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Rebeca Andrade deixa
Jogos ‘flutuando’ após
conquistar ouro e prata

TERÇA
15

Esportes
Prefeitura de Americana / Divulgação

Região reduz para 24
e 25 anos a idade da
vacina contra Covid
Americana e S.Bárbara
abrem hoje para faixa
dos 24 anos, enquanto
Sumaré, Nova Odessa e
Hortolândia estão em 25
Cidades 03

Abrigo na Fidam será
mantido por mais três
dias, diz prefeitura
Acolhimento a moradores
em situação de rua, que
terminaria nesta terça,
é prorrogado até
sextaem Americana
Cidades 04 VACINAÇÃO | Jovens moradores de Americana confirmam o cadastro para receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19

Atacadista anuncia 281 vagas
de emprego em Santa Bárbara
Assaí divulga processo de seleção 100% online para sua nova unidade a ser inaugurada em frente ao Tivoli P5

Enfermagem:
concurso abre
hoje inscrições
para 100 vagas

Prefeitura de Americana / Divulgação

04 Cidades

Sumaré cria
programa para
pagamento
de precatórios
04 Cidades

HORA DE VOLTAR ÀS AULAS | O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) retomou,
nesta segunda-feira (2), os cursos de capacitação profissional, que foram interrompidos no final de 2019 devido
P3
à pandemia. Ontem, 20 alunas retornaram às aulas dos cursos “Modinha Feminina” e “Costura Industrial”.
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Empresas devem se adequar à LGPD
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ENRICO LOURENÇO
ADVOGADO NA GREVE PEJON
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

A LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados), embora publicada em 15 de
agosto de 2018, entrou em
vigor apenas em 18 de setembro de 2020 e de forma
parcial. A novidade é que
as sanções administrativas
trazidas pela legislação entraram em vigor neste domingo, 1º de agosto, como
menciona o artigo 65, inciso I – A, da mesma lei.
As sanções estão previstas
nos artigos 52, 53 e 54.
A partir deste domingo, a
ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados)
poderá aplicar sanções administrativas a empresas
ou pessoas físicas que tratem dados pessoais em desacordo com a legislação.
A LGPD prevê desde uma
simples advertência até o
bloqueio da utilização de
bancos de dados, aplica-

ções de multas diárias, ou
seja, até que a organização
se adeque, ou simples, que
podem chegar até 2% do
faturamento da empresa
ou do grupo de empresas
durante o ano anterior, limitadas a R$ 50 milhões
por infração.
Com isso, fica evidente o
risco que passarão a correr
as empresas que não estão
ou que nem começaram
a executar um projeto de

A partir de 1º de
agosto, já podem ser
aplicadas sanções
como multas
adequação à LGPD. Em
alguns casos, sanções administrativas, como a suspensão da utilização do
banco de dados ou sua exclusão, poderão dificultar
ainda mais o exercício das
atividades da organização.
Muitos diretores de empresas pensam que não
tratam com dados pessoais em suas atividades
e que, portanto, não precisam se adequar à legislação. Mas eles se esque-

cem, por exemplo, que
estão de posse de dados
pessoais de inúmeros “titulares de dados”, dentre
eles funcionários, clientes,
terceirizados e fornecedores. Em casos desse tipo,
em que a organização não
tomou nenhuma providência para se adequar à
LGPD, pode haver multa
com valores expressivos
em caso de vazamentos
de dados pessoais ou a
utilização sem uma finalidade específica e com
uma base legal definida.
Neste contexto, pode-se esperar, em um curto
espaço de tempo, uma
demanda muito grande
junto a ANPD, proporcional à crescente conscientização que se nota da
importância da privacidade e do controle de dados
pessoais.
Com isso, se torna de extrema importância que as
empresas estejam preparadas para atender os direitos dos titulares dessas
informações, que tenham
uma gestão de riscos bem
estruturada quanto à segurança dos dados pessoais
e que elaborem todos os
documentos técnicos e jurídicos exigidos pela LGPD.
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A harmonia e a
independência
entre os Poderes
não implicam
em impunidade

Controle de odores: uma ação
responsável e sustentável

FRANCISCO CARLOS OLIVER
ENGENHEIRO E DIRETOR DA
FLUID FEEDER

Um dos causadores de
poluição no ar e maus
odores são os compostos
sulfurosos. O principal
deles é o sulfeto de hidrogênio ou, como popularmente é conhecido,
gás sulfídrico. Ele causa
muito incômodo olfativo,
e por conta disso pode
causar dor de cabeça,
delírios, mal-estar, desequilíbrio, insuficiência
respiratória e até a morte
em casos mais graves.
A morte é uma possibilidade caso o gás esteja em alta concentração.
E nesses casos o sulfeto
de hidrogênio não tem
odor característico, isso
o torna muito perigoso
em espaços confinados,
inclusive em estações
elevatórias e estações de
tratamento de esgoto. E
como este gás é mais pesado que o ar, ele sempre
vai para as partes baixas
dos locais.
Acima de 5 microgramas por m³, que é uma
quantidade muito pequena, o gás sulfídrico
pode causar irritação
nos olhos. E acima de
70 microgramas por m³
ele pode causar severos
danos oftalmológicos e
neurológicos.
Há uma recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde)
de que a exposição máxima em relação ao sulfeto de hidrogênio é de
até 10 microgramas por
m³ por um período de
30 minutos. Realmente
esse é um gás que não só
é incômodo ao nosso olfato, mas também muito
perigoso e prejudicial à
saúde. Além disso, como
se não bastasse todo esse
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problema, ele é um gás
muito corrosivo. Há casos em que houve corrosão do próprio concreto
e das próprias estruturas
metálicas internas de
instalações próximas a
exposição do sulfeto de
hidrogênio. O prejuízo
material causado sempre é muito grande. Com
base nisso, um dos equipamentos que atuam
contra o gás sulfídrico é
o sistema de spray, o qual
é muito usado dentro de
estações de tratamento
de esgoto de empresas
privadas de processamento alimentício ou
processamento químico.
Porém, o sistema de
spray apenas disfarça o
odor sem efetivamente
combatê-lo. Ainda que
ele mascare e melhore o
cheiro, o gás continua no
ambiente com todos os
seus efeitos deletérios.
É possível encontrar
outras formas mais eficientes que combatem
este gás e resolvem esse
problema de uma vez.
Por exemplo, na Fluid
Feeder há a aplicação de
neutralizadores de gases
poluentes por meio de
lavadores de gás.
Nesse processo o equipamento faz a exaustão
do gás de forma que ele
passe por uma torre de
lavagem com um sistema de contracorrente,
onde o gás é neutralizado e eliminado. Também
é possível fazer o uso de
um sistema de adição de
produtos químicos no
esgoto.
Nesse caso, o produto
irá inibir a formação de
gás sulfídrico ainda na
sua fase líquida, porque
ele está solúvel no esgoto.
A utilização de sistemas
efetivos que combatam
os maus odores é uma
forma de prevenir grandes prejuízos e manter os
trabalhadores em condições saudáveis de trabalho, o que em si configura
uma visão responsável e
sustentável por parte dos
empresários.
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COVID-19

Região reduz idade para vacinação
Americana e S.Bárbara iniciam imunização na faixa dos 24 anos; Hortolândia, Sumaré e N.Odessa estão em 25
DA REDAÇÃO
REGIÃO

As cidades da região
anunciaram nesta segunda-feira a liberação
de novos públicos na
campanha de vacinação
contra a Covid-19. Em
Hortolândia, Sumaré e
Nova Odessa as pessoas
com 25 anos, sem comorbidades, já podem
procurar pela imunização. Americana e Santa
Bárbara d’Oeste iniciam
nesta terça-feira a aplicação das vacinas no público a partir dos 24 anos.
AMERICANA
Em Americana, onde
a vacinação está mais
avançada, a Secretaria
de Saúde anunciou nesta
segunda-feira (2) o recebimento de mais um lote
contendo 17.775 doses
de vacina contra a Covid-19 (sendo 10.535 da
AstraZeneca para serem
aplicadas em segunda
dose e 7.240 unidades
da CoronaVac, que serão
utilizadas em primeira
dose).
Com isso, a partir desta
terça-feira (3) o município começa a imunizar
os moradores com 24
anos ou mais, mediante
agendamento
obrigatório pelo site oficial da
prefeitura.
Além da nova faixa
etária, continuarão a receber a primeira dose as

Funsol arrecada
cadeiras de rodas
O Fundo de Solidariedade
de Hortolândia iniciou a
campanha “Uma mão na
roda e outra no coração”,
para a doação de cadeiras
de rodas. De acordo com
o órgão, cadeiras de rodas
novas e usadas podem
ser entregues na sede do
Fundo. Interessados em
doar também podem
agendar a visita de uma
equipe, que irá até o local
retirar a doação. Mais
informações podem ser
obtidas pelo novo telefone
do Funsol, que é o (19)
3819-1005. A nova sede
do Funsol é localizada na
Rua Benedito Francisco
de Faria, 467, no Remanso
Campineiro. O horário
de atendimento é de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h. O contato
também pode ser
realizado por meio das
redes sociais do Fundo
de Solidariedade.

gestantes e puérperas,
portadores de comorbidade, portadores de
deficiência permanente
e profissionais da Educação, todos com 18 anos
ou mais.
A segunda dose em
Americana está sendo
aplicada na população
em geral, de acordo com
o prazo determinado
pelo imunizante recebido na primeira aplicação,
conforme anotação no
cartão de vacinação.
O agendamento deve
ser feito pelo site www.
saudeamericana.com.br.
A “xepa” da vacina agora passará a ser disponibilizada aos moradores
com idade entre 20 e 24
anos em Americana. Os
interessados devem se
cadastrar pessoalmente,
ou por telefone, em uma
das unidades básicas de
saúde e aguardar serem
chamados, porém cabe
esclarecer que a xepa
ocorre somente mediante sobras de doses em
frascos abertos, não é garantia de vacinação.
SANTA BÁRBARA
Sem a necessidade de
agendamento, a vacinação contra a Covid-19
para pessoas de 24, 25
e 26 anos – sem comorbidades – será realizada
a partir desta terça-feira (3) em Santa Bárbara
d’Oeste.
Os postos de vacinação

funcionam de segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h,
nos ginásios municipais
Djaniro Pedroso (Rua
Prudente de Moraes, 250,
Centro), e Mirzinho Daniel (Rua Bororós, s/nº,
Jardim São Francisco),
e na Casa de Maria (Rua
Mococa, 510, Jardim das
Laranjeiras).
O público destas faixas
etárias deverá apresentar
o CPF e comprovante de
endereço em seu nome e
atualizado com data de
2021.
Para agilizar o processo de identificação e
vacinação, é recomendado o pré-cadastro no
site “Vacina Já” (www.
vacinaja.sp.gov.br), do
governo do estado, a todos os públicos que vêm
sendo inseridos no calendário de imunização.
O cadastro, contudo,
não é um agendamento
para a vacinação.
SUMARÉ
Sumaré ampliou nesta
segunda-feira (2) a vacinação contra o coronavírus para pessoas a partir
de 25 anos.
Na cidade não é preciso agenda, bastando
apresentar RG, CPF e
comprovante de endereço no nome da pessoa ou
cônjuge (neste caso, deve
levar a certidão de casamento) em um dos sete
postos de vacinação que
funcionam pela cidade.

