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10 Esportes

Impasse deixa indefinido início
da vacinação dos adolescentes

Governo de SP anuncia que data de 18 de agosto para começar a imunizar população de 12 a 17 anos não
está mais garantida depois que repasses de doses da Pfizer foram reduzidos, mas Ministério da Saúde nega P3
Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Nova Odessa começa
a vacinar público de 18
anos na segunda-feira
Cidade, que inicia hoje
faixa dos 22 anos, é a
primeira da região a
anunciar a imunização
do público mais jovem
Cidades 05

Americana prepara
realização do 1º
Roteiro Gastronômico
Reunão na Acia com
representantes da
prefeitura encaminha
evento, que faz parte do
Comitê de Retomada
Cidades 04

VACINAÇÃO EM NOVA ODESSA | Cidade atingiu nesta quinta-feira a marca de 55,97% da população com ao menos a primeira dose

Proposta do voto impresso
sofre rejeição em comissão

Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Em derrota para o governo de Jair Bolsonaro, uma comissão
especial na Câmara rejeitou nesta quinta-feira (5) o relatório
do deputado Filipe Barros (PSL-PR) favorável à PEC do voto
impresso, em meio a uma escalada de ameaças golpistas do
presidente e com uma sinalização do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), de que, mesmo com a derrota, pode levar a
plenário o texto da proposta de emenda à Constituição.
07 Brasil + Mundo

Câmara dá
sinal verde
à privatização
dos Correios

Santos perde,
mas garante
classificação na
Copa do Brasil

07 Brasil + Mundo

10 Esportes

Teatro de cara nova
Santa Bárbara d’Oeste anuncia conclusão da
reforma do Teatro Municipal Manoel Lyra P11

SANTA BÁRBARA | Após reforma de quase R$ 500 mil, sala de espetáculos será entregue ainda este mês
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+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,58%
R$ 5,216

Euro

+ 0,57%
R$ 6,173

Bovespa

- 0,14%
121.632 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.396 | 04/08/2021

02 - 03 - 25 - 39 - 42 - 49

Quina
Concurso 5.624 | 05/08/2021

18 - 22 - 36 - 51 - 53

Federal
Concurso 5.585 | 04/08/2021

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

Bilhete
20940
77276
81785
84809
49962
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Muitas vezes pequenos
ganhos são os que realmente nos torna felizes.
Uma boa noite de sono,
tomar um café gostoso ao
acordar, aquele macarrão
de domingo da mãe. O
cheiro de terra molhada
logo que a chuva cai. Notar essas pequenas coisas
e entender a importância
delas faz toda a diferença.
É preciso observar as mudanças que ocorrem ao
nosso redor e o que cada
acontecimento tem a nos
ensinar.
Ficar feliz por ter falado
com alguém especial ou
então por um sorriso que
recebeu de alguém que
não costuma sorrir. Sair do
trabalho e ver que ainda
há luz do dia para aproveitar algumas horas do sol.
Pequenas coisas e que se
souber notar, o tornarão
mais feliz.
Acontece que com o
tempo deixamos essas
“bobeirinhas”, como muitos costumam dizer, de
lado. Estamos sempre à
procura do melhor, do
maior e esquecemos de
ter esse olhar carinhoso
para coisas e situações.
Que é o que acaba por tornar vida mais bonita. Aliás,
vale a pergunta. Onde
mora a beleza da vida? As
respostas e endereços são
variáveis. Cada indivíduo
a enxerga de maneiras di-

ferentes e essa é a grande
graça de tudo.
Estamos sempre preocupados com o que vem
depois e não reparamos
no agora, no que está
acontecendo. Celebre todos os momentos. O café
está bom? Curta cada nota
dele. Sentiu algo inusitado
ao ouvir uma música? Permita-se sentir novamente.
É, amigos! Precisamos
nos permitir mais e a
muitas coisas. Parte dessa
observação fará com que
descontruímos
pensamentos e opiniões sobre

Nenhuma estrela é
como a outra, mas
todas são belas e
reluzentes
diversos assuntos. Permitirá evolução. E no fim, o balanço será viver uma vida
mais completa e humana.
É engraçado falar sobre
humanidade quando estamos caminhando cada
vez mais para nos tornar
robôs. Estamos perdendo
pouco a pouco essa nossa excentricidade, que é o
que acaba por nos diferir
das demais coisas. Aquele
olhar carinhoso. A palavra amiga. A empatia pelos sentimentos do outro.
Tudo é deixado de lado
para “a correria” do dia a
dia. No final da jornada se
chega puído e com o sentimento de que faltou algo.
E sim! Faltou observar
tudo o que houve ao redor
e celebrar cada evento.
Futuro. É sobre o que
pensamos e tememos. Esquecemos que ele é cons-

tituído pelas escolhas e
ações que promovemos
agora, no presente. Saber
administrar o dia, todos os
planejamentos e anseios é
de fato uma tarefa difícil.
Vivemos em sobrecarga
e sob cobranças constantes, nossas e de outras
pessoas, sob nós mesmos.
Nessa hora, é preciso encontrar o equilíbrio.
Se vale a dica, comece
aos poucos. Observe sua
rua e como a paisagem
mudou com o tempo.
Observe as pessoas que
passam pelo seu caminho
diariamente. Os sabores,
aromas. Permita-se sentir
a intensidade das coisas. A
se testar mais. Não tenha
medo de conhecer o novo.
Tememos porque é uma
área desconhecida, mas
descobertas são importantes. Nosso planeta, em sua
totalidade, é constituído
por pequenas partículas
que vão dos grãos de areia
à imensidão do mar. E são
essas partículas que o tornam tão grande e diverso,
assim como você e eu.
Nenhuma estrela é
como a outra, mas todas
são belas e reluzentes.
Saiba apreciar despretensiosamente a beleza da
vida e dos gestos alheios.
Não importa se você não
encontra reciprocidade
nessas ações, o importante aqui é a energia que
você emana por aí afora.
Nem sempre encontraremos a verdade absoluta,
mas que tal tentarmos?
Garanto que isso só deverá contribuir para o seu
autoconhecimento e evolução. E sinceramente? Se
você ainda não notou, é
para isso que viemos ao
mundo.

IMAGEM DO DIA
Divulgação / Prefeitura de Americana

Não pretendo sair
das quatro linhas
para questionar
essas autoridades,
mas acredito que
o momento está
chegando

Osvaldo Nunes

ASFALTO NOVINHO | Rua no bairro Antonio Zanaga, em Americana, recebe obras

de recapeamento asfáltico.
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Em um país com tantos e tão urgentes problemas a resolver, ganha
destaque uma prioridade: a empregabilidade
dos jovens. Não é mais
possível conviver com a
indiferença do governo
frente à taxa recorde de
desemprego de 14,7%,
índice que salta para
31% quando se trata de
jovens, ainda mais com
a curva ascendente desses dois indicadores - segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística). Os óbvios
impactos econômicos
e sociais desse quadro
devastador levam diferentes níveis do governo, principalmente nos
períodos que precedem
eleições, a buscar soluções mágicas que carecem de fundamento e
que são adotadas de maneira açodada .
Foi o que aconteceu
com pontos da Medida Provisória 1.045 que
está no Congresso. Em
meio a outras medidas
legislativas supostamente voltadas à redução
do desemprego, foram
enxertadas à proposta
original da MP sugestões
do relator da matéria,
deputado Christino Áureo (PP-RJ). Entre essas
“novidades” que carregam vícios de origem,
o parlamentar propôs a
criação dos programas
Priore (Programa Primeira Oportunidade e
Reinserção no Emprego)
e Requip (Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e
Inclusão Produtiva).
A proposta do parlamentar é inadequada e
desnecessária. Ao lerem

Santa Bárbara d’Oeste

Em ameaça às instituições

facebook.com/jornaltododia

HUMBERTO CASAGRANDE
CEO DO CIEE SÃO PAULO

o texto, ao menos nove
entidades que somam
décadas de atuação na
assistência social, capacitação e inclusão de
jovens no mundo do
trabalho e na criação de
ações voltadas ao público em vulnerabilidade
social, decidiram repudiar a criação dos programas propostos no relatório. Essas entidades
consideram que a sugestão do parlamentar,
em vez de encaminhar
soluções para reduzir
o desemprego, cria formas de trabalho desprotegido e representam
grande incentivo à evasão escolar.
Para as entidades,
são tantos os malefícios
que a criação desses
programas trariam que
foi difícil enumerá-los.
Mas nessa longa lista de
impactos negativos, o
grupo destacou: evasão
escolar, não atende as
necessidades das empresas, não traz segurança jurídica às empresas,
destrói a estrutura de
formação de jovens, canibalização de vagas.
Os programas, como
propostos, não garantem a criação de novas
oportunidades de trabalho. Pelo contrário,
criam uma concorrência
insustentável de trabalho desprotegido com
modalidades já existentes e consolidadas - que
continuam a enfrentar
inexplicável resistência
dos governos. Segregação entre os candidatos
e precarização. Os critérios estabelecidos para
a criação dos programas
de empregos propostos
pelo relatório são inadequados e aprofundam a
precarização da mão de
obra jovem em situação
de vulnerabilidade. O
jovem é negativamente
qualificado e em seguida
oferecido ao mundo do
trabalho. Trata-se, portanto, de uma proposta
que trará muitos problemas e nenhuma solução.
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COVID-19

Vacinação de menores fica indefinida
Imunização na faixa dos 12 aos 17 anos, que começaria dia 18, está ameaçada após impasse entre SP e União
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (5) não ter mais
definição sobre a data de
início da vacinação de
adolescentes. A imunização da faixa etária de 12
a 17 anos começaria no
próximo dia 18. O governo
paulista disse que a data
está em aberto depois de
o Ministério da Saúde reduzir a quantidade de doses da Pfizer enviadas ao
estado.
O governo João Doria
(PSDB) também anunciou
que vai entrar na Justiça
contra a redução de doses
recebidas.
Os detalhes da ação judicial e a qual esfera vai
recorrer não foram informados.
O governo de São Paulo
e a Secretaria de Saúde de
SP acusam o governo federal de enviar 50% a menos
de doses da Pfizer.
O estado recebeu 228 mil
doses do imunizante nesta
semana, quando esperava
que chegassem 456 mil.
“São Paulo tem 22%
da população do país e,
em todas as entregas de
vacinas, recebeu quantitativo proporcional. Ou
seja, cerca de 20% dos
imunizantes distribuídos.

