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na Libertadores
São Paulo e Palmeiras
começam a decidir quem
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TERÇA

Esportes

Vacinação em Americana e Sumaré
avança hoje para faixa dos 18 anos
Ambas as cidades dão início nesta terça-feira à imunização da última parcela entre os adultos na campanha
contra o novo coronavírus; Nova Odessa, que já iniciou esta faixa etária no sábado, registra alta adesão P3
Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Pacote de verba na área social
reserva R$ 258 mil à região
O governador João Doria autorizou nesta segunda-feira
(9) o repasse de R$ 9,8 milhões do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) para Fundos Municipais de Assistência Social de 406 municípios paulistas. Na região, Americana, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré estão
na lista de municípios contemplados, totalizando pouco
mais de R$ 258 mil em recursos liberados para as quatro
cidades.
04 Cidades

Emprego: rede
de restaurantes
abre seleção
para 49 vagas

Santa Bárbara
retoma aulas
presenciais na
rede municipal

05 Cidades

05 Cidades

DE VOLTA À ESCOLA | Rede municipal de Santa Bárbara retomou aulas presenciais nesta segunda-feira
Christian Aslund / Greenpeace / Divulgação

AQUECIMENTO GLOBAL | Painel Intergovernamental de Mudança do Clima da ONU divulgou relatório pessimista nesta segunda-feira

IPCC: mudança Exército no DF Covid: mortes
no clima global fará desfile de em Americana
é irreversível
blindados hoje passam de 800
08 Brasil + Mundo

07 Brasil + Mundo

03 Cidades
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O rosto de Nero

27°
13°
Predomínio
de sol
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,21%
R$ 5,247

Euro

+ 0,02%
R$ 6,158

Bovespa

+ 0,17%
123.019 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

RICARDO VIVEIROS
JORNALISTA, ESCRITOR E
PROFESSOR

Há 1.953 anos morreu
Nero, imperador de Roma.
Dos quatro membros da
Dinastia Júlio-claudiana,
apenas Cláudio, o penúltimo, tentou a prosperidade
de Roma. A esposa Messalina conspirou contra ele
e foi condenada à morte.
Naquele tempo, liberdade
era algo perigoso, divergir
dos poderosos um crime
grave.
O primeiro reinado da
polêmica dinastia foi de
Tibério, e não promoveu as
necessárias reformas políticas, econômicas e sociais.
Com o tempo, Tibério tornou-se paranóico, imaginando conspirações e golpes mudou-se para a ilha
de Capri de onde governou
até a morte. Seu apego ao
poder era tão grande, que
mandou matar boa parte
de seus familiares e ordenou o assassinato de senadores, provocando um
período de muito medo e
insegurança.
O sucessor, Calígula,
cresceu nesse ambiente e
se mostrou um igualmente
instável e desequilibrado
mental. Entre outros ab-

surdos nomeou seu cavalo,
“Incitatus”, cônsul romano.
As perseguições tornaram-se prática durante seu reinado, muitas famílias foram executadas. A prática
da violência, alimentando
uma cultura do ódio, se estendeu pelos períodos seguintes de Cláudio e Nero.
Em 68 d.C., a classe política havia chegado ao limite diante da instabilidade
política. Nero Claudius
Cæsar Augustus Germanicus, indicado pelo tio
Claudio, governou de 13

Depois de muitos
erros, Nero foi
declarado inimigo do
Estado e fora da lei
de outubro de 54 d.C até
sua morte, a 9 de junho de
68 d.C.. O reinado de Nero
está associado à tirania, ao
populismo e à extravagância. Marcado por execuções sistemáticas, incluindo a da própria mãe e a
do meio-irmão, Britânico,
sem falar do assassinato de
uma esposa grávida. Entre
as imagens que se eternizaram está a de Roma
queimando, incêndio supostamente ordenado por
Nero, enquanto tocava sua
lira. O histrionismo, unido ao desejo pueril de ser
aplaudido, levou-o a participar de corridas de biga.
Aliados políticos e po-

pulares que o viam como
mito, eram os principais
conselheiros de Nero. Mesmo com histórico de atleta,
Nero conduziu um carro
de 10 cavalos e quase morreu ao sofrer uma queda.
Embora não fosse o melhor
dos participantes, ganhou
todas as coroas de louros
e as expôs ao público em
um desfile. As vitórias de
Nero nas competições são
atribuídas ao poder e ao
suborno dos juízes.
Depois de muitos erros e
de arruinar as finanças romanas de modo irresponsável, como na construção
do seu palácio dourado,
Nero foi declarado inimigo
do Estado e fora da lei. Fugiu acompanhado apenas
pelo secretário Epafrodito,
e se suicidou antes de ser
apanhado pela guarda pretoriana que lhe perseguia.
O imperador mentiu até a
morte, foi o fiel secretário
quem, a seu pedido, o apunhalou. As últimas palavras
de Nero comprovam sua
infinita vaidade e a certeza
de que, como político, era
um grande canastrão: “Que
artista falece comigo!”
Irresistível não comparar o passado com fatos
atuais: populismo, vaidade pessoal, atitudes despóticas, mentiras, desfiles
gloriosos, intenção em se
perpetuar no poder e outras similitudes. O ministério do bom senso adverte:
a história ensina, alerta e,
até mesmo, pode prevenir
problemas.

IMAGEM DO DIA
Rovena Rosa / Agência Brasil

FRASE DO DIA

É o tratamento
cada vez mais
harmonioso e
produtivo entre
o Executivo e o
Legislativo

Natanael Leal

JARDIM DAS CEREJEIRAS | Impossível não parar para apreciar o início da floração

das cerejeiras no Parque do Carmo, zona leste da capital paulista.
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Duas notícias recentemente divulgadas, referentes à eleição da classe,
mancham o até então
presente protagonismo
da OAB-SP em relação
a questões de interesse
público, neste caso, mais
especificamente, a questão de saúde pública do
momento: a pandemia
provocada pelo coronavírus. Notadamente com
o aumento da variante
delta no estado de São
Paulo.
A primeira das notícias
refere-se ao pedido feito
por advogados paulistas
à CPI da Covid-19 para
que tomem medidas em
face das eleições de classe deste ano, as quais até
o momento estão previstas para serem presenciais. Os advogados demandam que o Senado
Federal convoque o atual
presidente da citada seccional, a fim de que este
esclareça os motivos para
a não realização de eleições online.
A segunda é a matéria
que traz a insólita atitude
do próprio sindicato dos
funcionários da OAB-SP,
que demandam contra a
entidade judicialmente,
por meio de ação civil
pública, para que esta
seja obrigada por força
de sentença a realizar
eleições pela via remota,
online.
Difícil se torna distinguir qual das duas matérias traz mais vergonha
ao advogado bandeirante, que, até bem pouco
tempo, mesmo que não
com a amplitude plenamente desejada, podia se
orgulhar de pertencer a
tal seccional.

Santa Bárbara d’Oeste

Ao entregar a MP que cria o
Auxílio Brasil na Câmara

facebook.com/jornaltododia

JOÃO IBAIXE JR.
ADVOGADO CRIMINALISTA E
EX-DELEGADO DE POLÍCIA

A OAB-SP foi entidade que esteve à frente
em grandes campanhas
importantíssimas para
o estado e o país, como,
por exemplo, aquela que
confrontava o trote estudantil violento, outra
que divulgava a questão
da inclusão social de pessoas portadoras de deficiências, outra ainda que
lutava contra a falta de
ética na política e tantas
outras.
Hoje, ela não consegue
enxergar a problemática
fundamental da nossa
sociedade, aliás, não só
nossa, mas do mundo!
Não consegue a OAB-SP perceber que uma
eleição, com a proporção
que demanda a da nossa classe, irá exigir uma
movimentação enorme
de pessoas, com implicações não só nos locais
de votação (que já são
muitos), mas também
no transporte público e
no trânsito? Será que não
se consegue prever que
advogados, cidadãos e
transeuntes irão se cruzar numa oportunidade
em que todos buscam se
preservar do excessivo
contato pessoal?
Enquanto uma parte
do poder público luta
para convencer as pessoas da importância do
distanciamento social,
enquanto nosso país
luta contra a ignorância
dos negacionistas e antivacinas, a OAB-SP se
queda inerte, em berço
esplêndido, esquecida de
uma de suas principais
funções, que é a batalha
pela cidadania, pelos direitos de nossos conterrâneos bandeirantes e
brasileiros e, atualmente,
mais do que nunca, pela
preservação da saúde de
nosso próximo.
A eleição digital deveria
ser a campanha de maior
vigor a ser abraçada pela
entidade, a demonstrar
e acompanhar sua atuação, que sempre esteve à
cabeceira das pautas de
interesse local e nacional.