Prefeitura de Americana / Divulgação

AMERICANA | Saúde inicia nesta terça a aplicação no público de 24 anos ou mais

HORTOLÂNDIA
Outra cidade que iniciou nesta segunda-feira
(2) a vacinação para pessoas nascidas até o ano
de 1996 foi Hortolândia.
A Secretaria de Saúde informa que essas pessoas
já podem fazer o cadastro no site “Vacina Já”,
do governo estadual, e o
agendamento pelo site da
prefeitura.
A vacinação é feita no
Centro de Convivência da
Melhor Idade do Remanso Campineiro, localizado na Rua Euclides Pires
de Assis, 200, e em diferentes locais a cada dia da
semana. O horário é das
8h às 15h30.
A Secretaria de Saúde

NOVA ODESSA
Nova Odessa também já
vacina os moradores de 25
anos ou mais, com ou sem
comorbidades. Os interessados devem comparecer
no Ginásio de Esportes do
Jardim Santa Rosa, “quartel-general” da campanha
desde o início de fevereiro.
Durante a semana, as
senhas correspondentes
ao total de doses disponíveis para cada dia serão
distribuídas de manhã, a
partir das 8h. Eventualmente, pode haver distri-

buição de senhas também
à tarde, a partir das 13h
– dependendo sempre da
disponibilidade de doses.
O atendimento diário,
de segunda a sexta-feira,
continua obedecendo ao
calendário pelo mês de
nascimento da pessoa.
Funciona assim: quem
nasceu em janeiro, fevereiro ou março será vacinado sempre às segundas-feiras; quem nasceu
em abril, maio e junho
às terças; os nascidos em
julho e agosto às quartas;
os de setembro e outubro
às quintas; e nascidos em
novembro e dezembro, às
sextas-feiras. O sistema
só não vale nos eventuais
mutirões de sábado.

MANUTENÇÃO

QUALIFICAÇÃO

Americana: Cuca retoma cursos
de capacitação presencial
O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana)
retomou, nesta segunda-feira (2), os cursos
de capacitação profissional, que foram interrompidos no final de
2019 devido à pandemia
de Covid-19. Ontem, 20
alunas retornaram à sala
de aula para a realização
de dois cursos, “Modinha Feminina” e “Costura Industrial”.
As duas turmas foram
organizadas com 10 alunos cada, ou seja, 50%
da capacidade, e todos
os protocolos sanitários
estão sendo seguidos,
com medição da temperatura, uso de álcool em
gel, utilização de más-

reforça a orientação que a
vacinação é feita somente
para as que pessoas que fizeram o cadastro e o agendamento.

CUCA | Cursos são retomados após paralisação

caras e distanciamento
social.
O curso de “Modinha
Feminina” é realizado no
período da manhã, das
8h30 às 11h30, para alunos que já tenham noção
de costura; o de “Costura

Industrial” tem aulas à
tarde, das 13h às 16h,
e é destinado a quem é
iniciante na área. O prefeito Chico Sardelli (PV)
comemorou o retorno às
atividades.
| DA REDAÇÃO

N.O terá 4 bairros sem
água em parte do dia
A Coden Ambiental,
concessionária dos serviços de Saneamento
Básico de Nova Odessa,
realiza nesta terça-feira
(3) a limpeza preventiva
periódica do Reservatório Castelo. Por este
motivo, haverá interrupção no abastecimento
de água das 7h30 às 12h
nos bairros Parque Residencial Francisco Lopes
Iglesias, Jardim Maria
Helena e partes do Jardim Santa Rosa e Jardim
Bela Vista.
A ação faz parte da
programação anual de
lavagem dos 10 reservatórios da cidade, que,
juntos, são responsáveis
por armazenar 12.250
metros cúbicos de água
tratada.

O
cronograma
da
Coden ainda prevê a
limpeza dos quatro reservatórios do Parque
Residencial Klavin, além
dos reservatórios do Residencial Santa Luíza e
Jardim São Francisco, em
datas a serem divulgadas.
O Castelo é o reservatório mais antigo do conjunto. Ele está instalado
na sede da Coden, no Jardim Bela Vista e é do tipo
elevado, com capacidade
de 400 metros cúbicos.
Recentemente,
outros
dois reservatórios instalados no local passaram
pelo procedimento – um
do tipo apoiado, com capacidade de 5 mil metros
cúbicos, e outro semienterrado, de 1,2 mil metros
cúbicos.
| DA REDAÇÃO

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

MEU PET
Doria anunciou nesta segunda-feira (foto) a construção
de mais oito clínicas veterinárias do programa estadual
“Meu Pet”, que agora chegarão a um total de 10 unidades
do tipo dedicadas à defesa e saúde de animais domésticos
no interior e litoral de SP. Uma delas é a de Santa Bárbara
d’Oeste, notícia antecipada na semana passada pelo prefeito barbarense Rafael Piovezan (PV). Além da unidade
em Santa Bárbara, os outros sete novos serviços serão
instalados em Barueri, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos,
Registro, Jundiaí, São José do Rio Preto, com previsão de
início das obras neste ano e conclusão em 2022. A rede
do Meu Pet integra também as duas primeiras clínicas do
programa já em construção em Araçatuba e Votuporanga,
com conclusão prevista para dezembro de 2021.

MEU PET (2)
O investimento total estimado nas dez clínicas veterinárias
públicas no estado de São Paulo será de R$ 50 milhões,
sendo cerca de R$ 5 milhões por clínica para construção
e aquisição de equipamentos. Conforme o projeto, as
unidades serão construídas em espaços cedidos por cada
prefeitura com estrutura de 480 m², com salas cirúrgicas,
de medicação, internação e equipamentos para ofertar
atendimento regionalizado aos animais domésticos. Santa
Bárbara, a única contemplada na região até o momento,
ainda vai indicar a área.

MEU PET (3)
Depois que o hospital veterinário da rede “Meu Pet” foi anunciado em Santa Bárbara, o deputado estadual Dirceu Dalben
(PL) solicitou ao governo do estado a instalação de mais cinco
clínicas veterinárias públicas em Sumaré, Bauru, Barretos,
Morungaba e São José do Rio Preto. Dalben é autor do Projeto
de Lei nº 125, que cria unidades de atendimento veterinário
para os pets – carinhosamente chamadas de HospPets. O
projeto foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo em março deste ano e segue em tramitação nas
comissões permanentes.

FOGOS
Ainda na seara da
causa animal, o vereador
Lucas Leoncine (PSDB)
protocolou na Câmara de
Americana uma indicação
solicitando ao Poder Executivo a realização de uma
campanha educativa para
conscientização e combate
à queima de fogos de artifício com barulho.

POSSE HOJE
Um novo deputado, do
PSOL, assume cadeira hoje
na Assembleia Legislativa
de SO: é o suplente Raul
Marcelo, que assume a
cadeira da deputada Monica da Bantada Ativista
(PSOL), que pediu licença
por 125 dias por motivo de
saúde. Raul Marcelo tem
42 anos e já foi deputado
por duas legislaturas.

FOGOS (2)
A indicação de Leoncine
aborda a nova Lei Estadual
17.389/21, que proíbe fogos
de artifício com estampido
no estado. “Vi a necessidade de ressaltarmos a
realização de campanha
educativa para conscientização, além de buscar
a fiscalização (da lei)”,
destaca o tucano.

DEBATE
Discutir sobre políticas
públicas para pessoas com
deficiência é o objetivo do
próximo “Câmara em Debate”, realizado pelo Poder
Legislativo de Hortolândia.
O encontro será amanhã,
a partir das 19hs, com
transmissão ao vivo, e com
a presença de público de
no máximo 40 pessoas no
plenário.
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Abrigo na Fidam será
mantido por mais 3 dias
Prefeitura prorroga atendimento no local até sexta devido à onda de frio
Prefeitura de Americana / Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Prefeitura de Americana vai prorrogar, até
a próxima sexta-feira (6)
o atendimento aos moradores em situação de
rua no abrigo temporário
montado na semana passada na Fidam (Feira Industrial de Americana),
na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200.
O acolhimento provisório está funcionando
desde o dia 27 de julho,
em decorrência da onda
de frio intenso dos últimos dias, e seria encerrado nesta terça-feira
(3), quando havia previsão de a temperatura se
estabilizar.
A decisão de estender
o atendimento emergencial por mais três
dias foi tomada pelo
prefeito Chico Sardelli
(PV), tendo em vista a
continuidade das baixas
temperaturas.
“Em reunião com o
prefeito Chico Sardelli
foi tomada a decisão de
prorrogar o atendimento, para que a situação
seja estabilizada e os

NA FIDAM | Abrigo, que seria desativado hoje, será mantido ao menos até sexta-feira

abrigados tenham um
pouco mais de tempo
de permanência na Fidam. Assim poderão ficar protegidos das baixas
temperaturas. Muitos já
aceitaram ir para abrigos
permanentes neste curto
tempo de atendimento
na Fidam e terão todo o
apoio necessário”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos
Humanos, Juliani Hellen
Munhoz Fernandes.
No abrigo temporário

temporário da Fidam estão sendo coordenados
pela Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos (SASDH), em
parceria com o Fundo
Social de Solidariedade
de Americana, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Guarda
Municipal, Serviço Especializado de Abordagem
Social (Seas), Associação
Vinde a Luz, com o apoio
do Grupo Rede Rua e demais colaboradores.

40% DE DESÁGIO

DÍVIDAS

Prefeitura de Nova
Odessa prepara Refis
O prefeito de Nova
Odessa Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD),
apresentou a vereadores
na última sexta-feira (30)
um projeto de lei que cria
o RefisNO (Programa de
Recuperação Fiscal de
Nova Odessa), para que
pessoas físicas e jurídicas
que têm débitos em aberto possam renegociar suas
dívidas junto aos cofres
municipais. Poderão ser
reparcelados valores de
IPTU, ISSQN e taxas municipais diversas.
Assim que aprovada
pela Câmara e sancionada pelo prefeito (possivelmente ainda nesta
semana), a lei permitirá a
renegociação de débitos
fiscais e não fiscais, tributários ou não, vencidos
e não quitados até 31 de
dezembro de 2020 – estejam eles inscritos ou não
na Dívida Ativa do Município, mesmo que discutidos judicialmente em

as pessoas em situação
de rua podem pernoitar,
receber café da manhã,
almoço e jantar, além de
agasalhos e cobertores.
No último final de semana, 51 pernoitaram.
A Prefeitura, por meio
da Secretaria da Saúde,
fez testes de Covid nos
abrigados e aplicou a
vacina contra Covid-19
naqueles que ainda não
tinham recebido a dose
do imunizante.
Os trabalhos no abrigo

ação judicial ou em fase
de execução fiscal.
A adesão ao Programa
de Recuperação de Débitos poderá ser feita no
período de 23 de agosto a
30 de setembro de 2021, e
sua homologação se dará
com a compensação do
pagamento da primeira
parcela.
Pelas regras do RefisNO,
pessoas físicas e associações sem fins lucrativos
poderão renegociar seus
débitos com até 95% de
desconto sobre o valor
total dos juros e multas,
para pagamento à vista
do débito. Para pagamentos parcelados, os descontos são decrescentes,
iniciando em 75% em até
12 parcelas. Para pessoas
jurídicas, além dos 95%
de desconto em juros e
multas para pagamento à
vista , os descontos são os
mesmos, mas com valores diferentes das parcelas
mínimas.
| DA REDAÇÃO