Por isso, nos surpreendeu
só termos recebido 10%
dessa vez. Essa decisão do
Ministério da Saúde prejudica a vacinação dos adolescentes”, disse Eduardo
Ribeiro, secretário executivo da Secretaria Estadual
de Saúde.
Em um ofício encaminhado ao Ministério da
Saúde na quarta (4), o governo paulista requereu o
envio complementar de
doses da vacina Pfizer em
até 24 horas.
Segundo
Jean
Gorinchteyn, secretário estadual de Saúde, até o fim
da manhã desta quinta (5)
não tinham recebido resposta.
Gorinchteyn explicou
que não há risco de desabastecimento para aqueles que tomaram a primeira dose da vacina há três
meses, mas que o cronograma para imunizar adolescentes de 12 a 17 anos
poderá ser afetado.
O grupo só pode tomar
a vacina da Pfizer, a única
autorizada para esta faixa
etária pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).
Os outros imunizantes
usados no Brasil (Coronavac, AstraZeneca e Janssen) podem ser aplicados
apenas em maiores de 18
anos.

São Paulo pretendia
iniciar em 18 de agosto a
vacinação de adolescentes com comorbidades,
deficiências, gestantes e
puérperas.
O grupo é de risco para
a Covid-19, mas não foi incluído na prioridade para
receber a vacina.
“A proteção de jovens
vulneráveis à doença está
em risco. Sem a garantia
dessas doses, frustramos
a expectativa pais e mães
que há tento tempo aguardam para vacinar e proteger seus filhos”, disse o
secretário.
A partir de 30 de agosto
estava prevista a vacinação do público geral de 12
a 17 anos.
São Paulo está com
sua vacinação de adultos
avançada, com quase 80%
deles tendo tomado ao
menos uma dose e 30%,
duas inoculações.
OUTRO LADO
Após a acusação de ter
enviado menos doses do
que o previsto, representantes do Ministério da
Saúde negaram que tenha
havido prejuízo na distribuição e disseram ter havido uma compensação
por doses extras recebidas
anteriormente. O que o
governo paulista nega.
“Nosso posicionamen-

Arquivo / TodoDia Imagem

PFIZER | Governo paulista acusa ministério de repassar menos doses que o acordado

to em relação a essa afirmação [de que São Paulo
teria recebido mais doses
anteriormente] é de repúdio. É uma insinuação que
questiona a credibilidade
do estado. Nós recebemos
as doses do Ministério da
Saúde com base nas diretrizes estabelecidas pelo
próprio ministério”, disse
Ribeiro.
Na quarta, Doria acusou
o governo Jair Bolsonaro de
“maldade adicional” com
São Paulo. O presidente
é rival político do tucano,
e sempre que pode ataca
o programa estadual de

vacinação e a Coronavac,
imunizante chinês trazido
por Doria para produção
no Instituto Butantan.
Para Doria, há boicote e
arbitrariedade do governo
federal no episódio. O tucano disputa as prévias do
PSDB para decidir quem
será o candidato do partido a presidente no ano
que vem.
A ação se insere num
momento de alta tensão
entre Bolsonaro e o Judiciário. O Supremo o incluiu na investigação do
inquérito das fake news
devido à live na qual ques-

tionou o sistema eleitoral,
afirmando sem provas
que há fraude nas urnas
eletrônicas.
Além disso, o Tribunal
Superior Eleitoral abriu inquérito administrativo sobre o mesmo tema. Ambas
as ações podem, ao fim,
gerar sua inegibilidade em
2022.
Bolsonaro reagiu com
agressividade e, na noite
de quarta, afirmou que
poderia usar “armas”
fora das “quatro linhas da
Constituição” porque o inquérito no Supremo seria
ilegal.
Prefeitura de Americana / Divulgação

SUMARÉ

Distribuição
de mudas
segue amanhã
Em celebração aos 153
anos de Sumaré, a Secretaria de Meio Ambiente
promove neste sábado (7)
a distribuição de mudas
frutíferas, nativas e árvores de calçadas na Praça
da República, região central. A ação será das 8h às
12h, seguindo todas as
normas sanitárias e de
proteção.
“A distribuição das mudas é mais uma ação que
trabalha a conscientização ambiental e sustentabilidade. Desde 2017,
mais de 35 mil mudas
foram plantadas em toda
a cidade, recuperando
áreas degradadas. Nossas
tendas percorreram todas
as regiões, distribuindo as
mudas, seguindo todas
as normas de segurança”
disse o secretário de Meio
Ambiente, Carlos Barijan.

| DA REDAÇÃO

PANDEMIA

Americana tem mais 3
falecimentos por Covid
A Vigilância Epidemiológica de Americana
informou nesta quinta-feira (5) que foram
registrados mais três
óbitos por Covid-19 na
cidade, entre os dias 28
de junho (em exames
que estavam pendentes) e 4 de agosto,
As vítimas foram dois
homens, de 51 e 53
anos, ambos sem informações de outras doenças, e uma mulher, de 81
anos, que era portadora
de hipertensão arterial.
Com esses registros, a
cidade atingiu 795 óbitos pela Covid-19 desde
o início da pandemia,
em março de 2020.
O boletim desta quinta-feira trouxe ainda
o registro de 75 novos
casos positivos de Covid-19, sendo 40 após
realização de Testes

Rápidos, dos quais 38
estão em isolamento
domiciliar e dois já recuperados; e 35 após
exames PCR, dos quais
três estão em isolamento domiciliar, 27 já
recuperados, dois internados, além dos três
óbitos registrados.
Agora, o quadro geral
da pandemia em Americana traz o registro de
25.941 casos positivos
desde o início da crise
sanitária, dos quais 444
estão em isolamento
domiciliar e 24.687 já se
recuperaram.
Além disso, o município contabiliza agora
45.515 casos que eram
considerados suspeitos,
mas que já foram descartados pelo resultado
de exame negativo para
o novo coronavírus.
| DA REDAÇÃO

VACINAÇÃO EM AMERICANA | A Prefeitura de Americana informou ter aplicado
nesta quinta-feira (5) mais 3.342 doses da vacina contra a Covid-19 na população.
Foram vacinadas 2.358 pessoas, com 22 anos ou mais, com a primeira dose, e 984
com a segunda dose. O total de doses aplicadas subiu para 217.803 – sendo 156.089
da primeira dose, 55.647 da segunda e 6.067 de dose única. Em percentuais, o
“Vacinômetro” da prefeitura aponta que 83,36% da população vacinável recebeu ao
menos uma dose e 32,96% estão com esquema vacinal completo (duas doses ou
dose única, da Janssen). A prefeitura considera, até o momento, como “vacinável”
todos os cerca de 187 mil moradores maiores de 18 anos.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

PRIVATIZAÇÃO
O deputado federal Henrique do Paraíso (Republicanos)
fez questão de divulgar ontem ter votado a favor do
Projeto de Lei 591/21), do Executivo, que encaminha a
privatização dos Correios, aprovado nesta quinta (5)
no Plenário da Câmara dos Deputados. A matéria será
enviada agora ao Senado. Segundo o substitutivo aprovado, o monopólio para carta e cartão postal, telegrama
e correspondência agrupada continuará com a ECT por
mais cinco anos, podendo o contrato de concessão estipular prazo superior. Em discurso da tribuna do Plenário,
o deputado Henrique do Paraíso destacou os avanços
nas telecomunicações a partir da privatização do setor
ocorrida em julho de 1998.

PRIVATIZAÇÃO (2)
“Em 23 anos, hoje a gente
vê um país em que todo
brasileiro tem acesso a
internet. Você consegue
adquirir uma linha telefônica, um aparelho celular,
em qualquer esquina. Eu
acredito que este é um
momento histórico. Um
momento de quebrar
paradigmas, de trazer
um serviço digno para o
cidadão brasileiro”, disse.

PRESENTÃO EM CAMPINAS
O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), recebeu
da Câmara na manhã desta quinta-feira (5) a “doação” de
R$ 3,5 milhões, em cerimônia no plenário da Casa, da qual
participaram 27 dos 33 vereadores. A transferência dos recursos foi marcada pela entrega de um cheque simbólico pelo
presidente da Câmara, vereador Zé Carlos, ao prefeito. O valor
já está depositado nos cofres do município e é do orçamento
da Câmara - custeado com recursos da prefeitura. O repasse
acontece normalmente no final do ano, mas desta vez foi
antecipado. O prefeito se comprometeu a aplicar os R$ 3,5
milhões na área da Saúde.

