Tudo pelo
voto impresso
Lira diz que vai levar
projeto a plenário, mesmo
após comissão rejeitar
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Multinacional anuncia investimento
de R$ 75 milhões em Santa Bárbara
Empresa de origem austríaca com atuação na área de saúde, Greiner Bio-One, com unidade em Americana,
confirma novas instalações a partir de 2022 em terreno de 106 mil m² adquirido em junho na cidade vizinha P4
Rodolfo Vilela/rededoesporte.gov.br

PF abre inquérito para apurar
poluição do Rio Piracicaba
A Polícia Federal instaurou nesta sexta-feira (6) um inquérito policial para apurar responsabilidades por possível crime
ambiental de poluição do Rio Piracicaba pela ETE Carioba (Estação de Tratamento de Esgotos), em Americana. Instalada a
88 metros do rio, a estação, que recebe os efluentes de 37
indústrias têxteis, estaria desde 2017 até hoje lançando esgoto sem tratamento adequado no Piracicaba, em volumes
até 4 vezes superiores aos permitidos. A denúncia é do MPF.
05 Cidades

Nova Odessa
antecipa para
hoje vacinação
na faixa dos 18

Estado garante
imunização de
adolescentes a
partir do dia 18
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Americana faz
contrato com
Apae: R$ 1,1 mi

QUASE LÁ | Seleção feminina celebra vitória sobre a Coréia, que colocou Brasil em mais uma final olímpica
Bruno Kelly/Amazônia Real

Meninas do
vôlei disputam
ouro amanhã
Após corte da jogadora Tandara por doping, a seleção brasileira reagiu bem, atropelou a
Coréia na semifinal das Olimpíadas e agora disputa ouro
neste domingo contra os EUA.

A Prefeitura de Americana
anunciou ontem a contratação da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
para prestação de serviços
de atendimento especializado à Secretaria de Educação. Um contrato de 12 meses, e valor estimado de R$
1.144.511,52, foi assinado
pelo prefeito Chico Sardelli.
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05 Cidades

AMAZÔNIA EM CHAMAS | O Brasil teve o segundo pior ano de
desmatamento na Amazônia na série histórica recente. O período
de 2019-2020 foi mais destrutivo para o bioma, segundo dados do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De agosto de 2020 a julho
de 2021, foram derrubados cerca de 8.712 km² de floresta, queda de
aproximadamente 5% em relação aos 9.216 km² do período anterior. P8

Esportes
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Brechas no Sistema Judiciário
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Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,40%
R$ 5,236

Euro

- 0,26%
R$ 6,157

Bovespa

+ 0,97%
122.810 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
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ANTONIO TUCCILIO
PRESIDENTE DA CONFED. NAC.
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Parece que o nosso sistema de Justiça foi projetado para funcionar
apenas quando lhe convém. Leis que deveriam
ser aplicadas a todos os
políticos aparentemente só têm alguns como
alvo. São brechas e mais
brechas que nos passa a
sensação às vezes de que
o Sistema Judiciário desse país é uma espécie de
peneira: passa só o que
julgam ser necessário.
Não é assim que deveria
ser, mas é assim que está
sendo.
Estamos num momento de total caos no
combate à corrupção no
Brasil. Vemos novamente
mais um governo envolvido em investigações. O
ciclo se repete. É cansativo e é mais sofrível ainda
saber que apesar da nossa
lei ser clara e boa, as pes-

soas que a aplicam acham
que existem casos à parte
– acima da legislação. Isso
nos deixa em um cenário
de impunidade e de instabilidade democrática.
Manifesto minha revolta pelo infinito estoque
de brechas que os ministros do STF parecem
conjurar sempre que um
de seus pares ou aliados
estão em apuros. Onde
estavam essas cartas na

Estamos num
momento de total
caos no combate à
corrupção no Brasil
manga quando os servidores tiveram seus salários congelados? Onde
estavam essas cartas na
manga quando os servidores em 2003 tiveram
seus salários reduzidos
contrariando e rasgando
a Constituição? Onde elas
estão agora que a reforma
administrativa ameaça o
funcionalismo público de
inúmeras formas?
Onde estavam essas
cartas na manga quando os servidores em 2003

tiveram seus salários reduzidos contrariando e
rasgando a Constituição?
onde estavam quando os
servidores tiveram seus
salários congelados?
Infelizmente, é triste
a realidade. A lei parece
realmente ser seletiva.
Será que os 11 ministros
não enxergam que esse
jogo de poder apenas
prejudica nossa imagem
e integridade como país
democrático e, acima de
tudo, a população?
Eles utilizam as brechas
e artimanhas para frear o
que não convém a seu seleto grupo, e se esquecem
de que as consequências
recaem sobre mais de 200
milhões de brasileiros.
Liderar não significa agir
em interesse próprio ou
de seus colegas.
Nossa democracia é
jovem. Tem pouco mais
de 30 anos. É triste ver
o rumo que estamos tomando. Se continuar assim, o Brasil não mudará
sua imagem internacional negativa em termos de
combate à corrupção.
Mais do que imagem,
não combater os corruptos compromete decisivamente o futuro desta
nação.
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O plenário será
o juiz desta
disputa, que,
infelizmente,
já foi longe
demais

Os três “M”de uma MEI
de sucesso

ITACIR AMAURI FLORES
JORNALISTA E ESCRITOR

Microempreendedor
individual (MEI) é um
empresário que tem
um pequeno negócio e
o conduz sozinho. Essa
“tipologia” empresarial
foi criada pelo Governo
Federal, com o propósito de enquadrar profissionais que exerciam
suas atividades na informalidade.
O registro como microempreendedor individual exige que a área
de atuação do profissional esteja incluída na
lista oficial da categoria,
o empreendedor não
participe como sócio ou
titular em outra empresa e que tenha, no máximo, um empregado
contratado, que receba
o salário mínimo ou o
piso da categoria.
É importante lembrar
que o MEI não é a única
forma de empreender
individualmente: em alguns casos, esse regime
se aplica melhor ao tipo
de atividade desempenhada pelo profissional
ou microempresário; e
em outros casos, o MEI
é apenas um primeiro
passo mais realista, para
que o empreendedor
possa, posteriormente,
migrar para outras tipologias empresariais.
Assim, o MEI pode
partir de um profissional ou artesão, mas
deve ser sempre considerado como o primeiro passo no surgimento
de uma empresa. Até
por razões de crescimento e de faturamento, os microempreendedores
individuais
bem-sucedidos tendem
a evoluir naturalmente
para outras tipologias

FALECIMENTOS

ARTHUR LIRA

Presidente da Câmara, ao
confirmar que a PEC do voto
impresso vai à plenário

Santa Bárbara d’Oeste

Amália Giubinna Murbach

ORNAMENTAL | Kawan Pereira durante disputa dos saltos ornamentais na

Olimpíada de Tóquio, que chega ao fim neste domingo.
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empresariais.Sob um
enfoque geral, há muitos fatores que determinam o sucesso empresarial. Contudo, no
caso de negócios nascentes, dentre os quais
se insere o MEI, três
fatores são primordiais
para determinar o futuro do empresário, a saber: o Mercado; a Metodologia; e o Marketing.
Cada um desses fatores deve ser, desde o dia
“zero” do MEI, encarado
de forma empresarial e
não pessoal.
O Mercado diz respeito ao conhecimento
do MEI a respeito dos
mercados nos quais
atua ou pretende atuar.
Em outras palavras, o
empreendedor necessita saber onde adquirir
insumos pelos melhores preços, conhecer os
níveis e as políticas de
preço de empresas que
atuam no mercado, e
também
determinar
quais são as preferências do consumidor, isto
é, os serviços e produtos
mais demandados e valorizados pela clientela.
A Metodologia, por
outro lado, diz respeito
aos processos, ou seja,
ao modo como o Microempreendedor individual trabalha.
Finalmente, o MEI
precisa criar estratégias
de Marketing para as
suas atividades. Marketing, ao contrário do
que muitos profissionais não especializados
pensam, não envolve
apenas “publicidade”.
Anunciar produtos e
serviços é uma necessidade, mas o marketing é
uma área vasta.
A primeira decisão – a
de criar e gerir o próprio
negócio e ser dono do
seu próprio capital laboral e intelectual – já
foi tomada. Daqui para
a frente, as decisões e dilemas serão mais numerosos e frequentes, mas
não
necessariamente
mais difíceis.
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COVID-19

Vacinação de adolescentes
começa no dia 18, diz Doria
Início da imunização da população de 12 a 17 anos estava ameaçado
Divulgação

FÁBIO PESCARINI
FOLHAPRESS

O governador João Doria
(PSDB) afirmou nesta sexta-feira (6) que o calendário de vacinação de adolescentes contra a Covid-19
está confirmado para começar no próximo dia 18
de agosto.
“Já dialogamos novamente com o Ministério da
Saúde. Hoje [sexta], o secretário Jean Gorinchteyn
está em Brasília com uma
reunião com o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga,
com objetivo de reestabelecer o equilíbrio e a
proporcionalidade na distribuição das vacinas para
São Paulo, sobretudo para
as da Pfizer”, afirmou o
tucano, durante audiência
pública em Jundiaí, para
a implantação da Região
Metropolitana de Jundiaí.
Na quinta (5), a Secretaria Estadual da Saúde disse
que a vacinação de adolescentes estava sem data
para começar por causa da
distribuição de vacina da
Pfizer ao estado.
Segundo o governo estadual, nesta semana chegaram ao estado 228 mil
doses de Pfizer, metade do
combinado.
O ministério negou que

CALENDÁRIO
Jovens de 18 a 24 anos
10 a 16 de agosto
Adolescentes de 12 a 17
anos com comorbidades,
deficiências, gestantes e
puérperas
18 a 29 de agosto
15 a 17 anos
30 de agosto a 5 de setembro -

PFIZER | Adolescentes começam vacinar dia 18, diz Doria

quisesse prejudicar São
Paulo, afirmando que apenas estava equalizando a
distribuição.
O imunizante é o único atualmente autorizado
pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser usado em
crianças e adolescentes.
“Há um déficit de 228
mil doses desta vacina que
deverá ser incorporado na
proporcionalidade para
uso da vacinação aqui em
São Paulo”, afirmou Doria, que antes subiu em
uma cadeira para fazer
uma selfie com cerca de
50 profissionais de saúde
aglomerados no fundo do
palco do Teatro Polytheama, onde aconteceu a au-

diência pública.
“Isso [déficit] não altera
o calendário de vacinação,
tão pouco de adolescentes, que continua programado para 18 de agosto.
Começaremos a vacinar
em todo o estado de São
Paulo jovens na faixa de
17 e 16 anos. Faremos por
etapas e por faixas etárias
para evitar aglomerações
e para facilitar a ordenação da própria população
e o planejamento vacinal
dos municípios, dos profissionais de saúde e dos
próprios jovens”, afirmou
Doria.
Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde informou o governo paulista
de que irá entregar uma

prazo para a conclusão
do esquema vacinal.
A campanha deste sábado será apenas
para esta região, sendo
que os demais pólos
de imunização na cidade retomam o atendimento na próxima
segunda-feira (9), com
a vacinação de primeira dose aos moradores
em geral com 22 anos
ou mais e de segunda
dose aos profissionais
de saúde, profissionais
de educação, gestantes
e puérperas, portadores
de deficiência permanente, portadores de
comorbidade e idosos.
O agendamento, que
continua obrigatório,
deve ser feito pelo site
www.saudeamericana.
com.br.
| DA REDAÇÃO

