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QUINTA

Cantor protagoniza
filme-concerto
dividido em três partes
10 Cultura
Polícia Militar / Divulgação

Americana e S.Bárbara abrem
vacina para faixa dos 22 anos
As duas cidades anunciaram a inclusão do novo público
na campanha de vacinação contra a Covid-19. A partir desta quinta-feira, Americana começa a vacinar moradores de
22 anos ou mais e Santa Bárbara, de 22 e 23.
05 Cidades

Prefeitura anuncia
R$ 4,6 milhões para
recape em 7 bairros

Polícia apreende carros
de luxo de empresário
morto a tiros pelo filho

Pacote de obras em
Hortolândia vai permitir
recuperação de ruas e
avenidas em diferentes
regiões da cidade

Além de Lamborghini e
McLaren, fuzil, pistolas e
revólveres estavam na casa;
menor agiu em legítima
defesa, analisa delegado

Cidades 05

Cidades 03
LOCAL DO CRIME | Carros de luxo e arsenal foram apreendidos após filho matar empresário em Valinhos

Eventos sem aglomeração estão
liberados a partir do dia 17 em SP
Com nova flexibilização anunciada pelo governo, encontros sociais, feiras corporativas, convenções e
congressos poderão ser retomados, sem limite de público; torcida nos estádios retorna em novembro P5 e P13
Isac Nóbrega / Presidência da República

STF agora inclui Bolsonaro
no inquérito das ‘fake news’
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal,
decidiu nesta quarta (4) incluir o presidente como investigado
no inquérito das “fake news” em tramitação na corte. A decisão
ocorre após o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, ter enviado uma notícia-crime ao Supremo
contra o chefe do Executivo para que a conduta dele seja investigada devido à live com mentiras sobre o sistema eletrônico de
votação. Bolsonaro disse que não será “intimidado”.
08 Brasil + Mundo

JUNTOS E MISTURADOS | Em meio a uma crise entre o presidente
Jair Bolsonaro e o Tribunal Superior Eleitoral, o novo ministro da Casa
Civil, Ciro Nogueira (PP), líder do Centrão, tomou posse nesta quartafeira (4) numa cerimônia em que se comparou a um “amortecedor” e
P9
afirmou querer contribuir para “equilibrar” e “diminuir tensões”.
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A primeira carta de Pedro
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TECNOLOGISTA SÊNIOR
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Em artigo anterior, tratei das Cartas de Pedro, do
debate sobre a autoria e
coautoria e alguns aspectos da Primeira Carta. Essa
carta de Pedro dirige-se às
comunidades do norte da
Ásia Menor (onde, hoje, é
a Turquia): Pedro, apóstolo
de Jesus Cristo, aos eleitos
que são estrangeiros e estão espalhados no Ponto,
Galácia, Capadócia, Ásia
e Bitínia (1 Pd 1). Embora
não haja qualquer referência que Pedro tivesse evangelizado na Ásia Menor.
Essas
comunidades
eram compostas de colonos assentados pelo Império Romano, gregos e
outros povos, convertidos
do paganismo (1 Pd 4,3:
baste-vos que no tempo
passado tenhais vivido
segundo os caprichos dos
pagãos), além de alguns judeus e sírios que sempre se
encontravam nas cidades
comerciais.
É uma carta para estrangeiros, conforme vemos
(1Pd 2,11-12): Caríssimos,
rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos...
Essas duas palavras em
grego também descrevem
a situação dessas pessoas.

Estrangeiros (paroikois),
significa estrangeiros residentes, que tinham o
direito de residência, porém, não de cidadania. Já
peregrinos (parepidemois)
significa estrangeiros sem
direito a residência. Estes
não possuíam qualquer direito. Provavelmente, parte da comunidade estava
nessa condição social.
A carta usa os termos
que lembram os israeli-

A experiência da fé
diante de um mundo
estranho ao projeto
de Jesus
tas do Antigo Testamento
como migrantes ou estrangeiros no Egito e na Babilônia, e os “estrangeiros residentes” (com deveres, mas
sem direitos) das cidades
do Império Romano. Talvez esta tenha até sido a
realidade sociológica desses cristãos, certamente é
a experiência da fé diante
de um mundo estranho ao
projeto de Jesus.
A Carta mostra que cristãos eram perseguidos e
podemos identificar três
tipos de perseguição no
Novo Testamento, os romanos como agentes de
perseguição (1Pd 2,13-14),
os judeus como provocadores de perseguição (as
primeiras perseguições foram obra dos judeus, por
motivos religiosos: como
a morte de Estevão por

apedrejamento (At 7,5860); e Tiago por espada (At
12,1-3, “irmão do Senhor”,
e da população local, os
preconceitos surgiram à
medida que os cristãos se
mostravam diferentes dos
demais (1Pd 4,3-4). Essa
perseguição parou após o
ano 70 com a destruição de
Jerusalém e do Tempo. E a
perseguição da população
local.
A Carta está cheia de
referências que indicam
perseguição: mesmo falando mal de vocês como
se fossem malfeitores (1Pd
2,12). Sofrem por causa da
justiça (1Pd 3,14).
Quando vocês forem
difamados (1Pd 4,14).
Aqueles que criticam o
comportamento de vocês
(1Pd 2,12). Se alguém sofre
como cristão (1Pd 4,16).
Essa mesma espécie de
sofrimento atinge os seus
irmãos espalhados pelo
mundo (1Pd 5,9). Os outros estranham que vocês
não se entreguem à mesma torrente de perdição
(1Pd 4,4).
O confronto é inevitável,
pois a religião cristã apresentava-se como a única
verdadeira, de um Deus
único, algo estranho e diferente para a época. Isso
implicava em abandonar
os deuses da sociedade
(causando prejuízo a muitos como aos que viviam
da fabricação de ídolos (1
At 19, 23ss), na rejeição da
competência do Estado
em questões religiosas e
na rejeição do imperador
como deus, algo perigoso.

IMAGEM DO DIA
Marcelo Camargo / Agência Brasil

Eu gostaria que
toda vez que
Vossa Excelência
me visse,
lembrasse de um
amortecedor

Valorização na Saúde deve
acontecer em todos os momentos

SOFIA R. DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO SINSAÚDE
CAMPINAS E REGIÃO

É difícil lembrar outra
época em que os profissionais de saúde estiveram tão valorizados quanto agora. O que é justo.
Há mais de um ano estes
trabalhadores estão na linha de frente no combate
a um inimigo invisível e
mortal. E a população reconheceu a importância
desse profissional, que
atravessa dias e noites se
dedicando arduamente
para salvar vidas atacadas
pela Covid-19.
São aplaudidos, chamados de heróis, anjos,
recebem flores, carinho,
agradecimentos emocionados e menções honrosas. E são gratos por
esse reconhecimento. No
entanto, a pressão psicológica e física tem sido
enorme. E eles não são
anjos ou super-heróis,
ainda que deem importante contribuição para
salvar vidas. E muitos,
literalmente, deram suas
vidas nessa batalha.
Dados do Conselho
Federal de Medicina
(CFM) e do Conselho
Federal de Enfermagem
(Cofen) mostram que
cerca de 1.600 profissionais da saúde morreram
por complicações de
Covid-19 até maio deste ano. De acordo com
Boletim Epidemiológico
do Ministério da Saúde
(até 12 de junho), no ano
de 2021, 112.997 profissionais de saúde foram diagnosticados por
Covid-19. As profissões
mais afetadas foram de
técnicos e auxiliares de
enfermagem (29,5%), seguido dos enfermeiros
(16,9%), médicos (10,6%)
e agentes comunitários

FALECIMENTOS

CIRO NOGUEIRA

Ministro da Casa Civil, ao se
referir a Bolsonaro, durante
posse no cargo ontem

Santa Bárbara d’Oeste

Claudinei de Jesus Caetano

QUE FRIO É ESSE? | Bem agasalhados, jovens aproveitam o tempo livre para se

esquentar ao sol. Frio e baixa umidade continuam em quase todo o país.
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de saúde (5,3%). A grave
situação dos profissionais
de saúde acendeu a luz
vermelha no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que lançou uma
nova fase da campanha
‘Valorize o Essencial’, de
apoio e valorização dos
profissionais.
O Sindicato dos profissionais que trabalham
em
estabelecimentos
de saúde de Campinas
e Região (Sinsaúde) tem
atuado arduamente para
que esse grau de reconhecimento, emanado
pelo cidadão que sabe da
importância do trabalho
de um profissional de
saúde, chegue aos administradores de unidades
de saúde e autoridades
representativas nas esferas municipal, estadual e
federal.
Não buscamos apenas
um salário digno, que é
de extrema importância
para o trabalhador, mas
também suporte, de equipamentos e insumos, de
condições adequadas de
trabalho e atenção para
que esses profissionais se
sintam valorizados, protegidos e continuem seu
trabalho de cuidar e salvar vidas.
No dia 5 de agosto, Dia
Nacional da Saúde, nada
mais justo que render
essa homenagem aos
profissionais da saúde. É
importante lembrar que
a data foi escolhida por
ser o dia de nascimento,
em 1872, do sanitarista
Oswaldo da Cruz, importante personagem na
história do combate e erradicação das epidemias
da peste, febre amarela e
varíola no Brasil, no começo do século XX.
Além de homenagear
o sanitarista e cientista,
a data tem o objetivo de
conscientizar a sociedade brasileira sobre o valor
da saúde e dos cuidados para com ela. Vamos
aproveitar para incluir na
lista a valorização permanente do profissional da
saúde. Nada mais justo.
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Faleceu ontem, aos 45 anos. Era filho de Euclydes Caetano e
Aparecida Rodrigues Bueno Caetano. Será sepultado hoje, às 9h, no
Cemitério Parque dos Lírios. (Funerária Araújo-Orsola)
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Polícia apreende carros
de luxo de empresário
morto a tiros pelo filho

Divulgação

Além dos automóveis de alto valor, fuzil, pistolas e
revólveres foram encontrados na casa palco do crime
FOLHAPRESS
VALINHOS

A Polícia Civil apreendeu três carros importados de luxo, pertencentes
ao empresário de 42 anos
morto pelo filho em um
condomínio de alto padrão no bairro Joapiranga, em Valinhos, na RMC
(Região Metropolitana de
Campinas).
O crime ocorreu na tarde de terça-feira (3). De
acordo com a polícia, um
adolescente de 15 anos (e
não 14, como chegou a ser
informado inicialmente)
matou o pai com três tiros.
Segundo o menor, a mãe
era vítima frequente de
agressões físicas e psicológicas impostas pelo pai.
O homem era conhecido na cidade por circular
com carros de luxo e colecionar armas.
Os carros apreendidos
são um esportivo Maserati Levante, ano 2017, avaliado em R$ 638.662,00, e
um Lamborghini Gallardo,
ano 2009, que, segundo a
Fipe (Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas),
vale R$ 783.776,00.
O terceiro veículo é um
superesportivo McLaren,
cujo ano e modelo não foram informados.
Os
veículos
foram
apreendidos, segundo a
polícia, para a realização

de perícia e também para
a verificação sobre a origem do dinheiro usado
para a compra deles. O
alto padrão em que a família vivia também é alvo
da investigação.
ARSENAL
A
polícia
também
apreendeu no imóvel um
fuzil calibre 556, duas pistolas calibre 9 milímetros,
duas pistolas calibre 380,
outra calibre ponto 40,
dois revólveres calibre 4,5
milímetros e calibre 357,

Rapaz relata ter
cometido crime após
ser ameaçado pelo
pai, que agredia mãe

além de 15 carregadores,
sendo cinco de fuzil e o
restante de pistolas.
Das armas apreendidas
foram encontrados os registros de dois revólveres e
de uma pistola.
A legalidade dos outros
armamentos não havia
sido confirmada pela SSP
(Secretaria da Segurança
Pública) até a publicação
desta reportagem.
“Nossa função é apurar o
homicídio, ou seja, a autoria, que já está esclarecida.

