100 dias de
governo
Prefeito Zezé Gomes
fala dos desafios de
administrar Hortolândia
06 e 07
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Cidades

Indicadores apontam pandemia
em desaceleração em toda região
Dados da última semana epidemiológica mostram queda pela quinta semana consecutiva no número de casos
de Covid nas cidades do entorno de Campinas e reduções também nos registros de mortes e de internações P5
Rafael Bello / COB / Divulgação

Tênis do Brasil
conquista a
1ª medalha
15

Esportes

Bolsonaro
volta a atacar
as eleições
Durante nova “motociata”
neste sábado, o presidente
voltou a ameaçar o processo
eleitoral do país. “Não aceitaremos uma farça”, disse.
BRONZE HISTÓRICO | Luisa Stefani e Laura Pigossi fizeram história neste sábado em Tóquio, ao conquistarem a 1ª medalha do tênis do Brasil
Divulgação

Wine bar é
opção em
Americana
O Vinum Wine Bar, localizado no Jardim São Paulo,
em Americana, oferece uma
verdadeira experiência aos
amantes de vinho da cidade
e da região, com a possibilidade de harmonizações
com pratos e sobremesas.
04 e 05

Clube Gourmet

WINE BAR | Amantes do vinho têm boa opção em Americana
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Energia limpa

23°
9°
Predomínio
de sol
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 2,57%
R$ 5,210

Euro

+ 2,34%
R$ 6,179

Bovespa

- 3,08%
121.800 pontos

SUA SORTE
Mega Sena*
Concurso 2.393 | 24/07/2021

26 - 27 - 28 - 32 - 38 - 51

Quina*
Concurso 5.619 | 30/07/2021

25 - 45 - 54 - 57 - 70

Federal*
Concurso 5.583 | 28/07/2021

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

Bilhete
46270
73202
59463
85128
70504

* Novos sorteios não realizados
até o fechamento desta edição

JOÃO GUILHERME OMETTO
EMPRESÁRIO E MEMBRO DA
ACADEMIA NAC. DE AGRICULTURA

O risco de racionamento de eletricidade decorrente da falta de chuvas
este ano, fator agravante
da crise provocada pela
Covid-19, alerta para a
necessidade de ampliar
a diversificação da matriz energética nacional,
reduzindo a dependência das usinas hidrelétricas. Nesse sentido, é
relevante a contribuição
do setor sucroalcooleiro,
cujas fontes têm grande
potencial, são renováveis
e apresentam baixos índices de emissão de carbono, com reconhecidos
ganhos ambientais.
A bioeletricidade produzida a partir do bagaço
e da palha da cana-de-açúcar, uma das vertentes da contribuição do
setor, já representa 62%
do total de 18,5 gigawatts (GW) da cogeração
existente no País de capacidade instalada em
operação comercial. Essa
possibilidade viabilizou-se pela mecanização da
colheita e do plantio, da
qual resultaram níveis de
sustentabilidade incomparáveis em todo o mundo e que incluiu a capa-

citação de profissionais
para operar equipamentos com alto índice de
tecnologia embarcada. O
gás natural responde por
17% e o licor negro, 14%.
Este é um fluido resultante do processo produtivo
da indústria papeleira.
Outra fonte importante de eletricidade é o
biogás, cujo potencial no
Brasil é de 170.912 GWh
(fonte: ABiogás), o maior
do mundo. Em volume,
21,1 bilhões de normais
metros cúbicos por hora

É relevante a
contribuição do setor
sucroalcooleiro
ao País
(Nm³/h) advêm do segmento sucroenergético;
6,6 bilhões, de ramos
distintos da produção
agrícola; 14,2 bilhões, da
pecuária; e 2,2 bilhões, do
saneamento. Esse combustível, em sua versão
purificada, compara-se,
em termos energéticos,
ao gás natural fóssil, com
a vantagem de ser totalmente renovável e ter
pegada negativa de carbono.
O etanol de cana-de-açúcar completa o
aporte do setor à matriz
energética nacional. De
acordo com o primeiro
levantamento da safra
2021/22 da Companhia
Nacional de Abasteci-

mento (Conab), a produção será de 27 bilhões de
litros. Embora haja uma
redução de 9,1% em relação aos 29,7 bilhões
referentes à temporada
anterior, devido à queda
da demanda atrelada às
quarentenas e ao distanciamento social, o Brasil
continua sendo o segundo maior produtor mundial, atrás apenas dos
Estados Unidos. Neste
país, porém, a maior parte advém do milho, apresentando maior custo e
menor índice energético.
Cabe lembrar que o etanol de cana-de-açúcar é
praticamente neutro em
emissões de carbono e
renovável, além de gerar
renda, empregos e ingresso de dólares resultantes
da exportação. Somente no primeiro bimestre
deste ano, na comparação com igual período de
2020, as vendas externas
cresceram 50,9%, alcançando 343,31 milhões de
litros, e a receita aumentou 22%, somando US$
158,22 milhões (fonte:
Secex/Ministério da Economia).
Apesar de todas as dificuldades inerentes à pandemia, o setor sucroalcooleiro fornece energia
limpa para mover fábricas, iluminar cidades,
abastecer o transporte e
gerar divisas no comércio
exterior. São combustíveis que contribuem para
a retomada do crescimento e a recuperação da
economia nacional.

IMAGEM DO DIA
Fernando Frazão Agência Brasil

FRASE DO DIA

Sentimento é de
paz, de conquista,
é um sonho
conseguir uma
medalha olímpica

Como economizar com
combustíveis

ANELISE SANTOS
DIRETORA DE REDE DA
TICKET LOG

Estratégias para economizar são sempre
bem-vindas tanto pelas empresas como pelos consumidores. Mas
definir a melhor forma
de fazê-lo é um desafio,
e isso se aplica à busca por menores gastos
com combustíveis.
Um dos grandes desafios da gestão de frotas - ou dos utilitários
nas casas dos brasileiros - é analisar a viabilidade das diferentes
opções para abastecimento e garantir a utilização do combustível
mais factível para as
características dos veículos utilizados. É comum que surjam várias
dúvidas sobre o potencial de economia da gasolina e do etanol.
Com os carros flex no
mercado brasileiro, o
planejamento de abastecimento de frotas
pode ser flexibilizado.
É importante analisar,
além da variação de
preço entre as diferentes opções nos postos,
o desempenho do veículo com cada uma
delas para fazer um
bom planejamento e
escolher o melhor tipo
de combustível a longo
prazo.
O etanol é vantajoso em trânsitos truncados, em que o carro
anda um pouco e logo
para novamente, pois
tem melhor arrancada. Já com a gasolina o
carro consegue andar
mais quilômetros sem
precisar de novo abastecimento.
O debate entre gasolina e etanol é também

LAURA PIGOSSI

FALECIMENTOS

Tenista brasileira, ao
conquistar o bronze nas
duplas nos Jogos de Tóquio,
ao lado de Luisa Stefani

Santa Bárbara d’Oeste

Clarice Aparecida Nelis Pinto

TÁ NA RUA | Acolhimento à população vulnerável em situação de rua durante

período de frio intenso é um desafio para as cidades.
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geográfico. Um e outro
são mais vantajosos
a depender do estado
onde são consumidos. O ideal para tomar uma decisão é que
seja feita uma análise
mensal considerando
os preços atualizados
e avaliando o custo do
quilômetro de cada
combustível, além de
uma revisão sempre
que ocorrerem oscilações de preço, como
por exemplo em períodos de entressafra.
Para calcular o comparativo entre os dois
combustíveis,
basta
dividir o preço do etanol pelo da gasolina. É
um processo simples e
que não exige mais que
uma calculadora: se a
porcentagem do custo
por quilômetro do etanol for menor que 75%
(0,75) do valor da gasolina, compensa encher
o tanque com o etanol.
Se for maior, vale mais
a pena escolher a gasolina. Historicamente,
temos registros de estados onde o etanol permanece mais vantajoso
em boa parte do ano,
como Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Mato
Grosso.
A gasolina, ainda assim, é o tipo de combustível mais usado
em veículos no Brasil, e
oferecida nos postos na
opção comum ou aditivada. Nesta comparação, a opção aditivada
é melhor porque, com
seus componentes químicos adicionados, ela
ajuda a limpar o motor,
o sistema de combustível e os bicos injetores, resultando em uma
melhora no desempenho e na eficiência do
veículo.
A economia gerada
pela gasolina aditivada
é explicada pelo fato de
que, quando o motor
fica sujo, ele pode perder rendimento e aumentar o consumo de
combustível.
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FAM vai oferecer espaço para Equoterapia
em aulas de Medicina Veterinária