Com quase de 46 mil doses aplicadas até ontem,
a Secretaria de Saúde de
Nova Odessa decidiu promover neste sábado (7)
mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19
com uma novidade: passa
a imunizar todos os jovens
com idades a partir dos 18
anos, com ou sem comorbidades.
Inicialmente, não haveria mutirão neste sábado, e
a faixa dos 18 anos começaria somente na segunda-feira (9).
Mas, segundo a prefeitura, “em função de uma pequena queda na procura
ao longo das últimas duas
semanas, quando as faixas
etárias atendidas baixaram
para a casa dos 30 anos, a
Saúde decidiu não apenas
realizar o atendimento
extra, como reduzir ainda

Campanha atinge 50 toneladas
de alimentos arrecadados
Em quatro meses iniciais de mobilização, a
Campanha “Hortolândia Solidária: alimente
uma vida”, promovida pela prefeitura, arrecadou
50 toneladas de alimentos para famílias em
vulnerabilidade social. O balanço foi divulgado
nesta sexta-feira (6) pelo Banco de Alimentos, órgão
da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia,
parceiro do Fundo Social de Solidariedade de
Hortolândia, responsável por contabilizar e triar os
itens arrecadados. A campanha foi lançada em abril
deste ano e, desde então, promove ações e eventos
a fim de mobilizar a sociedade civil, igrejas de vários
credos, empresas, entidades e associações com
vistas à arrecadação de alimentos não-perecíveis.
Atualmente, a campanha conta com 30 pontos de
coleta de alimentos e agasalhos em toda cidade.
A sede do Fundo Social está localizada na Rua
Benedito Francisco de Faria, 467, no Remanso
Campineiro.
Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

remessa de vacinas da Pfizer no nível praticado até
o corte de 50% registrado
nesta semana. O governo
estadual havia ameaçado
entrar na Justiça contra o
governo federal para receber as doses.
DATAS
Segundo calendário divulgado pelo governo estadual no último dia 28, a
previsão é encerrar a imunização de adolescentes
nos municípios paulistas
em 12 de setembro, com o
público de 12 a 14 anos.
O governo paulista espera concluir a vacinação de
primeira dose para adultos
nos municípios paulistas
no próximo dia 16.

N.O antecipa para hoje
Americana vacina hoje
na região do pós-represa início da vacina aos 18
A Secretaria de Saúde de Americana irá,
neste sábado (7), vacinar contra a Covid-19
os moradores com 22
anos ou mais dos assentamentos
Monte
Verde, Roseli Nunes,
Milton Santos e Sobrado Velho, localizados
na região do pós-represa. A ação será feita
no Centro Comunitário, na Rua Mico-Leão,
no bairro Monte Verde,
com início previsto
para 8h.
Além da primeira
dose aos moradores
com 22 anos ou mais,
os profissionais da
Saúde também irão
aplicar a segunda dose
naqueles que já receberam a primeira aplicação e estão dentro do

GIRO

12 a 14 anos
6 a 12 de setembro

CORONAVÍRUS

PANDEMIA
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mais a faixa etária”.
O mutirão deste sábado
será no Ginásio de Esportes do Jd. Santa Rosa, das
8h às 12h, com 600 doses
de vacinas disponíveis. As
senhas são distribuídas
logo na abertura.
Nesta sexta-feira, a cidade passou a imunizar os
moradores de 22 a 24 anos.
Foram aplicadas mais 759
doses. Com isso, agora são
34.679 moradores com ao
menos uma dose da vacina, o equivalente a 56,89%
da população (estimada
pelo IBGE em 60.956),
além de 11.259 com segunda dose ou dose única,
ou 18,47% com esquema
vacinal completo.
A vacinação continua na
segunda (9), para moradores acima de 18. O atendimento é diário, pelo mês
de nascimento. | DA REDAÇÃO

CAMPANHA | Ação prossegue em Horrtolândia

Educação contrata estagiários
de várias áreas em Americana
A Secretaria de Educação de Americana está
contratando estagiários que estejam cursando
Pedagogia, Gestão Empresarial e Gestão de RH.
Os interessados devem enviar currículo para
o e-mail rh_estagiarios@seducpma.com.br ou
entregar pessoalmente na sede da secretaria, à
Rua dos Professores, 40, Centro. O currículo deve
conter dados pessoais como nome completo
do candidato, endereço, telefone e e-mail, e
informações sobre a faculdade onde o candidato
estuda (nome da instituição, nome do curso, qual
semestre está cursando e previsão de término).
O valor da bolsa-auxílio varia de acordo com a
carga horária. Para seis horas de trabalho, são R$
800,00, mais auxílio-transporte de R$100,00; para
cinco horas, R$ 666,66, mais auxílio-transporte
de R$100,00; para quatro horas, R$ 533,33, mais
auxílio-transporte de R$100,00. Não foi divulgado
o número de vagas.

Associação promove hoje mais
uma Feira de Adoção de Animais
Com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, a
AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de
Nova Odessa) promove neste sábado (7) mais uma
Feira de Adoção de Animais, das 10h às 13h, no
estacionamento do Supermercado São Vicente,
na Avenida Ampélio Gazzetta. De acordo cos os
organizadores, para adotar um animal de estimação
só é necessário um documento do responsável com
foto e o pagamento de R$ 20,00 para a aplicação
de microchip, que armazena informações sobre o
histórico do pet e possibilita a identificação de seu
tutor em um eventual caso de perda. A associação
atua desde 1994 na cidade, com um grupo de
protetores que cuida de animais abandonados
nas ruas e promove ações visando a castração e
conscientização sobre a causa animal.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

R$ 1,6 MILHÃO A NOVA ODESSA
O prefeito Leitinho (PSD) recebeu nesta sexta-feira (6)
uma excelente notícia, com a visita do deputado federal
Alencar Santana Braga (foto). O parlamentar, do PT de
SP, confirmou a liberação, já neste segundo semestre de
2021, de uma emenda parlamentar de sua autoria ao
Orçamento Geral da União, no valor de R$ 1,6 milhão. Os
recursos serão investidos na rede municipal de saúde. Ao
lado do secretário da pasta, Nivaldo Luís Rodrigues, prefeito e deputado visitaram as dependências do Hospital
e Maternidade Municipal, em cuja modernização deve
ser utilizada parte do recurso. O pedido pelas verbas havia sido feito por Leitinho ao parlamentar federal ainda
em fevereiro deste ano.

Sábado, 7 de Agosto de 2021
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Multinacional vai investir
R$ 75 milhões em SBO
Greiner Bio-One, com unidade em Americana, confirma novas instalações
Fotos: Divulgação

ANÚNCIO | Prefeito recebeu lideranças e o gerente da Greiner Bio One, que tem unidade em Americana
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

EMENDA EM BOAS MÃOS
O prefeito de Nova Odessa, é claro, agradece o encaminhamnento dos recursos de R$ 1,6 milhão pelo deputado petista.
“Essa emenda está vindo na hora certa, porque estamos
fazendo uma grande reforma dos quartos da Internação do
Hospital, mas também precisamos modernizar o parque
tecnológico do Hospital, comprar novos equipamentos e
aparelhos que nossos profissionais da Saúde precisam, para
melhorar as condições de trabalho de todos eles e também o
atendimento da nossa população”, afirmou Leitinho. Alencar
Braga disse ter certeza de “o valor dessa emenda está em
boas mãos”.

ROLÊ DA VEZ
Depois do desempenho brasuca nas Olimpíadas, skate parece
ser o assunto da vez. Nesta sexta. o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB)
estiveram dando uma olhada nas obras de construção da pista
para a prática do esporte na praça do Zanaga. As obras, que
segundo a prefeitura entraram na fase final, são fruto de um
convênio com o Ministério do Turismo, com o investimento total
de R$ 487,5 mil, incluindo R$ 200 mil provenientes de emenda
parlamentar do tucano.

ROLÊ DA VEZ (2)
“Estou muito feliz, Macris, esta é uma obra importante feita
com recursos do seu mandato, e Americana foi privilegiada. A
futura pista serve de estímulo à nova geração que vem vindo
em função do skate ser um esporte praticado nas Olimpíadas.
Vem em muito boa hora”, disse Chico após a visita com Macris
e assessores à praça. Em tempo: . A obra foi retomada em
março deste ano e a previsão é de que o espaço seja concluído
e entregue à comunidade em setembro.

ACESSO
O vereador Léo Alves, o Léo
da Padaria (PV), reuniu-se
nesta quarta-feira (4) na
sede regional do Departamento de Estradas de
Rodagem, em Rio Claro,
com o diretor da Regional
13 do órgão, Danilo Luiz
Dezan, e com o secretário
adjunto da Unidade de
Trânsito e Sistema Viário
de Americana, Pedro Peol
para discutir a possibilidade de reformulação do
principal acesso ao Jardim
Alvorada pela Rodovia Luiz
de Queiroz (SP-304).

ACESSO (2)
Segundo Léo, o fluxo
de veículos aumentou
nos últimos anos e, nas
condições atuais, com um
acesso direto ao bairro dos
carros que trafegam pela
rodovia, as colisões são
constantes. O vereador
divugou que, ao final da
reunião, o diretor do DER
informou que irá encaminhar o caso para análise e
afirmou que existem “boas
chances” de a intervenção
ser realizada. Há uma
moção de apelo pela obra
na Câmara de Americana.

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV), anunciou nesta
sexta-feira (6) a instalação
na cidade da Greiner Bio-One, multinacional de
origem austríaca que atua
na área da saúde, nos segmentos de biociência,
diagnósticos e é uma das
líderes mundiais em divisão pré-analítica.
A empresa, que desde
2004 possui uma unidade
em Americana, comprou
em junho uma área de
106 mil metros quadrados – remanescente da
Fazenda Galvão, ao lado
de outras duas multinacionais, a Denso e a TRBR
– por R$ 10,8 milhões,
conforme noticiou à época o TODODIA.
O investimento no terreno, segundo anúncio desta
sexta-feira, feito em solenidade no Teatro Municipal
Manoel Lyra, é parte de
futuros investimentos da

Greiner Bio-One para os
próximos anos. A empresa
diz que pretende tornar o
Brasil uma plataforma de
distribuição para países latino-americanos.
“Estima-se neste terreno (em Santa Bárbara) um
investimento de R$ 75 milhões. Com início previsto
para o ano de 2022 serão
construídos um Centro
Administrativo e um moderno Centro de Distribuição”, anunciou a Prefeitura
de Santa Bárbara, em comunicado.
Além do prefeito Rafael Piovezan, o anúncio
da instalação da empresa
contou ainda com a participação do gerente Geral
da Greiner Bio-One, Haroldo Fontes Graci, do diretor
de Projetos de Investimento da Investe SP (agência
de fomento do governo
paulista), Leonardo Ruiz
Machado, do vice-prefeito
de Santa Bárbara d’Oeste,
Felipe Sanches, entre outras lideranças políticas
regionais.