A materialidade, também,
pois a arma do crime já
foi apreendida. Agora, vamos apurar as circunstâncias em que isso ocorreu”,
afirmou o delegado José
Henrique Ventura, diretor
do Deinter-2 de Campinas
(Departamento de Polícia
Judiciária do Interior 2).
O delegado acrescentou
que “provavelmente em
breve” a reconstituição do
caso será agendada, para
que a delegacia entenda
os motivos que levaram
à morte do empresário.
“Tanto o menino quanto
a mãe afirmaram estar à
disposição. Isso vai ajudar
a entender o passo a passo
[do homicídio] e verificar
se há uma sintonia entre as
etapas”, afirmou.
O advogado Rafael Oliveira Berti, defensor do
adolescente, foi procurado
nesta quarta-feira (4) e, por
meio de um funcionário,
afirmou que não iria se
manifestar sobre o caso.
O filho e a mulher do
empresário, de 35 anos,
declararam em depoimento na delegacia de Valinhos, que a vítima teria
apontado uma arma de
fogo na direção da cabeça
de ambos, quando estava
no escritório da residência,
na noite que antecedeu o
crime, “dizendo que ia matá-los.”
Após isso, ainda de

LOCAL | Casa de alto padrão, com carros de luxo, palco de tragédia familiar em Valinhos

Delegado vê legítima defesa no caso
Na delegacia, para
onde foram levados após
o crime, mãe e filho relataram o caso, as circusntâncias do assassinato e o
adolescente acabou liberado para responder pelo
crime em liberdade.
Em sua avaliação preliminar por escrito, o delegado João Neves Netto

afirmou que as condutas
relatadas no distrito policial “se amoldam” nos
delitos de lesão corporal,
ameaça, tentativa de homicídio, “todos praticados no âmbito da violência doméstica”, por parte
da vítima.
“No tocante à conduta
do adolescente vislum-

bra-se que sua atitude
está albergada por verossímil descriminante de
legítima defesa”, acrescenta o policial em seu
parecer.
A ocorrência também
já foi encaminhada para
a Vara da Infância e da Juventude, ainda de acordo
com a SSP.
| FP

acordo com o relato de
mãe e filho, o homem
teria saído de casa, retornando na manhã de
terça, quando uma nova
discussão teria ocorrido
entre os três, com mais
ênfase com mulher, “já
que as discussões e a violência doméstica eram
constantes”, conforme diz
trecho do depoimento.
Em seguida, segundo a
polícia, o homem mandou
que mãe e filho passarem a
comer somente pão e que
não era para ambos se alimentarem com outro tipo
de comida da casa. Também disse que os dois deveriam ir embora do imóvel.
Quando mãe e filho já

haviam arrumado seus
pertences e se preparavam
para entrar em um carro
na garagem, o empresário mandou o adolescente
ficar em seu quarto, nu,
para levar uma surra na
qual “ia perder os dentes”
e “se não morresse, ia ficar
aleijado”, conforme relatado à polícia.
Por causa das supostas
ameaças, mãe e filho voltaram para dentro de casa
e ficaram em cômodos diferentes, ainda conforme
registrado pela polícia, no
momento em que o empresário teria afirmado
que mataria os dois.
Instantes depois, a mulher afirmou ter ouvido

um tiro e ter visto o marido
correndo em direção à garagem, onde ele entrou em
um carro.
O jovem, desconfiado de
que o pai teria mais uma
arma no veículo e com o
intuito de defender a si e
a mãe, deu mais dois tiros
no pai, também de acordo
com depoimentos
Os três disparos, segundo a polícia, atingiram a
vítima na região da barriga.
Após isso, a segurança
do condomínio interveio,
mantendo mãe e filho na
sala da casa até a chegada
de ambulância, que constatou a morte do empresário ainda no local. A polícia
também foi chamada.

EMPRESAS

Incubadora recebe mais de 100 novos inscritos
No segundo mês de inscrição para o cadastro da
IMES (Incubadora Municipal de Economia Solidária), em Hortolândia,
108 novos empreendedores e empreendimentos
sediados no município
se inscreveram junto à
prefeitura. Destes, 71 são
conduzidos por mulheres
e 37 por homens.
A maioria dos inscritos
apresentou a produção
de alimentos como principal produto elaborado e
os demais, objetos e peças
artesanais.
O balanço foi divulgado,
na tarde de terça-feira (3)

pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento
Social, responsável pelo
projeto.
Entre os empreendimentos que atuam na
Economia Solidária estão
barracas de vendas de
produtos e alimentos artesanais, em geral feitos
à mão, tais como pastel,
acarajé, caldo de cana, lanches, porções e derivados
do milho; legumes; caixas de madeira, panos de
prato pintados, artigos em
crochê e tricô, bonecos de
pano, dentre outros.
“Vamos nos reunir com
grupos por região para

entender melhor suas realidades e, após isso, partiremos para o processo de
estudo de viabilidade econômica e cursos de qualificação”, explica o diretor
de Geração de Renda e
Economia Solidária, Amarantino Jesus de Oliveira,
conhecido como Tino
Sampaio.
CADASTRAMENTO
De acordo com o Departamento de Geração de
Renda e Economia Solidária, o cadastro continua
disponível aos interessados, porém, a partir de
agora, somente no Centro

Público de Economia Solidária, localizado no andar
superior do Hortofácil, na
Rua Argolino de Moraes,
405, no Jd. São Francisco.
A ficha de inscrição poderá ser solicitada pelo
e-mail ecosol.smids@hortolandia.sp.gov.br e na
própria central de serviços
municipais Hortofácil.
Devidamente
preenchida, esta ficha deverá
ser entregue junto com a
cópia da Identidade, CPF,
comprovante de endereço
e duas fotos 3x4.
Para se inscrever na Incubadora, é necessário
morar em Hortolândia e

ser maior de 18 anos ou
ser civilmente emancipado. Podem se inscrever
“pessoas (empreendedores) e empreendimentos
(associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas,
cooperativas de crédito e
os fundos rotativos populares) que tenham como
atividade relação com os
princípios da Economia
Solidária, autogestão, democracia, solidariedade,
cooperação, respeito à
natureza, comércio justo
e consumo solidário para
adquirirem conhecimen-

to e serem capacitadas
para comercializá-los”.
Outras informações sobre a Incubadora podem
ser consultadas no edital
de cadastramento, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, na
edição 1.226.
Segundo o secretário
de Inclusão e Desenvolvimento Social, Francisco
Raimundo da Silva, os empreendimentos cadastrados passarão por análise,
sendo que um dos quesitos essenciais é que o estabelecimento esteja ligado
a um conceito de sustentabilidade.
| DA REDAÇÃO
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FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

EIS A CONTA
Os vereadores de Sumaré aprovaram projeto de lei que
“autoriza” o município a cobrar despesas médicas e hospitalares das concessionárias de rodovias que utilizarem
o sistema de saúde municipal em casos de acidentes nas
estradas. A proposta, do presidente Willian Souza (PT),
foi aprovada por unanimidade na sessão virtual de terça
(3), que marcou a volta das sessões após o recesso de
julho. A argumentação do projeto é de que as concessionárias devem arcar com os custos de atendimentos
de vítimas de acidentes ocorridos em trechos sob sua
responsabilidade, uma vez que os motoristas pagam
pedágios. Na prática, a AutoBAn seria obrigada a pagar
as despesas médicas quando o atendimento de uma
vítima ocorrer em unidades de Sumaré, como a UPA do
Macarenko ou o Pronto Atendimento do Matão.

EIS A CONTA (2)
Pela lei do petista Willian
Souza, a AutoBan pagaria
de curativos, medicamentos e exames a cirurgias,
internações, material e dietas alimentares – segundo
valores calculados com
base nas tabelas do SUS e
da Associação Médica Brasileira. Bola com o prefeito
Luiz Dalben (Cidadania).

VERBAS PARA NOVAS ESCOLAS
Ainda em Sumaré, o agora deputado federal Henrique do
Paraíso (Republicanos) anunciou nesta quarta-feira ter conseguido “destravar recursos de mais de R$ 7 milhões” provenientes de emendas parlamentares junto ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação.
De acordo com a assessoria do parlamentar, o dinheiro será
usado na construção de duas escolas de ensino fundamental
em Sumaré. A verba, diz o vice-prefeito licenciado de Sumaré,
estava represado no FNDE “à espera de medidas técnico-administrativas tanto por parte da prefeitura da cidade quanto
pelo próprio fundo”.

Estado libera eventos
sociais a partir do dia 17
Eventos com aglomeração, casas noturnas e shows, seguem proibidos
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Com a queda na ocupação das UTIs e a melhora nos indicadores da
Covid-19 em São Paulo, o
governo do estado anunciou a volta dos eventos
sem limite de público ou
ocupação a partir do dia
17 de agosto.
Com isso, feiras corporativas, convenções e
congressos vão voltar e
sem limite de público a
partir do próximo dia 17.
Eventos sociais, como
casamentos, jantares, festas de debutante e formaturas, também podem ser
realizados nesses moldes.
Mas os organizadores
devem ficar atentos: se
durante qualquer atividade ou se ao preencher
a capacidade máxima
do espaço aglomerações
ocorrerem, o evento pode
ser multado.
Além disso, o uso de
máscaras e de álcool em

gel e o distanciamento de
um metro ainda são obrigatórios.
É o que afirma Eduardo
Aranibar,
subsecretário
de Competitividade da
Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo.

Flexibilização
inclui festas, como
casamentos, feiras
e congressos
Eventos que gerem
aglomeração, como bailes em casas noturnas,
shows de médio e grande porte e competições
esportivas com público,
por exemplo, continuam
proibidos.
Shows com público em
pé, torcidas e pistas de
danças devem ser liberados somente a partir de

1º de novembro, quando
90% dos adultos devem
ter sido completamente
vacinados. Nesta data, segundo o governo, todos os
eventos estarão liberados.
A data de 17 de agosto
coincide com as demais
flexibilizações anunciadas pelo governador João
Doria (PSDB) na última
semana, quando serão retirados os limites de ocupação e horário dos estabelecimentos comerciais
e de serviços.
Até o próximo dia 16,
quando o governo estadual pretende ter vacinado todos os adultos
com ao menos a primeira
dose da vacina contra a
Covid-19, os estabelecimentos comerciais estão
autorizados a funcionar
até 0h com 80% da capacidade.
A fiscalização dos eventos será feita em várias
frentes, pela vigilância
sanitária estadual e por
meio de parcerias com o

Procon, Polícia Civil e Polícia Militar.
A maior parte do trabalho, no entanto, fica nas
mãos da vigilância sanitária municipal das cidades
paulistas, diz Aranibar.
“A verdadeira força,
onde temos o maior número de pessoas para
fiscalizar, é na vigilância
sanitária municipal, que
são as prefeituras que lideram”, diz o subsecretário.
O governo conta também com a responsabilidade individual dos organizadores dos eventos,
que podem levar multas
caso transgridam alguma das regras impostas.
“A gente conta muito
com a estrutura do próprio setor, de responsabilização das pessoas
caso algo dê errado, para
garantir que as pessoas
estejam seguindo as regras corretas. Caso algo
dê errado, a pessoa sabe
que pode ser responsabilizada”, afirma.