FALECIMENTOS

JAIR BOLSONARO

Fale conosco

Saúde pública exige
medidas imediatas
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COVID-19

Americana e Sumaré
iniciam hoje vacinação
nos jovens de 18 anos

Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Ambas as cidades dão início nesta terça à imunização
da última faixa etária entre os adultos na campanha
DA REDAÇÃO
REGIÃO

As prefeituras de Americana e de Sumaré
anunciaram nesta segunda-feira o início da
campanha de imunização contra a Covid-19 na
última faixa etária entre
os adultos. Em ambas as
cidades, moradores com
18 anos começarão a ser
vacinados nesta terça-feira (10).
AMERICANA
Em Americana, o início da nova faixa etária
foi anunciado depois
que a Secretaria de Saúde recebeu, nesta segunda-feira (9), mais
um lote com 12.691 doses de vacinas contra a
Covid-19, sendo 3.576
doses da Pfizer e 5.760
da CoronaVac, ambas
para aplicação da pri-

meira dose em pessoas
com idades entre 18 e 24
anos. No caso de Americana, a Saúde já vacina
acima dos 20 anos desde
o último sábado.
Além dos imunizantes
de primeira dose, o município também recebeu
3.355 doses da vacina
AstraZeneca, que serão
destinadas à segunda
dose aos portadores de
comorbidade, portadores de deficiência permanente e motoristas.
Em
Americana,
o
agendamento continua
obrigatório e deve ser feito pelo site www.saudeamericana.com.br
A segunda dose está
sendo aplicada na população em geral, de acordo
com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação
no cartão de vacinação.

SUMARÉ
Em Sumaré, a prefeitura também anunciou
nesta segunda o avanço
da campanha de vacinação contra a Covid-19
para o público de 18 anos
ou mais. Assim, moradores nascidos a partir do
ano de 2003 começarão
a receber a primeira dose
da vacina a partir desta
terça-feira (10).
A vacina está sendo
aplicada em sete pontos
descentralizados, atendendo a todas as regiões
da cidade, de segunda
a sexta-feira, entre 9h e
16h. Não é preciso agendamento.
Para receber a dose, é
necessário
apresentar
RG, CPF e comprovante
de endereço no nome
da pessoa a ser vacinada
ou cônjuge (neste caso,
levar a certidão de casamento).

NOVA ODESSA | Mais de 1.600 doses de vacinas aplicadas entre sábado e ontem

Nova Odessa tem alta adesão de jovens
Primeira cidade da
região a iniciar a vacinação contra a Covid
nos jovens com 18 anos,
Nova Odessa registrou
alta adesão de moradores desta faixa etária no
primeiro dia aberto aos
jovens, no último sábado. Segundo a prefeitura,
o “mutirão” realizado no
sábado (7) no Ginásio
de Esportes do Jardim
do Santa Rosa terminou
com 817 doses aplicadas,

a maior parte em jovens
de 18 a 29 anos. Devido
à grande procura, acabaram sendo disponibilizadas mais do que as 600
doses de vacinas inicialmente previstas.
Com mais as 819 doses
aplicadas nesta segunda-feira (9), novamente
com a presença majoritária de moradores
abaixo dos 30 anos, as
equipes da prefeitura de
Nova Odessa alcança-

ram a um total de 45.574
vacinas utilizadas até o
momento.
Já são 36.113 os novaodessenses com ao menos uma dose da vacina,
o equivalente a 59,24%
da população da cidade,
estimada pelo IBGE em
60.956 pessoas, além
de 11.461 com segunda dose ou dose única,
perfazendo 18,80% com
esquema vacinal completo.
| DR

VACINAÇÃO CONTRA COVID

PANDEMIA

Com mais três vítimas, Americana Americana atinge 84,5% dos
passa de 800 mortes pela Covid adultos com ao menos uma dose
A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica,
informou nesta segunda-feira (9) que foram
registrados mais três
óbitos por Covid-19 na
cidade, entre os dias 6 e
7 de agosto. As vítimas
foram duas mulheres,
de 62 e 75 anos, e um
homem de 59. Com esses três falecimentos,
a cidade chegou a 801
mortes pela Covid-19
desde o início da pandemia, em março de 2020.
Além dos falecimentos, o município registrou mais 114 novos
positivos da doença,
sendo 55 após realização de Testes Rápidos,
dos quais 48 estão em
isolamento domiciliar e
sete já recuperados; e 59
após exames PCR, dos
quais 17 estão em isolamento domiciliar, 34 já
recuperados, cinco estão internados, além dos
três óbitos registrados.

Arquivo / TodoDia Imagem

HOSPITAL MUNICIPAL | Americana supera 800 óbitos

O boletim trouxe dois
novos casos suspeitos
da doença.
Assim, o quadro geral
da Covid-19 em Americana passou a ser de
26.091 casos positivos
desde o começo da crise
sanitária, sendo 19 internados, 801 óbitos, 405
em isolamento domiciliar, 24.866 recuperados e 33 casos suspeitos
aguardando resultados
de exames. Além disso,
o município contabiliza

agora 46.293 casos que
eram considerados suspeitos, mas que já foram
descartados pelo resultado de exame negativo.
Nesta segunda-feira
(9), a taxa geral de ocupação de leitos hospitalares
para Covid-19 no município era de 47,06% de
leitos com respiradores
(de 68 no total, 32 estão
ocupados) e de 50% de
leitos sem respiradores
(de 78 no total, 39 estão
ocupados). | DA REDAÇÃO

Americana
aplicou,
nesta segunda-feira (9),
mais 1.256 doses da vacina contra a Covid-19.
Foram vacinadas 331
pessoas com a primeira
dose e 925 com a segunda dose.
Receberam a primeira
dose 299 pessoas com
22 anos ou mais, 13 gestantes e puérperas, dois
idosos, oito pessoas acamadas, um morador de
rua, duas pessoas portadoras de deficiência
permanente e seis indivíduos com idade entre
20 e 24 anos com a xepa
da vacina.
A segunda dose foi
aplicada em 89 profissionais de saúde, 255 idosos,
duas gestantes, 447 pessoas portadoras de comorbidade, duas pessoas
portadoras de Síndrome
de Down, seis portadores de deficiência permanente, nove pessoas
acamadas, 15 renais crônicos e 100 moradores da
população em geral.

Divulgação

COVID | Vacinação avança

Com isso, o total de
doses aplicadas é de
221.899, sendo 158.248
da primeira dose, 57.584
da segunda e 6.067 de
dose única.
Em percentuais, isso
significa que Americana
alcançou nesta segunda-feira 84,52%da popu-

lação vacinável com ao
menos uma dose da vacina, e 33,99%da população vacinável já completou a imunização. A
prefeitura considera “vacinável”, até o momento,
187 mil moradores com
mais de 18 anos.
Nesta terça-feira, o esquema vacinal será o seguinte: receberão a primeira dose os moradores
com 18 anos ou mais,
gestantes e puérperas,
portadores de comorbidade, portadores de
deficiência permanente
e profissionais da Educação, todos com 18 anos
ou mais.
A segunda dose está
sendo aplicada na população em geral, de acordo
com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação
no cartão de vacinação.
O agendamento deve
ser feito pelo site www.
saudeamericana.com.br.
| DA REDAÇÃO

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

TRANSPOSIÇÃO DA ANHANGUERA
O presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins
(PV), participou na sexta-feira (6) em Nova Odessa
de reunião do Parlamento Metropolitano da RMC, que
reúne os presidentes dos legislativos da região metropolitana de Campinas. Participaram do encontro 13
parlamentares das 20 cidades. Durante a discussão do
tema, Martins (foto) pautou a transposição da Rodovia Anhanguera, em Americana. “Em 2017 a prefeitura
firmou um TAC com o Ministério Público que exigiu a
construção de dois viadutos, um no km 122.5 e o outro
no km 124.1, como medida para resolver o trânsito no
Pós Anhanguera, estabelecendo que enquanto isso não
ocorrer, novos empreendimentos na região não serão
liberados”, comentou.

TRANSPOSIÇÃO DA ANHANGUERA (2)
Martins lembrou que em junho deste ano ocorreu uma reunião
entre o Executivo americanense e o diretor geral da Artesp
para discutir a viabilidade da construção de uma marginal
à rodovia para o escoamento do tráfego dos moradores da
Praia Azul e Praia dos Namorados, visando desafogar a rodovia neste trecho. “A administração tem buscado alternativas
para resolver o problema, visto que o prazo estabelecido
no TAC está passando”, concluiu. Ao final da reunião, ficou
definido que será marcado um encontro presencial na Artesp
para que os membros do Parlamento cobrem maior atenção
e celeridade nas demandas da região que estão diretamente
ligadas à agência.

ARENINHA EM NOVA ODESSA
O prefeito Leitinho (PSD) recebeu na última quinta-feira (5) a
visita do deputado estadual Marcos Damásio (PL), que confirmou a destinação de uma emenda impositiva de R$ 350 mil
ao Orçamento do Estado de 2022 para a construção de uma
unidade do “Projeto Areninhas” em uma área pública da cidade
que seja classificada como “sistema de recreação e lazer”. O
pedido de recursos para a construção de uma “Areninha” na
cidade foi intermediado pelo vereador Cabo Natal. No encontro
do dia 5 estavam presentes também a vereadora Márcia
Rebeschini, o assessor do vereador Cabo Natal, Wesley Picoli, e
a liderança regional do partido do deputado, a cirurgiã dentista
Déborah Hoffman, de Hortolândia.

ARENINHA EM NOVA ODESSA (2)
As “Areninhas” tratam-se de praças esportivas com campo de
futebol society, quadra de basquete 3×3 e, academia ao ar livre,
equipados com iluminação de LED, arquibancada e espaço para
vestiários. A estimativa é que cada instalação receba investimento de R$ 350 mil. O Município deverá disponibilizar o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica. De acordo
com o Estado, o espaço finalizado é entregue em 15 dias após o
início das obras. A área inicialmente em estudos para receber a
infraestrutura de Esportes e Lazer fica no Jardim Planalto.

