasília.
Gostaria que o senhor comentasse sobre outros temas que
não foram abordados
acima e que considere
pertinentes.
Meu grande objetivo é
que, em Brasília, eu consiga conquistar recursos
e investimentos para a
nossa cidade, a Região
Metropolitana de Campinas e demais municípios
do estado de São Paulo.
Fico muito feliz por essa
oportunidade, e espero
que cada sumareense e
cada paulista possa se
sentir representado com
o meu trabalho.

Agora a nossa Cidade Orquídea
tem o seu nome nas escritas do
Congresso Nacional
HENRIQUE DO PARAÍSO
deputado federal
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ESCOLAS MUNICIPAIS

Investimentos na educação

garantem ensino de qualidade
Mesmo durante a pandemia, diversas ampliações e reformas foram feitas para melhorar o ambiente escolar

D

evido à pandemia,
Sumaré mantém
o ensino à distância, com previsão de
retorno presencial gradativo a partir de agosto.
Durante o período, diversos investimentos foram
realizados pela Administração Municipal, a fim
de garantir um ensino de
qualidade às crianças e
adolescentes.
“O ensino remoto foi
um desafio muito grande, mas nenhuma criança ficou desassistida.
Aquelas que não tinham
acesso à plataforma on-line, podiam retirar as
atividades impressas na
própria escola. Os professores também receberam
Chromebooks com internet móvel, o que auxiliou
muito para a realização
das aulas e de vídeo chamadas com os alunos que
apresentavam dificulda-

Ampliações e reformas

EM Profª Maria Luisa Cia Medeiros

des. Agora, estamos concluindo a formação para
o ensino híbrido e todos
os professores e gestores
estão sendo preparados
para manter a qualidade
do ensino da rede municipal de Sumaré”, contou
a diretora da Escola Municipal Alfredo Castro Donaire, Rejane Cuzim.

O ensino remoto foi um desafio
muito grande, mas nenhuma
criança ficou desassistida
REJANE CUZIM
diretora de escola municipal

Com as atividades
presenciais
reduzidas
nas escolas, a prefeitura
aproveitou para investir
também em melhorias
nos prédios, a fim de
oferecer um ambiente
escolar cada vez mais
acolhedor, seguro e adequado à aprendizagem
das crianças.
Todas as salas de aula
receberam aparelhos de
ar-condicionado e, de
36 escolas municipais,
30 receberam melhorias como reforma das
quadras, banheiros com
acessibilidade,
troca
de pisos, portas, caixas
d’água, reparos nos telhados,
manutenções
elétricas e hidráulicas,
pintura, entre outras.

As obras incluem
também a construção
de novas salas de aula,
ampliando a capacidade
de atendimento da rede
municipal de ensino. A
Escola Municipal Parque
Regina, por exemplo, recebeu mais seis salas de
aula. Já as escolas Martha Smolli Domingues,
no Jardim Picerno, e
Arco Íris, na Vila Menuzzo, receberam duas novas salas de aula cada.
O planejamento da
Administração Municipal para 2022 é ampliar
as vagas com a entrega
de novas escolas, além
da instalação de lousas
digitais e câmeras de videomonitoramento em
todas as escolas.
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PANDEMIA

Referência no
enfrentamento

à covid-19
Praticamente metade de toda a
população já recebeu a 1ª dose

P

reservar
vidas,
cuidar e amparar
aqueles que mais
precisam. É com estes
objetivos que Sumaré
vem realizando o enfrentamento à Covid-19.
O município foi o primeiro da Região Metropolitana de Campinas
a se preparar para o
combate da pandemia,
traçando estratégias já
em janeiro de 2020, antes mesmo de qualquer
caso confirmado no Brasil (o que ocorreu dia 26
de fevereiro).
Com planejamento e
organização, o município
capacitou os servidores,
ampliou a quantidade de
leitos, recebeu novos respiradores do Estado e implantou os “covidários”
em todas as regiões, para
atendimento exclusivo
das pessoas com sintomas leves da doença.
Na UPA Macarenko,
foi implantada uma Unidade Respiratória exclusiva para tratamento de
pessoas com Covid e, em
parceria com o Grupo
Amil, Sumaré também
conseguiu colocar em
funcionamento um hospital de campanha – um
dos poucos da região,
com mais 40 leitos.
A vacinação também
segue a todo vapor na cidade e praticamente metade da população já recebeu a primeira dose. A
imunização acontece em
todas as regiões de Sumaré – em escolas, Centro
Esportivo e clube, a fim