Sumaré cria programa
para pagar precatórios
A Prefeitura de Sumaré
publicou na última sexta-feira (30) um edital que
institui na cidade o programa “Precatório Já”, para
pagamento antecipado de
precatórios (dívidas judiciais), por meio da Câmara
de Conciliação. Até o dia 17
de setembro, titulares, herdeiros ou cessionários de
precatórios poderão apresentar suas propostas para
receber os valores devidos,
mas mediante deságio(desconto) de 40%.
As propostas deverão
ser apresentadas em formulário disponível no
site da prefeitura (www.
sumare.sp.gov.br, na aba
Câmara de Conciliação),
devidamento preenchido
e acompanhado da documentação exigida, protocolado no Setor de Protocolo Geral, na Rua Dom
Barreto, 1.211, Centro, de
segunda a sexta-feira, das
8h às 17h.
Estão reservados mais
de R$ 33 milhões para os

acordos, pagos diretamento pelo Poder Judiciário.
A Câmara de Conciliação
vai analisar as propostas e
a classificação será feita de
acordo com os critérios do
edital como ser portador de
doenças graves, ser pessoa
com deficiência e ter mais
de 60 anos. Também será
respeitada a ordem cronológica dos precatórios, de
acordo com os exercícios a
que se referem.
“O programa Precatório Já é mais uma ação do
Município para fazer nossa
economia girar, antecipando os pagamentos, além
de agilizar e desburocratizar o processo. Mesmo
com a retrações no consumo, diminuindo a circulação do dinheiro, com
planejamento e respeito
ao dinheiro público, conseguimos dar continuidade a diversas obras e melhorias para a população
e contribuintes.”, explicou
o secretário de Finanças,
Eder Ruzza.
| DA REDAÇÃO
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EMPREGOS

Atacadista abre 281 vagas em SBO
Assaí anuncia processo de seleção 100% online para sua nova unidade a ser inaugurada em frente ao Tivoli
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

O Assaí Atacadista
anunciou nesta segunda-feira (2) que está com
281 vagas de emprego
abertas para a cidade de
Santa Bárbara d’Oeste. As
oportunidades, criadas
para compor o time de
uma nova loja que será
inaugurada na Rua da
Agricultura – em frente ao
Tivoli Shopping, nos próximos meses, são todas
efetivas e abrangem diferentes áreas.
Entre alguns dos postos dos setores estão
Chefe de Seção, Fiscal
de Prevenção de Perdas,
Repositor de Mercadorias, Operador de Caixa,
Auxiliar de Manutenção, Operador de Empilhadeira, Açougueiros e
Auxiliares de Açougue,
entre outras funções que
também incluem oportunidades para pessoas

com deficiência.
Os interessados devem
se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaisantabarbaradoeste.gupy.io até o dia
17 de setembro.
Para iniciar a participação no processo sele-

Há oportunidades
para diversos cargos,
inclusive para pessoas
com deficiência
tivo, é necessário ter em
mãos RG, CPF, número
de telefone e endereço
de e-mail.
O processo seletivo será
100% online, sendo importante manter os dados
cadastrais atualizados.
A abertura da nova unidade é uma continuidade ao plano de expansão
orgânica da marca, que

mais que dobrou sua presença no território nacional nos últimos seis anos.
Hoje, o Assaí está presente em todas as regiões
brasileiras, em 23 Estados e no Distrito Federal,
alcançando mais de 100
municípios.
A nova unidade em
Santa Bárbara d’Oeste
marcará a sexta loja do
Assaí na RMC (Região
Metropolitana de Campinas) – que tem duas
unidades atualmente em
Campinas, e também nas
cidades de Paulínia, Hortolândia e Indaiatuba.
Como medida de prevenção contra a Covid-19,
o processo seletivo da
rede foi adaptado para
ser realizado 100% online, junto com uma série
de medidas para garantir
a segurança dos colaboradores e clientes da rede
em todo o Brasil.
A seleção online também oferece mais agilida-

SANTA BÁRBARA | Assaí procura funcionários para loja em frente ao Tivoli Shopping

de e permite que o candidato acompanhe a sua
evolução na plataforma.
O Assaí oferece remuneração e pacote de be-

nefícios compatíveis com
o mercado.
A rede possui, ainda,
um plano estruturado de
carreira e investe cons-

tantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus
colaboradores em todo o
país.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

PROCESSO SELETIVO

Campinas abre inscrições para
100 vagas em enfermagem
A Prefeitura de Campinas publica nesta terça-feira (3), no Diário Oficial do Município (www.
campinas.sp.gov.br/diario-oficial/), o edital do
processo seletivo para o
preenchimento de 100
vagas temporárias de
técnico em enfermagem.
As inscrições poderão
ser feitas de hoje até o
dia 5 de agosto, pelo portal da prefeitura (www.
campinas.sp.gov.br), clicando no banner do processo de seleção.
Das vagas oferecidas,
75 serão para ampla concorrência; 20 para negros
e cinco para pessoas com
deficiência.

Divulgação

Além da remuneração,
no valor de R$ 3.725,75
mensais, os contratados
também terão direito
ao auxílio refeição/alimentação de R$ 1.041,51
mensais e ao vale-transporte. O contrato será de
12 meses, com possibilidade de prorrogação.
De acordo com a secretaria de Gestão e
Desenvolvimento
de
Pessoas, por se tratar de
um processo seletivo
simplificado, sem prova,
a classificação será com
base nos títulos apresentados. Os documentos
que comprovam as experiências profissionais
devem ser enviados, via

sistema, já autenticados
em cartório.
Os candidatos que forem se inscrever como
negros ou pessoa com
deficiência devem ficar
atentos às regras específicas previstas no edital.
“É essencial que os
candidatos leiam atentamente o edital e já separem a documentação
necessária, lembrando
que a prova de títulos
não é eliminatória, mas
sim, classificatória. O período de inscrições será
curto e o processo será
todo digital”, explicou a
secretária Eliane Jocelaine Pereira.

| DA REDAÇÃO

Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

PREFEITURA | Campinas abre processo seletivo para 100 técnicos de enfermagem

Senai abre vagas para cursos
em Santa Bárbara d’Oeste
O Senai Alvares Romi,
em Santa Bárbara d’Oeste, está com inscrições
abertas para cursos de
qualificação na área de
informática e logística.
As vagas gratuitas contribuem para a geração
de emprego e de renda
a partir da qualificação
profissional, principalmente para pessoas desempregadas ou que
pretendem se recolocar
no mercado de trabalho.
Há pré-requisitos para as
inscrições e as vagas são
limitadas. A iniciativa tem
apoio da prefeitura.
O novo curso de qualificação
profissional,
chamado “Programador
Front-End”, segue com as
inscrições abertas e a aula
“inaugural online” será
no sábado (7). A duração
é de 5 meses, sendo 80%
do conteúdo realizado
no Ambiente Virtual de
Aprendizagem do Senai,
com auxílio de tutor, e
20% presenciais na escola.
O programador Front-End é quem vai desenhar
e desenvolver as páginas
com as quais o usuário
irá interagir em sites, estruturando os códigos
utilizando
linguagens
mundialmente consolidadas. A demanda por
esta profissão está em alta
no mercado de trabalho.

Divulgação

SENAI | Inscrições estão abertas para dois cursos

As inscrições para o curso podem ser realizadas
pelo link: https://santabarbara.sp.senai.br/curso/95402/514/programador-frontend?bolsa=true.
O Senai oferece também 50 vagas na área de
logística na modalidade
semipresencial, com carga horária 20% presencial
e 80% online. O curso de
Qualificação Profissional
“Auxiliar de Almoxarife”
tem por objetivo desenvolver competências relativas à organização, armazenamento de produtos e
materiais e controle de
estoques por meio de lançamentos da movimentação de entradas e saídas,
distribuindo produtos e
materiais e observando
aspectos de preservação
do meio ambiente, saúde
e segurança em almoxa-

rifados, armazéns, silos e
depósitos.
As inscrições estão
abertas até domingo (8),
pelo site santabarbara.sp.
senai.br. Os pré-requisitos
para a inscrição nos cursos são ter no mínimo 16
anos de idade até o início
do curso, concluído o nível fundamental, ter acesso à internet com conexão
(mínimo de 1 Mbps) e
disponibilidade para participar dos encontros presenciais. Para ter direito a
bolsa, a renda per capita
deve ser igual ou menor
que um salário mínimo e
meio federal (tendo como
base a faixa 2, correspondente a R$ 1.183,33).
A unidade do Senai
está localizada na Rua
Vereador Sergio Leopoldino Alves, 500, Cidade
Industrial.
| DA REDAÇÃO
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INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA

CPI quer concluir ‘fase vacina’ e
abrir novas frentes de apuração
Comissão retoma trabalhos nesta semana, após o recesso parlamentar
Arquivo / TodoDia Imagem

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Com o fim do recesso parlamentar, a CPI da
Covid no Senado retoma suas atividades nesta
semana
concentrando
esforços em depoimentos referentes aos casos
da Covaxin e Davati para
tentar encerrar as investigações sobre irregularidades na compra de vacinas contra a Covid-19.
O esforço concentrado se justifica porque há
pressa para abrir novas
frentes de apuração, em
especial para investigar
os hospitais federais no
Rio de Janeiro e a relação
do Ministério da Saúde
com a empresa VTCLog,
que possui contratos milionários com o governo
federal.
“A decisão que foi tomada foi na linha de ir
fechando os temas, inclusive aqueles da parte
de negacionismo, de enfrentamento à pandemia
e concluir a questão das
vacinas”, afirma o senador Humberto Costa
(PT-PE). “E a gente tem
dois assuntos que estão
se iniciando e que são
importantes de serem
investigados: hospitais
federais do Rio de Janeiro
e a questão da VTCLog.”
O petista é o responsável pelo núcleo que vai
investigar casos de corrupção no estado do Rio.
Na próxima semana, em
reunião do grupo majo-

GIRO

Marido de Joice não tinha lesões
recentes no corpo, indica laudo médico
O exame de corpo de delito realizado pelo IML
(Instituto de Medicina Legal) do Distrito Federal no
marido da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP)
não constatou lesões recentes nas mãos, dedos e
punhos do neurocirurgião. O laudo, concluído na
sexta-feira (30), apontou “ausência de hematomas
ou outras lesões recentes” no neurocirurgião.
No dia 22 de julho, Joice relatou ter despertado
na manhã do dia 18 no chão do corredor entre
o quarto e o banheiro do seu apartamento, com
ferimentos pelo corpo. De acordo com a deputada,
a última coisa que ela se lembra antes disso era
que estava assistindo a um seriado na TV, na
companhia do marido, e que ele foi dormir antes
dela. Exames constataram traumas no joelho, na
costela, no ombro e na nuca, entre outras.
Arquivo / TodoDia Imagem

VOLTA | Membros da CPI da Covid durante sessão da comissão no primeiro semestre

ritário, que dita os rumos
das investigações, ele vai
apresentar os primeiros nomes que pretende
convocar.
Um deles é Marcelo
Lambert, superintendente do escritório do Ministério da Saúde no estado.
Nos bastidores, comenta-se que ele teria sido indicado pelo senador Flávio
Bolsonaro (Patriota-RJ),
filho do presidente Jair
Bolsonaro.
Costa tem dito que a
CPI não investiga pessoas
e sim irregularidades e
que desconhece a indicação de Flávio.
Em relação à VTCLog,
os senadores de oposição
e independentes preten-

dem adotar o método
“siga o dinheiro”. A empresa de logística mantém contratos milionários com o Ministério da
Saúde, que foram ampliados durante a pandemia.
A comissão já aprovou
requerimento de convocação da presidente da
empresa, Andreia Lima.
Nesta semana, a comissão pretendia ouvir dois
personagens ligados à
compra da vacina indiana Covaxin e um suposto
intermediário de vacinas. Na terça (3), estava
previsto o depoimento
do reverendo Amilton
Gomes de Paula, que teria sido autorizado pelo
Ministério da Saúde para

negociar a compra de 400
milhões de doses de vacinas com a empresa Davati Medical Supply.
Nos dois dias seguintes, seriam ouvidos dois
diretores da Precisa Medicamentos,
empresa
suspeita de ser favorecida
pelo governo na negociação da Covaxin. Na quarta-feira (4), seria a vez
do sócio-administrador
Francisco Maximiano e,
no dia seguinte, a do advogado Túlio Silveira.
Maximiano
encaminhou documentos na
última sexta-feira (30),
entre eles a foto de seu
passaporte com visto,
para justificar que está
em viagem à Índia.