DE VOLTA
Após cinco meses de
sessões ordinárias virtuais,
a Câmara de Sumaré
retoma nesta terça-feira
as reuniões presenciais
com os 21 vereadores em
plenário. Segue vetada,
por enquanto, a entrada
de público, que poderá
acompanhar pelo canal da
Câmara no YouTube.

DE VOLTA (2)
A volta dos encontros
presenciais faz parte das
medidas de retomada das
atividades, que está sendo
feita de forma gradual,
de acordo com o avanço
da vacinação contra a
Covid-19. A última sessão
presencial ocorreu no dia
9 de março. Apenas três
projetos estão na pauta.
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Região recebe R$ 258 mil
para assistência social
Pacote do governo de SP soma R$ 9,8 milhões a 406 municípios do estado
Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

O governador João Doria (PSDB) autorizou nesta
segunda-feira (9) o repasse
de R$ 9,8 milhões do Fundo Estadual da Assistência
Social (FEAS) para Fundos
Municipais de Assistência
Social de 406 municípios
paulistas. Na região, Americana, Hortolândia, Santa
Bárbara d’Oeste e Sumaré
estão na lista de municípios contemplados, totalizando pouco mais de R$
258 mil em recursos liberados para as quatro cidades (veja no quadro).
O repasse será destinado ao pagamento de
benefícios eventuais à
população em situação
de maior vulnerabilidade
social. Doria ainda anunciou nova transferência,
no valor de R$ 10,2 milhões para os fundos municipais.
“Quero dar aqui uma

DORIA | Governador na liberação de recursos do FEAS

CIDADES E VALORES
Americana
Hortolândia
Santa Bárbara d’Oeste
Sumaré

R$ 58.556,15
R$ 69.572,83
R$ 55.852,39
R$ 74.062,99

TOTAL

258.044,36

HABITAÇÃO

AMERICANA

Chico e Odir recebem medalhista
para anúncio de polo de atletismo
O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e
o vice-prefeito, Odir Demarchi (PL), receberam
nesta segunda-feira (9) no
Gabinete o atleta e medalhista olímpico André Domingos da Silva, prata no
revezamento 4x100m nos
Jogos Olímpicos de Sydney-2000 e de bronze na
mesma prova em Atlanta-1996. André Domingos
veio apresentar o “Projeto
Velozes em Ação”, ativo
em Presidente Prudente, que terá um polo em
Americana.
Chico e Odir receberam
o atleta, acompanhado
da secretária de Esportes,
Grasiele Rezende, do secretário adjunto da pasta,
Diego Cabral Olindo, de
representantes da CPFL e
do instituto responsável
pela gestão do projeto,
patrocinado pela empresa de energia com o apoio
do Instituto CPFL através
da Lei de Incentivo ao Esporte do governo federal.
A ação atenderá 60
crianças no contraturno
escolar, que farão suas
atividades nas dependências do Centro Cívico de
Americana.

boa notícia. Eu pedi para
dobrar o valor, não vão ser
mais R$ 9,8 milhões; serão
R$ 20 milhões para esse
programa. O dobro! Nós
vamos elaborar um segundo contrato para liberar mais R$ 10,2 milhões”,
anunciou o Governador
João Doria.
A Secretária de Desenvolvimento Social, Célia
Parnes, e o Secretário de
Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, participaram da cerimônia de
assinatura do termo de
autorização.
A transferência dos recursos será feita aos municípios que já tenham regulamentado os benefícios
eventuais localmente, em
todas as regiões do estado.
As prefeituras irão aplicar os repasses no pagamento de auxílios a
famílias em situações de
vulnerabilidade temporária ou de calamidade
pública.

Beatriz Costa / Prefeitura de Americana / Divulgação

REUNIÃO | André Domingos reuniu-se com Chico e Odir

Inicialmente, a previsão
é de contemplar estudantes com idades entre 8 a
14 anos, com a prática do
atletismo de forma totalmente gratuita.
A previsão do instituto é
de que as aulas sejam iniciadas em setembro.
O projeto foi criado pelo
atleta e medalhista ao ver
a realidade do atletismo
no Brasil e se identificar
com a realidade de muitas
crianças carentes que não
têm oportunidades.
André percebeu a necessidade de oferecer a
crianças e jovens a possibilidade de um futuro melhor, através da colaboração na formação física,

psíquica e social de cada
indivíduo.
“O atletismo é democrático, todas as crianças
farão o treinamento e o
olho do treinador estará
ali para detectar os talentos de cada um. Este é um
projeto para receber essas
crianças e oportunizar,
mostrar que o esporte é
legal e que através dele ela
pode escolher o que quer
ser”, disse o atleta.
Odir comemorou a escolha do município para
sediar o novo polo do projeto. “Estou contente que
Americana vai ter mais
essa opção esportiva. Vai
ser muito bom para nossas crianças”. | DA REDAÇÃO

Secretaria
atendeu 64
mutuários
A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento
Urbano da Prefeitura de
Americana divulgou o
balanço de atendimentos realizados, no último
sábado (7), na sede da
Secretaria, pela CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano). Foram atendidos 64 mutuários dos
conjuntos habitacionais
do Parque da Liberdade e
Jardim Mário Covas, interessados em fazer algum
tipo de regularização habitacional.
“Com o empenho de
todos os envolvidos, da
equipe da CDHU, foi possível viabilizar o atendimento das demandas dos
munícipes e regularizar
diversas questões relativas
a documentos, esclarecer
dúvidas e fazer os encaminhamentos necessários.
Quem não pôde comparecer terá outra oportunidade, pois realizaremos outra etapa de atendimento
futuramente”, disse o secretário de Habitação da
Prefeitura de Americana,
Luiz Carlos Cezaretto, o
Luiz da Rodabem.
| DA REDAÇÃO
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EDUCAÇÃO NA PANDEMIA

S. Bárbara retoma aulas presenciais
Rede municipal, que atende cerca de 15 mil alunos em 54 unidades, tem retorno ainda facultativo neste início
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A retomada das aulas
presenciais na rede municipal de ensino de Santa
Bárbara d’Oeste teve início
nesta segunda-feira (9).
Nesta semana é realizada
a adaptação aos alunos e o
retorno gradativo, mediante capacidade de cada unidade escolar, respeitando
o limite de até 50% das turmas. A rede municipal de
ensino atende atualmente
cerca de 15 mil alunos, em
54 unidades escolares.
A Prefeitura de Santa
Bárbara informa que a
presença do aluno na escola é facultativa e o conteúdo online continua
a ser disponibilizado na
plataforma.
O semestre letivo começou no dia 29 de julho
no mesmo formato remo-

to dos primeiros meses
do ano, com plantões de
atendimento.
Na última semana, pais,
cuidadores ou alunos,
matriculados do Maternal
III ao EJA (Educação de
Jovens e Adultos) foram
consultados pelas unidades escolares sobre o interesse ao retorno das aulas
presenciais.
Cada escola está retornando de acordo com sua
capacidade de atendimento, seguindo critérios
previstos pela Vigilância
Sanitária e número de funcionários disponíveis. As
turmas estão sendo organizadas e retornando conforme possibilidade, com
segurança.
O ambiente escolar foi
preparado durante meses,
seguindo as diretrizes estabelecidas pela legislação,
evidências
epidemioló-

gicas e científicas e avaliações das secretarias de
Saúde e Educação.
Foram realizadas adequações para garantir a
segurança,
organização
para respeitar o distanciamento social, treinamento
dos colaboradores e investimento em EPIs como
totens de álcool gel, tapetes sanitizantes, máscaras,
face shield e termômetros.
“É uma alegria indescritível rever as crianças
no espaço que é delas por
direito. Vamos seguir com
o nosso trabalho, respeitando os protocolos e tudo
aquilo que foi determinado pelo prefeito Rafael
Piovezan, que prioriza o
desenvolvimento integral
das crianças, adolescentes,
jovens e adultos e idosos,
com segurança”, disse a
secretária de Educação,
Tânia Mara da Silva.