de evitar aglomerações
nas unidades de saúde.
“A Saúde Pública sempre foi um desafio em
todas as cidades brasileiras, mas Deus tem nos
abençoado muito, temos
profissionais muito dedicados na rede municipal
de Sumaré, pessoas excepcionais, às quais, em
nome do prefeito Luiz
Dalben, agradeço imensamente toda dedicação
no enfrentamento da
pandemia. Além de todo
esforço da equipe e do
Vacinação contra a Covid-19 segue avançando

Município se
antecipou com
planejamento e
capacitação

dinamismo do prefeito,
precisamos reconhecer
também a importância
de ter um deputado do
próprio município, que
conhece as dificuldades
e nos ajuda muito na
construção de um sistema público de saúde
cada vez melhor. Além de
realizar o enfrentamento
à pandemia, temos que
dar atenção aos demais
serviços de saúde, continuar com as reformas
e construções de novas
unidades, e isso só tem
sido possível porque hoje
podemos contar com um
deputado estadual. Dirceu Dalben muito tem
colaborado com a Saúde
de Sumaré, destinando

Além de realizar o enfrentamento à
pandemia, temos que dar atenção aos
demais serviços de saúde

Saúde pública
sempre foi um
desafio
RAFAEL VIRGINELLI
secretário de Saúde

Funcionário da Saúde trabalhando em unidade respiratória

UPA Macarenko

Respiradores

RAFAEL VIRGINELLI
secretário de Saúde

4,6

1,85

MILHÕES DE REAIS
FORAM DESTINADOS
ATRAVÉS DE EMENDAS

MILHÃO DE REAIS TEVE
COMO DESTINAÇÃO O
HOSPITAL ESTADUAL

Mais leitos para a população

recursos de suas emendas parlamentares e reivindicando também investimentos do Governo
do Estado”, disse o secretário municipal de Saúde,
Rafael Virginelli.
De acordo com a assessoria do deputado estadual Dirceu Dalben, já
são R$ 4,6 milhões destinados para a Saúde de
Sumaré, a fim de auxiliar
no custeio, na aquisição
de ambulância e veículos
para o transporte de pacientes, e na construção
da UPA Maria Antonia.
Mais além, o parlamentar também tem auxiliado o Hospital Estadual
de Sumaré, com a destinação de R$ 1,85 milhão
via emenda e também
encampando lutas para
que outros setores do
hospital prossigam com
o atendimento de qualidade à população.
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SAÚDE

Novas unidades de saúde vão

garantir ampliação do atendimento
Nova UPA na Área Cura está em fase avançada de construção; Maria Antonia também vai ganhar uma unidade

Caps AD

Novas ambulâncias

Ampliação da UPA Macarenko

Base de Excelência da Mulher, iniciativa pioneira na região

A

s obras em Sumaré não acontecem
apenas nos setores de infraestrutura e
mobilidade urbana. A
Saúde também tem recebido atenção especial!
Com o objetivo de
ampliar e qualificar o
atendimento, facilitar
o acesso da população
e reduzir o tempo para
os primeiros-socorros –
que podem salvar vidas,
Sumaré ganhará mais
duas UPAs (Unidades de
Pronto Atendimento):
uma na região da Área
Cura (já em fase avançada de construção, no
Jardim Denadai) e outra
na região do Maria Antonia, cujos projetos estão sendo finalizados. A
unidade ficará no bairro
Angelo Tomazin.
Além disso, a UPA
Macarenko, na região
central, também está
sendo ampliada. A unidade ganhará mais
uma enfermaria com 21
leitos, que está sendo
construída nos fundos,
onde antes era um estacionamento.