CORONAVÍRUS

Brasil registra 473 mortes por Covid-19 em 24 h
O Brasil registrou 473
mortes por Covid-19 e
18.247 casos da doença,
nesta segunda-feira (2).
Com isso, o país chegou a 557.359 óbitos e a
19.953.379 pessoas infectadas desde o início da
pandemia.
A média móvel de
mortes foi de 968 nesta
segunda, é o terceiro dia
seguido que o Brasil não
ultrapassa a marca de
1.000 óbitos. Desde 20
de janeiro, o país registrava mortes acima dessa
marca. Foram 191 dias
seguidos acima dessa
faixa, nesse período mais
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de 344 mil brasileiros
morreram de Covid-19.
A média móvel de óbitos
registrada nesta segunda
é 21% menor em relação
ao dado de duas semanas atrás.
A média é um instrumento estatístico que
busca amenizar grandes variações nos dados,
como costumam ocorrer
em finais de semana e
feriados. Ela é calculada
pela soma do número de
mortes dos últimos sete
dias e a divisão do resultado por sete.
Os dados do país, coletados até 20h, são fru-

to de colaboração entre
veículos de comunicação para reunir e divulgar os números relativos
à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas pelo
consórcio de veículos
de imprensa diariamente com as Secretarias de
Saúde estaduais.
Nesta segunda, todas
as unidades da federação atualizaram os dados
de mortes e casos pela
doença. Apenas Roraima
não registrou mortes por
causa do coronavírus nas
últimas 24 horas.
Os dados da vacinação

contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados
em 24 estados e no Distrito Federal.
Ao todo, 101.551.524
pessoas no país foram
vacinadas com a primeira dose e 42.122.692 já
estão com a imunização
completa - receberam as
duas doses ou a aplicação única da Janssen.
Mesmo quem completou o esquema vacinal
com as duas doses deve
manter cuidados básicos, como uso de máscara de máscara.
| FOLHAPRESS

DEPUTADA | Polícia investiga agressões a Joice

Proposta do governo adia pagamento de
precatórios para turbinar Bolsa Família
O governo apresentou a líderes do Congresso
uma proposta que dribla a regra do teto de
gastos em 2022 ao adiar o pagamento de dívidas
reconhecidas pela Justiça para dar espaço a
um Bolsa Família turbinado e impulsionar a
popularidade do presidente Jair Bolsonaro.
A proposta adia o pagamento de quase metade
de dívidas reconhecidas pela Justiça, que teriam
de ser pagas em 2022. Atualmente, a demanda
projetada para o ano que vem é de R$ 89,1 bilhões
- um crescimento de 60% em relação ao projetado
para 2021. A ideia do governo é criar uma PEC
(proposta de emenda à Constituição) com um
aval para que o pagamento dos precatórios possa
ser parcelado em até dez anos, o que geraria uma
folga no espaço orçamentário de 2022.

Sob críticas após saída do Afeganistão,
EUA anunciam programa para refugiados
Sob críticas de que a retirada das tropas militares
americanas do Afeganistão abre espaço para a
escalada da violência com o avanço do Taleban,
o governo dos Estados Unidos anunciou nesta
segunda (2) que receberá “milhares e milhares”
de refugiados que decidirem deixar o país.
Até o momento, cerca de 20 mil afegãos que
trabalharam para os militares ao longo dos
últimos 20 anos da missão americana no país já
pediram asilo nos Estados Unidos. “O governo
dos Estados Unidos está trabalhando para prover
a determinados afegãos, incluindo aqueles que
trabalharam com os EUA, a oportunidade de
reassentamento como refugiados”, diz o governo.
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JUDICIÁRIO

TSE mira Bolsonaro e abre
inquérito para investigar
suposta fraude nas urnas

Divulgação / STF

Presidente do Supremo também fala em respeito à
democracia em discurso na abertura dos trabalhos
MATHEUS TEIXEIRA
FOLHAPRESS

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou
nesta segunda-feira (2)
a abertura de um inquérito para investigar as
acusações de que há possibilidade de fraude nas
eleições do país. A decisão ocorre em meio à escalada do presidente Jair
Bolsonaro contra as urnas
eletrônicas e com ameaças golpistas ao pleito de
2022. Todos os ministros
da corte votaram a favor
da instauração da apuração de ofício, ou seja,
sem solicitação da Procuradoria-Geral Eleitoral, a
exemplo do que fez o STF
(Supremo Tribunal Federal) com o inquérito das
fake news.
A sugestão de abrir um
inquérito administrativo
partiu do corregedor-geral Eleitoral, ministro Luís
Felipe Salomão. Na sessão, o presidente da corte, ministro Luís Roberto
Barroso, afirmou que a
investigação
envolverá
colheita de depoimentos
de “autoridades” que atacarem o sistema eleitoral,
além da possibilidade de
haver medidas cautelares, ou seja, mandados de

busca e apreensão e outras ações para aprofundar as investigações.
A abertura do inquérito
leva em consideração “relatos e declarações sem
comprovação de fraudes
no sistema eletrônico de
votação com potenciais
ataques à democracia”.
STF
Mais cedo, o presidente
do STF, Luiz Fux, mandou
duros recados ao presidente Jair Bolsonaro em
seu discurso na sessão de
abertura dos trabalhos da
corte no segundo semestre. O chefe do tribunal
afirmou que a harmonia
e a independência entre
os Poderes “não implicam
em impunidade de atos
que exorbitem o necessário respeito às isntituições”.
“Embora diuturnamente vigilantes para com
a democracia e as instituições do país, os juízes precisam vislumbrar
o momento adequado
para erguer a voz diante
de eventuais ameaças”,
disse. Apesar de não ter
mencionado o chefe do
Executivo, o discurso foi
direcionado a Bolsonaro, que tem feito ataques
a integrantes do STF e

ameaçado a realização
das eleições do ano que
vem caso não seja implementado o voto impresso
no país. O presidente da
corte disse que as nações
só conseguem se desenvolver mediante respeito
às instituições e que “a
democracia nos liberta
do obscurantismo e da
intolerância”. “Trago uma
advertência, porém: democracia é o exercício da
liberdade com responsabilidade”, disse.
MINISTROS
Nove ministros do STF
e ex-presidentes do TSE
divulgaram uma nota
nesta segunda-feira para
rebater as acusações do
presidente Jair Bolsonaro
de que há fraude nas eleições do Brasil e para defender a urna eletrônica.
O texto faz duras críticas ao voto impresso e diz
que o modelo defendido
pelo chefe do Executivo
“não é um mecanismo
adequado de auditoria”.
“A contagem pública
manual de cerca de 150
milhões de votos significará a volta ao tempo
das mesas apuradoras,
cenário das fraudes generalizadas que marcaram a
história do Brasil”, afirma.

REAÇÃO | O presidente do STF, Luiz Fux, afirmou que corte está atenta a ataques

Presidente faz novos ataques a Barroso e eleições
Em uma série de novos ataques contra o
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), incluindo alegações já desmentidas,
o presidente da República, Jair Bolsonaro,
acusou nesta segunda-feira (2) o presidente da
corte, ministro Luís Roberto Barroso, de querer
uma eleição “suja” no
ano que vem. “Quem
quer eleição suja e não
democrática é o ministro Barroso. Esse cara
se intitula como [quem]
não pode ser criticado”,
declarou, em conversa
com apoiadores.
A fala foi transmitida
pelas redes sociais de
Bolsonaro. Na conversa
com os simpatizantes,
Bolsonaro voltou a alimentar, sem apresentar
qualquer evidência, a
teoria de que Barroso que também é ministro

que traz os votos recebidos por cada candidato
naquele terminal. Vias
adicionais do boletim
são disponibilizadas aos
fiscais do partidos.
“O resultado final divulgado pelo TSE sempre correspondeu à
soma dos votos de cada
um dos boletins de urna
impressos em cada seção eleitoral do país”, diz
o TSE.
O presidente tem promovido uma série de declarações golpistas em
defesa do voto impresso,
um projeto bolsonarista atualmente em tramitação no Congresso
Nacional. No domingo
(1º), ele mais uma vez
colocou e dúvida a realização do pleito, ao afirmar: “sem eleições limpas e democráticas, não
haverá eleição”.

| FP

POLÍTICO

NOTÍCIA-CRIME

Oposição aciona STF contra Bolsonaro por uso de TV
Arquivo

MÔNICA BERGAMO
FOLHAPRESS

Um grupo de dez deputados federais do PT
apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal)
uma notícia-crime acusando o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido)
de improbidade administrativa, propaganda
antecipada e crime eleitoral por ter usado a TV
Brasil para questionar as
eleições no país.
Os
parlamentares
citam a live realizada
pelo presidente na última quinta (29), que foi
transmitida em suas redes sociais e por meio
da emissora pública.
Bolsonaro chegou a afir-

do STF - estaria atuando
para armar a eleição em
favor do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT). “O Barroso ajuda a
botar o cara [Lula] para
fora da cadeia, torna
elegível. E o Barroso vai
contar os votos dele lá?
Qual a consequência
disso?”. Não existe qualquer indício que corrobore essa acusação.
Bolsonaro
também
repetiu nesta segunda a
alegação de que a contagem dos votos seria feita
numa “sala secreta” no
TSE, afirmação já desmentida anteriormente
pelo tribunal.
A corte eleitoral explicou que a apuração dos
resultados é feita automaticamente pela urna
após o encerramento
da votação. Em seguida, são impressas cinco
vias do Boletim de Urna,

AO VIVO | O presidente Jair Bolsonaro durante live

mar que apresentaria o
que chamava de provas
das suas alegações sobre
fraude no sistema eleitoral, mas trouxe apenas
teorias que circulam há
anos na internet e que já
foram desmentidas anteriormente.

“Não há dúvidas de
que o representado utilizou a TV Brasil para
fazer promoção pessoal,
atacando o sistema eleitoral brasileiro e usando
o cargo de presidente da
República para difundir
infundada opinião pes-

soal sobre suposta fraude nas urnas eletrônicas,
com o nítido propósito
de fazer promoção pessoal com vistas ao processo eleitoral do ano de
2022”, afirmam os petistas ao STF.
Entre os signatários
estão os deputados
Alencar Santana (PT-SP), Henrique Fontana (PT-RS), Rogério
Correia (PT-MG), Bohn
Gass (PT-RS), João Daniel (PT-SE), Pedro Uczai (PT-SC), Leo de Brito (PT-AC), Erika Kokay
(PT-DF), Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Nilto Tatto
(PT-SP). A notícia-crime
pede que a TV Brasil seja
ressarcida pelo tempo
de transmissão da live.