SANTA BÁRBARA | Rede municipal reiniciou aulas presenciais nesta segunda-feira

VACINAÇÃO CONTRA COVID

AMERICANA

Alunos da rede municipal
recebem kits de alimentação
A Secretaria de Educação da Prefeitura de
Americana
informou
nesta segunda-feira (9)
ter feito a entrega dos
kits individuais de alimentação aos alunos da
rede municipal. Ao todo,
são beneficiados 12.300
estudantes com os kits
de alimentação.
Os kits contêm arroz,
feijão, açúcar, biscoitos
doce e salgado, fubá,
leite em pó, macarrão e
óleo. O investimento da
Administração foi de R$
45,00 em cada kit.
O secretário de Educação, Vinícius Ghizini,
acompanhou a entrega dos kits em algumas

Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Prefeitura de Americana / Divulgação

AMERICANA | Distribuição dos kits é feita aos alunos

unidades e ressaltou a
importância do reforço na alimentação dos
alunos. “Estamos no
terceiro mês da entrega dos kits, garantindo
Ricardo Lima / Divulgação

a alimentação escolar.
Tivemos retorno presencial mais amplo este
mês, mas vamos manter
a entrega dos kits” , disse
o secretário. | DA REDAÇÃO

Santa Bárbara chega a 61,4%
com ao menos uma dose
A vacinação contra a
Covid-19 continua em
Santa Bárbara d’Oeste. No
último sábado (7) foram
aplicadas 2.610 doses de
imunizantes nostrês pontos de vacinação. Na data,
a imunização teve início
para pessoas de 20 e 21
anos, sem comorbidades.
De acordo com o site
do “Vacinômetro” do governo do estado de São
Paulo, até ontem, eram
registradas 162.791 doses
de vacinas aplicadas em
Santa Bárbara, sendo que
119.438 pessoas já tomaram a primeira dose – o
que representa 61,44% da
estimativa de habitantes da cidade, e 22,3% da
população completou o

esquema vacinal, totalizando 43.353 pessoas.
Sem a necessidade de
agendamento, a campanha segue para pessoas
com 20 anos ou mais (sem

Cidade segue
vacinando na faixa
etária acima
dos 20 anos
comorbidades); grávidas
e puérperas (mulheres
que deram à luz num período de até 45 dias) com
e sem comorbidades com
18 anos ou mais; pessoas
com comorbidades com

18 anos ou mais; pessoas
com deficiência permanente, cadastradas ou
não no BPC com 18 anos
ou mais; pessoas com
Síndrome de Down; idosos com 60 anos ou mais;
profissionais da Educação com 18 anos ou mais
e profissionais da Saúde.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, a
vacinação de primeira
e segunda doses ocorre
nos ginásios municipais
Djaniro Pedroso (Rua
Prudente de Moraes, 250,
Centro), e Mirzinho Daniel (Rua Bororós, s/nº,
Jd. São Francisco), e na
Casa de Maria (Rua Mococa, 510, Jd. Laranjeiras).
| DA REDAÇÃO

EMPREGOS

Outback tem 49 vagas em Campinas

OUTBACK | Rede seleciona para 49 vagas em Campinas

A rede de restaurantes
Outback Steakhouse abre
processo seletivo para
o preenchimento de 49
oportunidades de emprego em Campinas, para as
unidades dos shoppings
Iguatemi, Parque D. Pedro e Galleria.
São 27 vagas para ser
atendente de restaurante,
cinco de recepcionista,
oito de auxiliar de limpeza, seis de auxiliar de co-

zinha e três de bartender.
Os interessados devem se
inscrever por meio do site
https://jobs.kenoby.com/
outback.
Os candidatos devem
ter mais de 18 anos, preferencialmente estudantes (universitários ou pessoas com ensino médio/
técnico completo), que
tenham disponibilidade
de horário, inclusive aos
finais de semana e feria-

dos. Não é necessário ter
experiência na área.
O Outback oferece remuneração compatível
com o mercado e benefícios como vale-transporte, refeição no local,
assistência médica e
odontológica. Durante
o processo seletivo, os
candidatos passam por
inscrição online, dinâmica em grupo e entrevistas. Os “Outbackers”,

como são chamados os
funcionários do restaurante, selecionados após
essas etapas passam por
um treinamento no restaurante.
“O ambiente de trabalho do Outback e o plano
de carreira são excelentes
motivos para se tornar
um Outbacker”, afirma
Márcia Piellusch, sócia-regional da rede.
| DA REDAÇÃO
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CLIMA E SAÚDE

Inverno exige cuidado com hidratação
Dias frios podem enganar o corpo e tirar a sede, provocando desidratação
JULIANA SANTOS
FOLHAPRESS

A recomendação de
beber bastante água é comum durante o verão. O
suor, o calor e a sede também servem como lembrete para hidratar o corpo ao longo do dia. Mas,
no inverno, esses sinais
diminuem, e fica mais fácil se esquecer de tomar
água –aumentando os riscos de desidratação.
É comum sentir menos
ou até nenhuma sede nos
dias frios, mesmo quando
o ar está mais seco. O fenômeno é consequência
de uma série de adaptações do corpo para proteger-se do frio.
“O corpo no frio age
como se estivesse dentro
de uma piscina”, exemplifica o fisiatra e nutrólogo
Fabrício Buzatto. “O organismo concentra a circulação do sangue nos vasos
centrais, o que faz parecer
que o corpo está cheio de
água.”
“Na piscina, isso é causado pela pressão da água,
que empurra a concentração para os vasos centrais”, continua Buzatto.
“Já em dias frios, o corpo
reage dessa forma ao contrair os vasos para baixar a
temperatura da pele e preservar o calor.”
Com nosso sangue mais
distante das extremidades, a parte interior fica
mais protegida da temperatura externa. Mas isso
também significa que
os “alarmes” que disparam em nosso organismo
quando precisamos de
água ficam mais fracos.
O principal alarme é a
vasopressina ou hormônio antidiurético, que é
liberado por uma região
do cérebro quando o corpo está pouco hidratado.
É neste momento que co-

meçam os estímulos que
aprendemos a interpretar
como sede, como a redução da produção de saliva.
Assim, até sentirmos
alguma sede nosso corpo
já estará com algum grau
de desidratação. Quando
ignoramos esses sintomas
e prolongamos a desidratação, a pressão arterial
pode cair, provocando

sensação de tontura ou
desmaio. A longo prazo,
órgãos internos como rins
e fígado ficam comprometidos –e até o cérebro,
cujas células são bastantes
sensíveis à falta de água, é
afetado. “Por isso, a confusão é um dos melhores
indicadores do agravamento da desidratação”,
explica Buzatto.

“Deve-se beber água
mesmo sem sede”, aconselha o especialista. Ele
explica que a quantidade ideal a ingerir varia
de pessoa para pessoa,
aumentando de acordo
com o peso e também
com o nível de atividade
física –após o treino, é
importante repor toda a
água que seu corpo eli-

minou durante os exercícios.
Para reforçar o consumo de água também nas
outras refeições do dia,
a nutricionista Natalia
Barros, especializada em
saúde feminina, indica
alimentos como cenoura,
tomate, pepino, abobrinha, alface, repolho, espinafre, couve-flor, chuchu

e rabanete.
Os idosos, as gestantes
e as lactantes também
precisam reforçar sua hidratação, tentando ir além
dos dois litros de água por
dia. Para quem não tem
costume, pode parecer
demais para encaixar na
rotina, mas é, de fato, o
mínimo que podemos fazer pela saúde.
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MEIO AMBIENTE
Christian Aslund / Greenpeace / Divulgação

ALTERAÇÕES SEVERAS | Mudanças climáticas, que estão provocando um aquecimento anormal do Planeta, já estão tendo efeitos como o derretimento de geleiras no Polo Norte

Mudanças climáticas são irreversíveis, diz IPCC
Cientistas confirmam em relatório aumento da intensidade de eventos extremos no mundo por mudanças no clima
ANA CAROLINA AMARAL
FOLHAPRESS

Pela primeira vez, os
cientistas do IPCC (sigla em inglês para Painel
Intergovernamental de
Mudança do Clima da
ONU) quantificaram em
um relatório o aumento
da frequência e da intensidade dos eventos extremos ligados às mudanças
climáticas. O documento,
que apresenta as bases da
ciência física do clima, foi
divulgado nesta segunda-feira (9), assinado por
234 autores de 65 países.
A ciência climática já
previa nas últimas décadas o aumento de
eventos extremos, como
tempestades, enchentes,
furacões, ciclones, secas
prolongadas e ondas de
calor. Agora, com modelos computacionais mais
modernos, passou a ser
possível atribuir o grau de
influência das mudanças
climáticas nesses even-

tos, calculando-se quantas vezes mais frequentes e mais intensos eles
se tornam em função do
aquecimento global.
O relatório também
aponta que alguns impactos das mudanças
climáticas se expressam
em um prazo mais longo e não são reversíveis
no prazo de séculos ou
até milênios, como a elevação do nível do mar, o
derretimento das placas
de gelo e mudanças no
oceano, como a acidificação das águas, a elevação
da temperatura e a perda
de oxigênio.
“Há mudanças irreversíveis mais óbvias, como o
derretimento de geleiras:
essa água não vai voltar a
congelar. E há outras mais
sutis, como a perda de
biodiversidade. Se uma
espécie é extinta, isso não
é reversível”, aponta Paulo Artaxo, físico da USP e
membro do IPCC.
Ondas de calor já tripli-

cam no mundo atual em
comparação com o período de 1850 a 1900 -antes
das atividades humanas
aumentarem a concentração de gases-estufa na
atmosfera.
Variações extremas de
temperatura que aconteciam uma vez por década
hoje podem ocorrer 2,8

Alterações já
provocam secas,
tempestades e altas
temperaturas
vezes no mesmo período
e devem se tornar anuais
em um cenário de 4ºC de
aquecimento global, em
que as mudanças abruptas de temperatura podem ser mais intensas,
chegando a 5,1ºC de variação.
Já as temperaturas extremas mais raras, que

ocorriam uma vez a cada
50 anos entre 1850 e 1900,
hoje têm probabilidade
de ocorrer 4,8 vezes no
mesmo período e podem
passar a ocorrer 39 vezes
em um cenário de mais
de 4ºC de aquecimento
global.
As chuvas fortes e as secas prolongadas também
ficam mais frequentes e
mais intensas. No cenário
atual, em que o mundo já
se aqueceu 1ºC na média
global, episódios extremos que ocorriam uma
vez por década já podem
ocorrer 1,3 vez no caso
das tempestades e 1,7 vez
para as secas no mesmo
período.
O volume de água das
tempestades já é 6,7%
maior e pode chegar a
30,2% no pior cenário.
As secas agrícolas e ecológicas podem ficar até 4
vezes mais presentes em
um período de 10 anos,
com solos cada vez mais
secos, por mais tempo.