PROJETOS INOVADORES
Desde 2017, já foram entregues 15 novas unidades de saúde em Sumaré. Entre elas, estão centros
especializados e pioneiros na região, que visam humanizar cada vez mais o atendimento à população.
- O Centro de Longevidade é voltado para a Melhor Idade (pessoas
acima de 50 anos) e oferece diversas
especialidades médicas.
- Os Centros da Criança (localizados na Área Cura e região central)
são espaços exclusivos para o atendimento infantil e um verdadeiro parque de diversões para os pequenos.

Centro da Criança

- A Base de Excelência da Mulher
(entregue em 2018 e já ampliada no
ano seguinte) foi desenvolvida para
cuidar da saúde da mulher e gestantes de alto risco.

Centro de Longevidade
- A Base de Excelência do Homem é
voltada ao público masculino e também
visa incentivar os homens a cuidarem da
própria saúde.

Maquete da nova UPA 24h

Base de Excelência do Homem

- Em Sumaré, os dependentes químicos também recebem atenção especial.
O CAPS AD (Álcool e Drogas), inaugurado em dezembro de 2019, oferece
cuidados, atenção integral e continuada
a dependentes químicos maiores de 18
anos, por meio do acolhimento, realização de oficinas e grupos terapêuticos
(autocuidado, culinária, horta, música e
ateliê aberto).
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SOLIDARIEDADE

Protagonismo também na

área social
São 29 projetos que visam reduzir a desigualdade e dar mais dignidade

Doação de alimentos via drive thru

C

om ações humanizadas e pioneiras
na região, uma das
prioridades de Sumaré é oferecer cuidado e
acolhimento para toda a
população, mas principalmente às famílias que
se encontram em situação de vulnerabilidade
social. São 29 projetos
sociais realizados no município, com a finalidade
de diminuir a desigualdade social e oferecer a
todos mais dignidade e
qualidade de vida.
Entre estes projetos,
desenvolvidos em parceria com entidades assistenciais, estão a oferta
de cursos de capacitação
profissional e geração de
renda às famílias; ativi-

dades culturais e esportivas para crianças, adolescentes e Melhor Idade;
atendimento especializado a pessoas com deficiência; proteção social

Cidade inovou com
a implantação da
Boutique Solidária e
a Loja de Brinquedos

a adolescentes grávidas e
seus bebês; acolhimento
a moradores de rua; entre outros.
Inovando mais uma
vez, Sumaré também implantou a Boutique Solidária e a Loja de Brin-

quedos Solidária para
distribuir com dignidade as roupas, calçados e
brinquedos que foram
arrecadados junto à população. As famílias de
baixa renda podem escolher os itens que melhor
atendam suas necessidades e que mais lhes agradam. Nos últimos quatro
anos, foram arrecadadas
e distribuídas mais de
250 mil peças de roupas e
30 mil brinquedos.
“Com a chegada da
pandemia, nossas ações
precisaram ser adaptadas e, principalmente,
ampliadas. Muitas famílias perderam seus entes
queridos, pessoas que
eram o arrimo da família
e hoje precisam do apoio

do Poder Público. Com
a graça de Deus e a solidariedade do povo sumareense, estamos conseguindo realizar este
atendimento, oferecendo
suporte e mais dignidade para aqueles que
mais precisam. Acolher
a população vulnerável é
uma premissa do prefeito Luiz Dalben e também
temos que agradecer ao
deputado estadual Dirceu Dalben e ao Governo
do Estado pelo apoio nas
causas sociais. A união
de todos é muito importante neste momento e
tem feito a diferença na
vida de muitas pessoas”,
explicou a presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Mara Dalben.

Alfabetização de idosos

Entrega de kits nutricionais nas escolas

CAMPANHAS
• Campanha de arrecadação de alimentos: 16.699 cestas básicas já distribuídas pela prefeitura;
• Distribuição de kits nutricionais aos alunos das escolas municipais, em substituição à merenda;
• Vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe para pessoas em situação de rua;
• Acolhimento e doação de cobertores e agasalhos a pessoas em situação de rua;
• Atividades on-line para os grupos da Melhor Idade.

PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL CHEGAM A FAMÍLIAS SUMAREENSES
• 9.980 cestas básicas para Sumaré por meio do programa “Alimento Solidário”;
• 575 famílias sumareenses beneficiadas com o Vale Gás;

Oficina de panetone

• Programa “São Paulo Acolhe” vai auxiliar financeiramente famílias em situação de vulnerabilidade
social que perderam parentes vitimados pela Covid-19.