AS REGRAS DIVULGADAS NESTA QUARTA-FEIRA

VERBAS PARA NOVAS ESCOLAS (2)
Após audiência com o vice-presidente do FNDE em Brasília, Gabriel Medeiros Vilar, o deputado Henrique do Paraíso disse que
as os recursos serão utilizados para as obras de construção de
uma EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental com 12
salas de aula, que já tem até nome: “Maria Aparecida de Jesus
Segura”, no Assentamento II. E outra escola no Jardim Dulce,
também já batizada que vai se chamar “Viva Vista Sumaré”.
Esta última terá seis salas de aula e uma quadra poliesportiva.

DEBATE: LEI MARIA DA PENHA
Conforme a coluna noticiou no último domingo, a Câmara de
Americana vai realizar no dia 18 de agosto, a partir das 19h, uma
audiência pública para debater os 15 anos da Lei Maria da Penha,
e os avanços e desafios na rede de atendimento às mulheres
vítimas de violência no município. O debate foi solicitado pelas
vereadoras Leonora Périco (PDT), Nathália Camargo (Avante) e
Professora Juliana (PT), em requerimento foi aprovado. A audiência no Plenário será aberta ao público, com transmissão pela TV
Câmara (canal 8 da NET) e pelo site e redes sociais do Legislativo.
Divulgação

AMERICANA

Conferência de Saúde será no sábado

AGENDA | Presidente do Conselho de Saúde, Conceição
Ap. Fagionato, e o secretário de Saúde, Danilo Carvalho

A 9ª Conferência Municipal de Saúde de Americana será realizada neste sábado (7), a partir das 7h30,
de forma online, com
sala aberta na Internet. O
evento, um foro de debates sobre a Saúde, é aberto
a todos os segmentos da
sociedade e terá por finalidade avaliar e propor me-

lhorias na Saúde Pública
da cidade, por meio da discussões dos problemas do
setor no município, além
de propor atualização do
Plano Municipal de Saúde.
Este ano a conferência terá
o como tema central “A
Rede de Atenção à Saúde
de Americana no Contexto
da Pandemia: Perspectivas

e Desafios”, com cinco eixos de discussão, envolvendo vários temas.
A conferência é aberta a
toda população e podem
participar todos segmentos da área de saúde, como
usuários, trabalhadores e
gestores/prestadores, bem
como os demais movimentos e instituições.

O link para inscrições e
envio de propostas online
é https://saudeamericana.
com.br/v2/conferencia – ou
na sede do conselho, à Rua
Anhanguera, 80 – Centro,
email comsaude@saudeamericana.com.br ou WhatsApp (19) 3462-5456. Há
também urnas nas Unidades de Saúde. | DA REDAÇÃO
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Prefeitura de Americana / Divulgação

Americana e SBO baixam
vacinação para 22 anos
Nova faixa etária começa a receber primeiras doses nesta quinta-feira
ta quinta-feira (5).
A “xepa” da vacina em
Americana agora passará
a ser disponibilizada aos
moradores com idade entre 20 e 24 anos. 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, e não é
garantia de vacinação.
Ainda nesta quarta-feira
(4), Americana rececebeu
mais um lote contendo
1.700 doses da vacina da
Pfizer.
De acordo com a Vigilância
Epidemiológica,
este quantitativo faz parte

DA REDAÇÃO
AMERICANA

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara
d’Oeste anunciaram nesta
quarta-feira (4) a inclusão de novos públicos na
campanha de vacinação
contra a Covid-19. Já a
partir de hoje, em ambas
as cidades, os moradores
acima de 22 anos começarão a receber as primeiras
doses do imunizante.
Em Americana, onde a
Secretaria de Saúde decidiu no final da tarde de ontem reduzir para 22 anos a
faixa etária da vacinação, o
agendamento obrigatório
foi aberto no site www.saudeamericana.com.br, para
o início das aplicações nes-

da remessa recebida na última semana, equivalente
a 20%, que estava pendente e que agora será incorporado na rotina de aplicação da primeira dose.
SANTA BÁRBARA
Horas antes de Americana anunciar abertura
de agenda para nova faixa
etária, a Prefeitura de Santa
Bárbara divulgou a inclusão dos moradores de 22 e
23 anos – sem comorbidades – na vacinação. Também a partir desta quinta-feira, moradores desta
nova faixa etária já podem
se dirigir a um dos três postos de imunização para receber a primeira dose.
Não há necessidade de
agendamento. O público

destas faixas etárias deverá apresentar o CPF e
comprovante de endereço
em seu nome e atualizado
com data de 2021.
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, Jd. São
Francisco), e na Casa de
Maria (Rua Mococa, 510,
Jd. das Laranjeiras).
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.
O cadastro não é um agendamento para a vacinação.

‘VACINÔMETRO’ AVANÇA | Americana aplicou nesta
quarta-feira (4) mais 3.720 doses da vacina contra a
Covid-19. O total de doses aplicadas agora é de 214.461,
sendo 153.731 da primeira dose, 54.663 da segunda e
6.067 de dose única. Em percentuais, 82,1% da população
adulta já recebeu ao menos uma dose, e 32,43% dos
americanenses acima dos 18 anos estão com esquema
vacinal completo (com duas doses ou dose única).

HORTOLÂNDIA

AMERICANA

COVID

Mutirão de regularização Prefeitura anuncia R$ 4,6 mi
habitacional será sábado para recape em sete bairros
segurança contra a Covid-19.
“Os mutuários que estiverem com qualquer tipo
de dúvida podem comparecer no atendimento
para receber orientações.
O atendimento é muito
importante para a família
que já quitou seu financiamento possa levar a
documentação necessária para emissão do contrato de quitação, além de
diversos outros serviços
que poderão ser solicitados no local, como transferência, 2ª via de boleto
e acordos”, explicou o secretário de Habitação de
Americana, Luiz Carlos
Cezaretto.
| DA REDAÇÃO

Cerca de 200 mutuários
de conjuntos habitacionais do Parque da Liberdade e Jardim Mário Covas, em Americana, estão
sendo convidados para
atendimento e regularização habitacional neste
sábado (7), das 10h às
15h, na sede da Secretaria
de Habitação e Desenvolvimento Urbano, na Avenida Brasil, 1.293, Jardim
São Paulo.
O plantão será realizado pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano) e
o atendimento será com
horário escalonado para
evitar aglomeração, seguindo os protocolos de

SAIBA MAIS
A Campanha de Quitação da CDHU atenderá mutuários para
emissão do contrato de quitação do imóvel, bastando que o mutuário apresente original e cópia dos seguintes documentos:
- RG e CPF (titulares); Certidão de Casamento/Nascimento (titulares); Certidão de Matrícula do Imóvel (retirar no Cartório de Registro de Imóveis); Carnê do IPTU; Procuração Pública (se houver)
Também haverá o atendimento para serviços diversos, como
transferência, 2º via de boleto, acordos, orientações, esclarecimento de dúvidas, entre outros. Serão oferecidos os seguintes
serviços:
- Transferência de Financiamento
- Contrato de Quitação/Cancelamento de Hipoteca
- Conversão de contrato precário
- Seguro Habitacional
- Simulação de regularização financeira
- CEJUSC
FONTE: Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Hortolândia anunciou nesta
quarta-feira (4) obras de
recapeamento viário do
Jardim Remanso Campineiro, Residencial João
Luiz, Jardim Santana, Vila
São Francisco e em ruas
dos Jardins São Jorge,
Adelaide e Santa Rita de
Cássia. No total, segundo
a administração, serão
investidos cerca de R$ 4,6
milhões em recapeamento de ruas e avenidas.
Segundo informações
da Secretaria de Governo,
dois desses contratos, totalizando R$ 3,3 milhões,
foram assinados nesta
quarta-feira pelo prefeito Zezé Gomes (PL). Os
recursos são oriundos de
emendas parlamentares.
De acordo com o prefeito, as obras de recapeamento integram o
PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento),
lançado em 2017 pelo ex-prefeito Angelo Perugini, que faleceu em 1º de
abril deste ano por complicações da Covid-19.
“É com imensa alegria
que assinei, junto a Caixa
Econômica Federal, mais
dois contratos frutos de
emendas dos deputados
Alex Manente e Roberto
Alves. Os parlamentares
destinaram recursos para
infraestrutura urbana e,
seguindo o nosso Programa de Incentivo ao Crescimento, destinamos a

Nova Odessa
supera 55%
de vacinados

Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

CONTRATO | Prefeito assinou autorizações nesta quarta

verba na realização do
recape total das ruas do
Remanso Campineiro e
de algumas vias do São
Jorge e Adelaide. Hortolândia é um canteiro de
obras, fruto de um planejamento que visa o desenvolvimento em busca
de uma cidade mais humana, sustentável e inteligente”, afirmou Zezé.
PARCERIA
A assinatura dos contratos foi acompanhada
pelo secretário de Governo, Carlos Augusto César,
o “Cafú”, pelo gerente de
filial da Caixa Econômica
Federal em Campinas,
Celso Eduardo Nucci, e
demais representantes
do banco.
“A Caixa Econômica
Federal vem sendo uma
importante parceira do
município, em especial,

por conta da liberação
de recursos oriundos de
emendas parlamentares
e programas federais. A
partir dessa liberação
vamos prosseguir com
os projetos e realizar os
recapes que são fundamentais para garantir
uma boa fluidez no trânsito, melhorando a mobilidade e deixando a cidade ainda mais bonita e
atrativa para investimentos da iniciativa privada”,
finalizou o prefeito.
OUTROS CONTRATOS
Paralela a essa liberação, a prefeitura também
anunciou mais dois contratos para obras de recape no valor de R$ 1,3 milhão. Os quatro contratos
somam R$ 4,6 milhões
em investimentos em infraestrutura urbana.
| DA REDAÇÃO

A equipe da Secretaria
de Saúde da Prefeitura de
Nova Odessa que atua na
Campanha de Imunização Contra a Covid-19 alcançou na quarta-feira (4)
o total de 44.654 doses de
vacinas aplicadas na população adulta da cidade.
Foram aplicadas, no dia,
mais 592 doses no total,
das quais 470 primeiras
doses (dentro da média
diária das últimas semanas) e 122 doses complementares.
A cidade chegou assim
a um total de 33.782 cidadãos com ao menos
a primeira dose de um
dos imunizantes disponíveis, o que corresponde
a 55,42% da população
total, estimada pelo IBGE
em 60.956 pessoas.
Além disso, são 10.872
os novaodessenses que
já tomaram as segundas
doses ou a vacina de dose
única, o que corresponde
a 17,84% da população
com esquema vacinal
completo.
A vacinação prossegue
diariamente na cidade,
que atualmente vacina os
moradores de 25 anos ou
mais, com ou sem comorbidades. Os interessados
devem comparecer de
segunda a sexta no Ginásio de Esportes do Jardim
Santa Rosa, ponto de imunização desde o início de
fevereiro.
| DA REDAÇÃO
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Doria diz que SP recebeu só
metade das doses da Pfizer
Governador acusa o Ministério da Saúde, que fala em “compensação”
Divulgação / Governo do Estado de São Paulo