Ex-ministro Francisco
Weffort morre aos 84 anos
O cientista político
Francisco Weffort morreu nesta segunda (2), no
Rio de Janeiro, durante
um procedimento médico. Weffort tinha 84 anos
e se tratava de um problema do coração diagnosticado recentemente.
Ele estava em Petrópolis
no sábado (31) quando
sofreu um desmaio. Levado para a capital, chegou a ser preparado para
uma cirurgia que previa
a desobstrução de artérias e a colocação de uma
válvula na aorta. Mas não
resistiu aos procedimentos iniciais.
Weffort foi fundador,
ideólogo e um dos principais dirigentes do PT.

Na década de 1990, saiu
da legenda e comandou
o Ministério da Cultura
no governo de Fernando Henrique Cardoso
(PSDB-SP). Se afastou
do partido que fundou
a ponto de defender o
impeachment de Dilma
Rousseff em 2016.
Reconhecido
como
um dos principais intelectuais do país, Weffort
tinha como eixo central
de sua vida acadêmica a
reflexão sobre a democracia e o populismo no
Brasil e escreveu livros
clássicos como “Formação do Pensamento Político Brasileiro”, “Por que
Democracia” e “Qual democracia?”. | FOLHAPRESS
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ENERGIA ELÉTRICA

Governo lança plano de redução de consumo
Programa nacional voltado a grandes consumidores visa reduzir risco de apagões no país, que enfrenta crise hídrica
Divulgação / Agência Brasil

NICOLA PAMPLONA
FOLHAPRESS

O MME (Ministério de
Minas e Energia) abriu
nesta segunda (2) consulta pública para debater
as regras do programa
de redução voluntária
da demanda de energia
elétrica, iniciativa para
tentar reduzir o risco de
apagões no fim do ano.
É o primeiro plano relacionado à demanda desde que a Creg (Câmara
de Regras Excepcionais
para Gestão Hidroenergética) foi criada, no fim
de junho. O foco da câmara em iniciativas de
aumento da oferta é visto
por alguns especialistas
como um sinal de negacionismo do governo no
enfrentamento da crise.
O programa de redução
voluntária da demanda é
voltado apenas a grandes
consumidores e prevê o
pagamento de compensação financeira a empresas que se disponham
a reduzir o consumo por
períodos de quatro e de
sete horas por dia.
O valor das compensações ainda não foi definido. Segundo portaria
divulgada nesta segunda,
as empresas interessadas
terão de informar ao ONS
(Operador Nacional do
Sistema Elétrico) quanto podem economizar e
quanto desejam receber.
Com base nas ofertas,
o operador fará estudos

FOCO | Programa apresentado pelo Ministério de Minas e Energia é primeiro plano de ação contra a crise hídrica

técnicos para subsidiar
decisão do CMSE (Comitê de Monitoramento
do Setor Elétrico) sobre o
aceite das propostas. Os
lotes de economia devem
ser maiores do que 30
MW (megawatts) médios.
“O objetivo da proposta
é viabilizar, sob a ótica da
demanda, alternativa que
contribua para o aumento da confiabilidade, segurança e continuidade
do atendimento eletroenergético aos consumidores do País, buscando
sempre os menores custos”, disse o MME.
A portaria do MME
define que, se o custo
da economia for menor

do que o PLD (Preço de
Liquidação das Diferenças), hoje em seu valor
máximo, de R$ 583,88 por
MWh (megawatt-hora), a
diferença será retornada

Empresas terão
compensação
financeira se
reduzirem consumo
ao consumidor via encargos cobrados na conta
de luz. Se for maior, os
encargos pagarão a diferença, que posteriormente será rateada por todos

ASSOCIAÇÃO
A Abrace (Associação
Brasileira dos Grandes
Consumidores de Energia) espera que o sistema
esteja operacional em
um mês, prazo necessário para a realização da
audiência pública, a entrega das ofertas e a análise técnica do ONS.
“O importante é que já
temos a regra do jogo”,
diz o presidente da entidade, Paulo Pedrosa.

“Agora, as indústrias vão
ter que fazer suas contas.
Não são contas simples,
porque em algums momentos vai impor custos,
como horas extras, novos
turnos e transporte.”
Com a demora na
elaboração do plano,
grandes indústrias começaram a buscar um
programa de estímulo à
economia de luz criado
na gestão Michel Temer
(MDB), que também dá
vantagens
financeiras
para o deslocamento da
produção para fora dos
horários de pico de consumo de energia.
Braskem, Gerdau, Cimentos Apodi, Rima,

PRESIDENTE

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CNPq não consegue resolver falha e
plataforma Lattes continua fora do ar
As principais plataformas da ciência brasileira,
Lattes e Carlos Chagas,
completaram dez dias de
inoperância. O governo
Jair Bolsonaro prometeu
que os sistemas seriam
restabelecidos nesta segunda-feira, mas os problemas da área de tecnologia que causaram a
queda dos sistemas ainda não foram resolvidos.
As plataformas estão
fora do ar desde o dia
23 do mês passado. Os
dois sistemas são de responsabilidade do CNPq
(Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico),
responsável pelo fomento à pesquisa no país. O
órgão é ligado ao Ministério da Ciência, Tecno-

os consumidores, hoje já
pressionados pela bandeira vermelha nível 2, a
mais cara taxa extra cobrada para pagar usinas
térmicas.

dentre outras companhias intensivas na demanda por luz, já aderiram ao programa. A ideia
é contornar a alta contínua do preço da energia
causada pela contratação
de usinas térmicas.
Na nota técnica em
que anunciou o novo
programa de redução da
demanda, o MME lista
uma série de iniciativas já
tomadas para enfrentar a
crise energética, a maior
parte delas com foco no
aumento da oferta, como
incentivos à contratação
de novas térmicas ou à
importação de eletricidade. Na semana passada, o ministro de Minas
e Energia, Bento Albuquerque, participou de
cerimônia de reinauguração da térmica William
Arjona, a usina de energia
mais cara do país, com
custo de R$ 1.741 por
cada MWh (megawat-hora) gerado.
Estudos do ONS, porém, alertam para a possibilidade de esgotamento da potência de energia
ao fim do período seco,
gerando risco de apagões
localizados nos horários
de maior demanda. “As
estratégias operativas em
curso visam à adoção de
medidas que garantam a
manutenção da governabilidade do SIN [Sistema
Interligado
Nacional],
por meio da operação
adequada”, diz, na nota
técnica, o MME.

logia e Inovações.
O CNPq afirmou na
última semana que não
houve perda de informações e que o equipamento danificado já estaria
sendo restaurado. Apesar da previsão de restabelecimento do acesso
para esta segunda, o órgão publicou nota informando que “continua
em andamento a verificação completa”.
O informe do CNPq
não traz uma data com
previsão para que os sistemas voltem ao ar. “Essa
verificação envolve uma
série de testes, que foram realizados ao longo
de todo final de semana,
com pontuais instabilidades que estão sendo
ajustadas para restabe-

lecer a capacidade completa do storage”.
O apagão dos sistemas foi provocado pela
queima de um dispositivo em um equipamento que tem a função de
controlar os servidores
onde as plataformas ficam hospedadas. Isso
teria ocorrido durante a
migração dos dados para
um novo servidor. O presidente do CNPq, Evaldo
Vilela, descartou a ação
de um hacker.
Em e-mail obtido pela
reportagem, um funcionário do CNPq relatou,
no último dia 26, que
o principal servidor do
conselho fora atingido e
que o equipamento estaria fora da garantia e sem
manutenção. | FOLHAPRESS

Bolsonaro critica taxação de grandes
fortunas e diz que é crime ser rico
O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta
segunda-feira (2) propostas de taxar grandes
fortunas e disse que ser
rico no Brasil se tornou
um crime. “Alguns querem que eu taxe grandes
fortunas no Brasil. É um
crime agora ser rico no
Brasil. A França, há poucas décadas, fez isso. O
capital foi para a Rússia”,
disse o presidente durante evento no Ministério da Cidadania.
A declaração de Bolsonaro ocorre no momento em que o ministro da
Economia, Paulo Guedes,
tenta calibrar a proposta
preliminar da segunda
fase da reforma tributária, que mexe nas regras
do Imposto de Renda e
desagradou empresários.

“Querem que se aumente carga tributária,
que se tabele preços,
como a Argentina fez
com a carne. Não só faltou no mercado, como
subiu de preço”, disse
ainda Bolsonaro. O presidente fazia críticas, no
discurso, aos governos da
Argentina e da Venezuela.
Ele afirmava que o Brasil
pode entrar em crise se
permitir a volta de governos de esquerda.
A proposta preliminar
da segunda fase da reforma tributária, que mexe
nas regras do Imposto de
Renda, causou gritaria
entre empresários ao colocar uma taxação de 20%
sobre a distribuição de
lucros e dividendos aos
acionistas e cortar o IR
para as empresas abaixo

do que elas gostariam.
COVAS
Mais cedo, a apoiadores, Bolsonaro criticou
Bruno Covas, prefeito de
São Paulo morto devido a
um câncer. “O outro, que
morreu, fecha São Paulo
e vai assistir a Palmeiras e
Santos no Maracanã”, disse Bolsonaro.
A fala gerou protestos
por parte de tucanos.
O presidente do diretório municipal do PSDB
em São Paulo, Fernando
Alfredo, afirmou que o
presidente agiu de forma
covarde ao criticar o ex-prefeito. Ele diz ainda que
o presidente “demonstra
desespero e medo do próximo ano” e que por isso
desfere ataques.
| FOLHAPRESS
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NA TV

Série de ‘O Senhor dos Anéis’

já tem data de estreia

Produção chega
às telas em
2 de setembro de
2022 pela Amazon
Divulgação

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A Amazon divulgou
ontem a primeira imagem da série de “O Senhor dos Anéis” que está
sendo produzida para
a Amazon Prime Video.
Nela, é possível ver uma
figura com capa branca
observando de longe um
dos cenários da trama. A
empresa também anunciou a data de estreia da
produção, que ainda vai
demorar mais de 1 ano
para chegar às telas. Será
no dia 2 de setembro de
2022.
As novidades foram reveladas durante o encerramento das gravações
da primeira temporada,
que estavam ocorrendo
na Nova Zelândia. De
acordo com o material
de divulgação, a série
“traz às telas pela primeira vez a lendária história
da Segunda Era da Terra-média de J.R.R. Tolkien”.
“Começando em uma
época de relativa paz,
milhares de anos antes
dos eventos dos livros ‘O
Hobbit’ e ‘O Senhor dos

Não consigo expressar como todos nós
estamos animados para levar nosso
público global em uma jornada nova e
épica pela Terra-Média
JENNIFER SALKE

Head do Amazon Studios

Anéis’ de Tolkien, a série segue um elenco de
personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o
temido ressurgimento do
mal na Terra-Média”, diz
o texto.
A série é liderada pelos produtores executivos J.D. Payne & Patrick
McKay e digirida por
Charlotte Brändström.
No elenco principal estão Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo,
Owain Arthur, Maxim
Baldry, Nazanin Boniadi,
Morfydd Clark, Ismael
Cruz Córdova, Charles

Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema
Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle,
Tyroe Muhafidin, Sophia
Nomvete, Lloyd Owen,
Megan Richards, Dylan
Smith, Charlie Vickers,
Leon Wadham, Benjamin
Walker, Daniel Weyman e
Sara Zwangobani.
“Como Bilbo diz: ‘Agora acho que estou pronto
para partir para outra jornada’. Viver e respirar na
Terra-Média todos esses
meses tem sido a aventura de uma vida. Mal podemos esperar que os fãs
tenham a chance de fazer

INÉDITO | Divulgada primeira imagem da série de TV ‘O Senhor dos Aneis’

isso também”, disseram
Payne e McKay.
Obra literária de renome mundial, “O Senhor
dos Anéis” foi eleito o livro favorito dos clientes
da Amazon no milênio
em 1999 e o romance
mais amado da Grã-Bretanha de todos os tempos pela BBC’s The Big
Read em 2003. Os livros
de “O Senhor dos Anéis”

foram traduzidos para
cerca de 40 idiomas e
venderam mais de 150
milhões de cópias.
“Não consigo expressar como todos nós estamos animados para levar
nosso público global em
uma jornada nova e épica
pela Terra-Média”, disse
Jennifer Salke, Head do
Amazon Studios. “Nossos
talentosos produtores,

elenco, e equipes criativa
e de produção trabalharam incansavelmente na
Nova Zelândia para dar
vida a essa visão inédita e
inspiradora.”