A Clínica Escola de Veterinária da Faculdade de
Americana é um ambiente para um aprendizado
cheio de atividades práticas. Uma delas, que já tem
seu espaço e dentro de alguns meses já deverá ter atividades, é o espaço para Equoterapia.
Mas você conhece os benefícios desta atividade?
A Equoterapia ou terapia assistida por cavalos é um
método terapêutico que utiliza o cavalo por meio de
uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde,
educação e equitação, buscando o desenvolvimento
biopsicossocial de pessoas com deficiência.
“A gente não vê a hora de começar as aulas nesta
área da equoterapia, poder além de ensinar nossos
alunos, colaborar com muitas pessoas que necessitam de atendimento através desta atividade”, comentou professor do curso de veterinária da FAM, Mauricio Etechebere.
É uma forma de reabilitação baseada na neurofisiologia tendo como base os padrões de movimentos
rítmicos e repetitivos da marcha do cavalo. Ao caminhar, o centro de gravidade do cavalo é deslocado
tridimensionalmente, resultando em um movimento
similar ao da marcha humana com movimentos alter-

Somos FAM de Pets!

nados dos membros superiores e da pelve.
Na Equoterapia, o Médico Veterinário é o único
profissional capacitado para avaliar a saúde de um
cavalo terapeuta. Ele exerce a função de orientador,
informando e ensinando os cuidados básicos de saúde e higiene, bem como suas particularidades.

Jean e Mick

Ele também deve participar do desenvolvimento e
acompanhamento do projeto, realizando avaliações
frequentes e estabelecendo cuidados higiênico-sanitários.
“A saúde plena do animal terapeuta é um aspecto
essencial e visa não somente ao bom desempenho
e bem-estar animal, mas também a garantia de que
não haverá transmissão de doenças dos cavalos às
pessoas”, disse Etechebere.
Toda terapia deverá ter o acompanhamento do Médico Veterinário, permitindo a interação entre diferentes profissionais e a garantia do comportamento e
do bom estado higiênico-sanitário do animal.
Para conhecer mais sobre o espaço de Equoterapia
da FAM, acesse nossos canais online no YouTube e
Instagram @famamericana, além do site: f am.br

Missy Corona e Maria Clara

Kauan Marques e Brenda

WhatsFAM (19) 99437.9555 | 0800 771 2449 • Av. Joaquim Boer, 733 - Jardim Luciene
CEP: 13477-360 | Americana/SP • vestibular@fam.br
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fogocruzado@tododia.com.br

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
As vereadoras Professora Juliana (PT), Nathália Camargo (Avante) e Leonora Périco (PDT) protocolaram na
Câmara de Americana um requerimento em que pedem
realização de audiência pública para debater os 15 anos
da promulgação da Lei Maria da Penha e os avanços e
desafios na rede de atendimento às mulheres vítimas de
violência na cidade. A proposta é realizar o encontro no dia
18 de agosto. No documento, as parlamentares destacam
que o objetivo da audiência é avaliar o quanto o município
tem avançado na execução de políticas para proteger as
mulheres contra as diversas formas de violência desde a
promulgação da lei e discutir quais foram os mecanismos
de proteção criados, seu funcionamento e verificar como
vem sendo feito o enfrentamento da violência na cidade.

MERENDA
Ainda na Câmara de Americana, o vereador Marschelo Meche (PSL) andou
solicitando informações
oficiais da prefeitura sobre
processos de compras
de alimentação escolar
para o segundo semestre
de 2021. No documento,
o parlamentar diz ter
recebido “questionamentos sobre os processos de
compras de alimentos na
merenda escolar”, mas não
menciona quais.

MERENDA (2)
No requerimento
protocolado na Câmara,
Meche pede informações
ainda sobre contratos de
compra com fornecedores
investigados pela Polícia
Federal, Ministério Público
Federal ou outro órgão
e indaga se a prefeitura
responde ou participa de
processos de investigação
ou judiciais através do
seu setor jurídico. Está
na pauta da sessão da
próxima quinta, dia 5.

ENQUANTO ISSO, NO FACE
Um internauta anda revoltado com o Chico Sardelli (PV) e, no
Facebook, está questionando o chefe do Executivo americanense,
diante da notícia da ação contra o prefeito no caso em que ele
é acusado de receber R$ 100 mil via caixa 2 do Grupo CCR em
2013, quando era deputado. Ontem, em mais uma postagem, o
internauta reclamou ter sido “bloqueado” em um dos perfis do
prefeito no Face ao indagá-lo sobre o assunto. “Bom dia. Você não
está bloqueado e foi respondido na outra vez em que fez a mesma
pergunta. Mas vou responder novamente. À época citada na ação
eu sequer era candidato e os autores da ação vão chegar à mesma
conclusão que a Justiça Eleitoral sempre chegou, aprovando
todas as minhas contas eleitorais. Sou ficha limpa e nunca recebi
recursos de forma irregular desta ou de qualquer outra empresa e
ao término do processo, isso será comprovado”, postou Chico.

TITULO FOGO6
Texto Fogo.

TITULO FOGO7
Texto Fogo.
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EMPREENDIMENTO

N.O aprova loteamento
e garante nova represa
Contrapartida de empresa prevê obra que ampliará abastecimento da cidade
Divulgação / Prefeitura de Nova Odessa

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

A Prefeitura de Nova
Odessa aprovou um empreendimento habitacional que garante, como
contrapartida ao município, a construção da nova
represa para o abastecimento da cidade, anunciada no último mês de
maio pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD). A aprovação
foi publicada em decreto
muncipal.
Segundo a Prefeitura,
trata-se da segunda parte da renegociação realizada pela Administração
em 2021 com a empresa
responsável por dois empreendimentos na cidade, que já haviam sido
previamente aprovados
no ano passado.
Ambos os empreendimentos imobiliários da
Cataguá Construtora e

ÁREA | Local onde a represa será construída em N. Odessa

Incorporadora Ltda. já
haviam sido pré-aprovados em 2020 pela gestão
municipal anterior, mas
com outras contrapartidas, que foram consideradas “muito baixas” pela
gestão de Leitinho.
Segundo a Administração, a renegociação
permitiu que as contrapartidas anteriormente
aprovadas para os em-

preendimentos
Jardim
Flamboyant e Jardim das
Videiras fossem “unificadas” numa grande obra
compensatória ao município – o complexo de represa e parque público ao
longo da Rua Fioravante
Martins. “O pedido de
emissão de diretrizes do
Jardim das Videiras, que
é de 2019, também havia
recebido aprovação pré-

via da Prefeitura em 2020,
na gestão anterior. Agora,
só após a renegociação
por maiores contrapartidas conduzidas pela atual
gestão, eles obtiveram a
aprovação definitiva”, explicou a Prefeitura.
Além de ampliar a capacidade de reservação
de água bruta da cidade
em até 20%, a obra vai
incluir também um novo
parque linear com pista
de caminhada, ciclovia e
paisagismo no entorno
da nova represa, que será
formada pelas águas das
nascentes dos córregos
Capuava e Piconi, entre
outras fontes menores.
Estimada previamente
R$ 3,7 milhões, a incorporadora vai destinar R$
500 mil para projeto e licenciamento, mais R$ 2,1
milhões para as obras – o
que ultrapassar esse valor
deve ser arcado pela Coden Ambiental.