DHIEGO MAIA
FOLHAPRESS

O governador João Doria (PSDB) anunciou, na
tarde desta quarta-feira
(4), que o ministério da
Saúde só encaminhou
metade das doses previstas da vacina Pfizer
ao Estado de São Paulo.
Segundo Doria, o estado recebeu cerca de 228
mil doses. “Com menos
vacina, o calendário de
vacinação de crianças e
adolescentes está comprometido”, afirmou o
governador.
De acordo com o calendário de vacinação, a
faixa etária entre 12 e 18
anos tem a previsão de
receber a primeira dose
da Pfizer a partir de 18 de
agosto - a Pfizer é a única fabricante autorizada
pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para atender crianças e adolescentes.
“É uma afronta e representa a quebra do pacto
federativo”, disse Doria,
em coletiva à imprensa
realizada no Palácio Bandeirantes, na zona oeste
da capital paulista.
Doria afirmou também
que não haverá retaliação do governo paulista
contra o ministério do
governo de Jair Bolsonaro (sem partido), uma
vez que as cargas de doses de CoronaVac, vacina

VACINAÇÃO | João Doria diz que calendário pode atrasar

envasada pelo Instituto Butantan, seguirão o
cronograma de entrega
previsto. Na manhã desta
quarta, o Instituto Butantan entregou ao Programa Nacional de Imunização 2 milhões de doses
da vacina produzida pelo
laboratório Sinovac.
COMPENSAÇÃO
Após Doria acusar o
Ministério da Saúde de
enviar ao estado volume de doses de vacinas
contra a Covid 50% menor do que o esperado,
representantes da pasta
negaram que tenha ha-

vido prejuízo na distribuição e disseram ter
havido uma compensação por doses extras recebidas anteriormente.
Em entrevista coletiva no fim da tarde desta
quarta (4), o secretário-executivo do ministério,
Rodrigo Cruz, negou que
tenha havido prejuízo na
distribuição das doses ao
estado e disse que a decisão foi tomada em conjunto com secretários de
saúde. Ele também negou que haja um percentual fixo de distribuição
de doses por estado.
Segundo a secretária de

enfrentamento à Covid,
Rosana Leite de Melo, o
estado retirou mais doses do que o previsto no
Instituto Butantan em
distribuições recentes,
o que levou a “compensações” no envio de outros imunizantes. “O que
ocorreu com o estado
de São Paulo em relação
a determinados imunizantes é que, pelo fato do
Butantan ser localizado
em São Paulo, eles podem fazer retirada direta
do imunizante lá, mas
respeitando os ‘steps’ de
qualidade. E muitas vezes por falha de comunicação pode se retirar
um quantitativo a mais,
e acabamos fazendo algumas compensações, e
pode ser que não entenda. Mas estamos sempre
abertos a dirimir todas
essas dúvidas”, disse.
ADOLESCENTES
A Pfizer foi a primeira fabricante a anunciar
resultados de seu estudo em adolescentes de
12 a 15 anos, no início
de maio, com 100% de
eficácia. De acordo com
os resultados do estudo
combinado de fases 2/3
em adolescentes, iniciado em 12 de outubro de
2020, foram detectados
16 casos de Covid-19 entre os 2.260 adolescentes
envolvidos, todos no grupo placebo.

COVID-19

Brasil ultrapassa 20 mi de pessoas infectadas
O Brasil registrou
40.429 casos de Covid,
nesta quarta-feira (4),
e, com isso, chegou a
20.026.502 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2
desde o início da pandemia. O país também registrou 1.118 mortes por
Covid e chegou a 559.715
vidas perdidas.
A média móvel de
mortes continua com
redução em relação ao
dado de duas semanas
atrás e agora é de 920
óbitos por dia. O último
sábado foi a primeira
vez, após 191 dias consecutivos, que a média
esteve abaixo de 1.000
óbitos por dia.
Já a média móvel de

casos se encontra em
estabilidade em patamares elevados e é de
32.712 casos diários. No
Brasil, já há circulação
comunitária da variante delta da Covid, mais
transmissível, com escape imune, e que tem
causado problemas em
países da Europa e nos
Estados Unidos.
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.
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Os dados da vacinação contra a Covid-19,
também coletados pelo
consórcio, foram atualizados nos 25 estados e
no Distrito Federal.
O Brasil registrou
2.209.344 doses de vacinas contra Covid-19,
nesta quarta-feira. De
acordo com dados das
secretarias estaduais de
Saúde, foram 1.344.195
primeiras
doses
e
838.229 segundas. Também entram nessa conta
26.920 doses únicas da
Janssen aplicadas.
VARIANTE
A Covisa (Coordenadoria de Vigilância em
Saúde), da Secretaria

Municipal da Saúde de
São Paulo, afirmou nesta quarta-feira (4) que
casos da variante delta
do coronavírus já foram
detectados em todas as
regiões do município. A
gestão Ricardo Nunes
(MDB) não informou,
porém, se há concentração de pacientes com a
cepa em bairros da capital.
Mais cedo, a pasta
afirmou que a capital
paulista conta com 50
diagnósticos para a nova
variante e que as UBSs
(Unidades Básicas de
Saúde) estão investigando. A confirmação foi
feita na terça pelo Butantan.
| FOLHAPRESS

GIRO

PEC de Guedes prevê repasse de 20%
da verba de privatizações a pobres
PEC (Proposta de Emenda à Constituição)
preparada pelo ministro da Economia, Paulo
Guedes, para adiar o pagamento de precatórios
deve prever o repasse, para famílias pobres, de
20% das verbas provenientes da privatização de
estatais e venda de outros ativos. Os pagamentos
não serão contabilizados no teto de gastos, regra
que limita o crescimento dos gastos públicos à
variação da inflação. Segundo relato de membro
do governo que participa da elaboração do texto,
outros 20% serão destinados ao pagamento
antecipado de precatórios que tiverem sido
parcelados. Os precatórios são dívidas do governo
reconhecidas pela Justiça. O governo finalizou o
texto da PEC e trabalha para apresentar a medida
ao Congresso nos próximos dias.
Arquivo / TodoDia Imagem

PROPOSTA | O ministro da Economia, Paulo Guedes

China restringe viagens e suspende até
passaportes contra avanço de variante
Com um aumento de novos casos de Covid-19 e
com transmissão comunitária da variante delta
do coronavírus, a China voltou a endurecer
restrições, limitou voos e até suspendeu a emissão
de passaportes. Local onde foi identificado
primeiro o vírus que já matou mais de 4
milhões de pessoas mundo afora, a China foi
também um dos países que melhor conseguiu
controlar a pandemia, com apenas 4.636 mortos
oficialmente, e um dos primeiros a permitir o
retorno à vida normal. Agora, o país voltou a
endurecer o cerco em algumas regiões. O governo
chinês anunciou que identificou nesta quarta (4)
71 novos casos de transmissão comunitária do
vírus, maior número desde o fim de janeiro, e que
cresce há cinco dias consecutivos.

Entidades empresariais chamam de
‘inaceitável’ versão da reforma no IR
Entidades empresariais chamaram de inaceitável
a nova versão do projeto de lei que altera o
Imposto de Renda. O texto foi atualizado na terçafeira (3) pelo relator, o deputado Celso Sabino
(PSDB-PA). O principal alvo da reclamação é o
trecho que condiciona o ciclo completo de cortes
previstos na tributação de empresas ao aumento
real da arrecadação pública ao longo de três anos.
Para entidades como CNI, Fiesp e Abrasca, o texto
aumenta a incerteza para a iniciativa privada.
As reclamações do empresariado representam
apenas um dos elementos de pressão na reforma
no Imposto de Renda, que também é atacada por
estados e municípios.
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GOVERNO EM CRISE
Marcelo Camargo / Agência Brasil

Moraes atende TSE
e inclui Bolsonaro no
inquérito das fake news

Presidente diz que não se intimidará

Ministro do STF acata notícia-crime
do TSE contra o presidente por
disseminação de mentiras sobre eleições

TENSÃO | Live do presidente Jair Bolsonaro com mentiras sobre segurança da urna eletrônica motivou ação no STF
MATHEUS TEIXEIRA
FOLHAPRESS

O ministro Alexandre
de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal),
decidiu nesta quarta-feira (4) incluir o presidente Jair Bolsonaro como
investigado no inquérito
das fake news em tramitação na corte. A decisão
ocorre após o presidente
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, ter enviado uma notícia-crime ao
Supremo contra o chefe
do Executivo para que a
conduta dele seja investigada devido à realização
de live com profusão de
mentiras sobre o sistema
eletrônico de votação.
Moraes
determinou
que a Polícia Federal colha depoimento dos envolvidos na transmissão,
entre eles o ministro da
Justiça, Anderson Torres.

Bolsonaro tem feito duros ataques a Barroso e,
na última segunda-feira
(2), o presidente do TSE
deu o discurso mais duro
e tomou as medidas mais
contundentes contra o
presidente da República.
Por unanimidade, a
corte eleitoral decidiu
abrir um inquérito para
investigar Bolsonaro pelas acusações sem provas de fraude nas urnas
e também encaminhou a
notícia-crime ao STF.
A representação foi enviada a Moraes porque
ele é o responsável pelo
inquérito que apura a
disseminação de notícias
falsas na internet.
Na decisão desta quarta, o ministro afirma que
as condutas de Bolsonaro podem configurar sete
crimes: calúnia, difamação, injúria, incitação ao
crime, apologia ao crime
ou criminoso, associação

Comandante nega apoio a golpe
Na primeira sinalização direta da cúpula militar ao Supremo
Tribunal Federal em
meio à crise entre Jair
Bolsonaro e o Judiciário, o comandante da
Aeronáutica convidou
o decano da corte para
um almoço nesta terça-feira (3). No cardápio
servido no Comando
da Aeronáutica, a negação de apoio a qualquer aventura golpista
no país e a reafirmação
de alguns pontos pelos
quais os militares têm
sido criticados.
Não foi uma conversa qualquer. O brigadeiro Carlos Almeida Baptista Jr. é visto

como o mais bolsonarista dos três novos
chefes militares que
assumiram após a crise
militar que derrubou
todos os comandantes
e o ministro da Defesa,
general Fernando Azevedo, em abril.
E Gilmar personifica
o tribunal mais criticado reservadamente pelos comandantes Brasil
afora, que consideram
a corte excessivamente poderosa e dada a
tolher o trabalho do
Executivo. A conversa foi cordial, segundo
conhecidos dos dois
comensais. Procurado,
Gilmar não quis falar
sobre o encontro.
| FP

criminosa e denunciação caluniosa.
Moraes argumenta que
Bolsonaro fez “afirmações falsas” e criou narrativas para deslegitimar
as instituições e estimular apoiadores a atacá-las
não só em relação às urnas eletrônicas.