150 MI
DE CÓPIAS DOS LIVROS
DA TRILOGIA FORAM
VENDIDAS

SÉRIE

Sai trailer da 5ª temporada de ‘La Casa de Papel’
Divulgação

A Netflix anunciou ontem o trailer oficial do
primeiro volume da 5ª
temporada de “La Casa
de Papel”. A última sequência da série será dividida em duas partes, e
a primeira chega ao serviço de streaming em 3
de setembro. “100 horas
que parecem 100 anos”,
descreve a personagem

Netflix anunciou
estreia da última
sequência para
3 de setembro
Tóquio (Úrsula Corberó)
sobre como está se sentindo. No vídeo também
é possível ver o Professor
(Álvaro Morte), que revela que o reservatório de
águas pluviais foi descoberto, enquanto o Coronel Tamayo (Fernando
Cayo) prepara o exército
para entrar no Banco da
Espanha.

como foi o roubo”, escreveu um quarto, sobre
uma teoria.
O segundo volume
chegará a Netflix no
dia 3 de dezembro, e
irá mostrar o desfecho
da missão no Banco da
Espanha. “O maior roubo da história está chegando ao fim –e aquilo
que começou como um
assalto está prestes a se
transformar em guerra”,
afirma a sinopse.
Link para o trailer no
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pK1cWze6ozY
| FOLHAPRESS

ÚLTIMA TEMPORADA | Novo trailer mostra a tensão e incerteza do grupo, que parece ter chegado ao fim da linha

O trailer mostra a
tensão e incerteza do
grupo, que parece ter
chegado ao fim da linha. “Será que eles conseguirão reunir forças
para lutar contra as probabilidades mais uma
vez? Afinal de contas,

eles são A Resistência”,
escreveu o streaming
em nota. No twitter, internautas celebraram o
trailer e deram suas opiniões. “Netflix pode vir
pagar minha terapia”,
escreveu uma. “’La Casa
de Papel’ despertando

em nós o ódio por uma
grávida”, escreveu uma
segunda, fazendo referência a personagem
Alicia (Najwa Nimri).
“O trailer de ‘La Casa
de Papel’ saiu já estou
vendo que vou morrer
vendo essa série”, brin-

cou uma terceira. “O
trailer de ‘La Casa de
Papel’ me fazendo acreditar nas teorias que vai
todo mundo morrer, só a
Tóquio sobrevive e a história é, na verdade, uma
narração que ela faz para
o filho da Nairóbi sobre

Utilize o leitor de
códigos QR Code
do seu celular para
assistir ao trailer
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Clipe de Beyoncé
eleito o melhor de
todos os tempos

Premiação

A brasileira Gabriella Di Grecco, coprotagonista da série “Bia”, da Disney, nos bastidores de gravações de “Bia, Um Mundo do Avesso”.
O especial do programa acaba de ser indicado na categoria Show Favorito, no “Kids’
Choice Awards México 2021”.
Flor Jacobs

“Formation”, lançado em 2016, ficou em primeiro lugar
entre os 100 escolhidos pela revista Rolling Stone
Divulgação

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O clipe da música “Formation” de Beyoncé foi
eleito o melhor videoclipe
de todos os tempos pela
Rolling Stone. A revista
elegeu os melhores 100 videoclipes e o primeiro lugar ficou com a artista norte-americana. O vídeo foi
lançado em 2016 e dirigido
por Melina Matsoukas. Na
lista, também há clipes
icônicos como “Billie Jean”,
de Michael Jackson (1958
- 2009), “Kiss”, de Prince
(1958 - 2016) e “Bad Romance”, de Lady Gaga, 35.
Além do visual apresentado no clipe da artista,
ela também quis mostrar
o “impacto histórico da
escravidão no amor negro
e o que isso fez à família
negra”, como explicou a
diretora Matsoukas ao
The New Yorker no ano de
2017. No clipe, Beyoncé
aparece deitada em cima
de um carro da polícia
naufragado em Nova Orleans, nos Estados Unidos,
e também uma parede
com a frase “pare de atirar
em nós” escrita com tinta
spray. “Eu queria mostrar
–isso é gente negra”, continuou a diretora.

Gabriella Di Grecco

TV Tudo
NO TOPO | No videoclipe, cantora faz críticas ao racismo

“Nós triunfamos, sofremos, estamos nos
afogando, estamos sendo espancados, estamos
dançando, estamos comendo e ainda estamos
aqui”, acrescentou Matsoukas sobre o conceito
do clipe. Após o lançamento, críticos categorizaram o vídeo e Beyoncé

como “antipolícia”.
Em uma entrevista à
revista Elle, ela negou as
críticas e alegou que qualquer um que realmente
acreditasse que ela era
“antipolícia” estava errado. “Eu sou uma artista e
acho que a arte mais poderosa geralmente é mal
compreendida”, disse.

Pedra de tropeço

Tudo bem com o “Quem
Quer Ser Um Milionário?”,
um quadro que a produção
do Luciano já está acostumada a fazer e deve aprontar sem maiores dificuldades, mas e o “Show dos
Famosos”? Nem o elenco foi
totalmente definido.
Este e outros detalhes
é que ainda colocam certa
dúvida nesta data de 5 de
setembro. Em todo caso.

Especulação

Não chega a ser uma
informação, porém há um
comentário muito forte em
setores da Globo sobre mudanças significativas na sua
programação das manhãs
para o ano que vem.
Mudanças que poderão
atingir os programas de
Ana Maria Braga e Fátima
Bernardes. A ideia, fala-se,
é tomar um caminho bem
diferente do atual.

Aniversário

A TV Tambaú, afiliada do
SBT em João Pessoa, está
completando 30 anos neste
mês de agosto, com presença marcante no mercado da
comunicação paraibana.
A sua grade de programação, reformulada recentemente, passou a valorizar o
conteúdo de serviço, entre-

tenimento e jornalismo de
qualidade.

Jornalismo

A jornalista Adriana Mabilia, depois de quase dois
anos na área de internacional da CNN Brasil, se transferiu para a Jovem Pan. Além
de um cargo de direção,
também fará um programa.
Mabilia, como editora,
também teve passagens por
Globo e SBT.

Mudança

O diretor Eduardo Pupo,
após um bom período dedicando-se ao “Troca de Esposas” na Record, agora vai
cuidar da série “Lol: Se Rir, Já
Era”. Trata-se do novo programa que será apresentada por Tom Cavalcante em
parceria com Clarice Falcão.
Produção da Formata sob
encomenda para a Amazon
Prime Video.

Bate – Rebate
· Silvio Santos voltou
com programas inéditos.
E parece que voltou mais
destravado ainda. Falou
um monte.
· Começa hoje, 12h, no
YouTube a websérie “Ponte Aérea: Portugal - Brasil”,
realizada pela União Brasileira de Compositores,
(Sociedade dos Autores
Portugueses e o canal Papo
de Música...

· ... O projeto reunirá,
virtualmente, artistas brasileiros e portugueses em
conversas informais...
· ... A cantora Carminho
abre a série, que também
terá Ney Matogrosso, António Zambujo, Nelson Motta,
entre outros.
· Globo já tem todas as
providências tomadas para
iniciar as externas de “Pantanal” em setembro...
· ... Até lá, os trabalhos
irão seguir em estúdios e na
cidade cenográfica...
· ... Essa deve ser mais
uma novela que a Globo irá
estrear com todos os seus
capítulos gravados...
· ... “Um Lugar ao Sol”, da
Lícia Manzo, substituta de
“Império” na faixa das 21h,
também já será assim.
· Em seu blog, o jornalista
Anderson Cheni informou
que a Rede Transamérica
de Rádio pode ser vendida...
· ... E que o dono da CNN
Brasil, empresário Rubens
Menin, teria interesse em
comprar...
· ... Transamérica e CNN já
têm um acordo operacional.

C´est fini
A série “Quando Chama o
Coração” estreia na Record
na quarta-feira, dia 25, às
21h45. É a substituta de “Topíssima”.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Muitas conversas
precisarão acontecer
ainda antes de se chegar
a um acordo que seja interessante
para todas as partes envolvidas. Por
isso, evite a precipitação, aceite as
demoras que acontecerem, elas vêm
por bem.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Relacionamentos
humanos são dimensões
complexas porque,
apesar de haver muito mais em
comum do que de diferente entre as
pessoas, mesmo assim todo mundo
pretende ser considerado pelas suas
peculiaridades. Aí complica..

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
A harmonia nos relacionamentos não há de
ser deixada ao sabor da sorte, mas
cultivada com persistência através de
gestos que deixem clara sua posição,
interessada em fazer com que tudo
seja bom para todo mundo.

TOURO | 21/4 a 20/5
Para tudo continuar
sendo benéfico e aprazível, você não pode se
acomodar em sua zona de conforto,
pretendendo que as mudanças do
mundo passem longe de sua casa. É
importante fazer o necessário para se
adaptar a outro ritmo.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Repetir a mesma rotina
brinda com certo gosto
de segurança, porém,
se você quiser progredir, ampliando
suas perspectivas e ganhos, então
precisará se reinventar. A criatividade
tumultua, mas ela é o remédio.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
O espírito do jogo requer
disposição para a aventura, porque não se pode pretender
progresso algum que não envolva
riscos, alguns desses tão grandes
que, de repente, pareça a você perder
o controle de tudo.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Sem tomar as iniciativas
pertinentes a cada caso,
você nunca saberá se
iria dar certo ou não o que sua alma
tem em mente. Procure arriscar, porque mesmo que tudo seja diferente do
esperado, pelo menos avançará.

LIBRA | 23/9 a 22/10
O crescimento não se
dará como resultado
de golpe de sorte, mas
na mesma medida em que você se
atrever a colocar em prática as ideias
que querem se manifestar através
de sua presença, e que precisam de
mãos e pernas

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
A verdade não é
democrática, isto é,
não é necessário que a
maioria concorde em torno de certas
razões para essas serem validadas. A
verdade pode, inclusive, ser antipática
à maioria das pessoas, mas ser a
verdade.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
O único que você deve
evitar agora é tomar
decisões precipitadas,
que pareceriam razoáveis à primeira
vista, mas que trariam resultados
mais complicados daqueles que,
supostamente, deveriam solucionar.
Muita observação.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Escolha as pistas que
sua alma seguirá na tentativa de desvendar algum mistério,
porém, tenha em mente, também, que
não há nada tão grave ou importante
em andamento. As suspeitas fazem
com que tudo seja importante.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Tudo parece patinar e
não sair do lugar, mas
você precisa continuar
se preparando para o momento em
que a atividade produtiva se instalar.
Faça isso colocando ordem em todos
os detalhes da sua vida cotidiana.