BRASIL
As projeções regionais
do IPCC mostram aumento das chuvas fortes
no Centro-Sul do Brasil,
com grandes volumes de
água concentrados em
até cinco dias de chuva,
enquanto o Nordeste e a
Amazônia devem sofrer
com períodos secos mais
prolongados.
No cenário extremo de
aquecimento global de
4ºC, além das mudanças
serem mais drásticas nos
quadros de chuvas fortes
e secas, o país também
deve ver alterações mais
marcantes no volume de
precipitação anual, que
fica mais escasso na região Norte e mais volumoso no Sul e Sudeste.
Na maior parte do país
-região que abrange Norte, Centro-Oeste, Sudeste
e parte do Nordeste- há
projeções de aumento
de secas agrícolas e ecológicas para meados do
século, em um cenário de

aquecimento global de
2°C. Com a aridez, também se espera o aumento
de climas propícios para
incêndios, com impactos
para os ecossistemas, a
saúde humana, a agricultura e a silvicultura.
Na Amazônia, o número de dias por ano com
temperaturas máximas
superiores a 35°C aumentaria em mais de 150
dias até o final do século
no cenário de aquecimento global superior a
4°C, enquanto se espera
que aumente em menos
de 60 dias no cenário de
aquecimento limitado a
2°C. “A Amazônia é uma
região sensível às mudanças climáticas e é uma das
regiões que podem sofrer
os maiores impactos, por
conta da sua localização
tropical. As regiões tropicais vão ser as grandes
prejudicadas pelo aquecimento global e isso atinge
diretamente o Brasil”, diz
o físico Paulo Artaxo.

CORONAVÍRUS

Anvisa libera estudos clínicos de vacina contra Covid da UFRJ
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu o pedido
para realização de estudos clínicos da vacina
S-UFRJvac, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. A solicitação foi
enviada à agência na última sexta-feira (6).
O aval da agência corresponde às fases 1 e 2
da pesquisa, quando são
confirmados dados de
segurança obtidos nos

testes pré-clínicos (em
animais) e coletadas informações iniciais de
eficácia.
“Segundo os procedimentos da Anvisa, a
análise considerará a
proposta do estudo, o
número de participantes
e os dados de segurança
obtidos até o momento
nos estudos pré-clínicos,
que são realizados em laboratório e animais”, disse em nota.

Antes do pedido formalizado, a Anvisa já
havia realizado duas reuniões prévias para orientações e esclarecimentos
aos desenvolvedores da
vacina no ano passado.
Em 24 de junho deste
ano foi realizada uma
nova reunião para apresentação da estratégia de
desenvolvimento dos estudos não clínicos, mas
sem envio de nenhum
documento ou estudo de

forma oficial para a Anvisa. Segundo a UFRJ, a
pesquisa da S-UFRJvac é
coordenada pela professora Leda Castilho. A vacina é baseada no uso de
uma cópia da proteína
que recobre a superfície
do vírus. Essas cópias de
proteínas são chamadas
de proteínas recombinantes.
A Anvisa já tinha recebido pedidos para estudos clínicos da fase 1 e 2

de outras duas vacinas.
Em julho, autorizou o
início da vacinação de
voluntários dos testes
clínicos da Butanvac,
vacina contra Covid em
desenvolvimento
pelo
Instituto Butantan.
O estudo será realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP (Universidade de São Paulo)
e Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medici-

na de Ribeirão Preto.
A tecnologia da vacina
é baseada no uso de um
vetor viral - no caso, o
vírus da doença de Newcastle geneticamente
modificado, desenvolvido por cientistas norte-americanos na Icahn
School of Medicine at
Mount Sinai, dos Estados Unidos, e inativado para formulação do
imunizante.

| FOLHAPRESS
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GOVERNO

Bolsonaro apresenta novo Bolsa Família
Presidente entrega à Câmara dos Deputados medida provisória que cria o Auxílio Brasil
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
entregou na manhã desta segunda-feira (9) ao
Congresso a MP (medida provisória) que cria o
Auxílio Brasil, programa
que substituirá o Bolsa
Família. O texto foi entregue pessoalmente por
Bolsonaro ao presidente
da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL). O presidente da
República foi ao Congresso
acompanhado
pelos ministros Flávia
Arruda (Secretaria de
Governo), Ciro Nogueira
(Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), João
Roma (Cidadania), Luiz
Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), e general Augusto Heleno (Gabinete
Segurança Institucional).
A MP estabelece o formato do programa, seus
objetivos e diretrizes,
mas sem valores ou detalhes sobre as fontes
orçamentárias. Após ser
questionado nesta manhã sobre qual o valor
pago pelo novo programa, Bolsonaro afirmou
que será pelo menos 50%
maior que o atual (média
atual aproximada de R$
190).
De acordo com Bol-

sonaro, a PEC (proposta
de emenda à Constituição) que parcela os precatórios e dribla o teto
de gastos em 2022 para
abrir espaço para outras
despesas seria entregue
ainda nesta segunda.
“São duas propostas
que chegam no dia de
hoje. Agora a MP e mais
tarde uma PEC. Basicamente visa dar transparência, responsabilidade para os gastos. Aí
incluído o viés social do
nosso governo”, afirmou
Bolsonaro.
“Agradeço meu velho
amigo Arthur Lira pelo
acolhimento e pela celeridade tendo em vista
a oportunidade e a exigência que o momento
assim deseja”, disse. “É
o tratamento cada vez
mais harmonioso e produtivo entre o Executivo
e o Legislativo”, afirmou
Bolsonaro.
Lira falou que a pandemia deixou os vulneráveis mais expostos à
inflação e citou preocupação ao mencionar a
PEC dos precatórios.
TRÊS FRENTES
A MP estabelece pagamentos em três frentes básicas semelhantes
ao do antecessor - que
dependem da condição

Marcelo Camargo / Agência Brasil

NA CÂMARA | Ao lado de Arthur Lira e ministros, Jair Bolsonaro entrega MP do Auxílio Brasil

social da família e de sua
composição - e cria valores extras para lares com
atletas adolescentes e estudantes de destaque em
competições. Além disso,
o texto prevê vale-creche,
benefício para produtores rurais e bônus para
quem conseguir emprego formal.
O Auxílio Brasil manterá as premissas de seu
antecessor ao atender
famílias em situação de
extrema pobreza (renda mensal de até R$ 89

LIMEIRA

por pessoa, segundo o
padrão atual do governo) e pobreza (entre R$
89 e R$ 178). A estrutura
de benefícios básicos do
programa tem três frentes, sendo a primeira o
benefício Primeira Infância, para famílias integradas por crianças de até 3
anos.
O segundo é o benefício de Composição
Familiar, destinado a famílias com gestantes ou
pessoas entre 3 e 21 anos
-que tem como objetivo

fazer os jovens continuarem nos estudos.
E o terceiro é o benefício de Superação da Extrema Pobreza, voltado
somente a famílias nessa
condição social.
A estrutura básica nessas três frentes é similar
à do atual Bolsa Família,
que paga um benefício
básico às famílias em extrema pobreza e valores
extras a famílias pobres
e extremamente pobres
com gestantes ou com
pessoas de até 17 anos.

PANDEMIA

Homem é forçado a se despir para
Brasil soma 563,7 mil mortes
provar que não furtou supermercado por Covid e 20 mi de casos
Um homem negro, de
56 anos, diz ter sido obrigado a tirar a própria roupa para provar que não
havia furtado itens de um
supermercado no interior de São Paulo. O caso
foi registrado no início da
noite de sexta-feira (6) em
uma loja do Assaí Atacadista localizada na região
central de Limeira.
Luiz Carlos da Silva,
segundo seu advogado,
estava fazendo uma pesquisa de preços de diferentes itens para, no dia
seguinte, retornar com a
mulher e efetivar a compra. No momento em que
deixava o supermercado,
foi acusado por um segurança da unidade de
ter furtado produtos das
gôndolas. Cercado por
uma equipe do estabelecimento, Silva foi obrigado a se despir - ele tirou a
blusa de frio, uma camiseta e a calça que usava,
ficando apenas de cueca

Reprodução

CONSTRANGIMENTO | Vídeo mostrou ação no Assaí

diante de outros clientes.
O Assaí Atacadista, em
nota, afirmou: “A empresa repudia qualquer
ato que infrinja a legislação vigente e os direitos
humanos. Considera o
respeito como uma premissa fundamental para
a boa convivência entre
todos e todas”.
Disse ainda que se solidariza com o cliente, que
abriu investigação interna e demitiu o funcio-

nário responsável pela
abordagem.
Várias pessoas filmaram parte da situação. Os
vídeos a que a reportagem teve acesso mostram
Silva chorando e muito
abalado, sentado no chão
do supermercado com os
seguranças ao seu redor.
Em todo o momento, a vítima suplicava por Deus.
As imagens, porém, não
flagaram a vítima tirando
a roupa.
| FOLHAPRESS