CIDADES
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PANDEMIA

Região tem nova queda
nos números da Covid

Divulgação

Registro de casos cai pela 5ª semana e de mortes, pela 3ª semana seguida
DA REDAÇÃO
REGIÃO

Reflexo direto do avanço da campanha de vacinação, a pandemia de Covid-19 dá claros sinais de
desaceleração em toda região. Dados de uma nova
análise do Observatório
da PUC-Campinas, divulgados nesta quinta-feira
(29), mostram queda nos
registros de novos casos
da doença pela quinta
semana consecutiva nos
42 municípios da área
do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde de
Campinas). O número de
mortes pelo novo coronavírus também caiu pela
terceira semana seguida
e a quantidade de novas

internações por Covid recuou 16%.
Conforme a nova Nota
Técnica semanal do Observatório da PUC-Campinas, produzida por seis
especialistas a partir dos
dados oficiais do governo
do estado, foram registrados, na última semana
epidemiológica (até 24 de
julho), 8,7 mil casos no
DRS-Campinas (variação
de -19,4%, em relação à
semana anterior). Destes,
5,7 mil casos foram nas
20 cidades da RMC, que
por sua vez teve queda
de 18,8% na comparação
com a semana passada.
Campinas, sede da região,
viu cair os novos casos em
16,8%.
Os registros indicam

ainda 290 mortes na semana nas cidades da área
do DRS-Campinas – o que
representa uma queda
de 11,8% em relação aos
óbitos pela doença na
semana anterior. Destas
mortes, 232 ocorreram
nas cidades da região metropolitana de Campinas
– uma redução de -3,7%
na comparação com o período anterior.
INTERNAÇÕES
A pressão sobre o sistema de saúde também começa a ser aliviada, com
nova queda expressiva no
número de internações
pela Covid na área do
DRS-Campinas. Segundo
os registros, foram 1015
internações, contra 1211

na semana anterior, uma
redução de mais de 16%.
“Apesar de ainda em
patamares elevados, os
números seguem diminuindo, agora já próximos
aos valores das primeiras
semanas do ano de 2021.
A pressão sobre o Sistema
de Saúde começa a se aliviar. Mesmo com desmobilização de alguns leitos,
houve redução nas taxas
de ocupação”, aponta parte da conclusão dos especialistas do Observatório
da PUC-Campinas.
A tendência de queda
observada na região nesta semana se refletiu em
praticamente todo o estado. Quinze dos 17 Departamentos Regionais de
Saúde apresentaram taxas

EFEITO DIRETO | Vacinação avança, Covid-19 recua

decrescentes de novos casos em relação à semana
anterior. O DRS-Campinas é o segundo em número de casos e óbitos,
atrás apenas da Grande
São Paulo.
Até 24 de julho, haviam
sido notificados 445,4 mil
casos de Covid e 13 mil
mortes nas 42 cidades li-

gadas ao DRS Campinas
– letalidade de 2,93%. Na
RMC, foram 311,1 mil casos positivos da doença e
9,5 mil óbitos – letalidade
de 3,05%.
As informações completas da análise estão
disponíveis em https://observatorio.puc-campinas.
edu.br/covid-19/.

SAÚDE

AMERICANA

Sumaré implanta nova sala
Prefeitura e Dom Bosco se unem
em projeto para preservar abelhas de vacinação na área central
A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e
o Colégio Salesiano Dom
Bosco firmaram uma parceria para a execução do
projeto para preservação
de abelhas, chamado “Vamos polinizar essa ideia”.
O prefeito Chico Sardelli (PV), e o secretário
de Meio Ambiente, Fábio
Renato de Oliveira, estiveram, na tarde de sexta-feira (30) na escola para
discutir a ação, que abrangerá toda a população.
O objetivo do projeto
é aumentar a população
das abelhas sem ferrão,
que estão ameaçadas de
extinção, preservando as
espécies da região, como
a Jataí, Mandaçaia e Arapuá, mocinha branca, mirim preguiça, entre outras,
que têm uma importante
função de polinização no
meio ambiente.
O secretário de Meio
Ambiente explicou que
as equipes de educação
ambiental vão receber
instruções para replicar o
projeto na cidade.
“Será criada a Vila das
Abelhas nas dependências da Secretaria do Meio
Ambiente e, por meio da
Secretaria de Educação, o
tema poderá ser inserido
junto aos alunos e professores, focando na educação para conservação.
Serão destinados locais

Marília Pierre / Prefeitura de Americana / Divulgação

PARCERIA | Dom Bosco e prefeitura pelas abelhas

públicos para instalação de iscas e enxames,
como parques e praças,
e vamos incentivar a população a adotar uma
colmeia nas residências”,
adiantou o secretário.
O padre Aramis Biaggi,
diretor geral do colégio,
ressaltou a importância da
parceria com a prefeitura.
“O projeto de reprodução
e preservação das abelhas
para a polinização vai deixar a cidade mais bonita e
fazer de Americana uma
cidade melhor. Agradecemos ao prefeito pela parceria, para levar adiante e
ampliar esta ação”, disse.
A ideia do projeto foi
discutida no último dia
22, na sede da Secretaria
de Meio Ambiente, com
representantes do Colégio Dom Bosco, Paula
Parolin, educadora educacional, e Bianca Moro

Carlstron, professora e
bióloga, embaixadoras
do projeto que começou
no primeiro semestre
deste ano na escola.
De acordo com elas, o
movimento busca, com a
criação de pequenos meliponários urbanos, e divulgação de informações,
trabalhar a preservação e
manutenção de espécies
de abelhas sem ferrão
dentro da cidade.
No encontro desta sexta-feira, foram entregues
aos participantes do projeto Certificados de Ações
de Sustentabilidade e
Proteção do Meio Ambiente aos alunos e educadores do Colégio Dom
Bosco. A escola foi representada pelos alunos
Théo Cardoso Lusvordes,
Pedro Henrique Buzinaro
e Agnes Donaire dos Santos Chaves. | DA REDAÇÃO

Em celebração aos 153
anos de Sumaré, comemorados no último dia
26, a prefeitura entregou
neste sábado (31) a nova
sala de vacina do Centro da Criança, na região
central. Além da atualização vacinal dos pequenos, até as 14h haverá
avaliação motora e nutricional para crianças de 0
a 14 anos, atendendo todas as normas sanitárias
e de proteção.
A sala de vacina funcionará de segunda a
sexta-feira, das 8h às
15h30, com todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização, e
estará aberta para todas
as crianças, ampliando o
atendimento.
“Implantamos o Centro

da Criança em 2018 para
humanizar ainda mais
o atendimento pediátrico na nossa cidade, oferecendo assistência em
saúde às nossas crianças.
Neste período de funcionamento, atendemos
cerca de 4 mil crianças. E
neste mês de aniversário,
intensificamos os atendimentos, ampliando as
avaliações para as crianças que ainda não são
atendidas na unidade.
Além disso, vamos inaugurar a nova sala de vacina, ampliando os locais
de vacinação de nossas
crianças”, explicou Mara
Dalben, presidente do
Fundo Social de Solidariedade.
O espaço foi idealizado
pelo Fundo Social, em

parceria com a Secretaria
de Saúde e São Leopoldo
Mandic, e está localizado
ao lado do Ambulatório
de Especialidades.
O Centro da Criança
conta com atendimento
médico em um ambiente
personalizado.
São oferecidos atendimentos de pediatria,
neonatologia, gastroenterologia, pneumologia,
infectologista, neurologista, alergologista, nefrologista, endocrinologista,
hebiatria e cardiologista.
Para o atendimento no
Centro da Criança, os pais
ou responsáveis devem
procurar a unidade básica
de saúde mais próxima,
que realiza uma triagem
e faz o encaminhamento.
| DA REDAÇÃO

Divulgação

CENTRO DA CRIANÇA | Espaço também conta agora com sala de vacinação

CIDADES

Domingo, 1 de Agosto de 2021

06

ENTREVISTA
Fotos: Divulgação

Após 100 dias no
cargo, Zezé Gomes vê
Hortolândia avançar
Prefeito fala dos desafios e dos projetos ao assumir o
governo depois da morte do líder Angelo Perugini
DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

A vida de José Nazareno
Gomes sempre foi recheada de desafios. Paranaense
de Cornélio Procópio, esse
ex-metalúrgico encontrou
em Hortolândia, há 42
anos, o lugar onde decidiu construir sua vida – e
mais ainda, uma trajetória
política intrinsecamente ligada à luta do então
distrito de Sumaré para
se tornar cidade. Na Hortolândia onde construiu
família com Maria dos
Anjos e se tornou pai de 4
filhos, Zezé Gomes, como
é mais conhecido, acabou
cruzando pelo caminho
outros idealistas da mesma causa, como Angelo
Perugini. Parceiro de lutas
pelo desenvolvimento de
Hortolândia nos últimos
30 anos, Zezé construiu
ao lado do amigo uma
trajetória política marcante: vereador por dois
mandatos, de 2008 a 2016,
quando foi eleito vice-prefeito de Perugini (então
em seu terceiro mandato
à frente da prefeitura hortolandense). O sucesso
da dupla na condução da
cidade entre 2017 e 2020
garantiu a eles a reeleição
nas conturbadas eleições
do ano passado, em plena
pandemia.
Mas eis que apenas quatro meses após o início do
quarto mandato de Perugini, o destino interrompeu a
sua trajetória e ele faleceu
no dia 1º de abril, vítima
da nefasta Covid-19. Parecia mentira, logo no dia 1º
de abril, mas o parceiro de
tantas lutas do passado, da
construção política de um
ideal, desaparecera como
um sopro da vida de Zezé