A EMPRESA
“Recebemos uma das
empresas mais importantes do seu segmento
no mercado mundial,
que será responsável
por um dos maiores faturamentos do nosso
município. Há muito
tempo Santa Bárbara
d’Oeste não recebia um
empreendimento deste
porte. A vinda de uma
multinacional
como
a Greiner Bio-One somente é possível graças
ao fato de Santa Bárbara ser protagonista na
região, no estado e no
Brasil. É o resultado de
toda a transformação
realizada nos últimos
anos em nossa cidade”,
disse o prefeito Rafael
Piovezan.
“Todo gestor de sucesso deve estar cercado de
pessoas
competentes.
Trago essa palavra porque o primeiro contato
que tive com Santa Bárbara d’Oeste foi com um
funcionário da Adminis-

tração Municipal. Não
falei quem era, não citei o
meu nome, mas fui atendido como uma das pessoas mais importantes.
Meus parabéns! Estamos
aqui para coroar todo
este trabalho. Os requisitos que discutimos internamente para nossos
investimentos são relacionados à infraestrutura, algo que encontramos
tranquilamente em Santa Bárbara d’Oeste. A cidade tem rede de coleta
de esgoto, água, transporte, educação para as
pessoas que trabalharão
em nossa empresa. Santa
Bárbara d’Oeste está na
esquina de desenvolvimento do Estado de São
Paulo e do Brasil”, comentou o gerente Geral
da Greiner Bio-One, Haroldo Fontes Graci.
A empresa tem mais
de 2.375 colaboradores
operando globalmente
em 28 filiais e inúmeros
distribuidores em mais
de 100 países.

SANTA BÁRBARA D’OESTE

Vacinação avança hoje para 20 anos
A Secretaria de Saúde de
Santa Bárbara d’Oeste inicia neste sábado a vacinação contra a Covid-19 para
pessoas com 20 e 21 anos
– sem comorbidades.
Sem necessidade de
agendamento, o público
desta faixa etária deverá
apresentar o CPF e comprovante de endereço em
seu nome e atualizado
com data de 2021.
Os postos de vacinação
abrirão neste sábado, das
8h às 13h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso
(Rua Prudente de Moraes,
250, Centro), e Mirzinho
Daniel (Rua Bororós, s/nº,
Jardim São Francisco), e na
Casa de Maria (Rua Moco-

Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

SANTA BÁRBARA | Postos vacinam hoje das 8h às 13h

ca, 510, Jardim das Laranjeiras), para a aplicação da
primeira e segunda doses
também nos públicos já

inseridos na campanha.
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
de São Paulo, a todos os
públicos que vêm sendo
inseridos no calendário de
imunização. A prefeitura
ressalta que o cadastro não
é um agendamento para a
vacinação.
Caso a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, é
preciso comprovar residência no município por
grau de parentesco - de 1º
grau (pai, mãe ou filhos)
ou do cônjuge (esposa ou
marido) via certidão de
casamento ou contrato de
aluguel com firma reconhecida.
| DA REDAÇÃO
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MEIO AMBIENTE

PF instaura inquérito
para apurar poluição
do DAE no Piracicaba

Arquivo

Portaria de delegada nesta sexta inicia providências
no processo, que apura se ETE Carioba polui manancial
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A PF (Polícia Federal)
instaurou nesta sexta-feira
(6) um inquérito policial
para apurar responsabilidades por possível crime
ambiental de poluição do
Rio Piracicaba pela ETE
Carioba (Estação de Tratamento de Esgotos), em
Americana.
Instalada a 88 metros do
rio, a estação, que recebe
os efluentes de 37 indústrias têxteis, estaria desde
2017 até hoje lançando
esgoto sem tratamento
adequado no Piracicaba,
em volumes de 3 a 4 vezes
superiores aos permitidos
por lei. O DAE (Departamento de Água e Esgoto)
de Americana, e seus diretores nos últimos anos, são
o principal alvo das investigações, como responsáveis pela operação da ETE.
Uma portaria assinada pela delegada Melis-

sa Maximino Pastor, da
Delegacia de Piracicaba,
foi publicada nesta sexta,
instaurando o Inquérito
Policial n°. 2021.0046825.
A investigação é aberta a
partir de uma notícia-crime apresentada pelo MPF
(Ministério Público Federal) em Piracicaba, no último dia 12 de julho.
Conforme a portaria da
PF, obtida pelo TODODIA,
a denúncia feita pela Promotoria é “amparada por
farto material probatório
de prática do crime de poluição hídrica qualificada”
e indica que “no período
compreendido entre 2017
até os dias atuais, representantes do Município de
Americana, em unidade de
desígnios com agentes públicos do Departamento
de Água e Esgoto do Município de Americana (DAE
Americana), estariam causando poluição hídrica, a
partir das dependências
da Estação de Tratamento

AMERICANA

Centro Cívico recebe
iluminação de LED
A Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos de Americana prossegue com a
implantação de iluminação pública de LED no
Centro Cívico da Colina.
Serão 30 pontos da nova
iluminação na área externa do estacionamento e
na entrada do complexo
esportivo. As quadras de
tênis já receberam 80 pontos de LED em julho, com
o apoio da Secretaria de
Esportes.
Segundo a Sosu, está
sendo feita a modernização da iluminação, com a
substituição da antiga de

vapor de sódio, e alguns
pontos de instalação de
novas luminárias. A melhoria proporcionará mais
eficiência e segurança.
Vários pontos da cidade
já receberam a melhoria,
como a Praça dos Imigrantes, região do bairro Santa
Maria, Avenida Afonso
Pansan, região do bairro
São Vito, trecho da Avenida
Paschoal Ardito até a Rua
Joana D Arc, São Vito, Cariobinha, Nova Carioba,
Vila Mariana, Cordenonsi,
entre outros, além do Convívio e alguns pontos da
área central. | DA REDAÇÃO
Divulgação

LUZ | Iluminação é modernizada no Centro Cívico

de Esgotos Quilombo (a
“ETE Carioba”), em extensão ainda não definida, ao
lançarem no Rio Piracicaba esgoto não devidamente tratado, com concentrações remanescentes de
matéria orgânica, 03 a 04
vezes superiores às permitidas” pelas resoluções da
área.
Ainda segundo a portaria da PF, “tais níveis de
poluição causaram, em
tese, eutrofização de trecho relevante desse corpo
d’água e a mortandade da
biota, além da exposição
da saúde humana a perigo,
conforme se comprovará
ou não por meio de Laudo
Pericial”.
“Eutrofização” é o processo de poluição de corpos d’água, como rios e
lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva,
ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. Isso provoca a
morte de diversas espécies

RIO PIRACICABA | Estaria recebendo esgoto da ETE Carioba em níveis inadequados

animais e vegetais, e tem
um altíssimo impacto para
os ecossistemas aquáticos.
Entre vários laudos, a denúncia aponta a existência
de um laudo da ARES-PCJ
(Agência Reguladora dos
Serviços de Saneamento
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí),
do ano de 2019, que classificou o índice de eficiência de remoção de matéria
orgânica do sistema em
Americana no patamar de
43,1% – quase metade dos
80% minimamente exigidos pelas normas.
Como medidas imediatas, a delegada determinou
já para á próxima sexta-feira (13), uma reunião com
o chefe da perícia da PF
em Piracicaba, para tratar
das perícias requisitadas

pelo MPF na investigação,
qualificada pela delegada
como “de caráter prioritário e sensível”.
A delegada também determinou expedição de
ofícios à Promotoria de
Justiça Ambiental de Americana e ao Gaema (MP) de
Piracicaba, além da Cetesb
(Companhia de Tecnologia
em Saneamento Ambiental do estado), solicitando informações sobre os
procedimentos em curso
envolvendo a questão do
tratamento de esgoto pela
ETE Carioba.
Ao DAE de Americana também está sendo
expedido ofício, para
solicitação de diversos
questionamentos sobre o
funcionamento da estação, sua capacidade de tra-

OUTRO LADO
A direção do DAE foi
procurada no final da tarde desta sexta-feira para
comentar o caso. A autarquia foi questionada se
a denúncia do MPF tem
procedência e se a ETE
Carioba continuaria a lançar esgoto sem tratamento
adequado no Piracicaba,
como aponta a denúncia.
Por meio da Assessoria
de Imprensa da prefeitura, o órgão informou que
“até ser notificado, o DAE
não tem como comentar
a questão, mas de antemão está à disposição
para esclarecer qualquer
questionamento que venha a ser feito”.

AÇÃO SOCIAL

PARCERIA

Prefeitura anuncia contrato
anual de R$ 1,1 milhão com Apae
A Prefeitura de Americana anunciou na noite
desta sexta-feira (6) a contratação da Apae (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) para
prestação de serviços de
atendimento especializado junto à Secretaria de
Educação da cidade. Um
contrato, com duração
prevista de 12 meses e
possibilidade de prorrogação, e valor estimado de
R$ 1.144.511,52, foi assinado ontem pelo prefeito
de Chico Sardelli (PV).
Segundo a prefeitura,
aproximadamente
200
estudantes serão beneficiados pela parceria.
Conforme
previsão
contratual, a Apae prestará serviços de atendimentos clínicos (neurologia,
psiquiatria, clínica geral
e pediatria), terapêuticos
especializados (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, psicologia,
assistência social) e ava-

tar os resíduos recebidos,
entre outros detalhes.

Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

CHICO SARDELLI | Assinou contrato com a Apae

liação
multidisciplinar
(assistência social, psicologia,
psicopedagogia, neurologia), além de
atendimentos complementares e essenciais às
atividades pedagógicas
para a inclusão dos alunos
com deficiência nas unidades escolares da rede
municipal de ensino.
Chico Sardelli destacou
o importante papel da
instituição para o município. “Eu sempre fui um
defensor da Apae e das

instituições, pois têm papel fundamental de apoio
ao trabalho do poder público. Fico muito feliz por
concretizarmos esta parceria que, com certeza, só
fará bem à nossa educação”, disse.
O secretário de Educação, Vinicius Ghizini,
destacou a importância
da instituição para o desenvolvimento pleno das
potencialidades dos alunos com deficiência.

| DA REDAÇÃO

Abrigo atendeu
136 pessoas
na Fidam
A Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos de Americana
continuará com os trabalhos de abordagem social
e acolhimento de pessoas
em situação de rua na cidade, após encerramento nesta sexta-feira do
atendimento no abrigo
temporário montado na
Fidam (Feira Industrial de
Americana).
O trabalho realizado em
caráter emergencial para
proteção contra o frio intenso dos últimos dias,
iniciado no dia 27 de julho
e finalizado ontem, resultou no atendimento a 136
pessoas, segundo balanço
da prefeitura.
A partir deste sábado
(7), os serviços de acolhimento e de encaminhamentos continuam sendo
realizados no município,
mas por meio das instituições e do Serviço Especializado de Abordagem
Social (SEAS).
| DA REDAÇÃO
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ELEIÇÕES

Lira confirma que levará
PEC do voto impresso
para votação em plenário

Najara Araújo / Câmara dos Deputados

Decisão ocorre mesmo após proposta ter sido rejeitada
por ampla maioria em comissão especial da Câmara
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
anunciou nesta sexta-feira (6) que vai levar a PEC
(Proposta de Emenda à
Constituição) do voto impresso ao plenário, mesmo após o texto ter sido
derrotado em comissão
especial na noite de quinta-feira (5).
Lira convocou a imprensa para um pronunciamento no fim da tarde
desta sexta. Segundo ele, o
objetivo de levar o texto ao
plenário é para que os 513
deputados se manifestem
sobre o assunto, que, afirma, divide o país. Com a
decisão, a PEC de autoria
da deputada Bia Kicis (PSL-DF) e defendida pelo
presidente Jair Bolsonaro
ganha sobrevida na Câmara.
“O plenário será o juiz
desta disputa, que, infelizmente, já foi longe
demais”, afirmou o presidente da Câmara.
Lira disse ainda que
seguirá pregando a harmonia entre os Poderes
e que o “botão amarelo”
continua apertado, em referência ao cumprimento
da Constituição.
“Vamos levar sim a
questão do voto impresso ao plenário”, afirmou.