O Brasil registrou
237 mortes por Covid e
15.306 casos da doença, nesta segunda-feira
(9). O país, assim, chega a 563.707 óbitos e a
20.178.143 pessoas infectadas desde o início
da pandemia. O número
de mortes aos domingos, segundas e feriados costuma ser menor,
por atrasos de notificação nas secretarias de
saúde, devido a menor
disponibilidade de funcionários aos finais de
semana e feriados.
O valor particularmente mais baixo nesta
segunda, porém, é explicado pela situação do
Ceará, que consta com
menos 235 mortes em
relação ao dia anterior.
A média móvel de
mortes, que na última
semana chegou a ficar
abaixo de 900, cresceu
durante o final de sema-

na e agora é de 907. Isso
representa uma queda
de 17% em relação ao
dado de 14 dias atrás.
A média móvel de casos também apresenta
queda (32%), em relação
ao dado de duas semanas atrás, e agora é de
32.109, número ainda
elevado. A média é um
instrumento
estatístico que busca amenizar
grandes variações nos
dados, como costumam
ocorrer em finais de semana e feriados. Ela é
calculada pela soma do
número de mortes dos
últimos sete dias e a divisão por sete.
O Brasil registrou
1.485.055 doses de vacinas contra Covid-19,
nesta segunda-feira. Foram 848.561 primeiras
doses e 625.954 segundas. Também entram
nessa conta 10.540 doses
únicas.
| FOLHAPRESS
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GIRO

Metrô terá vista
panorâmica
A estação Santo
Amaro, da linha
5-lilás do metrô
de São Paulo que
conecta com a
parada do mesmo
nome da linha
9-esmeralda
(Osasco-Grajaú) da
CPTM (Companhia
Paulista de Trens
Metropolitanos), terá
um restaurante com
vista panorâmica
na plataforma de
200 metros que está
sendo construída
sobre o rio Pinheiros.
O restaurante, que
ainda não teve
detalhes informados,
como capacidade,
ficará ao final da
nova construção,
no sentido CPTM.
Além disso, toda a
obra contará com
uma iluminação
diferenciada. “A
ideia é acompanhar
os eventos mensais
da cidade de São
Paulo”, diz Francisco
Pierrini, presidente
da concessionária
ViaMobilidade,
responsável pela
operação da linha
5-lilás do metrô.

TRF mantém
prisão de Cabral
A Primeira Turma
Especializada do
Tribunal Regional
Federal da 2ª Região
(TRF2) decidiu
manter uma das
prisões preventivas
a que foi condenado
o ex-governador
do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral. Os
desembargadores
rejeitaram recurso da
defesa de Cabral que
pedia a suspensão
da prisão, decretada
em 2017 no processo
da Operação
Eficiência, que é
desdobramento
da Lava Jato. O
ex-governador tem
20 condenações
e juntas as penas
ultrapassam os 350
anos de prisão.
Nessa ação, o
ex-governador
é acusado de
corrupção passiva,
lavagem de dinheiro
e evasão de divisas,
praticadas em
um esquema
de propinas
para favorecer o
empresário Eike
Batista. Outras três
prisões preventivas
estão em vigor
contra Cabral, o que
o mantém preso.

BRASIL+MUNDO
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INVESTIGAÇÃO

TSE aciona STF contra
Bolsonaro por vazamento
de dados sigilosos da PF

Divulgação

Ministros do Tribunal Eleitoral encaminham notíciacrime para apurar ataque hacker sofrido pela corte
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Os ministros do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) encaminharam ao
STF (Supremo Tribunal
Federal) uma notícia-crime para investigar o
presidente Jair Bolsonaro
e o deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) por
suspeita de divulgação
de dados sigilosos contidos no inquérito da Polícia Federal que apura
um ataque hacker sofrido
pela corte em 2018.
Todos os integrantes
do tribunal eleitoral assinam o pedido. Eles requerem que o chefe do
Executivo e o parlamentar sejam investigados no
âmbito do inquérito das
fake news por “possível
conduta criminosa”.

Os magistrados também pedem que seja determinada a exclusão das
publicações de Bolsonaro
e de Barros sobre o tema.
Bolsonaro fez a publicação após afirmar em
programa da rádio Jovem
Pan que comprovaria a
fraude nas urnas eletrônicas. Um dia depois, a
corte eleitoral desmentiu
o presidente e disse que
o episódio, que ocorreu
em 2018, “embora objeto
de inquérito sigiloso, não
se trata de informação
nova”.
Segundo o tribunal, “o
acesso indevido, objeto
de investigação, não representou qualquer risco
à integridade das eleições
de 2018. Isso porque o
código-fonte dos programas utilizados passa por
sucessivas verificações e

testes, aptos a identificar
qualquer alteração ou
manipulação. Nada de
anormal ocorreu”.
Antes mesmo da divulgação por Bolsonaro, o
jornal Folha de S.Paulo
teve acesso ao inquérito
citado pelo presidente e
consultou especialistas e
uma pessoa envolvida na
investigação, que foram
unânimes: ele não conclui que houve fraude no
sistema eleitoral em 2018
ou que poderia ter havido
adulteração dos resultados, ao contrário do que
disse o mandatário.
O caso da invasão, em
módulos que não alteram
a votação em si, já tinha
sido revelado em reportagem no site Tecmundo
em novembro de 2018. A
partir disso, foi instaurado ainda naquele ano um

AÇÃO | Nova medida do TSE se soma a outras ações já adotadas contra o presidente

inquérito sigiloso pela Polícia Federal.
A reportagem do Tecmundo deixava claro
que “os invasores não tiveram acesso ao módulo
do sigilo do voto: isso significa que não foi possível acessar a parte do sistema que exibe os votos
dos eleitores.
Além disso, o código do
GEDAI é ‘público’: após a
assinatura de um termo
de sigilo, partidos, Ministério Público e OAB, por
exemplo, podem pedir o
acesso”.

OUTRAS AÇÕES
A medida do TSE se
soma a diversas outras
aprovadas pelo tribunal
eleitoral contra Bolsonaro. Primeiramente, a
corte eleitoral decidiu, na
última segunda-feira (9),
por unanimidade, abrir
um inquérito para apurar
as acusações feitas pelo
presidente, sem provas,
de que o TSE frauda as
eleições.
Depois, Barroso assinou uma queixa-crime
contra chefe do Executivo
e recebeu o aval do plená-

rio da corte eleitoral para
enviá-la ao STF.
Na última quarta-feira (4), o corregedor-geral do TSE, ministro Luís
Felipe Salomão, solicitou
ao Supremo o compartilhamento de provas dos
inquéritos das fake news
e dos atos antidemocráticos com a ação que pode
levar à cassação de Bolsonaro. No mesmo dia,
Moraes aceitou a queixa-crime de Barroso e
incluiu Bolsonaro como
investigado no inquérito
das fake news.

EM BRASÍLIA

AÇÃO NO STF

Governo cita ‘liberdade de expressão’ e Militares farão desfile de blindados e
não apresenta prova de fraude nas urnas reforçam ação golpista de Bolsonaro
Apesar das reiteradas
acusações do presidente
Jair Bolsonaro contra a
lisura das urnas eletrônicas, o governo federal
não apresentou ao STF
(Supremo Tribunal Federal) provas de que as
eleições de 2014 e 2018
foram fraudadas.
O Executivo enviou
à corte uma resposta à
ação em que o partido
Rede Sustentabilidade
pede para o Supremo
proibir Bolsonaro de falar em fraude no sistema de votação caso não
apresente
elementos
nesse sentido.
A peça elaborada pela
Advocacia-Geral
da
União e pela Secretaria-Geral da Presidência
afirma que a sigla quer
“impor uma verdadeira
censura” à liberdade de
expressão do chefe do
Executivo e que a ação
deve ser rejeitada porque a legenda sequer
teria legitimidade para
apresentar um mandado de segurança ao Supremo sobre o tema.
“É dizer, pretende-se

impedir uma ampla discussão sobre um dos aspectos mais relevantes
de uma república democrática”, diz.
Nesta terça-feira (10),
a Câmara deve votar o
projeto que institui o
voto impresso defendido por Bolsonaro. A tendência, porém, é que a
proposta seja derrotada.
Ao Supremo, o governo também afirmou que
a questão do voto impresso não é nova e que
o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) inclusive editou uma resolução a respeito em 2018.
“Da leitura dos autos,
é possível observar que
a ‘prova’ do impetrante se dá por retórica de
cunho político e a partir
de ilações obtidas junto
à mídia, sem, portanto,
qualquer suporte documental efetivo”, diz.
A manifestação ocorre
em meio à ofensiva de
Bolsonaro contra ministros do TSE e o sistema
eletrônico de votação.
No início de julho, o
chefe do Executivo dis-

se que o deputado Aécio
Neves (PSDB-MG) teria
vencido as eleições presidenciais de 2014 contra Dilma Rousseff (PT).
Até Aécio, porém, reconhece que não houve
irregularidades na contagem de votos daquele pleito. O presidente
também já afirmou diversas vezes que o pleito
de 2018 foi fraudado e
que era para ele ter ganhado no primeiro turno. Ao STF, no entanto,
o governo não apresentou nenhuma prova que
corrobore a versão de
Bolsonaro. O presidente
já havia feito o mesmo
em relação ao TSE, que
cobrou do chefe do Executivo a apresentação
das provas que diz ter.
Sem resposta, a corte
eleitoral resolveu instaurar um inquério de
ofício (sem requisição
do Ministério Público)
para investigar o presidente por fazer acusaçoes à Justiça Eleitoral
sem ter elementos que
corroborem sua versão
de fraude.
| FOLHAPRESS