ANIVERSÁRIO SUMARÉ 153 ANOS

Domingo, 25 de Julho de 2021

20

Academia ao ar livre do Virgílio Viel

CIE Bordon

Bosque dos Lagos no Jardim Dall’Orto

LAZER

Uma cidade
cada vez melhor
para se viver
Sumaré prepara seus espaços para que
possam ser aproveitados no pós-pandemia

I
Área de lazer no Parque Florença

nvestindo na qualidade de vida
da população, Sumaré chega
aos seus 153 anos preparando diversos espaços de lazer,
esportes e cultura para que os
moradores possam aproveitar.
A Prefeitura implantou novas
Academias ao Ar Livre e play-

grounds em todas as regiões da
cidade. As obras do CEU Recanto dos Sonhos e CIE do Bordon
foram finalizadas. Uma nova
quadra de futebol society está
sendo construída no Parque
Florença e novas feiras livres e
noturnas foram inauguradas.

Academia ao ar livre no Maria Antonia

Projeto Areninhas

CEU Recanto dos Sonhos

Área de lazer no Parque Santo Antonio
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SEGURANÇA PÚBLICA

Sumaré vive o período
mais seguro de sua história

Redução de 51,7% nos
indicadores reflete o
trabalho integrado que
é desenvolvido entre
as polícias e a Guarda

A

partir de 2017, os
índices criminais
começaram a cair
em Sumaré e, ano a ano,
o município registra recordes históricos, se tornando uma cidade cada
vez mais segura para se
viver.
Segundo dados da SSP
(Secretaria Estadual de
Segurança Pública), em
2016 foram registradas
5.939 ocorrências entre
roubos, furtos e homicídios dolosos, enquanto
em 2020 os números já
haviam sido reduzidos
mais da metade. Foram
2.869 ocorrências no ano
passado.
Para a Administração
Municipal, os números
são resultado de um trabalho integrado desenvolvido entre as polícias
Militar, Civil e a Guarda
Municipal, considerando
ainda que as corporações
estão mais fortalecidas
com investimentos que
vêm recebendo.

Novas viaturas

• Entrega de 11 novas viaturas e Base Móvel para o Canil;
• Nova Central de Comunicação e Monitoramento da Guarda Municipal;

AÇÕES EM PROL DA
COMUNIDADE

• Novos uniformes e equipamentos para a Guarda e Corpo de Bombeiros;
• Tablets nas viaturas da Guarda Municipal;
• Câmeras de videomonitoramento;
• Sistema inteligente de identificação de placas de veículos;
• Aumento do efetivo e novas viaturas para a Polícia Militar;
• Prédios mais adequados para a Polícia Civil;
• Nomeação de uma delegada para a Delegacia de Defesa da Mulher.

Operação Bairro Seguro na Avenida Chico Mendes

ESTATÍSTICAS CRIMINAIS (HOMICÍDIOS
DOLOSOS, ROUBOS E FURTOS)

Viatura

Central de Monitoramento

Redução de 51,7%
Novos uniformes

Tablets para a GM

Fonte: SSP/SP
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DEPOIMENTOS

Sumaré,

meu lugar
Para você, o que Sumaré tem a comemorar nestes 153 anos?
Cite um motivo que te faz ter orgulho de morar na cidade!

Sumaré tem a comemorar sua pujança
econômica. É um dos municípios que mais crescem
no Brasil. Ocupa uma das primeiras colocações na
Região Metropolitana de Campinas. Isto se traduz em
oportunidades de emprego e boas condições de habitação.
Sou americanense de nascimento, mas me sinto sumareense
por adoção. Por conta disso recebi muitas homenagens de
entidades públicas e privadas, inclusive de Cidadão Sumareense. Aqui
fui muito bem recebido pela população local; aqui construí minha independência
financeira. Aqui eu construí minha família, com esposa e três filhos, netos. Participei da
vida social, cultural e política do município, onde cheguei a ser vice-prefeito.
ROBERTO CORDENONSI
Presidente da Associação Pró-Memória