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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COPA DO BRASIL

São Paulo pode ter Luan
contra o Vasco amanhã
Volante é único dos 5 atletas que estão no DM apto a ser relacionado
Divulgação

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Entre os cinco jogadores que estão no departamento médico do São
Paulo, o técnico Hernán
Crespo espera contar
apenas com Luan no
jogo contra o Vasco, nesta
quarta-feira (4), no Rio de
Janeiro, pela partida de
volta das oitavas de final
da Copa do Brasil.
O volante não joga há
três partidas, após uma
contusão na perna, mas
tem participado dos últimos treinos com o elenco
e pode ser relacionado
para a decisão da vaga
contra os cariocas. Na
partida de ida, na semana passada, o São Paulo
venceu por 2 a 0 e agora pode perder até por
um gol de diferença que
avança de fase.
O atleta que está afastado há mais tempo, Luciano – já são 12 jogos sem
entrar em campo –, dificilmente terá condições
de enfrentar o Vasco.

Com um estiramento
na coxa, ele tem oscilado
entre treinos em campo e

SANTOS

NOVIDADE EM CAMPO
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LUAN | Volante treinou nesta segunda e pode ir para jogo

trabalhos no centro de recuperação do São Paulo.
Arboleda e Eder, que

estão fora do time há menos tempo, também não
são considerados para
o jogo contra o Vasco. O
atacante sofreu um estiramento na coxa contra
o Racing, no Morumbi,
enquanto zagueiro tem
uma contratura, uma lesão teoricamente mais
simples, que o tirou de
campo no jogo de ida
contra o Vasco.
O quinto atleta em
tratamento é o atacante
Marquinhos, que sofreu
um estiramento contra o
Palmeiras, sábado, e agora inicia recuperação.
O TIME
Crespo poderá escalar
o meia Benítez e o lateral
Welington, que cumpriram suspensão contra o
Palmeiras.
Se optar pelos titulares
disponíveis, o treinador
pode escalar o São Paulo
com Tiago Volpi; Bruno
Alves, Miranda e Léo; Igor
Vinícius, Rodrigo Nestor,
Benítez, Gabriel Sara e
Welington; Rigoni e Pablo.

Confirmada
venda de
Kaio Jorge

Renato Augusto faz seu
1º treino no Corinthians

O Santos e a Juventus, da
Itália, entraram em acordo para a negociação do
atacante Kaio Jorge. O clube anunciou o acerto por
meio de seu site oficial nesta segunda-feira (2).
Segundo informações de
bastidores, a venda foi acertada no valor de 3 milhões
de Euros (pouco mais de R$
18 milhões, na conversão),
além de 1 milhão de Euros
de bônus (R$ 6,1 milhões),
caso ele atinja metas no
time europeu.
“A Juventus chegou às
condições que apresentamos e que entendemos
que foram as melhores nesse momento para o Clube”,
afirmou o presidente do
Santos, Andres Rueda.
O jogador vai embarcar
para Turim, na Itália, nesta
semana. Natural de Olinda,
Kaio Jorge está com 19 anos
e chegou em 2013 à Vila
Belmiro, no sub-11.
No profissional, vestiu a
camisa 84 vezes e marcou
17 gols.
| DA REDAÇÃO

Um dia depois da derrota por 3 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato
Brasileiro, o Corinthians
teve como novidade nesta segunda-feira a presença do meia Renato
Augusto, que participou
de seu primeiro treino
coletivo com os demais
jogadores do elenco. O
meia foi a campo e integrou a atividade por 45
minutos.
Giuliano, que tem mais
chances de estrear diante
do Santos, no domingo
(8), na Vila Belmiro, pela
15ª rodada do Brasileirão, também treinou com
o grupo no gramado.
A dupla deve ser registrada na CBF nesta segunda-feira, e os nomes
publicados no BID ao
longo da semana.
O técnico Sylvinho não
contou com os jogadores
que atuaram pelo mínimo de 45 minutos.
Todos fizeram trabalhos de recuperação.
Eles acompanharam a

GIRO POR AI

Lateral Jorge é regularizado
pelo Palmeiras na CBF
O Palmeiras inscreveu Jorge na tarde desta
segunda-feira (2) no Boletim Informativo Diário
(BID) da CBF. O lateral-esquerdo de 25 anos de
idade, revelado pelo Flamengo, é o primeiro reforço
do Verdão nesta janela regularizado para atuar.
Isto significa que ele até tem condições para entrar
em campo já na próxima rodada do Campeonato
Brasileiro, no sábado, às 21h, contra o Fortaleza,
no Allianz Parque, mas as chances disso acontecer
ainda são remotas, pois Jorge ainda está em
processo de recondicionamento físico. O Palmeiras
ainda tem mais dois jogadores a regularizar:
Joaquín Piquerez e Matheus Fernandes.
Cesar Greco / Palmeiras

JORGE | Lateral já está regularizado no Palmeiras

Secretaria de Esportes lança o
Cadastro Geral das Escolinhas
Com o objetivo de atualizar o banco de dados
e avaliar o andamento do sistema de escolas
esportivas da cidade, a Secretaria de Esportes
de Americana lançou nesta segunda-feira (2)
o “Cadastro Geral das Escolinhas Esportivas”.
O registro deve ser feito no site da prefeitura
ou por telefone, na Secretaria de Esportes. De
acordo com a secretária de esportes, Grasiele
Rezende, o programa é necessário para o controle
e acompanhamento das escolinhas. Conforme
a frase de transição do Plano SP, está autorizado
o funcionamento de academias de esporte,
com atendimento presencial entre 6h e 23h. O
Cadastro Geral das Escolinhas vai estar disponível
no site da prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

RENATO AUGUSTO | Meia treinou nesta segunda-feira

atividade do dia no banco de reservas do CT, ao
lado do presidente Duilio
Monteiro Alves.
Sylvinho promoveu um
coletivo com três tempos
de 15 minutos e contou
com a presença de vários
jovens jogadores. Gustavo

Mantuan e Ruan Oliveira,
em fase final da transição
com a equipe de preparação física, também participaram de parte do treino com o grupo. O elenco
folga hoje e volta às atividades amanhã (4), no CT.
| DA REDAÇÃO

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

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

PG
32
31
27
27
24
23
22
19
19
17
17
17
16
15
14
13
12
11
7
4

J
14
14
14
14
12
13
14
14
14
14
14
13
13
14
14
13
14
14
12
14

V
10
10
8
7
8
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
0

GP
25
21
22
25
25
21
17
16
12
18
12
10
9
12
8
13
9
11
6
11

SG
13
11
10
9
14
6
4
0
-3
-5
-2
-2
-5
-6
-3
-3
-8
-8
-8
-14

• 14ª RODADA
Sábado (31/07)
19h – São Paulo 0 x 0 Palmeiras
20h – Internacional 0 x 0 Cuiabá
21h – Bragantino 1 x 0 Grêmio

Domingo (1/08)
16h – Corinthians 1 x 3Flamengo
16h – Atlético-MG 2 x 0 Athletico-PR
18h15 – Chapecoense 0 x 1 Santos
18h15 – Bahia 0 x 1 Sport
20h30 – Athletico-GO 1 x 1 América
20h30 – Ceará 3 x 1 Fortaleza

ESPORTES
GINÁSTICA

Rebeca faz história
e se torna inspiração
Atleta conquista ouro e prata e deixa as Olimpíadas “flutuando”

Ricardo Bufolin/CBG

FOLHAPRESS
TÓQUIO

Rebeca Andrade tem a
imagem perfeita para descrever como se sentiu nos
últimos dias, em que conquistou duas medalhas
nas Olimpíadas de Tóquio.
“Eu estava muito segura,
parecia que eu estava flutuando.” Mesmo depois da
prata no individual geral,
na última quinta e que fez
o seu nome ganhar repercussão inédita no Brasil,
ela se manteve serena para
conquistar o ouro no salto
no domingo. Ontem, encerrou sua participação
olímpica com o 5º lugar no
solo, resultado que encarou com normalidade.
Numa prova de alto nível técnico, a brasileira
deu um passo para fora
do tablado e recebeu a
nota 14.033. A vencedora
foi a americana Jade Carey
(14.366). A italiana Vanessa
Ferrari ficou com a prata e
a japonesa Mai Murakami
e a russa Angelina Melnikova dividiram o bronze.
Por mais que não quisesse ser contagiada pela
euforia envolvendo seu
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Scheidt se despede dos Jogos
e diz que sai de ‘alma lavada’
Dono de cinco medalhas olímpicas, Robert
Scheidt usou as redes sociais para se despedir
das Olimpíadas de Tóquio-2020. Em publicação
ontem, o velejador brasileiro disse que “sai de alma
lavada” após encerrar a sua sétima participação nos
Jogos. “Chegamos ao fim de mais uma Olimpíada.
Meu sonho de criança era participar de uma ou
duas, mas nunca imaginei sete”, publicou. “Saio de
alma lavada! Fiz o meu melhor aqui e me preparei
da melhor forma que pude considerando meu
momento de vida.” Scheidt chegou à última regata
com chances de medalha, mas acabou finalizando
na nona posição da categoria laser.

Jonne Roriz / COB

NO MAR | Scheidt ficou em nono na última regata

FATO INÉDITO | Ginasta brasileira conquista prata no individual geral e ouro no salto

nome no Brasil, ela não
podia ignorar que agora
possui 2,1 milhões de seguidores no Instagram.
Muito menos que a britânica Jessie J, que está no
seu “top 3 de cantoras favoritas”, compartilhou um
vídeo em que a atleta e o
ginasta Arthur Nory dançam uma de suas músicas.
Após dormir ao lado de
suas duas medalhas, ela
acordou empolgada com
a notificação. “Isso foi

muito incrível. Ela nem
me seguiu, mas para mim
já valeu. E vários famosos
me seguindo, o tanto de
pessoas dizendo que eu
sou uma ótima influencer
por causa da minha história. Pessoas começam a se
inspirar em mim, crianças
que querem fazer esporte
e antigamente não tinham
em quem se inspirar e hoje
eu estou aqui representando”, afirmou.
A história que inspira é

a de uma menina negra,
criada na periferia de São
Paulo, em Guarulhos, filha de mãe solo que criou
uma família numerosa e
fez grandes esforços para
manter a garota no esporte que agora a consagra
mundialmente.
Missão concluída, fica
a mensagem que ela gostaria de passar para quem
acompanhou sua trajetória: “É sempre acreditar em
você, não desistir”.