MÉDICOS
Em Nova Odessa, o vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal, teve
aprovado requerimento no qual cobra posicionamento da
prefeitura sobre o registro eletrônico de frequência de servidores médicos da rede municipal de Saúde. De acordo com o
vereador, desde 2013 o Ministério Público Federal de Campinas
recomenda o registro eletrônico dos profissionais vinculados ao
SUS (Sistema Único de Saúde).

MÉDICOS (2)
Natal explica ainda que, em 2014, em resposta a um requerimento apresentado pelo vereador Antonio Alves Teixeira, o
Professor Antonio, a prefeitura informou que a Secretaria de
Saúde, o Hospital Municipal e as UBSs possuíam o registro da
jornada através de ponto eletrônico e a listagem contendo
a relação dos servidores em atendimento seria afixada nos
referidos locais. O vereador, porém, cita relatório do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, relativo ao segundo
quadrimestre de 2019, que apontou irregularidades na UBS VI
com relação à jornada de trabalho dos médicos. A prefeitura
também editou legislação específica, deixando a cargo dos
profissionais a opção pelo cumprimento da jornada de 20h
semanais ou por 80 atendimentos semanais. Para ter acesso
a informações sobre a atual situação, o vereador questiona
como está o controle disso agora.

FOMENTO AO TURISMO
O governador João Doria (PSDB) autorizou nesta quinta-feira (5) a assinatura de convênios para obras e melhoria de
infraestrutura em 70 estâncias turísticas, totalizando R$ 202,2
milhões, o maior valor dos últimos cinco anos. O vice-governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia, também participou
do anúncio, reealizado em Serra Negra, durante encontro com
prefeitos. Durante a solenidade desta quarta, a Secretaria de
Estado de Turismo e Viagens também lançou duas novas iniciativas para fomentar o setor. O governo firmou um convênio com
o Sebrae-SP para capacitar empreendedores do turismo de
ecoaventura e fez o lançamento do projeto de Turismo Náutico.
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AMERICANA

Prefeitura prepara 1º
Roteiro Gastronômico
Evento, programado para outubro a novembro, integra ações de retomada
Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Prefeitura de Americana, representada pela
Unidade de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Planejamento e pela Secretaria de
Cultura e Turismo, participou de uma reunião na
sede da Acia (Associação
Comercial e Industrial),
na última terça-feira (3),
para discutir a realização
do 1º Roteiro Gastronômico da cidade, item que
faz parte do Comitê de
Retomada Econômica.
O evento contará com
o apoio da Unisal e dos
jornais O Liberal e TODODIA.
Em princípio, o 1º Roteiro Gastronômico de
Americana está definido
para acontecer de 8 de
outubro a 15 de novembro, como um evento híbrido no qual os pratos
disponibilizados poderão
ser consumidos no local
ou por meio de delivery.
O próximo passo será a
definição dos detalhes da
iniciativa, como identidade visual, regulamento
e prazo de inscrição para,
em seguida, cadastrar os
estabelecimentos e divulgar o evento para os
consumidores.
“Fico feliz em ver os
resultados práticos do

ROTEIRO GASTRONÔMICO | Reunião na Acia, na última terça, discutiu o evento

comitê de Retomada
Econômica
estabelecido justamente para
apoiar novos negócios e
as atividades comerciais
em Americana. Não tenho dúvida nenhuma
de que nossa cidade vai
abraçar com carinho a
realização deste evento, consumindo nossos
produtos e incentivando
o desenvolvimento dos
empreendedores locais”,
afirmou o prefeito Chico
Sardelli (PV).
“O Roteiro Gastronômico de Americana é um
dos itens mais importantes do Comitê de Retomada Econômica, visto que

Americana é uma potência regional no setor de
gastronomia, e também
porque esse setor foi um
dos que mais foram impactados pelas medidas
de restrição do Plano SP.
Com esse evento atingiremos quatro objetivos importantes, pois estimularemos o desenvolvimento
econômico da cidade, o
turismo, ajudaremos esse
setor da economia e traremos um evento muito
agradável aos cidadãos
da Americana. Trabalharemos muito pra que seja
um grande sucesso”, disse
o secretário adjunto de
Desenvolvimento Econô-

AMERICANA

CAMPINAS

Novo feirão de qualificação
oferece mais mil vagas em cursos
DA REDAÇÃO
CAMPINAS

O Centro de Apoio ao
Trabalhador de Campinas (CPAT), por meio da
Secretaria de Trabalho
e Renda de Campinas,
oferece mais mil vagas
de qualificação profissional e empreendedora. Os cursos são 100%
online, gratuitos e feitos
em parceria com o Sebrae, Senac e Softex.
Todas as oportunidades do novo feirão, conteúdo dos cursos e links
para inscrição estão
disponíveis no site cpat.
campinas.sp.gov.br.
Os novos cursos com
vagas disponíveis são
“Entenda seu cliente e
venda melhor/técnicas

mico, Rafael de Barros.
“A Unidade de Turismo
já vem trabalhando há
um tempo em um projeto gastronômico regional,
e agora estaremos junto
com o Desenvolvimento Econômico e a Acia
para realizar o projeto
em nível municipal, para
dar um auxílio aos estabelecimentos que estão
retomando as atividades
após a pandemia. Vamos
ajudar na organização e
trabalhar para fomentar o
turismo entre restaurantes, lanchonetes e bares”,
ressaltou o secretário de
Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

consultivas”, do Sebrae,
com 300 vagas; e “Fotografia profissional com
o celular”, também do
Sebrae, com 300 vagas
no total.
No feirão da qualificação, divulgado em
julho, a maior parte
das vagas anunciadas
foram preenchidas rapidamente, mas ainda
restam 15 vagas para o
curso “Técnicas para
desenvolver seu comércio eletrônico”, que será
realizado em novembro,
do Sebrae/Senac.
PROGRAMAÇÃO
Diante da grande procura pelos cursos de tecnologia da informação, a
Softex/UP Skill, organização social de fomento

à transformação digital
no Brasil, abriu mais 400
vagas para diversas trilhas em programação de
computadores.
Os cursos são 100%
online e gratuitos.
Realizados na plataforma de e-learning
Workover Academy, os
cursos atendem diversos
níveis de conhecimentos, desde um conteúdo
básico até as linguagens
de programação mais
sofisticadas.
Ao término de uma
jornada de cursos, o
aluno estará preparado
para concorrer a vagas
de emprego oferecidos
por empresas que, inclusive, poderão estar
disponíveis na própria
plataforma.

Zanaga recebe
obras de
recapeamento
A Prefeitura de Americana iniciou, na manhã desta quinta-feira (5), obras
de recapeamento asfáltico
na Rua Maria Quitéria, região do bairro Antonio Zanaga. O serviço deverá ser
concluído nos próximos
dias, diz a Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos.
As próximas vias do
bairro a receberem as melhorias serão Ciro Costa e
Ari Barroso, informou o
secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo
Neves.
“Estamos retomando o
recapeamento em algumas vias e providenciando um novo cronograma
em breve, que beneficiará
toda a cidade”, adiantouo
secretário.
| DA REDAÇÃO
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Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Nova Odessa começa
vacinar acima de 18
anos na segunda-feira
Cidade, que abre hoje a campanha para moradores de
22 anos ou mais, anuncia avanço na próxima semana
DA REDAÇÃO
REGIÃO

Com mais de 45 mil
doses de vacinas contra
a Covid-19 aplicadas até
esta quinta-feira (5), a Secretaria de Saúde de Nova
Odessa passa a imunizar
a partir desta sexta (6) os
moradores com 22, 23 e
24 anos, com ou sem comorbidades. E a partir da
próxima
segunda-feira
(9), estará aberta a campanha para a população
acima dos 18 anos. A informação foi divulgada
ontem.
Com exceção deste sábado (7), quando não haverá atendimento extra,
hoje e a partir de segunda-feira, e até o próximo
dia 22 de agosto, segue
valendo a tabela de atendimento diário pelo mês
de nascimento do morador. Quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março
será vacinado sempre às
segundas-feiras;
quem

55,97%
DA POPULAÇÃO
RECEBEU AO MENOS
A PRIMEIRA DOSE

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, sempre às sextas-feiras.
Os interessados devem
comparecer de segunda
a sexta no Ginásio de Esportes do Jardim Santa
Rosa. 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 distribuição de senhas também à tarde, a
partir das 13h – dependendo sempre da disponibilidade de doses.
A prefeitura pede que

haja um pré-cadastro no
site “Vacina Já”, do governo do estado de São
Paulo, pois isso agiliza o
processo na hora da vacinação.
AVANÇO
A equipe da Saúde que
atua no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa,
único ponto de vacinação
contra a Covid na cidade,
aplicou nesta quinta-feira mais 525 doses. Agora,
o município contabiliza
45.179 doses aplicadas
desde o início da campanha, no final de janeiro
deste ano. Deste total,
34.116 moradores receberam ao menos uma dose
da vacina, o equivalente
a 55,97% da população
da cidade, estimada pelo
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) em 60.956 pessoas.
Outras 11.063 receberam
a segunda dose ou dose
única, perfazendo 18,15%
com esquema completo.