Ministro diz que
conduta de
Bolsonaro pode
configurar sete crimes
Como exemplo, cita as
declarações do presidente de que não poderia governar devido a decisões
do STF dando autonomia
a estados e municípios
no enfrentamento da
pandemia de Covid-19
e também o fato de ter
feito insinuações sobre

a decisão que liberou o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) a disputar as eleições de 2022.
“Tudo fundado em ilações reconhecidamente
falsas, utilizadas para
fomentar ataques aos integrantes das instituições
constitucionalmente
previstas para o balanceamento do regime democrático”, escreveu.
LIVE
Moraes
determinou
que a PF transcreva toda
a live de 29 de julho do
presidente e ouça os envolvidos no pronunciamento. Além do ministro
da Justiça, também deverão prestar depoimento
Eduardo Silva, assessor
da Casa Civil; Jeterson
Lordano, youtuber; Alexandre Hashimoto, professor da Faculdade de
Tecnologia de São Paulo;
e Amílcar Filho, enge-

O presidente Jair
Bolsonaro disse nesta quarta-feira (4) que
não vai ser “intimidado” pela decisão do
ministro Alexandre de
Moraes, do STF, de incluí-lo no chamado inquérito das fake news.
Ele também voltou a
acusar o sistema eleitoral de fraude sem,
no entanto, apresentar
quaisquer provas de
suas alegações.
“Não vai ser o inquérito, agora na mão do
senhor querido Alexandre de Moraes, para
tentar [me] intimidar.
Ou o próprio, lamento,
o TSE tomar certas medidas para investigar,
me acusar de atos antidemocráticos, eu posso errar, tenho direito
a criticar, mas não esnheiro especialista em
segurança de dados.
Na decisão, o ministro
faz duras críticas a Bolsonaro e afirma que é “imprescindível” a adoção
de medidas para elucidar
os fatos investigados.
“Não há dúvidas de
que as condutas do presidente da República insinuaram a prática de atos
ilícitos por membros da
Suprema Corte, utilizando-se do modus operandi
de esquemas de divulgação em massa nas redes
sociais, com o intuito de
lesar ou expor a perigo
de lesão a independência
do Poder Judiciário, o Estado de Direito e a democracia”, afirmou.
Moraes diz que a investigação é importante
e faz um vínculo entre as
declarações do presidente e a atuação de grupos
criminosos que disseminam fake news e que

tamos errados”, repetiu
Bolsonaro em entrevista ao “Pingos nos Is”, da
rádio Jovem Pan.
“Pelo quê nós brigamos pelo lado de cá e
grande parte da população? Queremos eleições limpas. O que me
surpreende... Não me
surpreende muito, não.
É que o TSE deveria ser
o primeiro interessado em buscar solução
para isso”, disse.
Mais cedo, Bolsonaro
respondeu ao pedido
do TSE para esclarecer
os ataques feitos ao
sistema eleitoral, com
dois dias de atraso. Ele
afirmou que não tem
feito questionado a segurança das urnas eletrônicas, mas sim defendido que o sistema
seja “aprimorado”. | FP
foram identificados no
inquérito das fake news e
no inquérito dos atos antidemocráticos.
Apesar de a notícia-crime assinada por Barroso
ter se limitado à live de
29 de julho, Moraes vai
além e cita declarações
posteriores do chefe do
Executivo que também
tiveram o objetivo de atacar o presidente do TSE.
“Observa-se o nítido
objetivo de tumultuar,
dificultar, frustrar ou impedir o processo eleitoral, com ataques institucionais ao TSE e aos seu
ministro presidente”, diz.
Segundo ele, há semelhanças entre a forma
de atuação dos grupos
criminosos que estão na
mira do inquérito das
fake news e a conduta
de Bolsonaro. “É possível
observar movimentação
nas redes sociais”, conclui o ministro.

Cármen Lúcia vê fatos graves em uso de TV pública
A ministra Cármen
Lúcia, do STF (Supremo
Tribunal Federal), classificou como “grave” o
fato de o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) ter usado uma TV
pública para transmitir
a live em que fez diversas declarações falsas
sobre o sistema eleitoral brasileiro. Segundo a
magistrada, o fato pode
configurar crime de natureza eleitoral.
Cármen fez essas
afirmações na decisão
em que enviou à PGR
(Procuradoria-Geral da
República) uma notícia-crime apresentada por
deputados logo após o

Arquivo / TodoDia Imagem

NOTÍCIA-CRIME | A ministra do STF Cármen Lúcia

chefe do Executivo ter
publicado a live nas redes sociais.
Agora, a Procuradoria
deverá se manifestar se
é caso de abertura de inquérito para aprofundar

as investigações ou se o
pedido dos parlamentares tem que ser arquivado por não haver indícios de crimes.
A magistrada disse
que, apesar de a juris-

prudência apontar que
o STF não é o foro competente para analisar
ações de improbidade
administrativa, é preciso
levar em consideração
que o “grave relato apresentado pelos autores
da petição conjuga atos
daquela natureza com
outros que podem, em
tese, configurar crime”.
“Servir-se de coisa do
público para interesse
particular ou de grupo
não é uso, senão abuso,
por isso mesmo punível
-se comprovado- nos
termos constitucional e
legalmente definidos”,
diz a ministra do STF.
| FP
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À CPI, coronel reconhece
ajuda a Dominghetti, mas
nega pedido de propina

Jefferson Rudy / Agência Senado

Ex-assessor do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco
confirmou contato com policial para negociar vacina
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Em depoimento à CPI
da Covid, o tenente-coronel e ex-assessor do
Ministério da Saúde Marcelo Blanco afirmou que
manteve contato com o
policial militar Luiz Paulo Dominghetti, com o
intuito de negociar vacinas contra a Covid-19,
para a iniciativa privada.
O militar da reserva
também afirmou que
orientou Dominghetti e
o levou para um jantar,
no fim de fevereiro, no
qual teria acontecido o
pedido de propina por
parte do então diretor da
pasta Roberto Ferreira
Dias. Por outro lado, negou que Dias, que foi seu
superior na pasta, tenha
tratado no encontro da
compra das imunizações
e mesmo que tenha solicitado a propina.
Reportagem do jornal
Folha de S.Paulo mostrou denúncia de Dominghetti, que alega ter
recebido pedido de pro-

pina de US$ 1 por dose
de vacina, para avançar
a negociação de compra
de 400 milhões de doses
da AstraZeneca. Marcelo
Blanco era um dos quatro participantes do encontro, embora não fosse
mais assessor do departamento de logística do
Ministério da Saúde.
O militar afirmou que
foi procurado pelos representantes da Davati
Medical Supply, que afirmavam ter uma oferta
de 400 milhões de doses
da vacina AstraZeneca.
Blanco disse que seu interesse com os intermediários,
notadamente
Dominghetti e Cristiano
Carvalho, era avançar
um negócio de vendas
de doses para a iniciativa
privada. Disse que via em
Dominghetti um “possível parceiro”.
O ex-assessor da Saúde nega que tenha feito
lobby ou intermediado a
negociação. Blanco disse que apenas orientou
Dominghetti a enviar por
meios formais, por email,

os documentos necessários para iniciar as tratativas. “O meu intuito em
relação ao senhor Dominghetti se restringia
ao desenvolvimento de
um possível mercado de
vacinas para o segmento
privado, assunto que estava em discussão na sociedade civil por meio de
interesse de grandes grupos econômicos brasileiros e das propostas de
regulamentação no Congresso Nacional”, disse
durante o depoimento.
Os senadores da comissão reagiram, afirmando que a negociação
de vacinas para o setor
privado nessa época ainda era totalmente ilegal.
“Sem querer interromper o depoente, mas é
importante deixar claro que essa atividade de
venda de vacina para o
setor privado na oportunidade era uma atividade
irregular, absolutamente
irregular, porque sequer
a lei autorizando tinha
sido aprovada no Congresso Nacional”, afir-

NOVO MINISTRO

NA CPI | O coronel da reserva Marcelo Blanco (à esq.) ao lado de Omar Aziz e Calheiros

PF apura vazamentos de documentos, e CPI reage
A Polícia Federal
abriu inquérito para
apurar o vazamento de
informações compartilhadas pela corporação
com a CPI da Covid.
A comissão pretende
recorrer à Justiça para
sustar o inquérito e
avalia entrar com uma
mou o relator, Renan Calheiros (MDB-AL).
O vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) acrescentou que
essa legislação apenas foi
aprovada em março, mas
que nem mesmo ela permitia a negociação para a
iniciativa privada.
“Essa lei em nenhum
momento possibilitava a
aquisição de vacinas pelo

notícia-crime contra a
direção da PF por obstrução à investigação
parlamentar.
Na segunda-feira (2),
a PF enviou ao colegiado dois inquéritos. Um
deles apura denúncias
de irregularidades no
processo de compra da
setor privado. A lei dizia
claramente o seguinte:
primeiro devem ser vacinados os grupos prioritários pelo setor público,
somente depois é que
poderiam ser distribuídas para o setor privado”,
disse o senador.
Blanco se justificou
afirmando que acompanhava os debates no
Congresso e queria ape-

vacina indiana Covaxin.
O outro é sobre a denúncia de prevaricação
atribuída ao presidente
Jair Bolsonaro pelo deputado Luís Miranda
(DEM-DF) e pelo irmão
dele, o servidor do Ministério da Saúde Luís
Ricardo Miranda.
| FP
nas estabelecer um “modelo de negócio” para se
e quando essa negociação fosse regulamentada
por lei. O militar afirma
que em nenhum momento atuou na intermediação das vacinas para o
poder público.
O militar afirmou que
apenas deu orientações burocráticas a Dominghetti.

ESTATAL

ECONOMIA

Ciro Nogueira toma posse, fala em
BC sobe taxa Selic em 1 poto,
equilíbrio e defende ‘diminuir tensões’ maior elevação em 18 anos

Com gasolina cara,
Petrobras tem
lucro de R$ 42,8 bi

Na reunião passada, o
Copom havia afirmado
que a Selic deveria subir
até alcançar o patamar
neutro. Nos encontros
anteriores, a avaliação
era que deveria ficar
abaixo desta marca porque a economia ainda
precisava de estímulo.
“O cenário básico e
o balanço de riscos do
Copom indicam ser
apropriado um ciclo de
elevação da taxa de juros
para patamar acima do
neutro”, disse o comunicado. “O Copom enfatiza
que os passos futuros da
política monetária poderão ser ajustados para
assegurar o cumprimento da meta de inflação e
dependerão da evolução
da atividade econômica,
do balanço de riscos e
das projeções”.

A recuperação do preço
do petróleo impulsionou
o desempenho da Petrobras no segundo trimestre de 2021, gerando um
lucro de R$ 42,8 bilhões.
No mesmo período do
ano anterior, quando a
pandemia derrubou as
cotações internacionais,
a estatal registrou prejuízo de R$ 2,7 bilhões.
Segundo a empresa,
o resultado foi garantido por maiores margens
de lucro nos combustíveis, maiores vendas de
óleo e derivados, ganhos
cambiais devido à valorização do real frente ao
dólar e ganhos de participações em investimentos. No ano, a Petrobras
acumula lucro de R$ 44
bilhões. O ano de 2021 é
marcado por forte recuperação das cotações do
petróleo.
| FOLHAPRESS

Em meio a uma crise
entre o presidente Jair
Bolsonaro e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral),
o novo ministro da Casa
Civil, Ciro Nogueira (PP),
tomou posse nesta quarta-feira (4) numa cerimônia em que se comparou
a um “amortecedor” e
afirmou querer contribuir para “equilibrar” e
“diminuir tensões”.
“Sabemos que a política muitas vezes provoca choques, tremores
e abalos”, disse Ciro em
seu discurso. “E se me
permite a comparação
um tanto quanto fora dos
protocolos, eu gostaria
que toda vez que Vossa
Excelência [Bolsonaro]
me visse, lembrasse de
um amortecedor. Acho
que é assim que o povo
do meu país - os meus
companheiros - espero
que me vejam, porque

Isac Nóbrega / Presidência da República

POSSE | Ao lado de Bolsonaro, Ciro assina termo de posse

assim eu vou ser útil ao
meu país”, disse.
Em outro trecho, Ciro
disse que o momento
atual é de “trepidações”.
“Meu nome é temperança, meu sobrenome tem
que ser equilíbrio.”
O discurso de Ciro em
defesa da moderação
ocorre em meio a uma
profunda crise entre
Bolsonaro e o Judiciário,

principalmente o TSE.
Líder do centrão, Ciro
apoiou no passado governos do PT e chegou
a se referir a Bolsonaro
como “fascista”.
“Conte sempre com
este amortecedor para o
ambiente muitas vezes
agitado dos nossos tempos”, afirmou o ministro
nesta quarta.