“Não há nada mais livre
do que deixar o plenário
se manifestar.”
Para aprovar uma PEC
são necessários ao menos
308 votos na Câmara e 49
no Senado, em votação
em dois turnos. Para valer nas eleições de 2022,
a proposta teria que ser
promulgada até o início
de outubro deste ano.
O anúncio ocorreu horas depois de o presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmar que há uma tendência do Congresso Nacional
a rechaçar a mudança do
voto eletrônico para o
impresso, como defende
Bolsonaro.
“O que se avizinha é
uma solução com a votação de ontem [quinta] na
comissão da Câmara dos
Deputados, um reconhecimento, de que a tese do
presidente, de seus apoiadores e parlamentares, é
uma tese que a princípio
será vencida”, disse Pacheco. “Sendo vencida,
todos aqueles que foram
vitoriosos na tese, e derrotados na tese, haverão
de respeitar, porque isso é
democrático, o resultado
das eleições de 2022.”
“O que não podemos é
questionar a pretexto disso a lisura e legitimidade
das eleições de 2022. Há
uma tendência muito for-

te a partir dessa votação
na Câmara que este assunto se encerre na Câmara. Caso não se encerre, o
Senado, no seu momento
oportuno, prevalecendo a
maioria, decidirá a respeito desse tema”, continuou
o presidente do Senado.
PARECER
Na quinta-feira, a comissão especial da Câmara rejeitou o parecer favorável à PEC por 23 votos
a 11. O deputado Junior
Mano (PL-CE), relator inicial escolhido para fazer
o novo parecer que vai
refletir a posição majoritária da comissão, contrária à mudança, desistiu da
missão. Ele foi substituído
pelo deputado Raul Henry
(MDB-PE).
O voto auditável é uma
das bandeiras de Bolsonaro, que usa o tema para
escalar ameaças golpistas
contra as eleições de 2022.
Em 29 de julho, Bolsonaro realizou uma live para
apresentar o que ele chamava de provas das suas
alegações, mas trouxe
apenas teorias que circulam há anos na internet e
que já foram desmentidas
anteriormente. Ao longo
de sua fala, o presidente
mudou o discurso e admitiu que não pode comprovar se as eleições foram ou
não fraudadas.

EXPLICAÇÃO | O presidente da Câmara, Arthur Lira, durante entrevista coletiva ontem

O modelo atual de votação já tem várias camadas de proteção e auditoria, em suas diferentes
etapas, inclusive com
participação de instituições e grupos externos ao
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral). Até hoje não
há evidências de que tenham ocorrido fraudes
em eleições com uso da
urna eletrônica.
O anúncio desta sexta
ocorre dois dias após Lira
defender uma auditagem
“mais transparente” para
evitar que a eleição seja
contestada. “Eu não tenho
nenhum fato relevante
que eu possa falar que
houve fraude nas urnas
eletrônicas. Eu não posso
desconfiar do sistema em
que eu fui eleito”, disse na
quarta-feira (4).
“Mas a discussão é: se
não há falhas, se não há
problema, por que nós
ficarmos discutindo essa
versão? Por que essa versão cresce? O Brasil é feito
com problemas de versões, é isso que a gente
tenta combater”, ressaltou Lira.

Proposta deve ser rejeitada
O presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), enviou um recado ao TSE:
ele vai levar a proposta
de emenda constitucional que prevê a adoção do voto impresso
ao plenário para que
ela seja derrotada pelos
deputados.
Desta forma, o assunto seria encerrado
e o presidente da República, Jair Bolsonaro
(sem partido), poderia
mudar de assunto sem
sofrer uma derrota do
Judiciário, com quem
tem se confrontado
permanentemente.
A expectativa é que
o tribunal, por outro
lado, adote medidas
para tornar a auditagem das urnas eletrônicas mais transparente,
com maior divulgação
e com a eventual ampliação do percentual
de máquinas que pas-

sam por teste de integridade. A iniciativa de
Lira ainda está sendo
digerida pelos magistrados e também por
deputados federais.
Os ministros do TSE
preferiam que a questão não fosse a plenário, e teriam dito isso ao
presidente da Câmara.
Levar o tema ao plenário só aumentará o
desgaste dos magistrados e colocará os parlamentares no meio da
confusão, deixando-os
expostos a pressões e
a ataques de bolsonaristas.
Uma parte dos deputados, por sua vez,
acredita que o presidente da Câmara não
pretende incendiar o
país nem alimentar o
discurso golpista de
Bolsonaro. O melhor,
nesta circunstância, seria encerrar o assunto.
| MÔNICA BERGAMO

CASO DA ‘RACHADINHA’

Justiça do Rio mantém denúncia contra Flávio Bolsonaro
A Justiça fluminense
acolheu pedido do Ministério Público do Rio
de Janeiro e manteve a
tramitação da denúncia
contra o senador Flávio
Bolsonaro (Patriota-RJ)
no caso da “rachadinha”
mesmo após a anulação
das quebras de sigilo bancário e fiscal dos acusados. O MP-RJ argumenta
que, mesmo sem os dados tornados nulos pelo
STJ (Superior Tribunal de
Justiça), a análise sobre a
acusação contra o senador deve prosseguir.
A desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro

de Figueiredo, relatora
do processo no Órgão
Especial do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, atendeu ao pedido da
Promotoria e notificou os
acusados para responder
à denúncia.
O movimento processual, revelado pelo jornal
O Globo e confirmado
pela reportagem, não torna Flávio e os demais acusados réus. O Órgão Especial ainda vai analisar se
há elementos para abrir
uma ação penal com as
provas que considerar válidas.
A defesa do senador

Arquivo TodoDia Imagem

INVESTIGAÇÃO | Flávio Bolsonaro nega a denúncia

Flávio Bolsonaro, porém,
considera a notificação
precipitada e afirmou que
fará reclamação ao STJ
para determinar a “exclusão de todas as provas
contaminadas pelo afastamento dos sigilos fiscal
e bancário”. Para os advogados, outras provas foram contaminadas além
dos dados bancários.
As quebras de sigilos
bancário e fiscal foram
anuladas em fevereiro
porque, na avaliação da
maioria dos ministros da
Quinta Turma do STJ, o
juiz Flávio Itabaiana não
fundamentou a razão da

medida em sua decisão.
Os dados bancários
são centrais na denúncia.
Foi por meio deles que o
MP-RJ apontou a transferência de dinheiro dos
ex-funcionários de Flávio
na Assembleia Legislativa para Fabrício Queiroz,
ex-assessor do senador
apontado como operador
financeiro do esquema.
O MP-RJ listou 16 provas que considera contaminadas pela decisão do
STJ, como ofícios a empresas solicitando informações, meio pelo qual
identificou o pagamentos
suspeitos.
| FOLHAPRESS
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EXECUTIVO X JUDICIÁRIO

PGR fala em ‘diálogo’, mas não defende STF
Luiz Fux, presidente do Supremo, se reúne com procurador-geral Augusto Aras após novos ataques de Bolsonaro
Rosinei Coutinho / STF

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Em meio aos ataques
do presidente Jair Bolsonaro a integrantes do
STF (Supremo Tribunal
Federal), o presidente da
corte, Luiz Fux, convidou
o procurador-geral da
República, Augusto Aras,
para uma reunião nesta
sexta-feira (6). Ambos se
encontraram por cerca
de 50 minutos, mas não
foi o suficiente para Aras
se alinhar ao Supremo
na defesa dos integrantes
do tribunal e da urna eletrônica. Fux e o procurador-geral soltaram notas
para falar do encontro e,
nos textos, não há menção aos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral
nem às ofensas feitas aos
ministros Luís Roberto
Barroso e Alexandre de
Moraes.
Logo após a reunião, a
Procuradoria se limitou
a afirmar que as duas
autoridades “renovaram
o compromisso da manutenção de um diálogo
permanente entre o Ministério Público e o Judiciário para aperfeiçoar o
sistema de Justiça a serviço da democracia e da
República”. Já o STF soltou uma nota para explicar que o convite de Fux
a Aras ocorreu devido ao
“contexto atual”, sem
mencionar a tensão vivida entre a corte e o presidente da República.
“Ambos reconheceram
a importância do diálo-

Bolsonaro xinga Barroso: ‘filho da...’

JUNTOS | No encontro, Fux disse a Aras que cumpra o seu papel como procurador-geral

go permanente entre as
duas instituições”, diz o
texto. A interlocutores,
Fux disse que convocou
a reunião para dizer a
Aras que ele deve cumprir o seu papel, assim
como o STF. O procurador-geral disse ao chefe
da corte que irá cumprir
seus deveres. No entanto,
no Supremo há uma desconfiança em relação à
postura de Aras.
Isso porque, o PGR
tem adotado uma posição alinhada ao chefe do
Executivo desde o início
da sua gestão e tem evitado comprar brigas com
Bolsonaro. O presidente
já chegou a afirmar que
o TSE frauda as eleições,
mas o PGR nunca se ma-

nifestou sobre o tema
tampouco comentou as
ofensas de Bolsonaro a
ministros do STF.
Integrantes da cúpula
da PGR não alinhados a
Aras também têm cobrado um posicionamento
do chefe do Ministério
Público Federal sobre os
ataques de Bolsonaro ao
sistema eleitoral.
Nesta semana, diante da omissão da Procuradoria em relação à
conduta de Bolsonaro,
o tribunal eleitoral agiu
de ofício, ou seja, sem
provocação do Ministério Público, como ocorre
geralmente, e abriu um
inquérito para investigar
o presidente por acusar,
sem provas, o sistema

eleitoral de fraude.
REPÚDIO
Em nota divulgada nesta sexta, a Ajufe, entidade
que representa juízes federais de todo país, repudiou “a escalada de desrespeito” a integrantes do
Supremo protagonizada
por Bolsonaro.
A associação prestou
apoio a a Fux, que, segundo ela, “tem se dedicado
na busca pelo diálogo
equilibrado e transparente entre as autoridades
constituídas”.
“São inaceitáveis as repetidas mensagens distorcidas sobre decisões
judiciais e sobre a higidez
do processo eleitoral”, diz
a entidade.