NOVA ODESSA | Cidade entra hoje na faixa dos 22 anos na vacinação contra a Covid-19

Sumaré abre hoje para público de 22 anos
Outra cidade que avança na faixa etária da vacinação é Sumaré, onde
a prefeitura inicia nesta
sexta-feira (6) a imunização contra a Covid-19 dos
moradores a partir dos 22
anos de idade (nascidos a
partir de 1999), aumentando a cobertura vacinal
na cidade.
Sem necessidade de
agendamento, a imunização é realizada na cidade de segunda a sexta,
das 9h às 16h, em sete
endereços descentralizados. Amanhã (7), haverá
mais um “Dia D” de vacinação, das 9h às 16h, em
três endereços: Centro
Esportivo Vereador José

PONTOS DE VACINAÇÃO
• Centro Esportivo Vereador José Pereira – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

• EM Martha Smolli Domingues – Rua Eucaliptos, 181, Jardim

Basilicata;
• EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);
• Igreja Batista do Bom Retiro – Rua Lysi de Lara Lopes Diniz, 380;
• EM Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra,
545, Ângelo Tomazin;
• EM Alfredo Castro Donaire – Rua São Timóteo, Parque General Osório;
• Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro.
FONTE: Prefeitura de Sumaré

Pereira, na Igreja Batista
do Bom Retiro e na Escola
Municipal Alfredo Castro
Donaire (veja no quadro).

Para receber a vacina, é
necessário apresentar RG,
CPF e comprovante de
endereço no nome. | DR

SUMARÉ

HORTOLÂNDIA

Praça A Poderosa ganha sistema Fundo entrega mais de 500
cobertores a famílias carentes
de iluminação com luzes LED
Quem passa pela Praça A Poderosa, no Jardim Rosolem, durante a
noite, já pode observar o
local todo iluminado por
lâmpadas com a tecnologia LED, que ilumina
mais com maior economia ao município. As
equipes da Prefeitura de
Hortolândia concluíram
a instalação dos postes
ornamentais que acoplam as luminárias. De
acordo com a Secretaria
de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica,
no total, são 10 postes
decorativos – oito postes
com 12 metros de altura,
com duas lâmpadas de
LED em cada, e outros
dois postes, também
com 12 metros de altura,
com três refletores em
cada um.
“Para conclusão da
modernização de todo
o sistema de iluminação
da praça, agora, só falta
completar a instalação

Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

PRAÇA | A Poderosa está melhor iluminada

de luminárias no H, localizado no centro da
área de lazer. Após a finalização deste serviço,
que acontecerá nos próximos dias, a praça estará
oficialmente toda com
o sistema de iluminação
modernizado para receber a população de nossa
cidade”, explica a diretora de iluminação pública
da Prefeitura, Fernanda
Cândido de Oliveira.
A obra é mais uma eta-

pa da revitalização da
praça A Poderosa.
Desde o início do ano, a
Administração intensifica ações de manutenção,
zeladoria e melhorias no
local. A praça recebe, semanalmente, mutirão de
limpeza e poda do mato.
A pintura das guias das
sarjetas foi concluída, assim como a pintura dos
bancos de descanso e da
arquibancada.
| DA REDAÇÃO

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré
entregou mais de 500
cobertores às famílias
em situação de vulnerabilidade social no município desde o início do
inverno.
Nesta semana, outras
150 cobertores começaram a ser entregues entre as oito unidades dos
CRASs (Centros de Referência em Assistência
Social).
Vinculados à secretaria municipal de Inclusão Social, os CRAS são
centros de referência em
atendimento às famílias
em situação de vulnerabilidade e estão localizados de forma descentralizada na cidade,
contemplando todas as
regiões.
Os cobertores serão
distribuídos entre as famílias com cadastro ativo nos CRAS de acordo
com a necessidade.
As doações foram rece-

Prefeitura de Sumaré / Divulgação

AÇÃO SOCIAL | Distribuição de cobertores em Sumaré

bidas por meio da Campanha do Agasalho promovida pela Prefeitura
de Sumaré e o Funssol.
A arrecadação acontece em várias frentes,
com a participação da
população, funcionários
de empresas instaladas
na região, servidores
municipais entre outras
pessoas interessadas em
colaborar.
“Toda nossa gratidão
pela solidariedade e ges-

to de amor para com as
famílias em situação de
vulnerabilidade no nosso
município. É esse olhar
para o próximo que sempre contribuiu para o desenvolvimento da nossa
cidade e do nosso país”,
disse a presidente do
Funssol Sumaré, Mara
Dalben, lembrando que
a campanha continua e
o contato deve ser feito
pelo telefone (19) 38835282.
| DA REDAÇÃO
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CRISE NO GOVERNO

Fux reage a ataques de
Bolsonaro ao STF e cancela
reunião entre os Poderes

Arquivo / TodoDia Imagem

Presidente do Supremo Tribunal Federal sobe o tom e
diz que pressuposto do diálogo é o “respeito mútuo”
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O presidente do STF
(Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux,
afirmou nesta quinta-feira (5) que o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) não cumpre a própria palavra e anunciou
o cancelamento da reunião entre os chefes dos
três Poderes que havia
convocado.
Fux disse que o chefe
do Executivo tem reiterado os ataques a integrantes da corte, em especial
aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de
Moraes, e que as ofensas
não atingem apenas os
dois, mas todo o tribunal.
O ministro disse que
alertou Bolsonaro em julho “sobre os limites do
exercício do direito da
liberdade de expressão”
e criticou a insistência
do presidente em criticar
membros da corte.
“Como afirmei em
pronunciamento
por
ocasião da abertura das
atividades jurisdicionais
deste semestre, diálogo eficiente pressupõe
compromisso
permanente com as próprias
palavras, o que, infeliz-

mente, não temos visto
no cenário atual.”
Para justificar o cancelamento da reunião entre os Poderes, Fux disse
que o pressuposto para o
diálogo é o respeito mútuo entre as instituições e
seus integrantes.
O presidente do STF
ainda criticou o fato de
Bolsonaro manter “a
divulgação de interpretações equivocadas de
decisões” do Supremo
e de insistir “em colocar
sob suspeição a higidez
do processo eleitoral
brasileiro”. Fux disse que
é “certo que, quando se
atinge um dos integrantes do tribunal, se atinge
a corte por inteiro” (Leia
íntegra da fala de Fux ao
lado).
O presidente da corte
suspendeu o julgamento
que estava em curso para
fazer o pronunciamento
e afirmou que a análise
dos processos em pauta
será retomada apenas
na próxima semana. “Me
vejo instado a suspender
o julgamento”, disse.
O discurso de Fux é
uma reação às declarações do chefe do Executivo, que chamou Moraes
nesta quinta-feira de “arbitrário e ditatorial”.

Bolsonaro
também
voltou a falar da possibilidade de atuar fora dos
limites da Constituição
para reagir às decisões
do Supremo que lhe atingem (Leia abaixo).
INQUÉRITO
Na segunda-feira (2), o
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) abriu um inquérito para investigar
Bolsonaro por acusar,
sem provas, a corte de
fraudar as eleições. No
mesmo dia, Barroso, que
preside o tribunal, enviou
ao STF, com aval unânime do plenário, uma notícia-crime contra Bolsonaro em razão da live de
quinta-feira (29) em que
recorreu a uma série de
mentiras sobre as urnas
eletrônicas.
Bolsonaro e aliados
têm defendido o voto impresso sob o argumento
de que o sistema atual é
passível de fraudes e não
é auditável. O TSE nega
reiteradamente
quaisquer ocorrências de fraudes nas eleições eletrônicas brasileiras.
Moraes decidiu incluir
o presidente como investigado no inquérito das
fake news e fez duras críticas a Bolsonaro.

RESPOSTA | O presidente do STF, Luiz Fux, subiu o tom contra Jair Bolsonaro ontem

LEIA A ÍNTEGRA DA FALA DE LUIZ FUX
“Antes de encerrar esta sessão, gostaria de fazer um breve pronunciamento em nome da Corte.
Como Presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o Presidente da República, em reunião realizada
nesta Corte, durante as férias coletivas de julho, sobre os limites do exercício do direito da liberdade
de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia
institucional do país. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o Presidente
da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os
Ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação
de interpretações equivocadas de decisões do Plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a
higidez do processo eleitoral brasileiro.
Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora
anunciada entre os Chefes de Poder, entre eles o Presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os Poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Como afirmei em pronunciamento por ocasião da abertura das atividades jurisdicionais deste semestre, diálogo eficiente pressupõe
compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário
atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa
do Estado Democrático de Direito e das instituições republicanas, e se manterá firme em sua missão de
julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição.”