Brasileiro desvia de queda, perde
tempo e não se classifica nos 1500m
Tiago André terminou em 13º sua eliminatória
dos 1500 m nas Olimpíadas de Tóquio-2020 e não
conseguiu se classificar para a semifinal, ontem.
Durante a prova, ele teve de desviar de uma
queda que ocorreu à sua frente, perdeu tempo
e cruzou alinha de chegada com 3m47s71. O
corredor permaneceu em isolamento nos últimos
dias por ter estado próximo a uma pessoa que
teve teste positivo para Covid, mas foi liberado
para competir. “A prova é muito dura, tem muito
contato físico, ainda mais valendo classificação.
Ocorreram muitos toques, tive um pisão no pé
que está doendo bastante, mas não foi motivo
para sair da prova. Mas na última queda, do atleta
do Qatar, eu tive que sair da pista.
Reprodução

ARGOLAS

Zanetti perde e encerra participação
Duas vezes medalhista
olímpico, Arthur Zanetti
sabia que precisava ousar
em Tóquio para buscar a
terceira conquista, o que
seria um feito inédito nas
argolas. A série que o ginasta de 31 anos apresentou na qualificação resultou na nota 14.900, que
o deixaria fora do pódio
ontem. Era preciso subir o
sarrafo e mostrar algo diferente para os juízes.
A opção dele e do treinador Marcos Goto foi executar um outro movimento
na saída do aparelho para
aumentar o grau de dificuldade. Se acertasse o triplo mortal grupado, pelos
seus cálculos, teria tudo
para aumentar a pontuação em três décimos e ficar
entre os três primeiros.
Zanetti, porém, se desequilibrou e caiu, encerrando a participação olímpica
na oitava posição, último
entre os finalistas, com

Wander Roberto / COB

OUSADIA | Atleta ousa no movimento, mas desequilibra

14.133. O grego Eleftherios
Petrounias, campeão na
Rio-2016, levou o bronze
com 15.200 -ouro e prata foram para os chineses
Yang Liu e Hao You, respectivamente, com 15.500
e 15.300.
Primeiro a se apresentar
nas argolas, ele teve tempo para absorver o baque
e chegar muito tranquilo

para as entrevistas. “Temos
que sair felizes em tudo
na nossa vida. Não é porque errei que tenho que
sair triste. Saí feliz porque
arrisquei. Ninguém sabe
o quanto sofri pra fazer
essa saída. Machuquei o
pé várias vezes e, se eu não
tivesse feito hoje, com certeza ficaria triste”, afirmou.
“Pelas notas que venho ti-

rando nas apresentações,
ficaria em quarto ou quinto. Aí você me veria triste,
porque não arrisquei.”
Tranquilo com a sua performance, o atleta só desabou ao falar sobre o filho,
nascido há 11 meses. O
ginasta levou um macacão
para ter o cheiro de Liam
ao seu lado durante o período em que passou fora.
Primeiro na preparação,
realizada em Doha, e depois para participar dos Jogos. “É difícil. Minha maior
conquista, sem palavras.
Quase dois meses fora de
casa, perder a evolução.
Agora ele está evoluindo
muito rápido e só fico vendo pelo celular.”
Entre os melhores por
uma década, Zanetti até
pensa em aproveitar o
ciclo mais curto, de três
anos, para ir até os Jogos
de Paris-2024. Mas ele ainda não crava essa decisão.
| FOLHAPRESS

FORA | Thiago André não conseguiu classificação

Natação tem melhor resultado
desde Jogos de Pequim-2008
Mesmo com o adiamento e as incertezas
causados pela pandemia de Covid-19, os
nadadores medalhistas conseguiram obter nestas
Olimpíadas de Tóquio-2020 a melhor evolução
de tempos desde os Jogos de Pequim-2008. Em
relação ao número de recordes olímpicos, Tóquio
foi superior ao Rio-2016 (33 marcas batidas
contra 23, respectivamente). Também superou
Londres-2012 (25 recordes). É preciso ressaltar
que duas das marcas batidas no Japão vêm do
revezamento 4 x 100 m medley misto, que estreou
nas Olimpíadas. Mesmo sem elas, Tóquio-2020
continua tendo superado mais recordes do que
nos Jogos anteriores. Em média, os tempos deste
ano foram 0,36% melhores do que os do Rio-2016.

ESPORTES
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FUTEBOL MASCULINO

Brasil e México decidem vaga na final
Seleção olímpica encara mexicanos, considerados “pedras no sapato”, nesta terça-feira, às 5h (de Brasília)

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Adversário do Brasil
na semifinal do futebol
masculino nos Jogos de
Tóquio, o México já foi
responsável por adiar
o sonho da medalha de
ouro brasileira. Em Londres, em 2012, o time formado por nomes como
Neymar, Oscar, Lucas
Moura, Ganso, Hulk,
Thiago Silva e Marcelo foi
superado na final pelos
mexicanos.
A inédita medalha dourada na modalidade só
seria conquistada nos
Jogos do Rio, em 2016,
quando o país superou
a Alemanha na decisão.
Mas aquela derrota para
o México ainda ecoa.
“O México costuma ser
sempre uma pedra no
sapato do Brasil. É uma
equipe difícil de jogar,
tem grandes jogadores e
grandes talentos. Vamos
estudar a equipe deles
para saber o que a gente
pode aproveitar e o que

temos que anular. Vai vir
um grande jogo”, disse o
volante Bruno Guimarães.
A chance da vingança será nesta terça-feira
(3), às 5h (de Brasília),
no Estádio de Kashima.
A TV Globo, o SporTV e o
BandSports transmitem
o confronto. A outra semifinal será entre Japão e
Espanha.
Além do histórico favorável, o México conta
com um poderoso ataque
e vem embalado após a
goleada por 6 a 3 sobre
a Coreia do Sul. O Brasil,
por sua vez, passou pelo
Egito com uma vitória
por 1 a 0, apesar de ter
dominado a partida.
Como fator para tornar
ainda mais difícil a tarefa
brasileira, o técnico André
Jardine não deverá contar
com Matheus Cunha, artilheiro do time no ciclo
olímpico, com 18 gols em
20 jogos. Ele sofreu uma
lesão na coxa esquerda.
Ainda assim, sua presença não está totalmente
descartada, mesmo que
inicie no banco de reservas. Caso não jogue,
o treinador tem opções

Arquivo / TodoDia Imagem

REVANCHE | Jogadores brasileiros têm a chance de dar o troco nos mexicanos, que ficaram com a vaga em 2012

como a entrada de Malcom – com Claudinho
mais próximo de Richarlison – e Martinelli.
Sem confirmar a escalação, Jardine afirmou
que tentará surpreender.
“Vamos nos preparar nos

treinamentos, apesar do
pouco tempo, ensaiar alguns movimentos e dar
aos atletas alguns caminhos que, acreditamos,
possam nos dar a vitória.”
Por enquanto, a seleção
brasileira está invicta nos

VÔLEI FEMININO

Jogos Olímpicos de Tóquio. Foram três vitórias
e um empate.
Em jogos olímpicos,
Brasil e México só se enfrentaram uma vez, na
final de Londres em 2012
que terminou com a vitó-

ria de 2 a 1 dos mexicanos. Para o meia Anthony
essa lembrança não passa pela cabeça dos jogadores. “Não me recordo
muito bem, só tinha 12
anos. Não vira assunto
aqui pra gente.”

VELA

Seleção vai encarar Rússia nas quartas Vento adia regata
Júlio Cesar Guimarães / COB

A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou sua participação na
fase de grupos nos Jogos
Olímpicos de Tóquio com
uma vitória tranquila por
3 a 0 sobre o Quênia, com
parciais de 25/10, 25/16 e
25/8, nesta segunda-feira
(2), garantindo o primeiro
lugar do Grupo A da competição, com 14 pontos e
100% de aproveitamento.
Já classificada, a seleção
brasileira entrou em quadra brigando apenas pela
liderança e José Roberto
Guimarães mandou as
titulares para o jogo. Contra a seleção queniana,
que não somou nenhum
ponto na competição, as
brasileiras não encontraram nenhuma dificuldade, impondo seu ritmo
em todos os sets e mantendo uma boa vantagem
durante toda a partida.
Forte no ataque e com
bom volume de jogo,
o Brasil se impôs muito cedo no primeiro set,
abrindo 7 a 2. A distância
entre as equipes era evidente e a vantagem foi aumentando. Na reta final da
parcial, o Quênia chegou
a encaixar uma sequên-

VITÓRIA | Brasileiras derrotaram seleção do Quênia por 3 sets a 0 nesta segunda-feira

cia de pontos, mas não
chegou perto de ameaçar
a seleção brasileira, que
fechou o set em 25 a 10. A
central Carol foi o destaque, com sete pontos.
No segundo set, as
quenianas conseguiram
evitar a disparada brasileira por mais tempo,
mas, a partir do quinto
ponto não teve jeito. O
Brasil deslanchou e se
impôs, variando ataques
e quebrando a recepção
adversária. As adversárias
ainda tiveram um bom
momento no set, chegando a cortar a diferença
para cinco pontos, mas a

reação parou e as brasileiras fecharam a parcial em
26 a 16, fazendo 2 sets a 0.
Para o terceiro set, José
Roberto Guimarães promoveu três mudanças na
seleção brasileira: Rosamaria, Natália e Ana Beatriz entraram nos lugares
de Tandara, Fe Garay e
Carol Gattaz. A equipe
não perdeu o ritmo forte e
logo abriu 7 a 1 no placar.
Com o jogo mais tranquilo, o técnico promoveu
mais testes ao longo da
parcial, que teve grande
atuação de Rosamaria,
que somou seis pontos.
Com a primeira colo-

cação, o Brasil já conhece
seu adversário nas quartas de final: as Atletas da
Rússia, que ficaram em
quarto lugar no Grupo B.
Outro confronto já definido é entre EUA (1º do
Grupo B) e República Dominicana (4º do Grupo A).
Dois confrontos ainda
serão definidos por sorteio. A Sérvia, 2ª colocada do Grupo A, e a Coreia
do Sul, 3ª colocada da
chave, ficam no mesmo
pote. No outro pote, Itália e Turquia, 2ª e 3ª colocadas do Grupo B, respectivamente.
| FOLHAPRESS

final com brasileiras
A regata final da classe
49er FX, que tem a participação das brasileiras
Martine Grael e Kahena
Kunze, foi adiada para
esta terça (3). A prova
ocorreria nesta segunda
(2) às 2h30.
Por causa do vento da região da Ilha de
Enoshima, os organizadores decidiram transferir a decisão para o dia
seguinte.
Ouro no Rio, em 2016,
Martine Grael e Kahena
Kunze chegam à regata
final com grandes chances de medalha.
Depois de 12 regatas, elas aparecem na
segunda colocação na
classificação geral, só
dependendo delas para
conquistar o bicampeonato olímpico.
OUTRAS ADIADAS
Depois de adiantar as
finais de surfe e adiar regatas na vela, as condições climáticas também
resolveram dar as caras
nas provas de atletismo
no Estádio Olímpico,

em Tóquio. Com chuva
e vento forte, a organização dos Jogos chegou
a interromper as provas
de campo (como lançamentos ou saltos) e
manteve apenas as disputas na pista.
No lançamento do
disco, por exemplo, a
brasileira Izabela da Silva, 26, chegou a fazer
dois lançamentos antes
da interrupção. Na volta, sua terceira tentativa
foi inferior às anteriores
e ela foi eliminada.
Izabela
conseguiu
como melhor marca
60,39 m, insuficiente
para ficar entre as oito
melhores que teriam
direito a mais três tentativas.
Antes de o tempo piorar, o Brasil teve dia de
eliminações nas pistas.
Nos 200 m, Ana Carolina Azevedo e Vitória
Rosa não conseguiram
classificar em suas baterias. Ana Carolina Azevedo terminou no quinto lugar.
| FOLHAPRESS