Após repetidos ataques a integrantes do
STF, Jair Bolsonaro xingou nesta sexta-feira
(6), diante de apoiadores em Santa Catarina,
o ministro Luís Roberto
Barroso.
Em um vídeo compartilhado em redes sociais, o presidente aparece cumprimentando
algumas pessoas em
Joinville e chama Barroso de “filho da puta”.
No trecho, Bolsonaro
dá a entender que o ministro teria mandado
gente para o local para
atacá-lo.
Um pouco mais tarde, ao discursar em
evento com empresários, Bolsonaro disse
que “parte” da corte
quer “a volta da corrupção e da impunidade”,

mas negou ter ofendido
qualquer magistrado
nos últimos dias.
“Não ofendi nenhum
ministro do Supremo,
apenas falei da ficha do
senhor Barroso, defensor do terrorista [Cesare] Battisti, favorável
ao aborto, da liberação
das drogas, da redução
da idade para estupro
de vulnerável. Ele quer
que nossas filhas e netas de 12 anos tenham
relações sexuais sem
problema
nenhum.
Este mesmo ministro
votou pelo direito das
amantes”, disse.
Bolsonaro desembarcou em Joinville pela
manhã e discursou em
um almoço com empresários. À tarde, participou de evenetos.

| FP

Alan Santos / Presidência da República

ATAQUE | Bolsonaro concede entrevista em Joinville

CRISE NO GOVERNO

COVID-19

Ministros do STF descartam risco de golpe

Brasil bate marca de 50%
de vacinados com uma dose

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal)
afirmaram que, apesar
das ameaças golpistas do
presidente Jair Bolsonaro,
não há risco de ruptura
democrática no país e
que as instituições estão
respondendo a contento.
Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Luís
Roberto Barroso participaram, nesta sexta-feira
(6), de evento organizado
por Comunitas, RenovaBR e Insper para discutir a proposta do semipresidencialismo.
Barroso, no entanto, fez
uma ressalva que arrancou risadas da plateia: “A
quantidade de vezes que
me perguntam se há risco
de golpe está me deixando preocupado”, disse o
ministro do Supremo e

presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
“Tenho a postura pública firme de negar a
probabilidade de golpe e
de afirmar que as instituições estão funcionando”,
disse ele. “Não acho que
as Forças Armadas embarcariam nesse tipo de
aventura. [...] A quebra da
legalidade seria desmoralizante para as Forças Armadas”, emendou.
Barroso, que voltou a
ser atacado por Bolsonaro nesta sexta, afirmou:
“Não paro para bater
boca e não me distraio
com miudezas, meu universo vai além do cercadinho”. “Essa obsessão por
mim não se justifica e não
é correspondida.”
O presidente do TSE rechaçou o voto impresso

e comentou brevemente
a decisão do presidente
da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), de enviar a PEC
(proposta de emenda
à Constituição) sobre o
tema para o plenário da
Casa. Barroso disse que
cabe ao Legislativo deliberar sobre o tema. “Está
no lugar certo, no Congresso”, afirmou.
Os três ministros foram questionados sobre
o risco real de ruptura na
democracia, já que Bolsonaro, defensor do voto
impresso, falou nesta semana em agir fora dos limites da Constituição.
“Tendo a pensar que a
democracia está solidificada. Temos tido esses
arroubos ao longo desses
períodos, mas as respostas institucionais têm

prevalecido. [...] O Congresso Nacional e o Judiciário têm dado respostas
adequadas. As Forças Armadas compreendem seu
papel institucional”, disse
Gilmar Mendes.
Moraes ressaltou que
três pilares da democracia estão de pé: a imprensa livre, o Judiciário
independente e a realização de eleições.Barroso
exaltou o papel da sociedade civil na defesa da
democracia e “contra o
reinado do ódio, da mentira e da desinformação”.
Sua opinião é a de que
“não há clima” para golpe, pois “toda a sociedade
brasileira está ao lado da
democracia”. O ministro
ressaltou ainda a união
dos ministros do STF sobre o tema.
| FOLHAPRESS

O Brasil ultrapassou
nesta sexta-feira (6) a
marca de 50% da população totalmente imunizada com ao menos uma
dose das vacinas contra
a Covid-19, mais de seis
meses depois do início
da campanha no país. O
ritmo da segunda dose,
porém, ainda preocupa
e,
proporcionalmente,
deixa o Brasil muito distante dos países que mais
vacinaram.
Mais 106 milhões de
pessoas já tomaram ao
menos uma dose dos
imunizantes disponíveis
no país, o que representa
50,16% de toda a população brasileira. Por outro
lado, apenas 20,21% estão com o ciclo de imu-

nização completo, seja
com duas doses ou com
a dose única da Janssen.
A velocidade dessa
imunização
preocupa
especialistas, principalmente em um cenário
em que a variante delta
tem causado aumento
nos números de casos
em países cuja vacinação
completa está mais avançada. No ranking da Universidade Johns Hopkins,
o Brasil aparece em 63º
na vacinação completa.
Segundo o site Our
World in Data, países
como Estados Unidos e
Reino Unido ultrapassaram a marca de 50% antes de completar os seis
meses após o início da
campanha. | FOLHAPRESS
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MEIO AMBIENTE

Amazônia tem 2º pior ano
de desmatamento, diz Inpe
De agosto de 2020 a julho de 2021, foram derrubados cerca de 8.712 km²
Arquivo / TodoDia Imagem

PHILLIPE WATANABE
FOLHAPRESS

O Brasil teve o segundo
pior ano de desmatamento na Amazônia na série
histórica recente. Com
relativamente pouca diferença, somente o período de 2019-2020 foi mais
destrutivo para o bioma.
Os dados do Deter, do
Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais),
apontam que, de agosto
de 2020 a julho de 2021,
foram derrubados cerca
de 8.712 km² de floresta,
queda de aproximadamente 5% em relação aos
9.216 km² do período anterior. O histórico recente
do Deter tem início em
2015.
A destruição ocorrida
em julho deste ano ainda não está completa no
sistema do Inpe, devido
à ausência, até o momento, do último dia do mês.
A inclusão do dia 31 de
julho, porém, provavelmente não trará grandes
alterações no cenário.
O Deter é um sistema
usado para auxiliar as
políticas de controle de
desmatamento, mas seus
dados também podem
ser utilizados para observar as tendências de crescimento ou redução do
desmate durante o ano.
O sistema Prodes é o
que aponta, anualmente
- sempre considerando
o período de agosto de
um ano até julho do ano
seguinte, o que reflete
as dinâmicas de destruição e temporadas secas
e de chuvas da floresta
-, as taxas de desmate na
Amazônia.
O período 2020-2021
do Deter teve meses com
desmatamento elevadíssimo, com quatro deles
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GIRO

Justiça manda prender três envolvidos
em incêndio da estátua de Borba Gato
A Justiça de São Paulo decretou nesta quintafeira (5) a prisão preventiva (sem prazo definido
para terminar) de três suspeitos de participação
no incêndio à estátua de Borba Gato, na zona
sul de São Paulo, no mês passado, em novo
desdobramento jurídico do caso. Entre eles está
o líder do grupo, o motoboy Paulo Roberto da
Silva Lima, o Galo, que havia conseguido habeas
corpus no STJ (Superior Tribunal de Justiça) horas
antes da decretação da nova prisão, decidida pela
juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli, do Dipo
(Departamento de Inquéritos Policiais). Em sua
decisão, Gabriela afirma não afrontar o que foi
decidido pelo STJ, uma vez que habeas corpus
trata “unicamente à medida cautelar de prisão
temporária”, e a nova prisão é preventiva.
Reprodução

DADOS | Política do governo Bolsonaro é apontada como causa do aumento do desmate

superando desmates de
1.000 km² e outros dois
não muito distantes da
marca.
Enquanto o desmate
se mantinha em níveis
elevados,
provocando
olhares internacionais de
preocupação dirigidos ao
Brasil, as ações na área
ambiental do governo

Governo pouco fez
para reverter situação,
que preocupa
ambientalistas
Bolsonaro praticamente não mudaram do ano
passado para cá.
Mais uma vez, o governo apostou na Operação
Verde Brasil e entregou
o combate ao desmatamento às Forças Armadas, medida criticada por
especialistas pelos seus
elevados custos - em rela-

ção às verbas destinadas
ao Ibama, entidade do
Ministério do Meio Ambiente especializada em
combate a crimes ambientais- e reduzida efetividade, considerando as
altas taxas de destruição
mensal vistas durante a
administração Bolsonaro.
Mesmo sem mostrar
resultados expressivos,
o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) prorrogou até 31 de agosto a
chamada GLO (Garantia
da Lei e da Ordem) ambiental, que possibilita
a atuação militar contra
desmatamento.
SEM IMPORTÂNCIA
Bolsonaro
costuma,
desde antes de sua posse,
minimizar a importância do desmatamento e
das queimadas na Amazônia. A mesma linha foi
seguida pelo ex-ministro
do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que deixou
o cargo no fim de junho,

em meio a inquérito no
STF (Supremo Tribunal
Federal) por operação da
Polícia Federal que mira
suposto favorecimento
a empresários do setor
de madeiras por meio da
modificação de regras
com o objetivo de regularizar cargas apreendidas
no exterior.
Salles chegou a afirmar,
em 2019, que o Amazônia
já tinha desmatamento
relativo zero e que não
estava longe do desmatamento ilegal zero. Os dados, contudo, apontavam
e continuam apontando
para outro caminho, com
crescimentos sucessivos
da derrubada de mata, a
maior parte dela praticada ilegalmente.
Bolsonaro e integrantes
do seu governo costumam apontar, sem apresentar quaisquer provas,
supostos interesses externos na Amazônia, que se
relacionariam à preocupação com a fauna.

FOGO | A estátua de Borba Gato em chamas em SP

Covid-19: Brasil tem 561,7 mil mortes e
20,1 milhões de casos, segundo balanço
O Brasil chegou a 561.762 mortes por Covid-19.
Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.056 novas
mortes por conta da doença. Na quinta (5), o total
de óbitos estava em 560.706. A soma de casos
desde o início da pandemia alcançou 20.108.746.
Entre quinta e sexta (6), foram confirmadas 42.159
novos casos de infecção. Anteontem, o painel de
dados do Ministério da Saúde trazia 20.066.587
casos acumulados. Ainda há 678.382 casos em
acompanhamento. O nome é dado para pessoas
cuja condição de saúde é observada por equipes de
saúde e que ainda podem evoluir para diferentes
quadros, inclusive graves. As informações foram
divulgadas na noite desta sexta-feira (6), na
atualização diária do Ministério da Saúde. O
balanço sistematiza os registros levantados pelas
secretarias estaduais de saúde sobre casos e mortes
relacionados à covid-19.