Presidente insiste em insultos e ameaças golpistas
O presidente Jair
Bolsonaro insistiu em
ameaças golpistas nesta
quinta-feira (5), voltou
a falar em atuação fora
dos limites da Constituição e fez ataques a
Alexandre de Moraes,
ministro do STF.
“A hora dele [Moraes]
vai chegar. Porque está

jogando fora das quatro
linhas da Constituição
há muito tempo. Não
pretendo sair das quatro
linhas para questionar
essas autoridades, mas
acredito que o momento está chegando”, disse
o presidente. “Não dá
para continuarmos com
ministro arbitrário, di-

tatorial”, completou ele
em entrevista à Rádio 93
FM, do Rio de Janeiro.
Após as falas, Moraes
respondeu a Bolsonaro.
“Ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o STF de exercer,
com respeito e serenidade, sua missão constitucional”, escreveu.
| FP

PELA DEMOCRACIA

POLÍCIA FEDERAL

Manifesto amplia pressão sobre Bolsonaro

Não há evidência de fraude
nas urnas, dizem peritos

Mais duro recado do
PIB a Jair Bolsonaro diante das ameaças do presidente à realização de
eleições em 2022, o manifesto de apoio ao sistema eleitoral e à ordem
democrática assinado por
empresários,
banqueiros, intelectuais e outros
nomes da sociedade civil
recebeu adesões nesta
quinta-feira (5).
Signatários disseram à
reportagem que a reação
desmonta a ideia de que
“a elite financeira do país
esteja indiferente” aos
ataques à democracia e
sinaliza que não dá para
“assistir a isso calado”. A
intenção, relatam, é demonstrar repúdio ao risco

de rupturas e o desejo de
estabilidade.
Um balanço parcial
dos organizadores contava cerca de 6.000 novos
subscreventes até o início da tarde desta quinta, mesmo dia em que o
documento foi publicado
na forma de anúncio em
jornais, inicialmente com
a assinatura de 267 pessoas. O texto está aberto
para apoios na internet.
Somaram-se ao grupo personalidades ligadas ao setor financeiro,
como Eduardo Mufarej,
Guilherme Affonso Ferreira, José de Menezes Berenguer Neto e Reinaldo
Pamponet, além do ex-chanceler Celso Amorim

Divulgação

ADESÃO | Luiza Trajano

e dos acadêmicos José Álvaro Moisés e Lilia Moritz.
Agentes de peso da área
privada, como os empresários Luiza e Frederico
Trajano, Jayme Garfinkel,
Guilherme Leal, Horácio

Lafer Piva e Carlos Jereissati Filho, e nomes ligados
ao setor bancário, como
Pedro Moreira Salles e Roberto Setubal (Itaú Unibanco), já compunham a
lista original.
Políticos, economistas,
líderes religiosos, ativistas
do terceiro setor, artistas e
centenas de pessoas envolvidas no debate público também estão engajados na mobilização.
Presidente do banco
Credit Suisse no Brasil
e um dos signatários do
manifesto, José Olympio Pereira diz que a gota
d’água para a reação foi “a
escalada de uma crise institucional que não pode
continuar”.
| FOLHAPRESS

A Associação Nacional
dos Peritos Criminais
Federais afirma em nota
divulgada nesta quinta-feira (5) que não há até
o momento “qualquer
evidência de fraudes em
eleições brasileiras”.
A manifestação dos peritos ocorre um dia após
o presidente Jair Bolsonaro insistir em utilizar
investigações da Polícia
Federal para sustentar a
tese sem comprovação
sobre fraudes no sistema
eleitoral brasileiro.
Na quinta (29), durante
live com o presidente, o
ministro da Justiça, Anderson Torres, se valeu

dos relatórios de peritos
federais para corroborar
a tese apresentada por
Bolsonaro. A live passou
a ser investigada pela
própria PF no inquérito
das fake news.
Como mostrou a coluna Painel, da Folha de
S.Paulo, os peritos participam dos testes de segurança das urnas desde
2016, encontraram falhas
e vulnerabilidades nos
sistemas e defendem a
impressão do voto como
forma adicional de auditoria. Entretanto, descartam a ocorrência de
fraude.
| FOLHAPRESS
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Comissão da Câmara rejeita
proposta do voto impresso
Decisão foi derrota para Bolsonaro, mas Lira pode levar PEC ao plenário
Arquivo / TodoDia Imagem

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Em derrota para o governo de Jair Bolsonaro,
uma comissão especial
na Câmara rejeitou nesta
quinta-feira (5) o relatório
do deputado Filipe Barros (PSL-PR) favorável à
PEC do voto impresso,
em meio a uma escalada
de ameaças golpistas do
presidente e com uma
sinalização do presidente da Casa, Arthur Lira
(PP-AL), de que, mesmo
com a derrota, pode levar
a plenário o texto da proposta de emenda à Constituição.
O parecer a favor da
PEC foi rejeitado por 23
votos a 11. A seguir, o deputado Junior Mano (PL-CE) foi escolhido para
fazer um novo parecer,
agora contrário à proposta. A reunião ocorreu em
meio a um pequeno protesto de manifestantes favoráveis ao voto impresso
do lado de fora do anexo
2 da Câmara dos Deputados.
A derrota da PEC na
comissão se deu após 11
partidos se unirem contra o tema, em reunião

GIRO

Brasil supera 560 mil mortes por Covid-19,
com mais 1.086 óbitos registrados em 24h
O Brasil chegou a 560.801 mortes por Covid
desde o início da pandemia. Nesta quintafeira (5), foram registrados 1.086 óbitos pela
doença e 39.644 casos. Já houve 20.066.146
pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2. A média
móvel de mortes agora é de 882, pela primeira
vez abaixo de 900 desde 8 de janeiro de 2021.
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 queda, mas em patamares
elevados. Ela é de 32.462 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.
Arquivo / TodoDia Imagem

ALIADO | O presidente da Câmara, Arthur Lira, pode dar sobrevida à PEC do voto impresso

realizada no final de junho. Estiveram presentes
os presidentes de PSDB,
MDB, PP, DEM, Solidariedade, PL, PSL, Cidadania, Republicanos, PSD e
Avante. Posteriormente,
o Republicanos recuou e
passou a apoiar a mudança. Nesta quinta, orientaram voto contra a proposta os partidos PT, DEM,
PL, PSD, MDB, PSDB,

PSB, Solidariedade, PSOL,
PC do B, PV e Rede. O Cidadania, legenda que se
manifestou contra na reunião de junho, liberou
seus deputados. O PP
de Lira e do recém-nomeado ministro da Casa
Civil, Ciro Nogueira, e o
PSL orientaram sim, apesar de também terem se
oposto à mudança no encontro de junho.

Dos partidos que não
participaram, o Novo
liberou a bancada, enquanto PTB e Podemos
orientaram sim.
Mesmo com a derrota
na comissão especial, a
PEC de autoria da deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) ainda pode
ser levada diretamente a
plenário e apreciada pelos deputados.

LEGISLATIVO

INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA

CPI vai ouvir líder do governo Câmara dá sinal verde para
na Câmara na próxima quinta privatização dos Correios
O presidente da CPI
da Covid, senador Omar
Aziz (PSD-AM), apresentou nesta quinta-feira (5) o cronograma de
depoimentos da próxima semana, entre eles o
do líder do governo Jair
Bolsonaro na Câmara, o
deputado Ricardo Barros (PP-PR). Barros será
ouvido na quinta-feira
(12). No início da atual
semana, os senadores
já haviam aprovado a
quebra de sigilos telefônico, telemático, fiscal e
bancário do líder do governo.
O deputado é suspeito
de envolvimento em irregularidades relativas à
compra da vacina indiana Covaxin. Em depoimento à CPI, o deputado
Luis Miranda (DEM-DF)
disse que levou as denúncias ao presidente
Jair Bolsonaro, que teria respondido que se
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tratava de um “rolo” de
Barros.
DEPOIMENTO
Em depoimento à CPI
da Covid nesta quinta,
o empresário e ex-assessor do Ministério da
Saúde Airton Soligo, o
Cascavel, buscou diminuir a sua importância
nas decisões da pasta
durante o enfrentamento da pandemia e disse
que era apenas um “facilitador”. A definição
contrasta com a imagem
que tinham secretários
estaduais e municipais,
que chegavam a chamá-lo de “ministro de fato”
na gestão Pazuello.
O empresário minimizou o fato de ter atuado
por quase dois meses no
ministério sem ser oficialmente nomeado. Por
essa situação, ele é alvo
de investigação do MP.
| FOLHAPRESS

Numa vitória da equipe
econômica do governo,
a Câmara aprovou nesta
quinta-feira (5) o projeto
que abre caminho para a
privatização dos Correios.
A proposta, que quebra
o monopólio da estatal e
abre a empresa pública
para o capital privado,
teve o apoio de 286 deputados, e 173 foram contrários. O plenário rejeitou os destaques. O texto
segue para o Senado. Para
privatizar os Correios, o
governo precisa primeiro
aval do Congresso para
que serviços postais, prestados hoje pelos Correios
em regime de monopólio,
sejam explorados pela
iniciativa privada.
O objetivo do projeto
em análise pelo Congresso é eliminar a restrição
de entrada de empresas
no setor, ampliando a
competição. Hoje, os Correios têm o monopólio do
envio de cartas, telegra-

mas e outras mensagens.
Se o projeto for aprovado pelo Legislativo e sancionado, o governo então
fica autorizado a conceder a atividade postal à
iniciativa privada. Com
isso, o Executivo dará início ao processo de estudo
para o edital da concessão, que transferirá as atividades dos Correios para
o setor privado.
O texto permite que
serviços postais, inclusive os prestados hoje
pelos Correios em regime de monopólio, sejam
explorados pela iniciativa privada. O objetivo
é eliminar a restrição de
entrada de empresas no
setor, ampliando a competição. Hoje, os Correios
têm o monopólio do envio de cartas, telegramas
e outras mensagens. Se o
projeto for sancionado,
haverá outras etapas para
que seja feita concessão.

| FOLHAPRESS

MORTES | Atendimento de paciente com Covid

Comissão adia votação de PEC que institui
distritão em 2022 e põe amarra a STF e TSE
A comissão especial que analisa a reforma
eleitoral adiou na madrugada desta quinta-feira
(5) a votação do texto que institui o distritão para
a eleição de deputados federais e estaduais em
2022 e estabelece a regra da anualidade para
decisões do STF e do TSE. O adiamento ocorreu
após quase duas horas de uma reunião marcada
por obstrução de partidos contrários ao distritão,
que usaram tempo de liderança para retardar a
votação do relatório de Renata Abreu (PodemosSP). O presidente do colegiado, Luis Tibé (AvanteMG), propôs a retirada de pauta do texto para
tentar construir um acordo para votar a PEC na
reunião marcada para a tarde desta quinta. O
encontro, porém, foi cancelado. A expectativa
era de que o presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), convocasse sessões para sexta-feira (6) e
segunda-feira (9) para completar o prazo legal.