Gomes e dos hortolandenses, após uma longa agonia no hospital.
Estava posto diante do
vice-prefeito, aos 61 anos,
o seu maior desafio: assumir o governo, manter
em pé a cidade enlutada
pela perda de seu maior
expoente político e seguir
adiante com os planos de
desenvolver Hortolândia –
mesmo com tantos desafios, em plena pandemia
avassaladora que torna
tudo mais difícil.
Zezé Gomes então assumiu o cargo cinco dias
após a morte de Perugini,
dia 6 de abril, sob os olhares de toda a cidade, que
espera dele o pulso necessário para conduzir a travessia no pós-pandemia
que felizmente parece se
avizinhar.
100 DIAS
Hoje, pouco mais de 100
dias à frente do governo
municipal, completados
no último dia 15, o agora prefeito Zezé Gomes já
consegue fazer um balanço desse período inicial
simbólico no cargo. Em
entrevista ao TODODIA
na última sexta-feira (29),
ele falou sobre a difícil missão de suceder um nome
tão importante na cidade,
destacou a resiliência com
a qual toda a administração vem enfrentando essa
transição, e elencou diversos projetos que estão sendo colocados em prática,
mostrando – na visão dele
– que a cidade segue avançando, mesmo com todas
as dificuldades impostas
pela crise sanitária e mesmo pela perda do saudoso
Perugini. Leia a seguir os
principais trechos da conversa:

TODODIA - No dia 15 de
julho, o senhor completou
seus 100 primeiros dias à
frente da prefeitura, um
período simbólico. Dentro desse pouco tempo de
trabalho, o que o senhor
destacaria de positivo?
ZEZÉ GOMES – 100 dias
dá a impressão de ser um
período curto, ainda mais
para uma Administração
Pública Municipal. Mas
esses 100 dias à frente do
Poder Executivo, completados no dia 15 de julho,
foi um período de muitas realizações, onde não
deixamos a peteca cair. A
prefeitura, apesar da pandemia, não parou. Avançamos muito no trabalho
de vacinação em massa
da população, garantimos o alimento no prato
das famílias em situação
de vulnerabilidade social
e alcançamos indicadores positivos em relação
à geração de empregos e
abertura de novas empresas. Não paramos nenhuma obra municipal, todas
elas seguem avançando
em ritmo acelerado. Isso
demonstra a nossa resiliência, nossa capacidade
de superar adversidades e
continuar avançando.
Como foi assumir o governo municipal nas circunstâncias que o senhor
assumiu?
Assumir uma prefeitura como a de Hortolândia
não é uma tarefa fácil,
ainda mais da forma que
tudo aconteceu. Assumi
uma Administração após
a trágica perda do saudoso prefeito Angelo Perugini. Foi um momento
difícil, porque acima de
tudo o Angelo era meu
amigo de décadas e desde

ZEZÉ GOMES | Prefeito de Hortolândia diz que cidade segue evoluindo, apesar da Covid

Assumir uma prefeitura
como a de Hortolândia não é uma
tarefa fácil, ainda mais da forma
que tudo aconteceu. Tem sido
um grande desafio e uma grande
responsabilidade suceder o Perugini

o tempo que Hortolândia
era Sumaré a gente participou de inúmeras lutas
por melhorias e, juntos,
trabalhamos e vivemos as
transformações da cidade
nos últimos 30 anos. Agora, voltando à nossa realidade, eu estava vice-prefeito pelos últimos quatro
anos e era um vice atuante, que estava ao lado do
Perugini. Em Hortolândia,
o que apresentamos para
a comunidade foi um projeto, projeto esse vitorioso,
e que vem dando certo. É
esse projeto que estamos
dando continuidade.

Como tem sido o desafio de suceder um administrador marcante na
política de Hortolândia
como foi o Perugini?
Tem sido um grande
desafio e uma grande responsabilidade suceder o
Perugini. Ele foi um administrador, foi admirado
não apenas pelas pessoas
de Hortolândia, mas seu
trabalho é reconhecido
na nossa região e também
nacionalmente, haja vista
os prêmios que Hortolândia vem recebendo nos
últimos anos. Em 2005,
quando o Angelo foi eleito

prefeito pela primeira vez,
ele implantou o seu projeto de desenvolvimento de
Hortolândia e esse projeto segue até hoje. E é esse
projeto que daremos continuidade, defendendo o
legado deixado e avançando nas ações planejadas
para a conquista de uma
cidade mais humana,
sustentável e inteligente.
Recentemente demos a
ordem de serviço para a
criação de um super viário, com mais de cinco
quilômetros de ruas e avenidas, que fará a ligação
das regiões da Vila Real
com a da Avenida Panaíno. Integrar o município é
um dos grandes desafios e
é o que faremos à frente da
prefeitura. O Angelo era
meu amigo e, como bom
professor que era, aprendi muito ao seu lado, especialmente nos últimos
quatro anos, quando fui
seu vice-prefeito. Trabalho
diariamente para que a
população valorize e reconheça cada conquista.
CONTINUA NA PÁG. 7

ANOS DE LUTAS | Zezé Gomes e o saudoso Angelo Perugini iniciaram a trajetória política em Hortolândia há mais de 30 anos, mas o destino os separou em 1º de abril de 2021
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TODODIA – O senhor
acredita que a pandemia
já está sendo controlada?
Qual a perspectiva para
os próximos meses em
termos de retomada da
economia?
Zezé Gomes – Acredito que com o avanço da
vacinação, o número de
internações vem indicando uma forte queda,
o que é muito bom para
aliviar a pressão em nossa rede municipal. Com
a redução no número de
internações, o Plano São
Paulo tem apontado para
uma maior flexibilização
da economia, o que é bom
para os nossos comerciantes e setor de serviços. Em
março de 2020, quando
começou a pandemia, a
economia como um todo
deu uma recuada, mas em
Hortolândia o setor conseguiu se manter. Aqui, no
auge da pandemia, registramos a chegada de novas
empresas, como o grupo
Assaí que implantou um
atacadão, o que resultou
na geração de emprego e
renda em nossa cidade.
Neste ano, recentemente, uma multinacional
anunciou investimentos
na ordem de 100 milhões
de dólares na criação de
uma planta para processamento de proteína vegetal. Existem outros empreendimentos que estão
com conversação avançada e devem, em breve,
anunciar oficialmente os
investimentos. Segundo o
Caged, nos cinco primeiros meses deste ano, mais
de 1.200 novos empregos
com carteira assinada de
saldo positivo foram registrados no município. Sem
dúvida, são importantes
termômetros e que acompanhamos diariamente.
O que o cidadão de
Hortolândia pode esperar da prefeitura para os
próximos meses?
Trabalho,
Trabalho,
Trabalho! Os 100 primeiros dias foram de muito
trabalho e vamos continuar com esse ritmo, garantindo novas obras de
mobilidade urbana, criação de parques lineares,
construção de ciclovias,
novos investimentos da
iniciativa privada, enfim,
uma cidade em constante
movimento, rumo ao desenvolvimento com mais
qualidade de vida e justiça social.
E para os próximos
anos da nova gestão, que
ainda está no início, quais
são as metas?
É dar continuidade ao
projeto que vem dando
certo, desde 2005. Hortolândia é a segunda cidade do Brasil com melhor saneamento básico.
Aqui, tratamos 99% do esgoto e até o final do nosso governo será de 100%.
Aqui criamos os ecopontos, recuperamos áreas

GIRO

Obras da nova alça de acesso
pela SP-101 estão em nova etapa

POSSE | Zezé discursa na Câmara ao assumir o governo municipal, no dia 6 de abril

Revolucionamos o sistema
viário, criando grandes avenidas para
melhorar o deslocamento das pessoas.
Atualmente estamos criando o maior
viário da história de Hortolândia