Sábado, 7 de Agosto de 2021
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Suzany Pavanelli Nalão e Kelvi Gomes de Oliveira

Juliana de Souza Rodrigues
e Adolfo Bonin Dienstmann

Pamela Urich e André Luis

Sobre o Amor

e o Mês de Julho

Camila da Silva Reis e Giovani dos Santos Danelon

Renata de Oliveira e Guilherme de Oliveira

Gabriela de Souza Andrade da Costa
e Vinicius Rodrigues da Costa

Julho trouxe frente frias e baixas temperaturas! Mas isso não
interferiu no calendário dos noivos e das noivas, nem das cerimônias e dos cerimonialistas. Pelo contrário, julho foi um mês
aquecido e o motivo disso tudo é chama do amor! Julho foi um
mês intenso, onde o amor se fez presente a cada momento. O
amor traz grande surpresas e com ela resplandece o compromisso, o desejo e o ‘sim’. Estes casais confirmaram o amor na
presença de Deus e dos ‘homens’. E o resultado foram eventos
lindos e solenidades que certamente marcaram a vida dos noivos
e dos convidados. O retorno dos eventos e das cerimônias sociais
é motivo de grande felicidade. E, então, na página de hoje, vamos
duplamente comemorar a vida desses casais e o retorno dos
eventos. Eles são casais abençoados e fizeram do mês de julho
um mês lindo! Felicidades aos noivos e nossos cumprimentos
também aos cerimonialistas parceiros e amigos de sempre!

Natalia Alves Bueno e
Giovanni Barichelo Lemma

Bruna Correia e Danilo Forcato

Daiana Alves dos Santos e Edilson Solovijovas

Franciele Paiva dos Santos Andrades
e Wellington de Andrades Limaw

Bruna Terto Barutta e
Matheus Henrique Cruz

Ingrid Nogueira e Gabriel Chinalia

Sábado, 7 de Agosto de 2021
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MEDALHISTAS

Atletas bombam nas redes sociais
Olimpíadas fizeram esportistas serem conhecidos, dentro e fora das competições, e ganharem seguidores
Fotos: COB

RAYSSA LEAL

REBECA ANDRADE

2,3 MI

6,6 MI
Com os Jogos Olímpicos de Tóquio os internautas passaram a
conhecer novos atletas e
personalidades dentro e
fora das quadras. Nomes
como Rayssa Leal, 13,
Alison dos Santos, 21, e
outros medalhistas olímpicos, ganharam reconhecimento e seguidores
nas redes. Através de um
levantamento feito pela
Folha de 23 de julho a 5
de agosto, foi possível ver

que um dos atletas brasileiros que mais ganhou
seguidores foi a medalhista do skate street,
Rayssa Leal. A “fadinha”
possuía cerca de 669 mil
seguidores em seu Instagram, e agora acumula
mais de 6,6 milhões.
Outro nome que também ganhou reconhecimento
foi
Rebeca
Andrade, 22. Além de
conquistar duas medalhas, uma de ouro no
salto e outra de prata no
individual geral, a ginasta ganhou mais de 2 mi-

Ítalo: ‘Fiquei sem graça’
O surfista e campeão
olímpico Italo Ferreira, 27, contou em seu
Twitter que ficou surpreso ao receber aplausos após jantar em um
restaurante. “Acabei de
sair do jantar e dessa
vez foi diferente, fui
aplaudido por todos
que estavam no local”,
contou. “Fiquei totalmente sem graça! Agradeço pelo carinho de
todos”, escreveu. Nos
comentários fãs e internautas comemoraram
com o atleta e deram
reconhecimento. “Você
merece lindo”, escreveu
uma. “Nosso primeiro
ouro, com uma humildade pura!”, completou
um segundo.

2,9 MI

SEGUIDORES

SEGUIDORES

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

ITALO FERREIRA

Recentemente, os internautas começaram
a torcer para o surfista e a campeã do BBB
21, Juliette Freire, 31,
ficarem juntos. O medalhista de ouro das
Olimpíadas de Tóquio
falou sobre as inúmeras mensagens “shippando” o casal desde
que os dois trocaram
mensagens
públicas
por meio das redes sociais. Segundo o surfista, não há nada entre os dois, que ainda
sequer se conhecem.
“Isso é coisa de internet”, disse. Porém, por
ele, os dois poderiam
trocar uma ideia.” Ele
disse que não namora.
| FOLHAPRESS

lhões de seguidores em
seu perfil oficial.
Italo Ferreira, 27, campeão olímpico de surfe,
ganhou mais de 2,9 milhões de seguidores, e o
skatista Kelvin Hoefler,
28, que trouxe a medalha
de prata no skate street,
somou mais 606 mil novos internautas em seu
perfil do Instagram.
Medalhista de prata na
categoria skate park, Pedro Barros, 26, agora tem
mais 200 mil internautas
o seguindo. O medalhista de bronze Alison dos

SEGUIDORES

Santos, terceiro colocado
na prova dos 400 metros
com barreiras tinha 9.000
seguidores e agora conta
com mais de 154 mil.
A nadadora Ana Marcela, 29, campeã olímpica na maratona aquática
feminina, ganhou mais
de 127 mil seguidores em
seu Instagram. Já a judoca Mayra Aguiar, 30, vencedora da medalha de
bronze ganhou 119 mil
seguidores ao longo dos
Jogos Olímpicos.
Na sequência, Bruno
Fratus, 32, que além de
Reprodução Instagram

mais 115 mil seguidores, também conquistou
a medalha de bronze
nos 50 metros livres da
natação. O medalhista
de bronze no salto com
vara masculino, Thiago
Braz, 27, ganhou mais 97
mil internautas que irão
acompanhar suas redes.
O judoca Daniel Cargnin, 23, possuía 9.000
seguidores em seu Instagram, agora após a
conquista da medalha
de bronze no judô masculino até 66 quilos, o
atleta possui mais de
90 mil. A dupla de tênis,
vencedora da medalha
de bronze, também teve
um acréscimo no número de seguidores.
Laura Pigossi, 27, agora conta com mais 63 mil
fãs em seu Instagram, e
Luisa Stefani, 23, soma
mais 47 mil. Fernando

Scheffer, 23, medalhista
de bronze nos 200 metros livres da natação,
recebeu mais 55 mil seguidores.
O lutador de boxe Abner Teixeira, 24, conquistou nas Olimpíadas
de Tóquio a medalha de
bronze na categoria peso
pesado e agora conta
com mais 19 mil seguidores em seu Instagram.
A dupla campeã olímpica de vela, Martine Grael,
30, e Kahena Kunze, 30,
ganharam mais 20 mil e
16 mil seguidores respectivamente.
O Brasil tem 16 medalhas, quatro de ouro,
quatro de prata e oito
de bronze, e quebrou o
recorde em uma Olimpíada, contando com 20,
pois até o fechamento da
edição tinha quatro pódios garantidos.

Eu gostaria de conhecer ela sim.
Ela é uma pessoa diferente. Isso que
ela mostrou quando estava no Big
Brother. Mostrou que existem pessoas
puras ainda no mundo, pessoas
que respeitam e amam o próximo
independentemente de qualquer coisa.
ITALO FERREIRA
surfista

MEDALHA DE OURO | Italo é aplaudido em restaurante
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CANDIDATO

Gil quer uma vaga
entre os imortais da
Academia de Letras
Se eleito, o músico baiano será apenas o segundo
negro do quadro atual de 36 membros da instituição
Gerard Giaume/Divulgação

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O músico baiano Gilberto Gil confirmou que
se candidatará a uma
vaga na Academia Brasileira de Letras, a ABL.
Nesta quinta (5), a instituição começou uma
série de quatro eventos
da chamada Sessão da
Saudade, quando oficialmente a cadeira de um
membro que morreu é
considerada vaga. As sessões são virtuais, o que
acontece pela primeira
vez na história da ABL.
A partir do dia dessa
sessão, os candidatos
que se interessarem pela
vaga têm 30 dias para
se inscreverem e a Academia tem 60 dias para
marcar o dia da votação.
A carta de apresentação do candidato pode
ser enviada por email,
assinada e acompanhada
da relação de suas obras
publicadas, que devem
também ser encaminhadas para a ABL, que fica
no Rio de Janeiro, via
correio.
Segundo a assessoria
do cantor, ainda não é
certo para qual vaga Gilberto Gil se candidatará.
Assim como Fernanda

TV Tudo
Flexibilização

TVs e produtoras independentes estão bem
animadas com o avanço
da vacinação contra a Covid-19 no país e projetam
um último trimestre do ano
bastante favorável para
disparar diversas gravações,
entre novelas, séries e programas.
Ninguém deve baixar a
guarda, é verdade, mas a
flexibilização, entende-se,
será até natural.

Penteado

Prestes a iniciar os trabalhos do programa “Jornada
Astral” para o HBO Max, Angélica encarou as tesouras de
Celso Kamura.
Segundo a plataforma de streaming, a atração estreia
ainda este ano.
Instagram

Gravações

ENTRE OS IMORTAIS | Gilberto Gil pode integrar ABL

Montenegro, que ainda
não confirmou sua candidatura, Gil vinha sendo
cotado para a Academia
já há algum tempo e sua
candidatura é bem vista
dentro da instituição.
“Só não vai se não quiser”, disse o jornalista e
escritor Zuenir Ventura
sobre a candidatura de
Montenegro em maio.
Se eleito, Gil será apenas o segundo negro do
quadro atual de 36 membros da instituição, junto
do professor de literatura
carioca Domício Proença
Filho, na ABL desde 2006.

Há hoje na Academia
cinco mulheres.
Além da vaga do diplomata Affonso Arinos
de Mello Franco, morto em 15 de março do
ano passado, declarada
aberta nesta quinta (5),
serão declaradas abertas
a candidaturas as vagas
do jornalista Murilo Melo
Filho, morto em 27 de
maio de 2020, do professor Alfredo Bosi, morto
em 7 de abril de 2021, e
a do advogado e ex-vice-presidente do Brasil
Marco Maciel, morto em
12 de junho.

No último trimestre do
ano, por exemplo, acontecerão as gravações de “Rio
Connection”, da parceria
Globo-Sony, de séries da
Globoplay, retomada de novela no SBT, e outras tantas
produções.
Promessa de uma dramaturgia muito movimentada para empresas, atores
e técnicos.

Descuido

O México é um dos países
que mais tem investido na
produção de séries para televisão e streaming.
Mas com a mesma falta
de atenção, que sempre
existiu nas suas novelas.

Por exemplo:

Chegam a ser escandalosos os erros de continuidade
nas produções mexicanas.
Parece que não ligam ou
não dão importância a isso.
Em “Ingobernable”, por
exemplo. A protagonista,
num determinado momento, cortou o cabelo, mas em
algumas cenas ainda aparece com ele comprido.

Cinema

Glória Pires já tem acertado com a Formata o projeto de um novo filme, com
roteiro de Fernando Ceylão.
Ela será mãe do Whindersson Nunes.

Música

“Loka”, música da Simone & Simaria, com participação de Anitta, está na
trilha sonora de “L.O.C.A.”,
filme de Cláudia Jouvin.
Em seu elenco, Mariana
Ximenes, Débora Lamm,
Roberta Rodrigues e Fábio
Assunção.