Por veto a Huawei, Estados Unidos acenam
com parceria militar do Brasil na Otan
Em nova pressão contra a participação de
empresas chinesas no 5G brasileiro, o Conselheiro
de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan,
ofereceu ao governo Jair Bolsonaro apoio para
que o Brasil se torne um sócio global da Otan
(Organização do Tratado do Atlântico Norte).
A entrada do país no programa de cooperação
dentro da aliança militar foi discutida com
Sullivan e o ministro da Defesa, Walter Braga
Netto, na manhã desta quinta (5). Sullivan esteve
ainda no Palácio do Planalto, para encontro com
Bolsonaro. Os americanos fizeram o aceno ao
governo na tentativa de convencer o Brasil a vetar a
participação da Huawei no futuro mercado de 5G.

Sexta, 6 de Agosto de 2021
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VÔLEI

Brasil e Argentina reeditam briga
As duas equipes disputam o terceiro lugar do pódio na madrugada do próximo sábado, 33 anos depois
COB

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Quando entrarem em
quadra para disputar a
medalha de bronze nos
Jogos de Tóquio na madrugada de sábado (7),
as seleções de vôlei de
Brasil e Argentina repetirão, 33 anos depois,
a disputa pelo terceiro
lugar de um pódio olímpico. Em 1988, o palco
era Seul, e o Brasil vivia
o fim da chamada geração de prata -grupo de
jogadores que alcançou
bons resultados nos
anos 1980, o melhor deles em Los Angeles-1984.
Ali, a disputa foi amarga: 3 sets a 2 para a Argentina (15/10 15/17
15/8 12/15 15/9), na
única medalha olímpica
conquistada pelo país
vizinho na modalidade.
Desde então, a equipe
sul-americana participou de todos os Jogos
Olímpicos, mas alcançou, no máximo, um
quarto lugar em Sydney-2000.
O Brasil, por sua vez,
consolidou-se em pou-

SELEÇÃO BRASILEIRA | Esta é a primeira vez em cinco edições dos Jogos Olímpicos que o Brasil não chega à final do vôlei masculino

co mais de três décadas
como potência. No período, chegou ao ouro
em Barcelona-1992, Atenas-2004 e Rio-2016 e à
prata em Pequim-2008
e Londres-2012. Assim,
essa é a primeira vez em
cinco edições dos Jogos
que o país não chega à
final do vôlei masculino.
Dos dois lados haverá
personagens ligados de
alguma maneira à dis-

puta de 1988. Renan Dal
Zotto, 61, técnico da seleção brasileira, estava
em quadra naquele 2 de
outubro de 1988 na Coreia do Sul. Do lado argentino, Facundo Conte,
31, destaque da equipe,
é filho de Hugo Conte,
58, bronze em Seul.
Antes mesmo de saber
que o adversário pelo
bronze em Tóquio seria a Argentina, Renan

e, do outro, conquistar
uma medalha olímpica
pela primeira vez em
oito edições dos Jogos.
As duas seleções,
aliás, já se enfrentaram
em Tóquio, na fase de
grupos. Os comandados pelo técnico Marcelo Méndez chegaram
a abrir 2 sets a 0, mas o
Brasil buscou a recuperação e venceu a no tie-break.

Artilheiro pode reforçar
time contra a Espanha

Skatista de prata tem pista
no quintal de sua casa
COB

PRATEADO | Pedro Barros levou a prata em sua primeira participação nos Jogos

uma pista no quintal de
casa. Agora voltará de
Tóquio com uma prata, a
terceira conquistada por
brasileiros no esporte que
neste ano deslizou pela
primeira vez nas Olimpíadas. Ele nasceu e cresceu
em Rio Tavares, bairro ao
sul da ilha que ganhou a
primeira pista nos anos
1990. Multiplicaram-se de
lá pra cá.
As estruturas estão espalhadas pela cidade e em

Hugo Conte também
está em Tóquio, mas
longe da quadra. Ele comenta as partidas para a
TV argentina.
Se estão frustrados por
não passarem à final, a
ser disputada entre Comitê Olímpico Russo
e França na manhã de
sábado (7), Brasil e Argentina têm a chance
de, por um lado, vingar
a derrota nos anos 1980,

FUTEBOL

CALIFÓRNIA BRASILEIRA

Pedro Barros, 26, tem
o mapa de Florianópolis
desenhado na prancha
de seu skate. Uma espécie de Califórnia para a
cultura skatista brasileira,
tantas são as pistas por
ali, a cidade formou uma
geração olímpica -de lá
vêm também duas representantes da modalidade
park nos Jogos de Tóquio,
Yndiara Asp, 23, e Isadora
Pacheco, 16.
Barros, aliás, construiu

se lembrou do histórico em entrevista após a
derrota para o Comitê
Olímpico Russo por 3
sets a 0 nesta quinta (5).
“Eu já passei por isso
[derrota na decisão do
terceiro lugar], o nosso grande desafio é estar no pódio. Passei por
uma experiência dessa
em 1988, e é um gosto
muito amargo [perder]”,
disse o treinador.

estados variados de conservação. Ainda assim, os
skatistas que se inspirarem em Barros terão mais
espaços dedicados à prática. A Prefeitura já prevê a
construção de seis novos
equipamentos públicos.
Seis vezes campeão mundial de bowl (pista que
lembra uma cumbuca), o
medalhista se inspirou no
pai para começar a andar
de skate na região. Tinha 3
anos..
| FOLHAPRESS

A seleção brasileira
pode ter um reforço importante na decisão do
futebol masculino nas
Olimpíadas de Tóquio, no
sábado (7), às 8h30, contra a Espanha. Desfalque
na semifinal por lesão, o
atacante Matheus Cunha
deu um novo passo em
sua recuperação e treinou
em campo hoje (5), no Estádio de Mitsuzawa, em
Yokohama. Caso o tratamento avance ainda mais
nas próximas horas, há
chances de ele estar apto
para a final.
Matheus Cunha é artilheiro e um dos principais
jogadores do ciclo olímpico no Brasil. Ele chegou
ao Japão com 18 gols marcados em 23 partidas preparatórias sob o comando
do técnico André Jardine,
muito à frente de Paulinho
e Antony, que fizeram seis
gols no ciclo. Nas Olimpíadas, perdeu protagonismo
para Richarlison, que lide-

EM CAMPO | Matheus se recupera e já treina com equipe

ra a artilharia geral com
cinco gols.
Titular desde a primeira
fase, Matheus Cunha tem
uma assistência e um gol
marcado nos Jogos - sendo este o decisivo da vitória por 1 a 0 sobre o Egito
nas quartas de final. Para a
infelicidade do jogador do

Hertha Berlim-ALE, precisou ser substituído por
lesão neste mesmo jogo.
Exames diagnosticaram
uma contratura muscular
na coxa esquerda e inviabilizaram que jogasse
contra o México. Paulinho
foi o substituto.
| FOLHAPRESS
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BOXE

É Brasil,
Rocambole!
Foi com essa frase que a brasileira
Bia Ferreira comemorou a vaga na
final junto com Hebert Conceição

FOLHAPRESS
TÓQUIO

Olodum, coreografia,
dendê e dancinha. Anitta
e Ludmilla. E compadre
Washington. E rocambole. O boxe brasileiro já
tem um ouro garantido
em Tóquio na modalidade carisma -unânime
para juízes. Em meio a
esse clima de alegria, e
também de determinação, Bia Ferreira, 28, e Hebert Conceição, 23, conquistaram na tarde desta
quinta-feira (5) vagas nas
finais no Japão.
Com o avanço de fase,

o esporte já tem a melhor
campanha da história em
Olimpíadas, com a chance de ter duas medalhas
de ouro, além de uma de
bronze já conquistada por
Abner Teixeira.
É a primeira vez que
uma mulher brasileira
está em uma final dos Jogos na modalidade. Ela
disputa na categoria peso
leve e ele, na peso médio.
Atual campeã mundial,
Bia derrotou a finlandesa
Mira Potkonen por decisão unânime dos juízes e
agora vai enfrentar a irlandesa Kellie Anne Harrington no domingo (8), às 2h
(de Brasília). Já Conceição
venceu o russo Gleb Bakshi, atual campeão mundial -o placar dos árbitros

PÓDIO | Hebert Conceição (de vermelho) e Bia Ferreira (acima) já ganharam ouro com seu carisma

SURFE

BASQUETE

Astro da NBA fica
abatido com derrota
Em um jogo decidido
por um toco na última
posse de bola, a França
bateu a Eslovênia no torneio masculino de basquete das Olimpíadas
de Tóquio, nesta quinta-feira (5), e avançou para
disputar a decisão contra
os Estados Unidos. Os
franceses, comandados
por Rudy Gobert, Nando
de Colo e Evan Fournier,
venceram por 90 a 89,
mandando a seleção do
astro da NBA Luka Doncic para a disputa pelo
bronze diante da Austrália. Após o fim do jogo,
Doncic, 22, demonstrou
toda a sua frustração com
a primeira derrota da carreira a serviço da seleção
eslovena, após 17 vitórias.
Em 2017, antes de chegar à liga americana para
defender o Dallas Mave-

foi de 4 a 1. O atleta pega
o ucraniano Oleksandr
Khyzniak no sábado (7),
às 2h45.
A união do grupo e a sintonia com a comissão técnica ficam evidentes para
qualquer um que entra na
vazia arena Kokugikan. O
carisma demonstrado é
proporcional à confiança e concentração que
esbanjam. No segundo
andar da arquibancada,
auxiliares e atletas torcem
para o brasileiro da vez
dentro do ringue.
O destaque fica por
conta de Leonardo Macedo, que é um dos três
treinadores que a seleção
levou para o Japão. De lá
de cima, grita, incentiva e
puxa cantos.