OBRAS | Prefeito dá especial atenção ao sistema viário

degradadas e criamos os
parques socioambientais.
Cuidamos bem do meio
ambiente e avançamos a
cada dia. Além disso, revolucionamos o sistema
viário, criando grandes
avenidas para melhorar
o deslocamento das pessoas. Atualmente estamos
criando o maior viário da
história de Hortolândia.
São ações que vão consolidando a nossa cidade
como uma das melhores
do Estado de São Paulo e
do Brasil.
A área ambiental, aliás,
tem tido atenção e vários
projetos da administração ultimamente. Parques estão sendo criados,
com novo sistema de iluminação sendo trocado.
Qual a importância desses projetos e o que mais
vem por aí nessa área?
Com a criação de parques, com a construção de
ciclovias e pista de caminhada, temos o objetivo

de oferecer mais esporte
e lazer para a nossa comunidade. Isso significa
mais qualidade de vida.
Nosso governo vem implantando luz de LED em
todas as ruas e avenidas e,
nada mais justo, que levar
essa tecnologia para dentro dos parques. Os locais
cada vez mais iluminados
representam mais segurança para todos. As famílias passam a frequentar
e a cidade ganha. Aqui,
todos os parques e praças
receberão essa iluminação. Um bom exemplo
é a Praça A Poderosa, no
Rosolém. Estamos revitalizando o espaço e levaremos atividades culturais,
esportivas, feira-livre e as
barraquinhas da economia solidária. Queremos
que as praças sejam ocupadas pelas pessoas, pois
a praça é o lugar do povo!
Algumas importantes
obras viárias, interligando regiões da cidade,

também têm sido feitas.
Qual o plano nessa área
de mobilidade urbana?
Nosso plano é integrar
Hortolândia. Os viários já
construídos, aliado ao que
esta em construção, unirá
todas as regiões do município. Isso não acontecerá
apenas para os veículos,
mas iremos interligar todas
as ciclovias. Até 2024 serão
mais de 100 quilômetros
de ciclovias. Essa interligação reduz distância e
melhora significativamente nossa mobilidade. Isso
é bom para os moradores,
como para as empresas
que aqui estão e as que vão
chegar. Todos ganham!
Qual o grande sonho
que o senhor gostaria
de realizar, para a cidade, enquanto prefeito de
Hortolândia?
Meu grande sonho é garantir oportunidades para
todos. Quando realizamos
obras de mobilidade, estamos trabalhando no planejamento do município
e isso deixa nossa cidade
ainda mais atrativa para
novos investimentos da
iniciativa privada. Com
mais empresas, o morador tem a oportunidade
de ter emprego, gerar renda e melhorar de vida. Isso
diminui as desigualdades,
a pessoa passa a consumir
no município, o mercadinho ganha, a loja de roupas ganha, toda uma cadeia ganha. Enquanto eu
for prefeito eu conseguir
criar essas oportunidades,
diminuindo as desigualdades, ficarei extremamente feliz.
Quando o senhor deixar o cargo para o seu
sucessor, de que forma
gostaria de ser lembrado
pela população de Hortolândia?
Desde os meus tempos
de metalúrgico e quando
fui ser dono de ferro velho, sempre fui conhecido
como uma pessoa trabalhadora. Na prefeitura, no
cargo de prefeito, não será
diferente. Prometo muito
trabalho e espero ser reconhecido pelo trabalho.

As obras do complexo viário sobre a Rodovia
Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101), em
Hortolândia, estão em nova etapa. A concretagem da
base da nova alça de acesso foi concluída e o próximo
passo é a pavimentação do trecho de entrada para
quem vem de Campinas e saída para quem segue
sentido Monte Mor. A faixa de aceleração também
está em fase final de implantação. As alças de acesso
foram construídas sobre vigas com 32 metros de
cumprimento depositadas no vão central do viaduto,
sobre a linha férrea da Rumo. O primeiro dos três
viadutos foi inaugurado em setembro passado.
Agora, outros dois dispositivos, integrantes do
complexo que permite acesso a Hortolândia são
construídas pela EMTU (Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos), em parceria com a
prefeitura. As alças de entrada facilitarão o fluxo
para o motorista que vêm de Campinas rumo ao
centro de Hortolândia e, respectivamente, da saída
de Hortolândia sentido Monte Mor. As duas alças
darão acesso à SP-101 e comporão o complexo viário
que conecta a rodovia ao Corredor Metropolitano,
segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana.
Divulgação

OBRAS | Alça de acesso na SP-101 segue avançando

Obra de novo viário na região
central avança em Hortolândia
Foi iniciada, no decorrer desta semana, mais
uma etapa para a construção do maior conjunto
viário de Hortolândia, que vai desde a Vila
Real, na região central, até a área sob a Ponte
da Esperança, próximo da avenida Panaíno,
no bairro Green Park. Está em andamento a
escavação para aterro da tubulação de concreto
que receberá as redes de águas pluviais na área
localizada atrás dos prédios do Jardim Minda. A
obra, realizada pela Prefeitura de Hortolândia,
já teve concluída a etapa de limpeza e
nivelamento do terreno na região central, onde
as intervenções acontecem atualmente. Nos
próximos dias, o trabalho continua no sentido
da avenida Amélia Basso Breda, trecho onde já
é possível ver a demarcação do novo sistema
viário. Segundo a Secretaria de Obras, o prazo
de execução do trabalho é de 12 meses. As
intervenções serão realizadas com recursos
do Banco CAF (Banco de Desenvolvimento da
América Latina), proveniente de financiamento
internacional contratado pela Prefeitura em
2018 para realização de diversas obras de
infraestrutura e mobilidade urbana, ações que
garantirão a retomada do desenvolvimento
econômico da cidade. De acordo com a
Secretaria de Obras, o maior complexo viário da
história de Hortolândia, terá 5,1 km de extensão
interligando avenidas, integrando bairros e
contribuindo para melhorar o fluxo de veículos
na cidade, garantindo mais desenvolvimento
para o município. Motoristas que saem das
regiões dos jardins Minda, Nova Hortolândia,
Campos Verdes e Santa Clara do Lago, por
exemplo, para chegarem à Vila Real, ganharão
tempo no tráfego. A urbanização embaixo da
Ponte da Esperança (Estaiada), com a criação de
uma nova área de lazer, também trará grandes
benefícios para a população.
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Bolsonaro ignora apelos do
centrão e volta a atacar eleição
Em motociata no interior de SP, presidente diz que “não aceitará farsa”
Reprodução / Redes sociais

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ignorou apelos de líderes e
dirigentes de partidos do
centrão, que dão sustentação ao seu governo, e
voltou a atacar o sistema
eleitoral durante manifestação a seu favor em
Presidente Prudente (SP)
neste sábado (31).
Em transmissão ao
vivo na quinta-feira (29),
Bolsonaro havia feito o
mais duro ataque contra as urnas eletrônicas,
sem, entretanto, apresentar qualquer prova
das supostas fraudes nas
eleições que denuncia há
três anos. Ministros do
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) e do STF (Supremo Tribunal Federal)
reagiram nos bastidores,
e aliados do centrão apelaram ao presidente para
que moderasse o tom.
Dois dias após os ataques e a disseminação de
informações falsas, porém, Bolsonaro afirmou
em palanque que a democracia só existe com
eleições limpas e que não
aceitará uma “farsa”.
“Queremos eleições,
votar, mas não aceitaremos uma farsa como
querem nos impor. O
soldado que vai à guerra
e tem medo de morrer
é um covarde. Jamais
temerei alguns homens

ATAQUE | Bolsonaro participou de motociata neste sábado

aqui no Brasil que querem impor sua vontade”,
disse. O discurso de Bolsonaro foi transmitido
ao vivo em suas redes sociais, mas a transmissão
enfrentou
problemas
técnicos e caiu diversas
vezes.
A motociata em Presidente Prudente foi a
sexta promovida pelo
presidente, que voltou
a ignorar protocolos sanitários, gerar aglomerações e cumprimentar
apoiadores sem máscara.
Acompanharam o chefe
do Executivo os ministros Marcelo Queiroga
(Saúde) e Tarcísio de

Freitas (Infraestrutura).
A manifestação ocorreu em meio ao avanço
da variante delta da Covid-19, mais transmissível que as demais. O
Brasil registrou 886 mortes pela doença nesta
sexta-feira (30), e chegou
a 555.512 óbitos desde
o início da pandemia. A
média móvel de mortes é
de 1.013 - o país está há
191 dias seguidos contabilizando mais de 1.000
mortes por dia.
As cinco motociatas
anteriores foram realizadas entre maio e julho, em Brasília, Rio de
Janeiro, São Paulo, Cha-

pecó (SC) e Porto Alegre.
O presidente anunciou
que a próxima será em
Florianópolis, no dia 7 de
agosto.
CUSTO
Segundo resposta obtida pela reportagem via
Lei de Acesso à Informação, somente a motociata realizada no Rio em
maio custou ao menos
R$ 231 mil aos cofres
públicos, somando os
gastos com o cartão corporativo, transporte terrestre, passagens, telefonia e diárias.
Na soma não estão inclusos os custos do governo estadual com reforço no policiamento.
Na motociata da capital
paulista, esses gastos
chegaram a R$ 1,2 milhão com a participação
de 1.433 policiais, cinco
aeronaves, dez drones e
aproximadamente 600
viaturas, informou a Secretaria de Segurança
Pública do estado.
Para a passagem de
Bolsonaro em Presidente
Prudente, foi bloqueado
o acesso das principais
rodovias que vão para
o norte do Paraná, para
a divisa de Mato Grosso do Sul, para a capital
paulista e para o norte
do estado de São Paulo.
Foram escalados para o
evento 500 policiais militares, 150 rodoviários,
batalhões especiais e um
helicóptero.