| FOLHAPRESS

Diante da persistência
da alta dos preços e das
consecutivas
revisões
nas expectativas do mercado para a inflação, o
Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central elevou, nesta
quarta-feira (4), a taxa
básica de juros (Selic)
em 1 ponto percentual, a
5,25% ao ano.
No comunicado, o BC
indicou que fará nova
elevação na mesma
magnitude na próxima
reunião, em setembro,
para 6,25%. Além disso,
o BC mudou novamente a avaliação sobre qual
nível da taxa deve alcançar e afirmou que deve
ficar acima do neutro,
que não estimula nem
contrai a economia.
Atualmente, a taxa de juros neutra gira em torno
de 6,5%.

| FOLHAPRESS
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Os 3 Tempos de Criolo

Cantor inova em sua produção ao protagonizar
um filme-concerto dividido em três partes
CENÁRIO | Em um cenário montado no Teatro Unimed, em São Paulo, criando um ambiente intimista, o filme tem o clima de uma verdadeira roda de samba
DA REDAÇÃO
AMERICANA

O cantor Criolo apresenta o Tempo 2 do seu
primeiro filme-concerto, Criolo Samba em 3
Tempos, na próxima
sexta-feira, às 21h, no
site do Teatro Unimed,
Com direção da cineasta Monique Gardenberg
e realização da Dueto
Produções, o filme pode
ser visto com acesso
gratuito como parte do
projeto Teatro Unimed
em Casa.
Sempre
conectado
com o público, o samba, a realidade brasileira e suas questões
sociais, Criolo mais
uma vez inova em sua
produção artística, ao
protagonizar o seu primeiro filme-concerto,

Criolo Samba em 3 Tempos. Dividida em três
tempos distintos, com
músicas que conversam
entre si pela sua temática, a produção revela
um artista que continua
se desafiando musicalmente, ao mesmo tempo em que se posiciona
politicamente e chama
a atenção da sociedade para se engajar em
importantes ações de
apoio a famílias em necessidade.
Em um cenário montado no Teatro Unimed,
em São Paulo, criando
um ambiente intimista
de samba, sem qualquer
referência à plateia, o
filme Criolo Samba em 3
Tempos tem aquele clima de uma verdadeira
roda de samba. A cada
semana, estreia um

novo tempo, cada um
deles com identidade
própria. “Em conversa
com Criolo para criar o
show, lembramos do fim
de ano que passamos
juntos, em que ele can-

Filme pode ser
acessado de
forma gratuita em
plataforma
tava muitos sambas lindos e falava de sua vontade de gravar um disco
apenas com composições do gênero. Pouco
depois, Criolo de fato
gravou Espiral de Ilusão,
com sambas inéditos
de sua autoria. Agora,
veio a vontade home-

nagear obras de vários
compositores, artistas
que admiramos e que
tiveram grande influência em Criolo. Diante
da estranheza de filmar
uma apresentação de
Criolo voltado para uma
plateia inexistente, concebi um pequeno ambiente vazado no palco,
uma espécie de bar ou
roda de samba com um
clima nostálgico, para
receber esse repertório
extraordinário”, afirma
a diretora Monique Gardenberg.
“Nesse conceito de
concerto de cinema, estávamos em boas mãos
e foi feito um trabalho
com muita entrega,
com muita dedicação,
com muito carinho,
com muito amor pra
chegar na casa das

Cantor escreveu primeiro rap aos 11 anos

CRIOLO| Talento

O MC, cantor e compositor Criolo iniciou
sua carreira em 1989.
Paulistano do bairro de
Santo Amaro, criado no
Grajaú, Kleber Gomes, o
Criolo, escreveu seu primeiro rap aos 11 anos
e sua primeira canção,
aos 25.
Criador da Rinha dos
MCs, dedicada às batalhas de improvisação,
lançou em 2006 “Ainda
Há Tempo”, seu primeiro registro em es-

túdio com tiragem de
500 unidades. Em 2011,
despontou no cenário
musical brasileiro com
Nó na Orelha, um dos
álbuns mais comentados da última década na
cena nacional.
Em 2020, Criolo se
juntou a Milton Nascimento para “Existe
Amor”, projeto lançado
durante a pandemia
do Covid, formado por
um EP com duas regravações dos músicos e

duas inéditas (com
arranjos de Arthur
Verocai e Amaro Freitas) e um fundo para
auxiliar a população em
situação de vulnerabilidade social.
Criolo iniciou 2021
com um show em realidade estendida (XR)
em seu canal na Twitch.
Seu mais recente lançamento foi o clipe de
Fellini em 3D, com referências a filmes do diretor italiano. | DA REDAÇÃO

FICHA TÉCNICA
Voz: Criolo

Percussão: Maurício Badé

Cavaco: Ricardo Rabelo

Trombone: Ed Trombone

Violão 7 Cordas: Gian Correa

Direção: Monique Gardenberg

pessoas, no coração das
pessoas. E fica aqui o
meu agradecimento à
toda equipe, meu agradecimento a Monique
por essa oportunidade
e a gente tá vivenciando
isso. Muita dedicação,
muito amor, muita entrega envolvida numa
equipe que só pensou
em arte o tempo todo”,
declara Criolo.
Com Ricardo Rabelo

(cavaco), Gian Correa
(violão de 7 cordas), Ed
Trombone (trombone) e
Maurício Badé (percussão), Criolo interpreta
alguns dos mais importantes clássicos do samba, vários deles, pela
primeira vez. O Segundo Tempo reúne músicas que tratam da questão racial e social. E o
Terceiro Tempo é uma
celebração, à vida, ao
amor, ao samba. Nesse
tempo, Criolo também
interpreta as composições próprias Linha
de Frente e Calçada.

É com
muita
felicidade
que eu
reencontro
Monique
Gardenberg, que é
uma grande diretora e
ela deu a mim e a minha equipe toda
segurança de sabermos que íamos
fazer um trabalho de arte
CRIOLO
cantor
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
No fim, as coisas
acontecem do jeito
que é possível, nem
sempre parecidas com o que sua alma
desejava. Desejos, porém, podem ser
adaptados e modificados, em vez de
lutar contra uma realidade que veio
para ficar.

LEÃO | 22/7 a 22/8
As afirmações dramáticas agregam uma
tonalidade poética ao
cenário, porém, será melhor você não
se deter nelas, evitando as prolongar,
porque logo mais a música vai mudar
e você precisará entrar em ação
novamente. Aí sim.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Evite cobrar coerência
demais das pessoas com
que você se relaciona, porque você
precisa ter em mente que o cenário do
mundo anda provocando mudanças de
rumo muito rápidas e surpreendentes
em tudo que acontece.

TOURO | 21/4 a 20/5
Aceite os tumultos e
lide com eles da melhor
maneira possível, porque
não há muito a fazer em relação a
esses. Tenha em mente, porém, que
essa condição não veio para ficar, é
temporária e há de ser tratada assim.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Para que tudo continue
dando mais ou menos
certo, neste momento
você terá de fazer um pouco de política, que é o comportamento social
necessário para que os interesses
discordantes possam conviver
produtivamente.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
É importante você se
aproximar mais das
pessoas, e estabelecer com elas
laços de cooperação e solidariedade.
Mais importante ainda é você ter em
mente, e aceitar, que o fator humano
será sempre imprevisível.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Amplie sua margem de
imprevisibilidade e aceite
isso como algo normal,
que veio para ficar, inclusive. Assim,
você não precisará aumentar sua
medida de segurança para confiar que
tudo continuará dando certo.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Um dia dá tudo mais ou
menos certo, noutro
também dá mais ou
menos, só que errado. Porém, quando
dá errado, a sensação da alma é absoluta, em vez de ser mediana e relativa,
como quando dá tudo certo. Por quê?

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
É ruim quando não há alternativas, mas também
é péssimo quando há
opções demais, que distraem e fazem
com que sua alma perca o foco. Mantenha o juízo, afie o discernimento,
porque é necessário fazer escolhas.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Recuar não é necessariamente sinal de
fraqueza, às vezes,
como agora, é expressão de prudência, diante de um cenário complexo
em que tudo apresenta riscos que
sua alma não quer correr. Mantenha a
cabeça no lugar.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Do jeito que o mundo
anda, tudo muda muito
mais rapidamente do que em qualquer
outro momento que você possa lembrar. Portanto, aceite as idas e vindas
e as indefinições, porque essas são
efeitos colaterais inevitáveis.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Tudo fica bastante
bagunçado, mas isso é
temporário, portanto,
não tire conclusões precipitadas
sobre os acontecimentos, mas
continue segurando o leme com mão
firme, conduzindo seus projetos para
o bom destino.

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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Silvio Santos troca
terno por pijama
para gravar no SBT

Está pronto

A primeira temporada do “Duelo de Mães”, com Ticiana Villas Boas, está somente
pela estreia, marcada para 21 de agosto na Band. Recentemente, ela gravou também
toda a parte de merchandising.
reprodução

Apresentador diz que o modelo foi presente das filhas
e do neto Tiago Abravanel, que tem marca da roupa
Lourival Ribeiro/SBT

PRESENTE | Sivio Santos durante gravação de seu programa especial de Dia dos Pais
FOLHAPRESS
SÂO PAULO

Silvio Santos, 90, apareceu de pijama na gravação
do programa dele no SBT
ontem. O apresentador,
que retomou as atividades recentemente após a
paralisação causada pela
pandemia, escolheu o
modelo para o especial de
Dia dos Pais, que vai ao ar
domingo. Segundo explicou, a roupa foi um presente das filhas e do neto,
Tiago Abravanel. O ator
tem uma marca de pijamas e costuma mandar os
lançamentos para o avô
escolher os que gosta. Sil-

vio gostou tanto do mimo
que decidiu gravar com
ele como figurino.
Esta não foi a primeira
vez que o apresentador
foi visto de pijama, aliás.
Ele costuma celebrar seus
aniversários com festas
em família, com todos
usando roupas de dormir.
Foi assim em dezembro
de 2020, quando ele reuniu as filhas para a comemoração dos 90 anos em
casa. A predileção pelo
conforto do traje de dormir é antiga conhecida
do público e de pessoas
íntimas. Em momentos
de lazer, sempre que possível, Silvio deixa o terno

e gravata de lado e desfila
por aí em conjuntos de
pijama, alguns deles bem
chamativos.
Silvio voltou aos estúdios do SBT no último
dia 23 após passar mais
de um ano sem ir ao local. Segundo a emissora,
o apresentador gravou o
programa Roda a Roda
Jequiti. A edição sob o
comando do dono da
emissora deve voltar a ser
exibida aos domingos. O
apresentador está totalmente imunizado contra a Covid, e a emissora
assegurou que ele segue
“todos os protocolos de
segurança exigidos”.

Ticiana Villas Boas nos bastidores

TV Tudo
Então, o seguinte:

O canal Arte 1, da Newco, empresa sem qualquer vínculo com o Grupo
Bandeirantes, já deixou as
instalações do Morumbi,
onde funcionou desde a
sua inauguração.
Já está operando de um
prédio na rua Tabapuã. Isso
é uma coisa...