Seguindo em frente

As gravações de “Verdades Secretas 2”, do Walcyr

Celso Kamura e Angélica

Roberto Bomfim, no ar na
reprise de “Império”, também já está participando
normalmente das primeiras
gravações de “Pantanal”.
Antes, teve que concluir,
meio que a toque de caixa,
sua participação em “Nos
Tempos do Imperador” e,
ainda, o trabalho em “Gênesis”.

guem os trabalhos de pré-produção do “Show dos
Famosos”...
• ... Mas a Globo ainda não
informa nada sobre elenco.
• “Programa Raul Gil”,
neste sábado, no SBT, tem
as participações de Luísa
Mell e Benjamin Back.
• Neste domingo, 11h, a
Band transmite a sétima
etapa da temporada da
Stock Car deste ano...
• ... Narração de Sérgio
Maurício, comentários de
Reginaldo Leme e Felipe
Giaffone, com reportagens
de Celso Miranda.
• “Verdades Secretas 2”,
do Walcyr Carrasco, terá
exatos 50 capítulos.

Bate – Rebate

C´est fini

• HBO Max está anunciando para o dia 15 a chegada dos episódios finais
de “Hard”, série com Natália Lage.
• Arnaldo Ribeiro já tem
participação confirmada no
“Revista do Esporte Debate” da TV Cultura...
• ... Mauro Cezar Pereira
também.
• Em São Paulo, prosse-

A ordem ainda é a mesma nos bastidores de “Pantanal”: ninguém do seu
elenco está autorizado a
dar entrevistas a quem quer
que seja.
E muito menos postar
nas redes sociais qualquer
detalhe da novela. Silêncio
obrigatório.
Ficamos assim. Mas
amanhã tem mais. Tchau!

Carrasco e direção de Amora Mautner, continuam nos
estúdios Globo.
Tudo seguindo conforme
o planejado, inclusive com
seu lançamento previsto
para outubro.

Duas
canoas

CULTURA
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
É hora de celebrar, mesmo que os resultados
concretos ainda não
estejam totalmente consolidados. É
hora de celebrar, porque a alma precisa de mais regozijo, se deleitando com
tudo que está colocando em marcha.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Para que as iniciativas
que você tomar agora se
sustentem por um bom
tempo, você precisará aceitar que, de
imediato, nem todos os resultados
serão como você deseja, mas dentro
das possibilidades disponíveis.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Agora é um momento
digno de sua natureza,
porque valerá a pena você se atrever a
fazer algo diferente de todos os dias,
algo que lhe permita sentir o espírito
de aventura circulando pelas suas
veias de novo.

TOURO | 21/4 a 20/5
Devaneios, sono e
sonhos, cansaço fora
do comum, todas essas
são condições que apontam a uma
necessidade básica, a de você passar
mais tempo navegando na vida interior, na qual acontecem coisas muito
importantes.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Agora é um momento
de recolhimento, tendo
cuidado para que isso
signifique uma reflexão alegre e
descontraída sobre o curso dos
acontecimentos, independente de
quão complexo e difícil pareça ser o
cenário.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Nem tudo acontece do
jeito que você gostaria e,
além disso, há pessoas atrapalhando
bastante seu dia a dia. Porém, nada
disso veio para ficar nem tampouco
para castigar você. São episódios que
vão acabar. Só isso.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
O problema é sempre o
mesmo, buscar longe o
que está ao alcance da
mão, porém, oculto pela sua obviedade. É hora de enxergar com novos
olhos tudo que faz parte de sua rotina,
pois, aí encontrará muito regozijo.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Nem tudo é um mar de
rosas, porém, tampouco
sua alma há de cair no
abismo do convencimento de que a
vida passou a ser um mar de lágrimas
e sofrimento. Mantenha a cabeça no
lugar, porque a vida continua sendo
uma brincadeira.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Se as expectativas que
você projeta aos relacionamentos significativos
de sua vida não puderem ser satisfeitas de imediato, procure não desistir,
nem muito menos reagir a isso como
se fosse uma contrariedade.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Para você evitar os
extremos de otimismo
e pessimismo, uns tão
nocivos quanto os outros, procure
enxergar tudo com o maior realismo
possível, julgando de forma imparcial
os acontecimentos e pessoas
envolvidas.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Cresça e apareça, mas
para que essa atitude
seja benéfica, você tem de, o tempo
inteiro, se preparar para ela, agregando conhecimento, experiência e
vontade de manifestar sua alma com
atrevimento.

PEIXES | 20/2 a 20/3
As fantasias se misturam aos pressentimentos, e isso precisa
ser controlado por você, já que os
resultados de umas e outros são
completamente diferentes. Pressentimentos são realizações, fantasias são
decepções.

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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FINAL

Brasil busca
biolímpico
no futebol

COB

Seleção enfrenta a Espanha neste
sábado, às 8h30 (horário de Brasília)

FOLHAPRESS
TÓQUIO

Brasil enfrenta a Espanha neste sábado (07), em
Yokohama, em partida que
vale a medalha de ouro
no futebol masculino das
Olimpíadas de Tóquio.
O jogo Brasil x Espanha
acontece às 8h30 (de Brasília) e terá transmissão ao
vivo.
Após conquistar duas vitórias, um empate e somar
sete pontos, a seleção brasileira fechou a fase de grupo na primeira posição do
Grupo D. Nas quartas de
final superou o Egito por 1
a 0 e na semi passou pelo

México nas penalidades
após empate em 0 a 0
A seleção espanhola
venceu um jogo e empatou
outros dois para avançar
ao mata-mata na primeira
posição do Grupo C. Goleou a Costa do Marfim por
5 a 2 nas quartas e venceu o
Japão por 1 a 0 na semifinal
Campeão na Rio-2016,
o Brasil, que já soma um
ouro, três pratas e dois
bronzes no futebol masculino em toda a história
dos Jogos Olímpicos, agora
busca a segunda medalha dourada. A Espanha é
dona de um ouro, em 1992,
e de duas pratas, e também
vai em busca da segunda
conquista
Os brasileiros já são recordistas de medalhas garantiram a sétima com

INVICTA | Com três vitórias e dois empates, a seleção brasileira manteve a base durante toda a competição

a vitória sobre o México
nos pênaltis, tendo duas
a mais do que a Hungria
e as antigas União Soviética e Iugoslávia - e tentam entrar no grupo dos
bicampeões
olímpicos.
As outras seleções que
têm duas medalhas de
ouro são a Grã-Bretanha
(1908 e 1912) - que disputa os Jogos com as nações do Reino Unido -, o

Uruguai (1924 e 1928), a
Hungria (1960 e 1964) e
apenas a Argentina (em
2008 e 2012) na chamada
era moderna dos jogos de
futebol nas Olimpíadas.
A medalha de bronze ficou
com o México, que venceu
o Japão por 3 a 1 na decisão
do terceiro lugar, em Saitama, nesta sexta-feira.
Invicta nas Olimpíadas, com três vitórias e

PERSONAGEM

Diante do México, ele foi
substituído por Paulinho.
O Brasil conta com o artilheiro do torneio: Richarlison, com cinco gols.
Preocupação da comissão técnica antes das Olimpíadas, a defesa canarinho
mostrou dificuldades em
alguns momentos, mas
vem em bom momento,
sem ter sido vazada nas
duas últimas partidas.

CONQUISTA

Jogos reerguem maratonista
A única sensação que
Daniel Chaves, 32, deseja
sentir na noite deste sábado (7) é a de esgotamento
físico. A percepção de que
entregou tudo e de que
pode ir embora do Japão
sem arrependimentos. “Já
competi muito na minha
vida, vivi todas as emoções possíveis. Só quero
estar pronto e, no final,
saber que não tinha mais
de onde tirar. São quase
15 anos querendo participar das Olimpíadas. Eu
era como o ratinho atrás
do queijo. Agora consegui
pegá-lo”, afirma.
O queijo de Chaves é
correr, algo que lhe trouxe as maiores euforias de
sua vida e também o fez
cogitar o suicídio, assunto
que não quer tocar agora. “Estou num momento
tão bom na minha vida.
Saí de pensar no negativo para acreditar que poderia ter algo melhor no
dia seguinte. Agora estou
muito confiante.” Ele já
tinha passado perto das
Olimpíadas outras vezes.
Não deu muita importância a Pequim-2008 porque
era muito jovem. Tinha 20

dois empates, a seleção
brasileira manteve a base
durante toda a competição e deve contar com
força máxima na final.
Desfalque na semifinal
por conta de uma contratura muscular na coxa
esquerda, o atacante
Matheus Cunha voltou
a treinar com bola nos
últimos dois dias e deve
retomar a titularidade.

Divulgação

Teixeira recebe 1ª de
3 medalhas do boxe
Abner Teixeira recebeu,
nesta sexta-feira (6), a medalha de bronze no boxe
das Olimpíadas de Tóquio-2020. O brasileiro de
24 anos foi derrotado pelo
cubano Julio de la Cruz na
última terça-feira (3), nas
semifinais da categoria
até 91 kg (peso pesado).
Como nas Olimpíadas,
não há disputa de terceiro
lugar na modalidade, os
dois perdedores das semis recebem a medalha
de bronze. A cerimônia
aconteceu após a final da
categoria. O ouro ficou
com Julio de la Cruz, algoz

do brasileiro, a prata com
o russo Muslim Gadzhimagomedov e o outro
bronze, com David Nyika,
da Nova Zelândia.
Assim, Abner foi o primeiro da equipe brasileira
a receber sua medalha.
Além dele, Bia Ferreira e
Hebert Conceição estão
nas finais de suas categorias, e lutam para conquistar o ouro - mas já garantiram ao menos a prata. Em
Tóquio, o Brasil somará
três medalhas na modalidade, igualando o recorde
da Londres-2012.
| FOLHAPRESS
Divulgação

SUPERAÇÃO | Daniel Chaves só quer iniciar e terminar a maratona em Tóquio

anos. Mas considera que
estava pronto para Londres-2012 e que aqueles
poderiam ter sido “os Jogos”. Lesionou-se na última prova antes da viagem.
Na Rio-2016, tentou se
classificar para os 10.000
m, mas não atingiu o índice necessário. Após a

realização do megaevento
no Brasil, os contratos de
patrocínio
terminaram,
e Chaves se trancou em
casa, não competiu mais e
ficou deprimido.
Apesar de dizer considerar a maratona uma prova
“aberta” em Tóquio, o que
ele deseja apenas é iniciar

e terminar a prova. Fechar
um ciclo de tantos altos e
baixos. Talvez, quem sabe,
dona Célia Maria o acompanhe pela TV. “Ela fica
feliz com a minha carreira.
Talvez quando acontecer,
ela vibre mais. Minha mãe
fica feliz se eu falar que estou bem.”
| FOLHAPRESS

BRASIL | Abner Teixeira foi bronze na categoria pesado
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Brasil atropela e vai à final de vôlei
Seleção brasileira feminina vai enfrentar os Estados Unidos neste domingo à 1h30 (horário de Brasília)
COB

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Se existiam dúvidas sobre como a seleção brasileira feminina de vôlei
reagiria ao corte de Tandara no mesmo dia da
semifinal das Olimpíadas de Tóquio, a resposta
veio logo de cara diante
das coreanas: com uma
atuação arrasadora para
garantir vaga na decisão
em busca do tricampeonato olímpico. A vaga na
final também garantiu a
campanha com o maior
número de medalhas
do Brasil na história dos
Jogos Olímpicos. São 20
presenças no pódio asseguradas, superando as 19
da Rio-2016.
No domingo, à 1h30
(de Brasília), o último
capítulo da trajetória verde-amarela no Japão será
contra os Estados Unidos. O placar de 3 sets a