PATRIMÔNIO CULTURAL

Museu da Língua Portuguesa é reaberto
Mais de cinco anos depois de ser parcialmente
consumido por um incêndio, em dezembro de
2015, o Museu da Língua
Portuguesa, no centro de
São Paulo, foi reinaugurado numa cerimônia exclusiva para convidados
neste sábado (31).
Estiverem presentes o
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e
o secretário de Cultura,
Sérgio Sá Leitão. Ainda
participaram da solenidade os ex-presidentes
Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso
– todos os ex-chefes do
Executivo ainda vivos foram convidados, além do
presidente Jair Bolsonaro

Divulgação / Governo do Estado de SP

ENTREGUE | João Doria participa da cerimônia no museu

(sem partido), que não se
manifestou sobre o evento. José Sarney havia confirmado presença, mas
não pôde ir.
Autoridades de países
lusófonos também compareceram, como o pre-
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sidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o
de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.
A instituição foi homenageada no evento com a
Ordem de Camões pelo
presidente português.

Ao custo de R$ 85,8
milhões, a reconstrução
do museu, concluída em
dezembro de 2019, ficou
a cargo do governo do
estado de São Paulo em
parceria com a Fundação
Roberto Marinho. Cerca
de R$ 34 milhões vieram
do seguro, e o restante foi
bancado por empresas
e patrocinadores, como
Grupo Globo, Itaú e EDP.
A reabertura estava
prevista para o ano passado, mas teve que ser
adiada devido à pandemia. O público poderá
visitar o local já neste
domingo (1º), reservando ingressos em sympla.
com.br.
| FOLHAPRESS

GIRO

Energia elétrica: bandeira tarifária de
agosto se manterá vermelha, diz Aneel
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)
decidiu manter a bandeira vermelha, patamar
2, para o mês de agosto. Com isso, o custo
de cada 100 kilowatt-hora (kWh) consumido
continua sendo de R$ 9,492. Segundo a agência,
não houve mudança nos cenários hidrológicos
do país. Ou seja, os reservatórios das usinas
hidrelétricas ainda sofrem com o período de
seca, forçando o uso de fontes de energia mais
caras. “Agosto inicia-se com igual perspectiva
hidrológica, com os principais reservatórios do
SIN [Sistema Interligado Nacional] em níveis
consideravelmente baixos para essa época do
ano. Essa conjuntura sinaliza horizonte com
reduzida capacidade de produção hidrelétrica”,
explicou a Aneel em nota divulgada ontem.
Arquivo

CUSTO | Bandeira vermelha deixa conta mais cara

Sem regras, aulas podem aumentar
casos de Covid, diz estudo brasileiro
A volta às aulas presenciais sem o cumprimento
rígido de protocolos de segurança pode aumentar
as infecções em até 1.141% nas comunidades
escolares, aponta um grupo de pesquisadores
brasileiros. Uso correto de máscaras,
distanciamento social e monitoramento de casos
suspeitos reduzem significativamente os riscos de
infecção. Se bem executadas, as medidas podem
fazer com que o aumento de contágio seja de
apenas 10% em comparação com manter escolas
fechadas. Os riscos de infecção na retomada das
aulas presenciais foram calculados em um estudo
do ModCovid19, grupo de trabalho formado por
pesquisadores de universidades públicas do país.
Eles simularam os índices de contágio com o uso
de diversos protocolos de segurança.

Com variante delta, uso de máscaras
deve continuar por mais tempo
O avanço da vacinação contra a Covid levou
vários países a dispensar o uso de máscaras.
Mas foi por pouco tempo: a variante delta do
coronavírus forçou um recuo, e o equipamento
de proteção pessoal voltou a ser obrigatório
em diversos lugares. No Brasil, de acordo com
especialistas ouvidos pela reportagem, não
há como ser diferente. Eles afirmam que será
possível pensar em deixar as máscaras de lado
somente quando a maioria da população estiver
totalmente imunizada. Em outras palavras, a
aposta é que todo o ano de 2021 ainda deva ser
acompanhado das máscaras. A variante delta é
mais transmissível que as demais.
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PALESTINA

Joe Sacco diz que violência

cresceu após 30 anos de HQ

Precursor do jornalismo
em quadrinhos, autor
se especializou em
reportagens sobre
áreas de conflito

RAMON VITRAL
FOLHAPRESS

O jornalista e quadrinista Joe Sacco pagou do
próprio bolso sua viagem
pela Cisjordânia e pela
Faixa de Gaza em dezembro de 1991 e janeiro de
1992. Não tinha o respaldo de nenhum grupo de
mídia nem acesso às autoridades locais.
Disposto a viver com
pouco, ele se hospedou
onde foi possível e centrou sua cobertura sobre
o conflito entre Israel e
Palestina na perspectiva
civil. Seu período na região resultou em “Palestina”, cânone do jornalis-

Para quadrinista,
ascensão da extremadireita prejudicou a
Palestina
mo em quadrinhos, que
está sendo relançado no
Brasil 30 anos depois da
ida de Sacco à região.
Hoje, aos 60 anos, o
autor nascido em Malta
e morador de Portland,
nos Estados Unidos, se
diz grato por ter feito seu
trabalho sem nenhum
vínculo institucional e
celebra o impacto de suas
restrições no desenvolvimento da HQ.
“Quando você está se
misturando com as pessoas, frequentando os
cafés delas, quando não
pode se dar ao luxo de tomar um drinque no Holiday Inn, você está numa
seara diferente”, diz o autor, em entrevista. “E isso
meio que se torna quem
você é, se torna aquilo
por que você se interessa,
aquilo a que tem acesso. E
se torna uma história sobre os civis, sobre as pessoas que não têm nada,
porque você meio que
não tem nada”, reflete.
A nova edição brasileira de “Palestina” reúne
as nove edições da série
publicada originalmente
pela americana Fantagraphics entre fevereiro de
1993 e outubro de 1995.
O tomo com a série integral equivale às duas edições avulsas, “Palestina
- Uma Nação Ocupada”
e “Palestina - Na Faixa de
Gaza”, lançadas em português pela editora Conrad em 2001 e 2003.

TRABALHOS | A nova edição brasileira de “Palestina” reúne 9 edições da série publicada nos EUA pela Fantagraphics entre 1993 e 1995

Tudo aumentou. O nível de violência
aumentou, o número de colonos
aumentou e a ocupação se fortaleceu
JOE SACCO
Escritor

Precursor do jornalismo em quadrinhos, Sacco se especializou em
reportagens sobre áreas
de conflito. Entre seus
trabalhos publicados no
Brasil estão “Uma História de Sarajevo”, de
2003, e “Gorazde - Área
de Segurança”, de 2000,
ambos sobre a Guerra
da Bósnia.
“Notas Sobre Gaza”, de
2009, mostra seu retorno
à Palestina para narrar o
agravamento do conflito.
“Derrotista”, de 2003, e
“Reportagens”, de 2012,
são coletâneas de publicações sobre assuntos diversos. No ano passado,
Sacco publicou “Paying
the Land”, ainda inédito
em português, sobre o
extermínio da população
indígena canadense.
Ainda assim, depois de
todos esses anos, “Palestina” segue sendo seu trabalho mais celebrado. Ele
atribui a relevância atual
da obra ao recrudescimento da ofensiva de Israel contra os palestinos.