Sumaré chega aos 153 anos enfrentando uma
das maiores crises sanitárias de sua história. No
entanto, a cidade tem mostrado incrível capacidade
de resistir, se reinventar, descobrir novos caminhos para
seguir adiante sustentada pela força da solidariedade,
pela acolhida daqueles que perderam parentes e amigos, pela
vontade e disposição para o trabalho de cada um dos seus moradores. São
esses os motivos que nos fazem encarar esse aniversário como mais um
recomeço na história da cidade, porque acreditamos firmemente em dias
melhores no futuro breve.
VEREADOR WILLIAN SOUZA
Presidente da Câmara Municipal

Celebrar mais um ano da história de
Sumaré é motivo de muito orgulho e alegria. Mesmo
com as dificuldade da pandemia, a nossa querida
Cidade Orquídea chega aos 153 anos em pleno
desenvolvimento, com energia para seguir crescendo e
sendo solo fértil para gente do bem, guerreira e batalhadora!
Para mim é uma grande honra participar, ao lado do prefeito
Luiz Dalben e dos deputados Dirceu Dalben e Henrique do Paraíso, da
construção desta história de protagonismo que a cidade tem alcançado.
Tenho muito carinho por essa cidade acolhedora e maravilhosa. Parabéns,
Sumaré!
WELINGTON DOMINGOS PEREIRA
Secretário Municipal de Governo e Participação Cidadã

É com orgulho que
celebramos o aniversário de
153 anos de Sumaré, cidade
acolhedora, terra de sonhos e
oportunidades. A ACIAS tem
orgulho de fazer parte desta
jornada, de contribuir diariamente
com o desenvolvimento do município, se
reinventando e vencendo os desafios. E é com
a força de vontade e entusiasmo renovados que iremos
driblar os desafios do cenário pós-pandemia. Ao longo da
crise, o comércio provou sua capacidade de renovação e
adaptação. O pior já passou. Agora o comércio se prepara
para dias melhores.

A cada novo dia o brilho da nossa amada cidade de
Sumaré é mais intenso. O que antes era somente um sonho, hoje
já é realidade, novas faculdades e o tão esperado shopping center
se instalaram na cidade, o comércio se expande gerando empregos,
deixando o povo mais feliz e esperançoso. Contamos também
com o esforço dos nossos Deputados (Estadual e Federal), aliados a
uma Administração Municipal atuante e a um Legislativo forte que, com a
participação efetiva da OAB/Sumaré, vêm resultando no crescimento da cidade e, principalmente,
na valorização e no respeito aos interesses dos cidadãos Sumareenses. Com todas estas conquistas
e fatores positivos, ganhamos cada vez mais representatividade, mais recursos, o que faz nosso
município crescer a passos largos.
Parabéns Sumaré pelos seus 153 anos!

JUAREZ PEREIRA DA SILVA

DR. VANDERLEI CORNIANI

Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré

Presidente da OAB Sumaré
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AÇÃO SOCIAL

Natal em clima de união,
solidariedade e conscientização
R

Evento começa a ser
preparado com vários
meses de antecedência e
envolve todas as regiões

esgatando o espírito de fraternidade,
esperança e união,
o projeto socioambiental
“Natal do Bem” é preparado pelo Fundo Social de
Solidariedade de Sumaré
desde 2017. Pioneira na
região, além de promover uma programação
recheada de criatividade,
com apresentações culturais e casinhas do Papai
Noel em todas as regiões
da cidade, a iniciativa
também aborda a conscientização
ambiental
com a decoração sustentável, confeccionada com
garrafas pet doadas pela

Conscientização ambiental dá o tom nos enfeites que são instalados por toda a cidade

Caravana Iluminada de Natal

população e a comunidade escolar. No ano passado, o projeto foi adaptado devido à pandemia,
mas também garantiu a
alegria para as crianças e
pessoas de todas as idades, com ambientes especialmente enfeitados
para proporcionar momentos encantadores.
Em parceria com a Coca-Cola, Sumaré recebeu
a Caravana Iluminada
pelo terceiro ano seguido.
Dessa vez, os caminhões
trouxeram projeções em
alta resolução e um esquema especial para não
gerar aglomeração.