DISPUTA | Garantiu a campanha com o maior número de medalhas do Brasil na história dos Jogos Olímpicos

0 ( 25/16, 25/16 e 25/16)
nesta sexta-feira (6) fez
a partida que garantiu
mais uma medalha para
o vôlei do Brasil parecer
protocolar, mas as horas
anteriores não tiveram
COB

nada de marasmo.
A equipe foi surpreendida com o corte da sua
oposta titular na madrugada desta sexta-feira, no
horário do Japão (tarde
de quinta no Brasil). O

COB (Comitê Olímpico
do Brasil) informou ter
recebido uma notificação da ABCD (Autoridade Brasileira de Controle
de Dopagem), por email,
sobre a suspensão pro-

visória da atleta por potencial violação de regra
antidoping. O vice-presidente do COB, Marco La
Porta, chefe da delegação
brasileira, acionou o técnico Zé Roberto. Houve

consenso formado para
que Tandara retornasse
ao Brasil, enquanto dirigentes tentavam blindar
o restante da equipe sobre a notícia. “Montamos
uma estratégia que, de
alguma forma, tivesse o
menor impacto possível
na equipe psicologicamente”, afirmou La Porta
à reportagem.
A comissão técnica se
reuniu com atletas, mais
tarde, para comunicar o
episódio, e o time fez um
pacto de não se manifestar nas redes sociais sobre o tema e se concentrar apenas no jogo.
A concentração esteve visível durante todo
o confronto. Rosamaria,
a substituta de Tandara
que já havia feito a diferença nas quartas de
final, terminou com 10
pontos. A maior pontuadora foi Fernanda Garay,
com 17. A outra ponteira titular, Gabi, em mais
uma atuação produtiva
no passe e no ataque, terminou com 12 pontos.

SALTOS ORNAMENTAIS

Revelação se classifica às semi

APLAUSOS | Kawan Figueiredo Pereira, de 19 anos

Com apenas as pontas
dos pés apoiadas na plataforma e de costas para a
piscina, Kawan Figueiredo
Pereira, 19, fechou os olhos
antes do salto e quem estava em volta na piscina
do Centro Aquático de
Tóquio fez silêncio. Foram
quatro piruetas e a queda
na água com o corpo mais
reto possível. Das poucas
pessoas presentes no local,
duas aplaudiram.
Ao fazer 371,65 pontos
e ficar na 17ª colocação, a
maior revelação dos saltos

sincronizados do país se
classificou para as semifinais na plataforma de 10m
individual. As vagas para a
final serão disputadas nesta sexta-feira (6), 22h, horário de Brasília.
Para os olhos de um espectador comum, é difícil
descobrir o que ele fez errado. Não só Kawan, mas
quase todos os outros
competidores
parecem
realizar saltos perfeitos.
Estes recebem notas entre
6 e 7,5. Ninguém ganha 10.
Mas o brasileiro sabe o que

não foi de acordo com o
planejado.
“O primeiro salto foi
bom, mas houve alguns da
minha série [de seis tentativas] que dava para acertar melhor. Passei [para a
semifinal], fiz minha parte.
Amanhã [noite de sexta, 6,
no Brasil] vou fazer uma
competição bem melhor
e consertar o que tem de
ser consertado”, explicou o
brasileiro.
Ele e Isaac Souza, 22, são
apontados como o futuro
da modalidade do país.

Também presente na qualificatória, Isaac ficou em
20º. Classificaram-se os 18
melhores.
O passado esportivo da
maioria dos competidores é a ginástica artística.
Há semelhanças óbvias. O
malabarismo, a necessidade de começar cedo e ter
determinado biotipo. Isso
não é uma questão fechada. O talento de Kawan foi
percebido no futebol e graças às suas comemorações
de gols, que chamaram
mais atenção. | FOLHAPRESS

HOJE

COB

Hipismo se classifica para
a final da prova de saltos
A equipe brasileira de
hipismo saltos se classificou para a final da disputa por equipes das Olimpíadas de Tóquio-2020.
O Brasil somou 25 pontos perdidos e ficou em 8º
lugar no qualificatório. A
equipe foi composta por
Marlon Zanotelli, Pedro
Veniss e Rodrigo Pessoa.
Zanotelli, montando Edgard M, completou o percurso sem penalidades.
Com a experiente mon-

taria Quabri de L Isle,
Pedro Veniss sofreu uma
penalização e também
perdeu um ponto por
tempo (5 no total).
Já Rodrigo Pessoa, com
Carlito’s Way 6, teve mais
dificuldade,
cometendo quatro penalidades
no percurso e perdendo
mais 4 pontos por tempo
(total de 20).
A Suécia liderou o qualificatório, com os três
conjuntos sem cometer

faltas. Os demais classificados foram: Bélgica,
Alemanha, Suíça, EUA,
França,
Grã-Bretanha,
Holanda e Argentina,
Uma das potências da
modalidade, a Irlanda foi
eliminada após não completar o primeiro percurso com o cavaleiro Shane
Sweetnam.
A final será neste sábado (7), às 7h (horário de
Brasília).
| FOLHAPRESS

SALTOS | Equipe brasileira disputa final neste sábado, às 7h, horário de Brasília
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BRASILEIRÃO
Cesar Greco / Palmeiras

BRASILEIRÃO

Contra o Athletico-PR,
São Paulo tenta reagir

EM CASA | Jogadores do Palmeiras participam de treinamento para a partida deste sábado contra o Fortaleza, em SP

Líder Palmeiras recebe
o Fortaleza hoje à noite
Invicto há dez partidas, Verdão enfrenta “pedra no sapato” dos paulistas
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Líder do Campeonato
Brasileiro, o Palmeiras
enfrenta neste sábado
(7) um adversário que
deu trabalho a times
paulistas recentemente, o Fortaleza. A equipe do Ceará derrotou
Corinthians e São Paulo, ambos por 1 a 0, em
partidas pela 11ª e 12ª
rodadas, respectivamente. O duelo com os palmeirenses será às 21h,
no Allianz Parque. TNT

e Premiere vão exibir o
confronto.
Desta vez, porém, o
time comandado pelo
técnico argentino Juan
Pablo Vojvoda deve ter
uma dificuldade ainda
maior, afinal a equipe
alviverde não só está na
ponta da Nacional, com
32 pontos, como também
está invicta há dez jogos,
com dez vitórias e um
empate, sendo oito duelos pelo torneio.
“Será um bom desafio
para nós enfrentar um
time como o Palmeiras,

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

PG
32
31
28
27
24
23
22
19
19
17
17
17
16
15
15
13
12
11
7
4

J
14
14
15
14
12
13
14
14
14
14
14
13
13
15
14
13
14
14
12
14

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

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

• 15ª RODADA
Ontem (6/8)
19h – Sport 0 x 0 RB Bragantino
Hoje (7/8)
18h – Athletico-PR x São Paulo
21h – Palmeiras x Fortaleza
21h – Cuiabá x Bahia

Amanhã (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

Até por isso o treinador
alviverde não deve poupar seus jogadores mesmo com a proximidade
do esperado duelo com
o São Paulo, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Na terça (10),
ocorre a partida de ida, no
Morumbi. O jogo de volta
será na terça (17), no Allianz Parque. No treino
desta sexta-feira (6), o
comandante português
realizou uma atividade
na Academia de Futebol e
trabalhou com seus titulares visando o confronto.

duas derrotas, diante
de Fortaleza (1 a 0) e
Flamengo (5 a 1), e o
empate com o Palmeiras (0 a 0).
O resultado no clássico, aliás, ainda ecoa
no Morumbi, onde o
jogo ocorreu. Os donos
da casa tiveram dois
gols anulados e um
pênalti cancelado pelo
VAR, em decisões que
deixaram os tricolores
bastante irritados com
a arbitragem.
O confronto também
foi uma prévia do esperado encontro entre os
rivais na próxima terça-feira (10) pelas quartas
de final da Libertadores.
O jogo de ida será no
Morumbi, às 21h30. A
volta está marcada para
o dia 17 de agosto, no
Allianz Parque.

| FOLHAPRESS
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JOGO | O técnico do São Paulo, Hernán Crespo

FUTURO DO CRAQUE

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

primeiro colocado do
Brasileiro e que tem jogadores muito importantes
e de grande qualidade”,
reconheceu o técnico da
equipe cearense.
Abel Ferreira é outro que
não espera um confronto
fácil. O Fortaleza está na
terceira posição do Nacional, com 27 pontos, cinco
atrás dos palmeirenses.
Além disso, é o único clube do Nordeste que segue
vivo na disputa da Copa
do Brasil. Está nas quartas
de final, fase na qual vai
enfrentar o São Paulo.

Enquanto avança nas
competições de mata-mata que disputa, Copa
do Brasil e Libertadores,
o São Paulo segue com
péssima campanha no
Campeonato Brasileiro.
O time está na zona de
rebaixamento, na 17ª, e
precisa buscar logo uma
reação para não deixar
a pressão afetar seu desempenho em outros
torneios.
Neste sábado (7), a
equipe do técnico Hernán Crespo vai encarar
o Athletico-PR, às 18h,
na Arena da Baixada,
pela 15ª rodada do Nacional. O confronto não
terá transmissão ao vivo
pela TV.
O Tricolor busca a
terceira vitória. Com
12 pontos somados, a
equipe está há três rodadas sem vencer, com

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

PSG está perto de acordo com Messi
Oficialmente fora do
Barcelona há apenas um
dia, Lionel Messi ainda
não aceitou a proposta
do PSG, mas, no entendimento do clube francês,
o anúncio do argentino é
apenas questão de tempo. Segundo o jornal AS,
fontes próximas ao clube
enxergam o acordo como
“iminente”, dando como
certa a contratação para a
temporada.
Existe ainda no radar
do PSG o fator Mbappé.
O jornal aponta que seria
economicamente inviável manter Messi, Neymar
e o jovem atacante no
plantel, e a contratação
do argentino poderia significar a saída do francês.
Uma venda imediata de
Mbappé na casa dos 180
milhões de euros (R$ 1,1
bilhão) poderia custear
a folha de pagamento de
Messi por pelo menos

Arquivo / TodoDia Imagem

RUMO À FRANÇA | Messi ainda não aceitou proposta do PSG, mas está a caminho

duas temporadas, além
do bônus de transferência
e eventuais comissões. O
L’Equipe, da França, fala
em um salário anual de
80 milhões de euros (R$
487 milhões) para o argentino.
Desde o fim da última
temporada, Mbappé re-

luta em renovar seu contrato com o PSG. Nem
mesmo a renovação de
Neymar e das contratações badaladas para a
temporada, como a de
Donnarumma e Wijnaldum teriam feito com
que o atacante mudasse
de ideia. Segundo a im-

prensa europeia, o desejo
do atleta é a transferência
ara o Real Madrid.
Em entrevista coletiva,
o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, afirmou
que “o clube está trabalhando” para a contratação.
| FOLHAPRESS
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