“Tudo aumentou. O nível de violência aumentou, o número de colonos
aumentou e a ocupação
se fortaleceu. Temos visto
muitos indícios disso. As
demolições de casas estavam acontecendo quando eu estava lá e estão se
intensificando. Portanto,
as pessoas ainda estão
sendo expulsas de suas
terras. O projeto final de
remover os palestinos ou
de os separar de alguma
forma de suas terras continua”, critica.
Na visão do quadrinista, a ascensão de lideranças de extrema direita
simpáticas a Israel em vários países, inclusive nos
Estados Unidos, com Donald Trump, e no Brasil,
com Jair Bolsonaro, ajudou a intensificar ideias
e práticas anti-Palestina
que já estavam em curso
há vários anos.
“O que os palestinos
têm a favor deles, além de
sua própria humanidade? A humanidade deles
simplesmente não fun-

CONFLITOS | Sacco vê semelhanças ao redor do mundo

ciona nesse contexto ou
certamente não funciona
com aqueles que estão no
poder”, afirma Sacco.
Ele também vê paralelos entre conflitos motivados pela posse de terras
na Palestina, no Canadá e
no Brasil, principalmente
nos métodos de remoção
e extermínio das populações originais.
“A terra é e sempre
será uma questão. Não
vamos conseguir contornar a terra e o apego
das pessoas à terra”, diz
ele. “Você tem que separar as pessoas de suas
terras. E existem manei-

ras de fazer isso. Ou você
as expulsa de suas terras,
ou as mata, ou faz uma
combinação de ambos,
ou tenta culturalmente
separar as pessoas de
suas terras, como fizeram no Canadá”.
Mesmo dedicado a
retratar tragédias humanitárias, Sacco se diz
otimista em relação ao
futuro e justifica seu otimismo com os constantes atos de resistência
testemunhados por ele
em suas apurações.
“Os palestinos estão
tentando fincar os pés
na terra o máximo possí-

vel e dizer ‘estamos aqui’,
‘não vamos sair’. E, quando as pessoas dizem que
não vão sair, é aí que sinto esperança. Quando
elas saem, quando elas
se resignam, quando
elas cedem, é aí que eu
começo a perder a esperança. Mas ainda sinto
que em todo o mundo as
pessoas fincam os pés na
terra”, diz.
No momento, em meio
a outros trabalhos, Sacco
está produzindo uma HQ
sobre os Rolling Stones,
na qual se distancia um
pouco do jornalismo e
envereda pelo ensaísmo,
segundo ele. Sua expectativa é investir pelo menos
mais três anos na obra.
“Começou como um
livro sobre os Rolling
Stones, mas realmente
se tornou algo que, não
sei como dizer exatamente, mas ainda é sobre um conflito”, adianta
o quadrinista.
“É sobre muitas coisas
que sempre estiveram
na minha mente, mas
que não se enquadram
bem nos limites do jornalismo. Porque, com
o jornalismo, você se
interessa pelo fato, por
aquilo que aconteceu
aqui, por quem fez o quê
a quem. É disso que trata ‘Palestina’. Estou me
movendo em um espaço
que não vou chamar de
ficção, mas uma espécie
de ensaio no qual estou
pensando mais sobre a
psicologia humana, sobre por que as coisas são
como são”, conclui.
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O tempo da
sua liberdade
POR IVAN MAIA

@ivanmaiaoficial

Convincente

s de elenco, Alexandre Nero está o “capeta” nas gravações de “Nos Tempos do Imperador”. O grande vilão da trama, Tonico Rocha, se coloca contra o fim da escravidão. O
personagem de Nero não existiu na vida real, mas representa a oposição a Dom Pedro
II (Selton Mello).
“Invejoso, pequeno, angustiado pelo amor que não recebeu, talvez seja o personagem mais real da novela”, declara o ator.
Divulgação

A atitude mental pode trazer maravilhas das pessoas, mas é preciso trabalhar

Você sabe qual é o tripé
do sucesso? Milhares de
pessoas passam a vida
em busca desses objetivos, então você precisa
compreender qual o caminho das sete riquezas, já
descoberto e trilhado por
muitos homens e mulheres. O tripé do sucesso é
constituído, nesta ordem,
por liberdade, felicidade
e prosperidade. Primeiro
você precisa ser livre, em
seguida decidir ser feliz e
a consequência disso será
a prosperidade.
Quando você alcança
a prosperidade, o dinheiro será uma das coisas
que nunca faltarão para
você, pois você ficará liberto nas sete áreas da
sua vida, formadas por:
mental, espiritual, física,
familiar, financeira, profissional, emocional.

O conceito liberdade é muito amplo, mas
vou elencar alguns pontos baseados em minha
experiência.
Algumas
pessoas me mandam
e-mails e pedem ajuda
com problemas de autoestima, autoimagem,
pessoas que dependem
financeiramente
umas
das outras e sofrem com
isso. Pessoas que sofrem
com agressões verbais e
psicológicas, depressão,
ansiedade, desânimo, insatisfação no trabalho e
por aí vai.
Se você quer alcançar
a liberdade na área em
que deseja, então saberá
como ser feliz, porque a
felicidade é uma decisão
e não depende de algo
para que isso aconteça.
Depois que você decide
ser livre e feliz, não terá

dificuldade de alcançar a
prosperidade.
Você realmente quer
mudar a sua vida para
melhor? Se quer, o livro
“Atitude Mental Positiva”
pode ser a melhor coisa
que já lhe aconteceu. Leia.
Estude. Leia de novo. Em
seguida, entre em ação.
Realmente, é tudo muito
simples, se você estiver
decidido a trabalhar nisso.
E maravilhas vão começar a lhe acontecer. Eu sei
muito bem disso!
Você nasceu para ter
uma vida abundante nas
sete áreas da sua vida.
Digo a você que não há
nada que não possamos
conseguir quando somos
determinados a fazer.
Como afirma Napoleon
Hill: “Tudo que a mente
humana pode conceber,
ela pode conquistar”.

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

Selton Mello e Alexandre Nero

TV Tudo

Brasil’. O programa estreia
dia 10 de agosto.

Jornada
da Angélica

Temperatura
máxima

A HBO Max informa que
a estreia do programa
“Jornada Astral”, sob o comando de Angélica, acontecerá ainda este ano.
A plataforma disse
mais: “ela tem prioridade
de agenda conosco. E vários projetos previstos”.

Artista exclusiva

Com base nessas informações do HBO Max, entende-se que Angélica não
poderá misturar estações,
ao contrário de outros
tantos artistas. Ela ficará
ausente de trabalhos na
TV aberta ou paga por um
determinado tempo.

Primeiras cenas

Bruna Linzmeyer grava nesta semana suas
primeiras cenas para o
remake de “Pantanal” na
Globo. Bruna interpreta a
mimada e rica Madeleine,
que vai mexer com os sentimentos do jovem José
Leôncio, Renato Góes.

Spoiler

Não se sabe se em tom
de brincadeira ou não, Ivete Sangalo deu a entender
que poderá haver um jogador de futebol soltando a
voz no “The Masked Singer

Agora que a Band definiu para janeiro a estreia de
Fausto Silva na sua programação, com uma atração
diária, exibida dos estúdios
da emissora em São Paulo,
devemos aguardar uma
pronta reação das concorrentes. O começo de 2022
deve começar pegando
fogo e quem ganha com
isso é o público.

Desembarque

Aguinaldo Silva, hoje
mais dedicado à vida em
Portugal, visitará o Brasil
neste mês de agosto. Por
enquanto, garante, não
tem nada fechado com
ninguém.

Primeiros passos

Não todos os dias, por
causa dos seus muitos
compromissos, porém, Miguel Falabella e Cininha de
Paula estão muito ligados
no processo de preparação
de elenco para o musical
“O Coro”, em produção
para o Disney +. Um projeto que deve surpreender o
mercado.

Bate – Rebate
• “Gênesis” foi a primeira novela bíblica de Oscar
Magrini, no papel de Noé...

• ...E o ator revela que
“adorou fazer”. “Foi um
grande sucesso o personagem”...
• ... Magrini, aliás, não foi
chamado para o remake
de “Pantanal” na Globo,
mas acredita que “vai ser
uma novela fantástica”...
• ...E “tamo aí”, diz o ator
caso Rogério Gomes, o Papinha, decida convocá-lo.
• Na Rede TV!, Celso Tavares assumiu a direção do
programa “Desvendando
Cozinhas”.
• “Ilha Record” tem assegurado a vice-liderança
em São Paulo e Rio, além
de outras praças importantes...
• ...Importante essa
boa fase de audiência do
novo programa de Sabrina
Sato...
• ... Principalmente porque, em evento de imprensa, a Record declarou que
a segunda temporada vai
depender dos resultados
da primeira.
• Thelma Guedes entregou sinopse solo para novela das 18 horas.