Reprodução Instagram

BRAVO | Luka Doncic

ricks, o armador levou
seu país ao inédito título
europeu. Logo após Nicolas Batum barrar Klemen
Prepelic e decretar a vitória francesa, Doncic deixou a área da quadra e se
isolou numa cadeira no
banco esloveno. Ele bateu em vários copos que
se espalharam pelo chão,
colocou uma toalha na
cabeça e ficou ali por um
tempo.
| FOLHAPRESS

Sem vacina, Medina perde Mundial
O surfista Gabriel Medina não participará da
última etapa do Mundial
de surfe, em Teahupoo, no
Taiti, por, de acordo com o
próprio atleta, não ter tomado a vacina contra a Covid-19. Em uma live nesta
quinta-feira (5), o paulista
afirmou que, devido à falta
de imunizante, ele teria de
fazer dez dias de quarentena entre a penúltima etapa, em Barra de la Cruz, e
a última, em Teahupoo. “Aí
não dá tempo de ir do México para lá, porque é uma
seguida da outra”, disse ele.
“Serei obrigado a não ir, sacanagem. Mas de boa. Eu
posso descartar uma etapa, então está de boa.”
O COB (Comitê Olímpico do Brasil) disponibilizou vacinas a todos os
membros da delegação do
país nas Olimpíadas de Tóquio, cabendo aos atletas a
escolha de receber ou não
a aplicação do fármaco.

fotos Públicas

SEM MUNDIAL | Gabriel Medina não vai participar da última etapa no Taiti

Campeão mundial em
2014 e 2018 -por pouco
não levou o tri em 2019-,
Medina lidera o ranking
mundial com 46.720 pontos. Italo Ferreira, que ganhou o ouro em Tóquio,

segue em segundo lugar,
com 33.555. A disputa no
Taiti é a última a valer pontos no Mundial. Em seguida, a final da competição
será em Lower Trestles, na
Califórnia, onde participa-

rão os cinco melhores no
ranking neste ano. Medina
era considerado favorito
em Tóquio devido à boa
temporada na WSL (World
Surf League).
| FOLHAPRESS
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Santos é derrotado
por time da 4ª divisão
Mesmo com placar de 2 a 0, Peixe avança às quartas na Copa do Brasil

Ivan Storti/Santos FC
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PONTO FINAL

Barcelona anuncia
que Messi está fora
Chegou ao fim uma
das parcerias mais marcantes e produtivas da
história do futebol. Após
21 anos, 672 gols na
equipe profissional e ao
menos 17 títulos importantes, Lionel Messi, 34,
está fora do Barcelona.
O último contrato entre
o jogador e o clube expirou no dia 30 de junho,
mas existia a expectativa
de que um novo compromisso pudesse ser
firmado. Não foi o caso,
e a própria diretoria da
agremiação catalã tratou
de fazer o anúncio doloroso para seus torcedores nesta quinta-feira.
“Leo Messi não continuará ligado ao FC
Barcelona” foi o título

da nota divulgada pelos
dirigentes, que lamentaram a impossibilidade
de manter o ídolo. Eles
tinham um pré-acordo com o craque para
uma renovação de cinco
anos, mas não conseguiram fazer o malabarismo financeiro necessário para assiná-lo.
Assim,
encerrou-se
uma relação que começou em 2000, quando Messi ainda era um
garotinho. Manchester
City e Paris Saint-Germain aparecem como
as opções mais óbvias.
Seja qual for o destino
do craque, o futebol
será diferente a partir
da próxima temporada.
| FOLHAPRESS

Reprodução Twitter

PERDEU | Jogadores do Santos estavam desconcentrados e nem mesmo os gritos do técnico animaram a equipe
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Santos foi derrotado
nesta quinta-feira (5) por
um time que disputa a
quarta divisão do futebol
nacional. O resultado só
não será tratado como um
vexame porque, mesmo
com o placar de 2 a 0 para
o Juazeirense-BA, em Juazeiro, a equipe paulista
avançou às quartas de final da Copa do Brasil. No
confronto de ida, na Vila
Belmiro, a formação alvinegra havia goleado por
4 a 0. Esses números não

foram exatamente um retrato fiel da partida, cujo
placar estava zerado até
os 26 minutos do segundo tempo. No finalzinho,
os donos da casa encaixaram uma boa sequência e
construíram a vantagem.
Com a boa diferença, o
time de Fernando Diniz
viajou à Bahia com a vaga
praticamente assegurada
e se desconcentrou. Demorou a se achar no campo e vacilou na defesa, sobretudo pelo alto. Ian, aos
25 minutos, e Thauan, aos
28 minutos do primeiro
tempo, aproveitaram.

15ª RODADA

Nem os gritos do comandante acordavam os
jogadores do time paulista. No início da etapa
final, o goleiro João Paulo
precisou evitar o terceiro
gol logo aos três minutos,
em cabeçada de Wendell.
A tentativa dos baianos
de devolver o placar do
jogo de ida, porém, parou por aí. Com o passar
do tempo, o time da casa
deixou de exercer a pressão que conseguiu na
etapa inicial. E o Santos
passou a cadenciar mais
a partida, administrando
a vantagem.

Essa foi a primeira vez
que o Juazeirense disputou as oitavas de final da
Copa do Brasil. A equipe,
que está na liderança de
sua chave na Série D do
Campeonato Brasileiro,
havia eliminado o Cruzeiro na terceira fase do
torneio mata-mata e deu
trabalho aos santistas.
Nesta sexta (6), um sorteio na sede da CBF (Confederação Brasileira de
Futebol), no Rio de Janeiro, vai definir os confrontos das quartas de final da
competição e os mandos
de campo.
Arquivo / TodoDia Imagem

Sport e Bragantino
abrem Brasileiro
O Sport recebe o Red
Bull Bragantino, nesta
sexta-feira (6), em partida
que abre a 15ª rodada do
Campeonato Brasileiro. O
duelo começa às 19h, na
Ilha do Retiro, no Recife.
Décimo quinto colocado,
com 14 pontos, o rubro-negro
pernambucano
deve ter novidades. O
volante Marcão e o meia
Gustavo, que estavam
suspensos, devem voltar
ao time titular.
Em contrapartida, Tréllez cumpre suspensão
nesta rodada e desfalcará
o Sport.
O meia Hernanes,
anunciado como reforço
da equipe nesta semana,
não deve estrear nesta

sexta. Ele ainda aguarda
sua inscrição no BID (Boletim Informativo Diário)
da CBF. Assim, um provável Sport deve ir a campo
com a seguinte formação:
Mailson; Hayner, Thyere,
Sabino e Chico; Marcão,
Zé Welison e Thiago Lopes; Gustavo (Paulinho
Moccelin), Everaldo e André (Mikael).
O Bragantino terá pelo
menos dois desfalques.
Por questões de saúde,
não jogarão nesta sexta
o atacante Ytalo (estiramento na coxa esquerda)
e o meia Lucas Evangelista (sinusite). O meia
Claudinho, na seleção
olímpica, continua sendo
desfalque.
| FOLHAPRESS

NA REDE | Barcelona faz post no Twitter sobre saída

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

FORA DE CASA | Red Bull Bragantino vai encarar o Sport

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
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TEATRO

Abrem-se as cortinas!
Santa Bárbara conclui reforma de quase meio milhão
de Reais no Teatro Manoel Lyra, com troca de 584
poltronas, do carpete e palco com novo piso

Teatro Manoel Lyra,
em Santa Bárbara, será
entregue nas próximas
semanas após reforma

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Pouco mais de um mês
após completar seus 26
anos de história, no final
de junho, o Teatro Municipal Manoel Lyra, de
Santa Bárbara d’Oeste,
está de cara nova. A prefeitura anunciou nesta
quinta-feira (5) a conclusão da reforma interna
da sala de espetáculos.
Todas as 584 poltronas foram trocadas, bem como
o carpete e o forro do teatro. O palco também ganhou novo piso.
A prefeitura não con-

firmou nesta quinta-feira
o valor investido na obra,
mas quando a reforma foi
anunciada, no começo de
junho, o contrato era de
R$ 469 mil.
Segundo a administração, desde a inauguração,
há 26 anos, o teatro recebera apenas intervenções
pontuais internas, mas
nunca havia sido reformado como agora.
As atividades no teatro
devem ser retomadas ainda neste mês, segundo a
prefeitura, mas ainda não
há uma programação divulgada.
De acordo com a Se-

cretaria de Cultura, a sala
de espetáculos agora é
equipada com um novo
modelo de poltrona, mais
confortável, com assento
mais alto e um encosto
fixo, como nova cor, preta. O teatro também passa
a atender a um Plano de
Acessibilidade, oferecendo poltronas para obesos,
bem como para pessoas
com mobilidade reduzida
e espaços para cadeirantes com acompanhantes.
Como parte da obra, o
piso do palco do teatro foi
substituído por assoalho
com sistema de amortecimento, que oferece uma

melhor experiência aos
artistas, especialmente da
dança.
Além das substituições
das poltronas e carpete,
o local também acaba de
receber a substituição de
parte do forro lambril, e
agora vai receber a higienização completa das paredes internas.
“Sonhamos e planejamos, a pedido do prefeito Rafael Piovezan, com
muita antecedência e
responsabilidade a reforma interna do teatro. E
nosso principal objetivo
é acomodar com grande
conforto o público que

prestigia as apresentações
nesse espaço, bem como
torná-lo ainda mais competitivo e atrativo para
produções de São Paulo
e de outros estados que
procuram salas de espetáculos capacitadas para
grandes apresentações”,
comentou o secretário de
Cultura e Turismo, Evandro Felix.
“Meus cumprimentos
a todos da Secretaria de
Cultura e Turismo pelo excelente trabalho prestado
à nossa população. Meu
respeito aos artistas, de
todos os segmentos. Vocês
serão fundamentais nes-

te período em que todos
nós precisamos da arte”,
ressaltou ontem o prefeito Rafael Piovezan (PV),
ao anunciar a conclusão
da reforma, em postagem
nas redes sociais. “Valorizamos a cultura. Uma
das maiores salas de espetáculo de toda a região
aguarda a sua presença!”,
complementou o prefeito
barbarense.