Em meio a uma série
de declarações golpistas
do presidente Jair Bolsonaro e na semana em que
está prevista a votação do
voto impresso na Câmara, o Ministério da Defesa
realizará nesta terça-feira
(10) um desfile de blindados que passará em frente ao Palácio do Planalto,
em Brasília.
De acordo com um comunicado da Marinha, o
desfile marcará a entrega
a Bolsonaro e ao ministro Walter Braga Netto
(Defesa) de um convite
para que as autoridades
acompanhem, na próxima segunda-feira (16),
um tradicional exercício
da Marinha que ocorre
desde 1988.
Embora
autoridades
normalmente sejam chamadas a assistir à Operação Formosa, que ocorre na cidade de mesmo
nome em Goiás, é a primeira vez que o convite
ocorrerá com um desfile
de blindados militares.
De acordo com a assessoria de comunicação
da Defesa, trata-se de
uma ação de divulgação

do exercício. Segundo
a Marinha, a Operação
Formosa envolverá neste
ano mais de 2.500 militares das três Forças -é
a primeira edição que
Exército e Aeronáutica
participam.
No total, serão 150 diferentes equipamentos,
entre carros de combate, blindados, aeronaves
e lançadores de mísseis
e foguetes. O objetivo é
simular uma operação
anfíbia. “Nesta terça-feira, pela manhã, comboio
com veículos blindados,
armamentos e outros
meios da Força de Fuzileiros da Esquadra, que
partiu do Rio de Janeiro,
passará por Brasília, a
caminho do Campo de
Instrução de Formosa”,
afirma.
“Na oportunidade, às
8h30, no Palácio do Planalto, serão entregues ao
presidente da República,
Jair Bolsonaro, e ao ministro da Defesa, Walter
Souza Braga Netto, os
convites para comparecerem à demonstração
operativa”, completa a
Marinha, em nota.

O Ministério da Defesa
foi questionado pela reportagem, mas não informou qual é o custo total
do desfile de blindados
nem quantos veículos e
militares vão participar
do evento. A pasta informou apenas que iria repassar o pedido para a assessoria de imprensa da
Marinha, organizadora
do evento, que também
não se manifestou.
A presença de blindados em frente ao Planalto
-um local em frente ao
STF (Supremo Tribunal
Federal) e ao lado do Congresso Nacional- ocorre
em meio ao agravamento
de uma crise institucional
entre Bolsonaro e o Judiciário. O presidente tem
feito uma série de ameaças contra a organização
das eleições do ano que
vem. Na sua defesa do
voto impresso, ele chegou a colocar em dúvida a
realização do pleito.
Parlamentares de oposição prometem reagir
com um ato em frente ao
Congresso Nacional contra o desfile de blindados.
| FOLHAPRESS
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CHEVROLET

Sem Onix, Tracker ganha destaque
Com a produção do hatch parada,
SUV ganha espaço e já é o quarto
mais vendido da categoria

JOSÉ ANTONIO LEME
FOLHAPRESS

Com a falta de semicondutores e peças que
paralisou a produção de
diversos modelos e marcas, a Chevrolet teve que
escolher em quais deles apostar suas fichas.
Apesar de ser líder com
o Onix, a marca preferiu
apostar no Tracker, o que
“matou” as vendas do
hatch em 2021. Com isso,
o até então líder do mercado caiu para a terceira
posição.
Mas a questão aqui não
é o Chevrolet Onix, mas
sim as qualidades ou fraquezas do Tracker, o carro que teve a produção
priorizada e no acumulado do ano está no top 5
de SUVs mais vendidos,
sendo o quarto mais vendidos entre compactos.
A linha 2022 do Chevrolet
Tracker,
que
completou um ano de
mercado em março,
apresentou como novidade a função de integração de smartphone com
a central multimídia sem
fio, tanto para o Android
Auto quanto para o Apple
CarPlay.
Na versão avaliada, a
1.2 Premier, o Tracker

sai por R$ 131.430 e tem
o pacote mais completo
de toda a linha, além de
ser hoje a única versão
equipada com o propulsor 1.2 turboflex de até
133 cv.
No lado oposto significa que, apesar de ter
um interior prático, não
é exatamente um primor
de qualidade no acabamento.
Ele tem muito plástico
duro o que deixa a desejar, tanto em termos visuais quanto sensitivos
no toque do painel, por
exemplo.
O painel de instrumentos é simples, mas bem
completo e com boa visualização, apesar de
não entrar na moda dos
painéis virtuais, como
alguns dos seus rivais de
categoria.
Outro porém herdado
do Onix é o tamanho da
plataforma.
O Tracker tem apenas
2,57 m de entre-eixos, só
2 cm a mais que o Onix.
Isso reduz bem o espaço

Fotos: Divulgação

INTERIOR | Painel de instrumentos simples, mas completo, e central sem fio

131.430
REAIS É O PREÇO DA
VERSÃO 1.2 PREMIER
DA TRACKER

TRACKER | carro teve produção priorizada e está no top 5 de SUVs mais vendidos

do banco traseiro, que
acomoda dois adultos,
mas não com tanto conforto quanto poderia. Especialmente se tiverem
mais de 1,80 metro.
Hoje, a versão Premier
é a única com o motor 1.2
turbo, que é a melhor opção para o Tracker.
Ele faz retomadas fáceis e vigorosas em rodovias e mantém facilmente os 120 km/h.
O câmbio automático
de seis velocidades apresenta um bom escalonamento de marchas e forma um bom casamento
com o propulsor, ajudando no bom rendimento.
O ajuste de suspensão
também é bom e a GM
conseguiu encontrar um
bom compromisso entre
conforto e firmeza para
não permitir que o carro
aderne demais nas curvas ou seja duro demais
para o uso em piso ruim.
Ele tem ainda ar-condicionado digital, chave
presencial com partida por botão, teto solar
panorâmico,
sensores
de luz e chuva, faróis
Full-LEDs, câmera de
ré, sensores de estacionamento, assistente de
partida em rampa e de
estacionamento.
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TELEVISÃO

Quem será?

Celebridades vão cantar
fantasiadas em novo reality e
público e jurados tentarão descobrir
quem está por baixo das máscaras
Fotos: Divulgação

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O reality musical The
Masked Singer, sucesso
em países pelo mundo,
chega ao Brasil nesta
terça-feira (10), na Globo. Exibido após a reprise de “Império” (2014),
a competição será comandada por Ivete Sangalo, 49, em conjunto
com a ex-BBB Camilla
de Lucas, 26, e promete
despertar a curiosidade
e a imaginação do público.
A equipe de jurados
conta com os atores Taís
Araujo, 42, e Rodrigo
Lombardi, 44, a cantora Simone Mendes, 37,
e o humorista Eduardo Sterblich, 34. “É um
time já para mim. É um
time vencedor”, diz Ivete, em entrevista virtual
à imprensa.
No palco do reality,
celebridades vão cantar
fantasiadas, e público
e jurados tentarão descobrir quem está por
baixo das máscaras e
roupas inusitadas. “É
um misto de emoções,
queremos saber o tempo
todo quem está por trás
da máscara”, completa a
baiana.
De acordo com a Globo, as fantasias começaram a ser criadas em junho e foram idealizadas
e produzidas pelos figu-

NO COMANDO | A cantora ivete Sangalo e a ex-BBB Camilla de Lucas vão apresentar o reality musical que vai ao ar após a reprise da novela Império

rinistas e bonequeiros
brasileiros Marco Lima
e Flávio Namatame.
“Cada uma tem suas peculiaridades.”
O programa surgiu na
Coreia do Sul e já teve
adaptações em mais de
40 países, dentre eles
Inglaterra, Estados Unidos, México e Alemanha.
Ao longo dos episódios, os artistas mascarados serão revelados
e poderão ser até eliminados. A direção do

“É um programa deliciosamente
inusitado e maluco”
TAÍS ARAÚJO
Atriz

programa, formada por
Adriano Ricco e Marcelo Amiky, diz que tudo
é esquematizado para
que ninguém descubra
antes da hora quem são
famosos.
Segundo Adriana, os
participantes
fizeram
aulas de dança e de
canto, mas os professores não viam quem
estava do outro lado da
câmera. Nos estúdios,
continua ele, nem os
técnicos podiam ver as
celebridades, que vestiam sempre um moletom com a mensagem
“não fale comigo”.
Diferentemente
do
que ocorre em outros
países, na versão brasileira do reality a apresentadora também não
saberá quem está por
trás das fantasias. De
acordo com Ivete, essa
foi uma decisão que ela
tomou para estar em
sintonia com júri e teles-

pectadores, na expectativa e na surpresa.
No estúdio de The
Masked Singer Brasil, a
plateia será presencial.
Ivete afirma que foram
selecionadas pessoas vacinadas, que farão o uso
de máscaras e respeitarão o distanciamento.
“Só vai acontecer se for
dessa forma”, pontua a
artista. E Sterblich elogia: “A plateia está com
dez vezes mais energia”.
O diretor Amiky afirma que, apresar de parecer “um ‘talent show’”,
o reality é mais que isso.
Para Taís Araujo, o que
chama a atenção é o caráter de novidade. “É um
programa deliciosamente inusitado e maluco”,
diz a atriz.
“A expectativa do programa é a melhor possível”, diz Ricco. “Inicialmente parece uma coisa
estranha ver pessoas
mascaradas em cima do

Eu não saio de casa
há dois anos, para mim
isso aqui está sendo
uma balada
EDUARDO STERBLICH
Humorista

palco. Mas o formato
tem essa grande magia,
em poucos segundos
você se conecta com
aquilo”, complementa
Amiky.
Sterblich, por sua vez,
diz que o programa é
hoje sua principal diversão. “Eu não saio de
casa há dois anos, para
mim isso aqui está sendo uma balada”, brinca.
Ivete afirma que vê no
projeto uma oportunidade de aflorar seu lado

apresentadora e promete não deixar de cantar.
“Eu adoro comunicar,
mas jamais abriria mão
de uma coisa em prol de
outra.”
O programa é uma
coprodução entre a TV
Globo e Endemol Shine
Brasil. Tem supervisão
artística de Adriano Ricco (Globo) e direção artística de Marcelo Amiky
(Endemol Shine Brasil).
O reality também será
exibido no Multishow.