... A outra é que

Toda a área que o Arte 1
ocupava nas instalações da
Band, agora serão destinadas à produção dos programas do Fausto Silva.
O local, inclusive, já está
passando por algumas necessárias adaptações.

E o detalhe

O BandSports, por causa da Olimpíada, é o único
da Newco que ainda permanece nas instalações
da Band.
Mas com o encerramento
dos jogos neste domingo,
também já deve mudar na
próxima semana.

Bom valor

Vale a pena observar o
crescimento do Alexandre Oliveira no esporte da
Globo. Desde que saiu da
TV Gazeta, e já faz algum
tempo, está sendo assim.
Apresentador, repórter,
tem se destacado nos trabalhos de retaguarda dos
Jogos Olímpicos.

Pauleira

As gravações de “Gênesis”, se tudo correr como se
espera, devem seguir até o
final deste mês; isso se não
avançarem a primeira semana de setembro.
E com trabalhos, inclusive, nos finais de semana.

Programação

A estreia do “Galera F.C.”
na Rede TV! deve ser confirmada para a próxima
semana. Exibição nas quartas-feiras, dividindo a faixa
nobre com o “Superpop”.
Apresentação de Victor
Sarro, Júlio Cocielo e Letícia
Esteves.

Melhor forma

É muito bom observar
que o José Silvério na rádio
Capital, é o mesmo José
Silvério de sempre nas narrações esportivas. Está no
melhor da sua forma.
O que deu na cabeça da
Bandeirantes que permitiu
a sua saída?

Bate – Rebate
· Tá tudo muito louco:
tem poste fazendo xixi em
cachorro...
· ... A comentarista de
skate da Globo, na análise
da modalidade, fala em
“xereca na mesa”.
· Bonito o elogio de Tino
Marcos a Glenda Kozlowski
numa rede social...
· ...”Passando pra registrar o óbvio. A Gelda (sim,
o nome verdadeiro dela é

Gelda) tá arrebentando em
Tóquio! Carisma e competência de sempre. Dá-lhe,
Gelda”, escreveu ele.
· O “Séries Originais”, na
CNN Brasil, estreia nesta
quinta-feira, às 22h30, a
série “A Sociedade da Intolerância”...
· ... São três episódios.
· Adriana Araújo está em
conversas bem adiantadas
com o Grupo Bandeirantes...
· ... Internamente, já tem
gente apostando que a assinatura de contrato deve
acontecer nesses próximos
dias.
· Nesta quinta, 19h, o jornalista, roteirista e escritor
Júlio Maria lança “Ney Matogrosso - A biografia”...
· ... E apresenta curiosidades sobre a obra em uma
live promovida pela Livraria da Vila no Instagram da
rede com mediação de Samuel Seibel.
· Lucas Diniz, da Comunicação, está de saída da
ESPN. Vai para a Adidas.

C´est fini
No próximo domingo,
16h30, a ESPN Brasil transmite com exclusividade
Barcelona e Juventus pelo
Troféu Joan Gamper 2021.
Jogo preparatório para o
início da La Liga, Espanha,
e da Serie A, na Itália, que
serão exclusivas dos canais
Disney. Narração de Rogério
Vaughan e comentários de
Paulo Calçade e Zinho.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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FUTEBOL NA PANDEMIA

TÊNIS

Ganciar
SP vai liberar torcida em Manuela
é campeã em SP
estádios em novembro
Medida integra plano de flexibilização apresentado pelo Governo do Estado

Arquivo / TodoDia Imagem

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (4) que a partir
de 1º de novembro vai liberar a volta das torcidas
nos estádios, assim como
a presença de público em
pé em shows e pistas de
dança. A medida faz parte
do plano de flexibilização
das atividades econômicas no estado, mesmo
com o avanço da variante
delta do coronavírus em
São Paulo. Para permitir
o retorno dos torcedores
nos estádios, o governo
trabalha com a expectativa de ter 90% da população vacinada com duas
doses (ou dose única). Até
o momento, pouco mais
de 23% da população acima de 18 anos concluiu o
esquema vacinal contra o
coronavírus no estado.
“Os eventos passam a
ser permitidos em um
modelo em que não há
restrição de ocupação,
mas permanece a restrição de distanciamento.
Então, o cálculo de ocupação precisa ser realizado, porque não pode
haver aglomeração, e as
pessoas precisam estar

TORCIDA | Arenas, como o Allianz Parque, voltarão a receber público em novembro

distanciadas. O uso de
máscaras
permanece”,
afirmou Patrícia Ellen,
secretária de Desenvolvimento Econômico do
Estado.
O governador João Doria (PSDB) disse que o
retorno das atividades
será gradual, seguro e seguindo todos os protocolos de segurança. “Ainda
estamos enfrentando a
pandemia e realizando a
vacinação. Os índices de

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

• 15ª RODADA
Amanhã (6/8)
19h – Sport x RB Bragantino
Sábado (7/8)
18h – Athletico-PR x São Paulo
21h – Palmeiras x Fortaleza
21h – Cuiabá x Bahia

Domingo (8/8)
16h – Santos x Corinthians
16h – América-MG x Fluminense
16h – Juventude x Atlético-MG
18h15 – Flamengo x Internacional
18h15 – Ceará x Atlético-GO
Segunda-feira (9/8)
20h – Grêmio x Chapecoense

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

casos, leitos e óbitos vêm
caindo e nos permite flexibilizar de forma segura
e cuidadosa”, disse.
Até esta terça (3), a cidade de São Paulo já identificou ao menos 50 casos
da variante delta, que,
segundo relatório recente
do Centro de Controle de
Doenças dos EUA, piora o
quadro clínico até dos infectados já vacinados. Na
última semana, 346 das
645 cidades paulistas não

registraram nenhum óbito por Covid-19. A taxa de
ocupação de UTIs para
pacientes com a doença
chegou a 48% - a menor
deste ano.
São Paulo não tem jogos com torcida desde
março de 2020, quando
os campeonatos tiveram
de ser suspensos depois
que a OMS (Organização Mundial de Saúde)
declarou a pandemia de
Covid-19.

A tenista Manuela
Gonçalez Ganciar, que
compete por Nova Odessa, disputou no último
final de semana – sábado
(31) e domingo (1º) – a
Copa Yacht Club Paulista,
em São Paulo, e venceu
todas as fases do campeonato. Com a conquista, Manuela Ganciar deve
ocupar a quarta posição
no ranking estadual na
categoria 16 anos.
A tenista permaneceu
em São Paulo para disputar a 2ª Etapa do Circuito Feminino de Tênis,
válido pela CBT (Confederação Brasileira de
Tênis), no Clube Hípico
de Santo Amaro, em São MANUELA | Vitória em SP
Paulo, que começou na
segunda-feira e vai até conseguir boas vitórias”,
comenta o técnico Ferdomingo (8).
“Vou me empenhar ao nando Tavares de Araújo.
Com apenas 16 anos,
máximo para obter bons
resultados na quadra Manuela é um dos destanessa 2ª etapa”, disse a ques do esporte infantotenista, confiando no de- juvenil na região.
A jovem tenista comesempenho mostrado na
competição do final de çou no esporte há cerca de seis anos em uma
semana.
No período de 16 a 20 quadra no condomínio
de agosto, o Centro de onde mora com a família.
Como ela ficou apaixoTreinamento
Kirmayr,
em Serra Negra, sediará nada pelo novo esporte, o
a competição promovida pai decidiu colocá-la na
pela CBT para tenistas in- escolinha Paraíso do Têfantojuvenis, na qual Ma- nis, no Bosque dos Eucanuela disputará a compe- liptos, em Nova Odessa.
Em 2020, ela fechou o
tição em sua categoria, 16
anos. “Todas essas com- ano na quinta posição do
petições exigem muita ranking paulista, na catedeterminação, foco, gar- goria até 16 anos.
ra e treinos. Esperamos
| DA REDAÇÃO

KART

Paulínia sedia Copa F-Racers sábado
A Copa F-Racers de
Kart 2021 realizará sua
quinta etapa neste sábado (7), no Kartódromo Internacional San Marino,
em Paulínia, com transmissão ao vivo pelo canal
do campeonato no YouTube (Youtube F-Racers)
e narração das corridas.
As provas começam a
partir das 9h, com as categorias Mirim e Cadete, e,
na sequência, acontecem
as disputas das categorias
F4 Jr, 125cc e F400, reunindo cerca de 70 pilotos
no total.
Cada categoria tem um
horário específico para
a realização do warmup
(aquecimento), tomada
de tempo, classificação e
corrida principal, de forma a se evitar aglomerações nas dependências
do kartódromo – como já
vem ocorrendo desde o

Osvaldo Furiatto Jr. / Divulgação

KART | Quinta etapa da Copa F-Racers será em Paulínia

ano passado, no início da
pandemia de Covid-19.
A Copa F-Racers é um
dos mais importantes
campeonatos do interior
do estado de São Paulo,
por oferecer baixo custo

com padrão de competição oficial.
Os valores variam de
acordo com as categorias, entre R$ 267,00 a R$
560,00 mensais, incluindo locação de motor e

combustível monitorado.
São 10 etapas no total,
realizadas entre os meses
de fevereiro e novembro.
Comissários técnicos
especializados são responsáveis pelas vistorias
nos karts e no combustível. A cada etapa, os pilotos ainda contam com
divulgação à imprensa,
cobertura com dois fotógrafos
profissionais
e premiação aos cinco
primeiros colocados. Ao
final da competição, também haverá sorteio de
brindes aos participantes,
incluindo um motor F400
e um outro de 5,5cv.
Para mais informações
e inscrições, basta entrar
em contato com o diretor da F4 Racers Motorsports, Arthur Guimarães,
empresa
organizadora
do campeonato, pelo (19)
99925-2409. | DA REDAÇÃO
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APRESENTAÇÃO

Giuliano chega e veste a camisa 11
Primeiro reforço do Corinthians para a temporada tinha à disposição a camisa 10, mas optou em jogar com outra
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Primeiro reforço do
Corinthians para a temporada 2021, o meia
Giuliano foi apresentado
em grande estilo no CT
Joaquim Grava. Novo camisa 11 do clube do Parque São Jorge, explicou o
porquê de ter escolhido
atuar na capital paulista, elogiou o trabalho da
gestão comandada por
Duilio Monteiro Alves e
pediu paciência aos torcedores com o ano de
transição da equipe.
“Acho que o Corinthians está muito melhor organizado do que
vocês da imprensa imaginam. E por parte da
imprensa, vocês poderiam dar esse crédito
(referindo-se aos nomes
da gestão). Acredito no
trabalho, na evolução.
Precisamos de um pouco de tempo. O momento em que nos encaixarmos tenho certeza que
boas coisas virão”, analisou o reforço corintiano,
não fugindo das pergun-

tas mais delicadas.
Apresentado pelo presidente Duilio pelo diretor de futebol Roberto
de Andrade, Giuliano
tinha a camisa 10 disponível, mas optou em jogar com a 11. De acordo
com o meia, ainda não
houve uma conversa
com o técnico Sylvinho
para definir qual será
seu posicionamento em
campo, mas a expectativa é jogar já no próximo
domingo (8), contra o
Santos, na Vila Belmiro.
“A minha vontade é
estar no jogo de domingo. Se é para iniciar, se
é para jogar 10 minutos
ou 45, eu quero ser útil.
Dentro daquilo que eu
puder fazer, quero ser
útil”, explicou o reforço,
que vem treinando com
bola no CT Joaquim Grava desde a semana passada e está regularizado
no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF
(Confederação Brasileira de Futebol).
Embora ainda se prepare para estrear, o jogador esteve na Neo

Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

EM CASA | Giuliano mostra nova camisa, elogia gestão do clube e pede paciência aos torcedores com o ano de transição

Química Arena no último domingo e viu o
Corinthians perder, por
3 a 1, diante do Flamengo. O jogo foi marcado
pela domínio do Rubro-negro e pelo temos dos
corintianos em sofrer
outra goleada para o adversário em Itaquera.