584
POLTRONAS DO TEATRO
FORAM TROCADAS NA
REFORMA DO LOCAL

TEATRO MANOEL LYRA | Primeira grande reforma interna da sala de espetáculos desde sua inauguração, há 26 anos, inclui troca de poltronas, carpete e piso do palco
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COMIDA

Festival gastronômico
começa nesta sexta
em Santa Bárbara

Falsa morte

Na próxima sexta-feira, 13, em “Império”, vai ao ar a sequência em que José Alfredo
(Alexandre Nero) forja a própria morte.
A ideia surge após Téo Pereira (Paulo Betti) publicar em seu blog informações sobre
o passado do Comendador. Cristina (Leandra Leal) e Josué (Roberto Birindelli) serão
os únicos cúmplices de seu plano.
Globo/Paulo Belote

Edição online do evento reúne 11 estabelecimentos,
com cardápios variados e cupom de desconto no site
Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

O Festival Gastronômico de Santa Bárbara
– edição on-line 2021 começará nesta sexta-feira
(6). O evento, que neste
ano envolve 11 estabelecimentos participantes
(veja no quadro), segue
até dia 12 de setembro,
exclusivamente para entrega (delivery) ou retirada (take-away).
Promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo
e do Conselho Municipal
de Turismo (Comtur), o
festival busca impulsionar o desenvolvimento
da gastronomia local e
fomentar a atividade no
município, como forma
de agregar valor, trabalho e renda, além de criar
interatividade, sinergia e
renda não só do ponto de
vista econômico, como
também social, cultural e
turístico.
A cada edição o evento
vem ganhando mais destaque na região e sua visibilidade dá publicidade
ao cardápio dos estabelecimentos participantes.
Durante o evento, o
público terá acesso, por
meio de cupom no site

FESTIVAL | Imagem da prefeitura para divulgar evento

QUEM PARTICIPA
Açairia
Bar Bohemio
Bar do Mineiro
Castelinho Empório do Churrasco
Eu Amo Pastel Joel e Léia
Lune Bar e Restaurante
Pastelaria do Chico
Romera Doçaria
Sancta Cia Cervejaria
Santa Bike Sports Bar
Turbo Burger

Alexandre Nero, Marina Ruy Barbosa e Lilia Cabral

TV Tudo
Volta aos estúdios

Informações, cardápios e cupons de descontos pelo site oficial:
www.santabarbara.sp.gov.br/festivalgastronomico

oficial www.santabarbara.sp.gov.br/festivalgastronomico a um desconto
de 15% do valor do prato
que deseja adquirir.
O cupom será gerado

uma única vez por CPF
para cada estabelecimento participante, podendo
incluir as duas opções
disponíveis no cardápio
do festival.

A ESPN fará algumas alterações na sua programação
na próxima segunda-feira,
visando uma mudança definitiva da grade até o final de
setembro.
Depois de um período
trabalhando remotamente, dois programas voltam
aos estúdios: as edições do
“SportsCenter”, das 11h às
13h, e das 20h às 22h.

Carga total

Num primeiro momento,
serão essas duas edições
do “SportsCenter”, segunda-feira, novamente presencial.
Porém, todos os programas devem ou poderão
retornar aos estúdios no dia
27 de setembro, emedando
aí com as estreia dos novos
produtos, grade, nomes e cenários dessas atrações.

Prioridade

A direção da Globo tem
trabalhado intensamente
na busca de alguém para
apresentar o novo “Caldeirão” dos sábados.
Entre os nomes conhecidos de seu elenco e até
cantores ou cantoras consagrados, muitos já foram
contatados, mas até o encerramento desta coluna,
ainda não havia ninguém
acertado.

Final ao vivo

Sem esconder de ninguém, foi revelado que só a
final do “Ilha Record” seria
ao vivo. No mais, está tudo
gravado. E assim será, no
dia 10 de setembro, uma
sexta-feira, no estúdio com
a Sabrina Sato e todos os
participantes.

Aposta

A Globo tem espalhado
diferentes chamadas do
“The Masked Singer Brasil” em sua programação,
anunciando a estreia para a
próxima terça-feira, depois
da novela.
Apresentação de Ivete
Sangalo. Promete.

Bate – Rebate
· Rodrigo Simas, Marcello
Melo Júnior e Lucy Ramos
fazem a “Superdança” nesta semana.
· Ronnie Von e seu filho
Leo Von serão os convidados do programa “The
Noite”, do Danilo Gentili, na
noite de hoje, no SBT. Tema:
“Dia dos pais”.
· O talk show científico
“Posso Explicar”, já apresentado no Nat Geo com
Miá Mello, estreia dia 16 no
Disney +. Serão 16 programas...
· ... Entre os convidados,
Sabrina Sato, Maria Bopp e
Fábio Porchat.
· Formata começa, ainda
este mês, as gravações do

musical “O Coro”, do Miguel
Falabella...
· ... Previsão de duas temporadas, com 10 episódios
cada uma...
· ... Um trabalho sob encomenda da Disney.
· A propósito do Falabella, ele tem, sim, convite da
Globo para a novela de João
Emanuel Carneiro.
· Confirmado: na próxima
segunda-feira, o “Jornal da
Record” terá a volta de Celso Freitas.
· SBT exibe domingo um
documentário sobre Silvio
Santos produzido por Leonor Corrêa que estava há
anos na gaveta...
· ...Entra como parte das
comemorações de 40 anos
do SBT.

C´est fini
A GloboNews exibe neste
domingo, às 23h, na faixa
especial de documentários,
“Libelu – Abaixo a Ditadura”, eleito melhor filme no
Festival é Tudo Verdade,
considerado o maior evento
do segmento da América
Latina.
Dirigido por Diógenes Muniz, a obra conta a história
da luta de organização trotskista formada nos anos
1970, por meio de depoimentos de militantes que
estiveram nas ruas contra o
regime militar.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Para que os assuntos
que lhe interessam
possam ser concluídos
da melhor maneira possível, você terá
de aceitar que as coisas funcionem
de acordo ao possível, e não ao que
você desejava. Assim, haverá lugar
para tudo.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Agora é um momento
desses, em que sua alma
sente o peso do mundo
sobre as costas, e imagina que,
dessa vez, não conseguirá superar
os obstáculos. Você sabe, por própria
experiência, que essa afirmação é
dramática.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
O que foi combinado
recentemente precisaria
ser revisto, porque as coisas andam
mudando com uma velocidade impressionantes, e pessoa alguma consegue
sustentar por muito tempo as coisas
como são combinadas.

TOURO | 21/4 a 20/5
Enquanto você domina a
situação, tudo procede
com calma e segurança.
Porém, não dá para sustentar essa
atitude o tempo inteiro, já que há mais
pessoas envolvidas nesta parte do
caminho. Aceite os tumultos.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
A política é o comportamento que qualquer
pessoa civilizada há de
manifestar quando precisar integrar
as divergências das pessoas envolvidas em qualquer tipo de projeto. Este
é seu momento de política. Em frente.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
O fator humano será
sempre imprevisível.
Por isso, tudo que você combinar, se
for muito importante, precisará ser
monitorado de perto, para perceber
em que momento as coisas começam
a mudar de rumo. Aí sim.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Para você ter a medida
de segurança que deixaria sua alma confiante de
que tudo daria certo, seria necessário
você poder agir com total independência e autonomia, o que, neste
momento, não seria possível.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Tenha em mente que
tudo se manifesta
ciclicamente e que,
por isso, nada de errado que esteja
acontecendo veio para se instalar para
sempre. Passará, como já passaram
tantas outras coisas desinteressantes no passado.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Fazer escolhas quando
não há muitas opções já
é difícil, muito mais difícil
ainda é ter de fazer isso com excesso
de alternativas. Agora é quando sua
alma precisa ter muito discernimento
e lucidez para escolher.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Nunca dará para saber
antecipadamente se a
atitude escolhida para
colocar em marcha seria a melhor. É
preciso arriscar, mas há momentos
em que a alma não se sente com essa
bola toda. Aí é melhor recuar.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Exigir definições sobre
qualquer coisa neste
momento significaria se submeter a
algum tipo de frustração no futuro,
porque do jeito que o mundo anda, as
idas e vindas de tudo são inevitáveis.
Encare.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Está tudo muito louco,
mas isso não é algo que
afete particularmente a
você, o mundo está de ponta-cabeça
e, por isso, quase todas as pessoas
com que você precisa tratar são
afetadas por essa condição.

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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