C´est fini
Martha Mendonça e
Nelito Fernandes estão
desenvolvendo uma nova
série para a Globo. Tudo
ainda muito no começo. O
roteiro é baseado em um
drama policial.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Procure deter o maior
domínio possível sobre
os acontecimentos,
mas cuide para ficar no seu território,
porque avançar sobre os assuntos
alheios provocaria discórdias impertinentes, que não são necessárias.
Isso não.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Coisas muito importantes estão em andamento, nada fáceis, porém,
muito valiosas, porque desenham
mudanças futuras, emergindo sua
alma de uma condição limitada para se
consolidar noutra, de enorme margem
de manobra.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
De vez em quando ficam
evidentes os problemas
que a própria alma cria para si mesma,
tomando decisões precipitadas ou
ficando obstinada para desvendar
segredos inexistentes. É quando ela
pode limpar tudo.

TOURO | 21/4 a 20/5
Os obstáculos nem
sempre se manifestam
como desafios que
devam ser superados. Há obstáculos
que convidam ao drible ou a, simplesmente, os respeitar como um sinal de
que seria melhor deixar de agir por um
momento.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Com pouco se pode
fazer muito, portanto,
evite imaginar que lhe
faltam recursos para isso ou para
aquilo, mas calcule direito o que pode
ser feito agora, se conformando
temporariamente com o alcance de
seu poder.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Parece loucura, mas é o
que acontece. A própria
alma sabota o sucesso que merece,
porque teme investir o que precisa,
fazer os sacrifícios indispensáveis
para, aí sim, começar a colheita. Cuide
para não fazer isso.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Ponha sua ambição para
descansar por alguns
momentos, evitando
se lançar à corrida de produção de
resultados. Descanse um pouco, na
verdade, descanse bastante, porque
com a alma bem descansada, o resto
será fácil.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Agora é quando a alma
precisa ter o maior
domínio possível sobre
si mesma, para ser ela a que decide
quando agir e quando ficar quieta, se
tornando independente das circunstâncias que parecem ser maiores do
que ela.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Entre começar tudo de
novo e simplesmente se
distanciar da realidade,
sem se envolver em nada, o melhor a
fazer neste momento é você se atirar
na direção dos acontecimentos e ver
o que acontece. Escolhas.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
As tensões dos
relacionamentos mais
significativos de sua
vida não são casualidades, acontecem
no momento em que sua alma precisa
tomar decisões importantes e, como
resultado das tensões, não encontra
ajuda para essas.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Agora é quando se pode
medir forças com as
pessoas, mas também isso pode ser
deixado de lado, encontrando o valor
da colaboração mutua. O que definirá
uma ou outra coisa? O que as pessoas
entendam por progresso.

PEIXES | 20/2 a 20/3
A sabedoria não se
ganha na juventude,
porque é necessário
passar por muitas experiências e,
também, as aproveitar para crescer,
de modo a essa virtude colossal se
arraigar na consciência. Faça bom uso
das experiências.

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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Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego?

NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!
PENSECOM®

 

Novas vagas



       
      
     
         



       
       
       

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
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Recrutamento e seleção
Você sabe a diferença entre recrutamento e seleção?

O principal objetivo do recrutamento é atração de talentos
para uma determinada oportunidade que está disponível no
momento.
Já a seleção está interligada com a triagem, isto é, nesta fase apenas candidatos com adequerências técnicas são pré-selecionados para
o processo seletivo.
Busca por processos e soluções inteligentes de RH? A PenseCOM pode te ajudar, entre em contato conosco agora mesmo: contato@pensecom.com.br
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HISTÓRIA

Dupla conquista primeira
medalha olímpica do tênis
Luisa Stefani e Laura Pigossi venceram russas e ficaram com o bronze

FOLHAPRESS
TÓQUIO

Virou clichê dizer em
Olimpíadas que um atleta “fez história”. Mas seria
uma injustiça com a dupla Luisa Stefani e Laura
Pigossi não escrever que
elas, sim, fizeram a delas
nas Olimpíadas de Tóquio ao conquistar a primeira medalha olímpica
do tênis brasileiro.
Stefani, 23, e Pigossi, 26, levaram o bronze
neste sábado (31) ao baterem as russas Veronika
Kudermetova e Elena
Vesnina, vice-campeãs
de Wimbledon, por 2 sets
a 1, com parciais de 6-4,

4-6 e 11-9. No set decisivo, elas perdiam por 7 a 2
e, posteriormente, precisaram salvar quatro match points em 9-5. Mas
ganharam seis pontos seguidos e conquistaram o
bronze para o Brasil.
Disputar os Jogos era
algo improvável até pouco tempo atrás para a
dupla. Ganhar a inédita
medalha para o Brasil,
então,
provavelmente
nem passava pela cabeça
delas, que não atuavam
como parceiras de quadra até desembarcar no
Japão de última hora.
Stefani e Pigossi são,
respectivamente, primeira e segunda mais bem
colocadas no ranking de
duplas do Brasil, mas não
atuam juntas no circuito
internacional.
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GIRO OLÍMPICO

Velocista de Americana fica
em 5º e é eliminado nos 100m
O velocista de Americana Felipe Bardi foi
eliminado da disputa dos 100m rasos, em sua
estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nas
eliminatórias da modalidade, na manhã deste
sábado (31), ele ficou em quinto lugar, com
o tempo de 10s26. Paulo André Camilo de
Oliveira, colega de equipe de Bardi, conseguiu
se classificar para a semifinal dos 100m, que
será neste domingo (1º), a partir das 7h15 (de
Brasília). O atleta de Americana ainda vai disputar
o revezamento 4×100 metros rasos, juntamente
com Paulo André Camilo de Oliveira, Rodrigo
Nascimento e Derick de Souza. As eliminatórias
têm início no dia 4, próxima quarta-feira.

Brasil vence o Egito no futebol e
vai pegar o México na semifinal

VITÓRIA | Luisa Stefani e Laura Pigossi comemoram

QUADRO DE MEDALHAS
PAÍS
OURO
1º - China
21
2º- Japão
17
3º - EUA
16
4º - Atletas da Rússia
11
21º - Brasil
1

PRATA
13
5
17
15
3

BRONZE
12
8
13
11
4

TOTAL
46
30
46
37
8

Em um jogo de muita marcação, o Brasil venceu o
Egito por 1 a 0, neste sábado (31), e agora disputa
a semifinal do futebol masculino nas Olimpíadas
de Tóquio-2020. O gol foi marcado por Matheus
Cunha. O jogo foi disputado em Saitama, no
Japão. Na semifinal, a seleção brasileira irá
enfrentar o México, que derrotou a Coreia do Sul
por 6 a 3. O Brasil tenta o bicampeonato olímpico
no futebol masculino. A outra semifinal será entre
Espanha e Japão. Os espanhóis bateram a Costa
do Marfim por 5 a 2, em Miyagi, após prorrogação.
Já o Japão empatou por 0 a 0 com Nova Zelândia
no tempo regulamentar e na prorrogação. Na
disputa de pênaltis, o time da casa venceu por 4 a
2. A partir foi realizada em Kashima.
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Drive-thru da

Fotos: Divulgação

Solidariedade
Estamos no período de abrigar quem sente frio
e dar pão a quem tem fome. O período de pandemia se estendeu mais do que imaginávamos e
as ações solidárias de arrecadação de alimentos
continuam. Em Nova Odessa, o Fundo Social de
Solidariedade organizou um “Drive-thru Julino”,
que alcançou mais de uma tonelada de arrecadações! Todos os itens arrecadados serão revertidos
em prol de famílias carentes cadastradas da cidade Os participantes que passaram pelo evento ganharam mimos pela contribuição, como paçoca
e pipoca. Não apenas alimentos foram recebidos
ali, como também itens de limpeza e higiene,
mantas e cobertores, roupas e agasalhos, além de
rações para cães e gatos. A presidente voluntária
Fundo Social, Juçara Rosolen, disse estar com o
coração feliz e cheio de gratidão, e nós acreditamos porque o evento dela estava bonito demais
e repleto de gente querida. Hoje trazemos fotos
de quem esteve por lá doando ou trabalhando.
Nossos cumprimentos a todos pela participação e
pela preocupação pelo próximo.

Dra. Álitt Prado, Juçara
Rosolen e Lígia Prado

Nicodemos Barbosa, Jullya
Nunes e Priscila Peterlevitz

Juçara Rosolen, o pequeno Lorenzo
Ernesto, Aristides e Vera Rosolen

Wagner Longhi