Apesar de a apresentação ter sido lamentada nos corredores do CT
Joaquim Grava, Giuliano
fez questão de minimizar o resultado e lembrar
que o Corinthians passa
por um ano de transição,
dando espaço para os garotos das categorias de

base e, apenas agora, no
segundo semestre, fortalecendo o seu elenco
com contratações.
“Nós temos muitos jogadores jovens de muita
qualidade, temos também jogadores experientes. Agora, a gente
precisa de um pouqui-

nho de tempo e paciência para que a gente
consiga encaixar. No
momento que estivermos melhor fisicamente, tenho certeza que a
nossa equipe vai alavancar no campeonato”,
concluiu o novo camisa
11 do Corinthians.

Renato Augusto volta a treinar com bola no CT

EM CAMPO | Renato Augusto (à dir.) treina com o time

A expectativa criada
em cima da reestreia de
Renato Augusto pelo Corinthians cresce cada vez
mais. No treino de ontem,
o meia voltou a treinar
com bola no CT Joaquim
Grava, condição imposta pela comissão técnica
para que o reforço esteja
em campo contra o Santos, no próximo domingo.
O jogador ainda cumpre
cronograma estabelecido

VOLTA

pelo Corinthians para recuperar a forma física e o
ritmo de jogo, já que não
disputa uma partida oficial desde o dia 10 de dezembro do ano passado.
O meia, no entanto, segue
progredindo nos treinamentos e liberado para
trabalhar com seus novos
companheiros de time no
CT Joaquim Grava.
Ontem, os jogadores
fizeram um trabalho de

marcação-pressão
em
campo reduzido. O meia
Giuliano, já com sua documentação liberada na
CBF (Confederação Brasileira de Futebol), também
treinou com bola e vai
para o jogo de domingo
na Vila Belmiro. O Corinthians tem a semana
cheia para trabalhar no
CT Joaquim Grava e arrumar a formação titular
para o clássico. A escala-

ção do Alvinegro ainda é
uma incógnita, já que o
técnico Sylvinho não revelou se pretende utilizar os
reforços como titulares ou
ao longo da partida.
O clássico acontece no
domingo, às 16h (horário
de Brasília), e é válido pela
15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo treino do Corinthians
acontece nesta quinta (5)
pela manhã. | FOLHAPRESS

Ivan Storti/Santos FC

Santos terá time misto em
jogo contra Juazeirense
O Santos entra em
campo com time misto
hoje, na segunda partida contra o Juazeirense,
pelas oitavas de final da
Copa do Brasil. A partida acontece no estádio
Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), a partir das
19h15. Com a classificação para as quartas encaminhada após a vitória por goleada no jogo
de ida, e de olho no clássico com o Corinthians
no domingo, o técnico
Fernando Diniz deve

poupar Madson, Luiz
Felipe, Carlos Sánchez e
Marcos Guilherme.
Sem eles, a tendência
é que o Santos vá para
o jogo com João Paulo,
Pará, Kaiky, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan;
Jean Mota, Gabriel Pirani e Vinicius Zanocelo;
Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.
Outro que será poupado é o atacante Marinho.
Após cumprir suspensão
contra a Chapecoense
no último domingo, ele

sentiu um desconforto
na coxa e não viajou com
o grupo para a Bahia.
O clube também não
poderá contar com Camacho, Moraes e Danilo
Boza, que já atuaram por
outros times nesta edição Copa do Brasil.
Jogando na Vila Belmiro, o Santos venceu o
confronto de ida por 4 a
0, na quarta-feira passada, e agora pode perder
por até três gols de diferença para avançar no
torneio.
| FOLHAPRESS

DEFESA | O goleiro João Paulo deve ser um dos escalados pelo técnico Fernando Diniz
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PRATA DA CASA

Bicampeãs do vôlei
vão brigar por pódio

Rayssa Leal volta às
aulas com medalha

Brasil bateu a Rússia e agora enfrenta a Coreia do Sul nas semifinais
Divulgação / COB

VIBRAÇÃO | As meninas da seleção brasileira de vôlei comemoraram muito a vitória sobre a Rússia ontem por 3 sets a 1

FOLHAPRESS
TÓQUIO

Bicampeã olímpica em
2008 e 2012, a seleção
brasileira feminina de
vôlei brigará novamente
por um lugar no pódio
nas Olimpíadas. A vitória
de virada contra o Comitê Olímpico Russo ontem, por 3 sets a 1, levou
o time comandado por
José Roberto Guimarães
às semifinais do torneio,
contra a Coreia do Sul.
Cinco anos depois da
queda nas quartas de final da Rio-2016 diante da
China, após ter passado
invicta pela primeira fase,

o confronto desta quarta
ameaçou ressuscitar fantasmas, mas por fim evocou uma memória mais
feliz para as brasileiras.
Em 2012, nessa mesma fase da competição, a
equipe verde-amarela bateu as russas num duelo
histórico, após salvar seis
match points. Em Tóquio,
não foi preciso chegar a
tanto, embora o início
do confronto tenha sido
tenso para as brasileiras,
atrás do marcador durante todo o primeiro set e na
maior parte do segundo.
A recuperação ao fim
da segunda parcial enfim
colocou a equipe verde-amarela no comando da
situação, como o histórico da primeira fase indicava que deveria ser.

A vitória teve muita comemoração e alívio do
lado verde-amarelo. José
Roberto Guimarães, técnico tricampeão olímpico, saiu correndo, com os
dedos erguidos, exultante
em voltar à disputa por
uma medalha com a seleção feminina.
Cerca de 50 pessoas do
COB (Comitê Olímpico
do Brasil) e da CBV (Confederação Brasileira de
Voleibol) vibraram com o
resultado nas arquibancadas, criando um pequeno ambiente de torcida apesar das restrições
de público. Enquanto
isso, o DJ executava “Sinônimos”.
Entre as oito equipes
classificadas às quartas
de final, apenas Brasil e

15

Comitê Olímpico Russo
já conquistaram títulos
olímpicos. As brasileiras
em Pequim e Londres,
e as russas, como União
Soviética, nos jogos da
Cidade do México-1968,
Munique-1972,
Moscou-1980 e Seul-1988.
Sobrevivente do duelo de campeões, o Brasil
enfrentará a Coreia do
Sul na sexta, em horário
ainda a ser definido: 1h
ou 9h (de Brasília). Sérvia, atual vice-campeã
olímpica, e EUA, tricampeão da Liga das Nações,
fazem o confronto de potências da atualidade na
outra semifinal.
As disputas do ouro e
do bronze serão realizadas no domingo, último
dia dos Jogos de Tóquio.

Rayssa Leal, 13, não é
exemplo só no esporte,
mas também na educação. Ontem, a “fadinha do
skate” voltou ao colégio
em que estuda em Imperatriz (MA), onde ela
mora, após ganhar uma
medalha de prata nas
Olimpíadas. Ela fez questão de registrar o momento nas redes sociais. “Fadas também estudam”,
disse a mais jovem medalhista olímpica brasileira.
“Eu estava morrendo de
saudade da minha escola,
dos meus professores e
dos meus amigos!”
A menina ainda se
emocionou com um
mural pintado com uma
frase que ela já usou em
entrevistas e nas redes sociais: “If you can dream,
you can make it happen”
(se você pode sonhar,
você pode realizar). “Fiquei muito emocionada
com essa surpresa linda!”,
comemorou. “Uma parede todinha para mim.”
Ela ainda contou que
sempre foi muito acolhida no local. “A minha
escola sempre me incentivou e estiveram ao meu
lado durante toda a minha trajetória”, compartilhou. “É muito bom estar
de volta. Obrigada! Vocês
foram essenciais para a

conquista desse sonho.”
No dia 26 de julho, a
skatista gravou seu nome
na história do esporte e
dos Jogos Olímpicos com
a medalha de prata na
categoria street das Olimpíadas de Tóquio-2020.
Essa é a primeira vez que
o skate é disputado nos
Jogos, e o Brasil já havia
saído com uma medalha
no primeiro dia do street,
a prata de Kelvin Hoefler.
Rayssa Leal, fenômeno
do esporte na adolescência e participante mais
nova do Brasil na história
dos Jogos, agora também
é a mais jovem medalhista da história do país -e
de uma forma geral nos
Jogos desde 1936.
Natural de Imperatriz
(MA), ela ganhou projeção nas redes sociais aos
6, com um vídeo em que
aparecia acertando manobras vestida com uma
fantasia da personagem
Sininho. Isso lhe rendeu o
apelido de Fadinha, que a
acompanha até hoje.
Nos últimos anos, a
atleta de 1,47 m de altura e 35 kg se tornou um
dos principais nomes do
street no mundo. Foi vice-campeã mundial em
2019 e chegou bem cotada para as Olimpíadas.
| FOLHAPRESS
Reprodução Instagram

FAMA | Rayssa ganhou um mural especial na escola
Miriam Jeske/COB

REBECA SERÁ PORTABANDEIRA EM TÓQUIO | Nos
Jogos Olímpicos Tóquio 2020,
Rebeca Andrade fez história. Com
as medalhas de ouro no salto e de
prata no individual geral, se tornou a
primeira mulher brasileira a conquistar
duas medalhas numa mesma edição
de Jogos Olímpicos. Além disso, suas
medalhas foram as primeiras da
história na ginástica artística feminina
brasileira nos Jogos. Com o feito,
Rebeca será a porta-bandeira do
Brasil na Cerimônia de Encerramento
do evento, marcada para domingo,
dia 8, às 20h (8h no Brasil). Assim,
Rebeca permaneceu no Japão,
acompanhada de seu técnico
Francisco Porath, e não retornou para
o Brasil com o restante da delegação
de ginástica artística, ontem.
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São Vicente busca jovens protagonistas
bolsistas em novo programa de estágio
A rede oferece vagas nas áreas de TI, Comercial, Financeiro e Arquitetura.

A rede de Supermercados São Vicente está com inscrições abertas para
jovens de Americana e região, que
buscam ser protagonistas no mercado
de trabalho. As vagas fazem parte do
programa gratuito “Protagonistas do
Futuro” promovido em parceria com
a empresa Share RH. As inscrições devem ser realizadas até dia 13 de agosto.

desenvolvimento profissional, que inclui: Formação de 70 horas de software
skills - habilidades comportamentais
- aulas com especialistas da Share RH;
mentoria individual com profissionais
do São Vicente; Atuação prática na resolução de desafio em ONGs; premiações para os destaques e certificação
exclusiva registrada para o LinkedIn.

Para participar da seleção o candidato deve ser estudante universitário
bolsista e de baixa renda com disponibilidade para o estágio em Nova Odessa,
com início em setembro de 2021. O resultado será divulgado dia 25 de agosto.

“Está é mais uma oportunidade de
começar a carreira em uma empresa
em desenvolvimento em um dos setores
que mais cresce no mercado de trabalho, além de oferecer um aspecto social
importante para os alunos bolsistas das
faculdades da regiao”, comentou a gestora de pessoas da rede, Luciana Bueno.

Além do estágio na rede São Vicente, o
candidato participa de um processo de

ANUNCIE AQUI!