FANTASIAS | Modelos foram idealizados pelos figurinistas Marco Lima e Flávio Namatame; Ivete e os jurados Rodrigo Lombardi, Taís Araújo, a cantora Simone e Eduardo Sterblich
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Se o entusiasmo não
se transforma em ação
eficiente, em algum
momento resultará em decepção.
Este é o momento em que sua alma
precisa estar atenta a isso, para que
a energia entusiasta se torne ação
prática. Aí sim.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Evite agregar peso ao
que não precisa mais.
Deixe de lado o excesso
de dramatização e use a razão para
observar com imparcialidade tudo
que acontece e, principalmente, seu
papel no meio de todas as histórias.
Em frente.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Você quer fazer a
diferença? Então, se
dedique a entrar em ação enquanto
todas as outras pessoas continuam
argumentando e prometendo mundos
e fundos. Só a ação resolve, todo o
resto é distração contraproducente.

TOURO | 21/4 a 20/5
Sempre que você estiver
num movimento de imposição de sua vontade,
o que é um legítimo direito seu, é
importante medir as consequências,
porque elas serão o justo pagamento
pela atitude que você tomar. Equilíbrio.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Fazer o necessário nem
sempre é fazer o que
se deseja. É importante
você fazer essa distinção, porque será
a base das escolhas que você tenha
de fazer neste momento. Desejos e
necessidades, a base do destino.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
O que importa não é
quem está com a razão,
ou que argumentos são os mais
brilhantes. O que importa é que ação
há de ser empreendida para solucionar
as questões que levam as pessoas a
se envolverem em argumentações.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
As palavras só têm valor
real quando se transformam em práticas
e podem ser visualizadas através
do exemplo vivo. Enquanto isso não
acontecer, são brilhantes e sedutoras,
mas não criam raízes na realidade.
Isso não.

LIBRA | 23/9 a 22/10
As circunstâncias da
atualidade falam mais
alto do que sua vontade
e seus planejamentos, e não parece
haver, de imediato, nada que possa
ser feito, a não ser aceitar a corrente
de acontecimentos e se adaptar a ela.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
As coisas que andam
acontecendo deixam sua
alma com a pulga atrás
da orelha, desconfiada de que, por
trás das aparências, outro jogo esteja
sendo jogado. Valerá a pena investigar,
porém, sem segundas intenções.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
A dificuldade de todo
entendimento é que
normalmente as pessoas não dialogam com sinceridade,
elas apenas querem que suas razões
sejam validadas para continuarem se
escondendo por trás de uma máscara
de fingimento.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
O que seja bom para a
maioria das pessoas
envolvidas é o que deverá ser feito.
Qualquer outra alternativa seria um
desvio da rota disponível neste
momento e, por isso, acarretaria
problemas e agregaria distorções.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Apesar de sua alma não
querer ouvir o que lhe é
dito, um pouco mais de
boa vontade de sua parte seria bem-vinda. Este é um momento de duros
reconhecimentos, uma oportunidade
que não há de ser desperdiçada. Em
frente.

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

12

CULTURA

13

Terça, 10 de Agosto de 2021

INUSITADO

Ana Maria canta
repórter ao vivo
em seu programa

TV Tudo
Exclusiva - 1

Thiago Oliveira participou nesta segunda-feira do
Mais Você para falar sobre as Olimpíadas de Tóquio
Reprodução TV

Fausto Silva vai estrear
na Band em janeiro. Tudo
sendo preparado para isso.
O principal estúdio do Morumbi, que vai passar por
reformas, será colocado à
disposição.
Só que já tem um lance
armado, como aquecimento ou avant-première.

Exclusiva – 2

RECADO | “Se eu tivesse uns aninhos a menos, iria te pedir em casamento”, disse Ana Maria
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Um momento inusitado chamou a atenção no
Mais Você (Globo) desta
segunda-feira (9). Ana
Maria Braga, 72, elogiou a
beleza do repórter e apresentador Thiago Oliveira, 37, e o deixou tímido.
Oliveira fez a sua última
participação no programa
matinal para falar sobre as
Olimpíadas de Tóquio e
Ana rasgou palavras carinhosas. Com direito até a
proposta ousada.
“Antes de você ir embora, eu queria dizer que
você é um cara muito bonito, muito simpático que

eu adoro receber aqui. Me
considero sua amiga, quero muito te receber mais
vezes aqui. Se eu tivesse
uns aninhos a menos, iria
te pedir em casamento”,
disse Ana. O apresentador
do Esporte Espetacular
agradeceu, mas se mostrou encabulado por não
esperar tais elogios. “É um
grande prazer estar aqui
sempre. Qualquer coisa
que precisar, é só gritar.”
Nas redes sociais, o assunto rendeu. “Tem bom
gosto”, escreveu uma internauta. “Mas ele é um
gato mesmo, Deus não
me dá um desses porque
não saberia como conciliar”, disse outra. “Até eu

caso”, escreveu um seguidor. “Quem não casaria?
O ancora mais gato da TV
Globo. Todo dia ele no JH
falando com a Maju e eu
passando mal”, postou um
outro internauta.
Recentemente, o empresário francês Johnny Lucet,
57, ex-marido de Ana, contou que se surpreendeu
com a separação da apresentadora. Ele está em Portugal desde o início do ano
e afirma que desde então
Ana teria se afastado dele.
“Voltei a Portugal porque
já fazia um ano que não
via os meus amigos e a família. A Covid está nos bloqueando. Não tenho mais
contato com a Ana.

Para novembro ou dezembro, a Band já está
preparando a estreia do
“Achados no Perdidos”,
um programa que vai reunir muito material do que
foi apresentado no “Perdidos na Noite”, entre os
anos de 1986 e 1988.
Leonor Corrêa está à
frente deste trabalho, que
terá apresentação de Jaque Ciocci, Carol Miarelli e
Julia Gama.

Lançamento

A atriz Regiane Alves lança na próxima sexta-feira, nas
livrarias de todo o país, “Uma Ilha Fora do Mapa”.
Em sua estreia como escritora, Regiane transforma
os dois filhos, João e Antonio, em protagonistas de uma
história que faz um importante alerta sobre a poluição
plástica dos oceanos.

Alerta

“Infelizmente, apesar de não estarem no mapa, as
tenebrosas ilhas de material plástico são uma realidade
em todos os continentes e nós precisamos reduzir o uso
desse material com urgência”, conta Regiane Alves.
“Esse livro é um legado para os meus filhos João e Antonio. São eles que me inspiram a cuidar do nosso planeta”, conclui.
Instagram

A propósito

Impossível falar na
Leonor e não destacar o
especial de Silvio Santos
levado ao ar na noite do
último domingo, roteirizado e dirigido por ela.
Registro histórico, produzido com muita classe
e com a marcante presença de Marília Gabriela na
sua apresentação. Merece
reprise. SS deve se sentir
duas vezes homenageado.

Túnel do tempo

Em um determinado
momento deste documentário, Ivete Sangalo
conta que Silvio Santos,
um dia, numa conversa
com ela, a incentivou a investir na televisão.
Ivete, aliás, estreia hoje
o reality show “The Masked Singer”, na Globo

Os experientes

O musical “O Coro”, parceria Miguel Falabella e
Formata, para o Disney +,
terá vários lançamentos
no elenco, mas sem abrir
mão de nomes conhecidos
do teatro musical, em diferentes segmentos.
Neste caso, os atores-cantores Guilherme Magon, Letícia Soares e Ester
Elias, e de Bárbara Guerra,
bailarina e coreógrafa.

Sem parar

A atriz Allana Lopes, intérprete de Bila em “Jacó”,
atual fase de “Gênesis”, se

Regiane Alves

nada mudar, fará “Poliana
Moça” no SBT.
Os trabalhos da próxima
novela foram retomados
pela emissora de Silvio
Santos, mas ainda não se
fala em gravações.

Bate – Rebate
· Filme sobre a história
do Corinthians, paralisado
por causa da pandemia,
vai retomar o seu trabalho
de pré-produção.
· Por outra, “Código do
Armagedom”, do diretor
Daniel Friesen, também
para o cinema, terá Felipe
Folgosi no elenco.
· Pluto TV estreia hoje o
canal “MasterChef Brasil”,
com antigas temporadas
do programa.
· Núria Saldanha não é
mais correspondente da
CNN Brasil em Washington...
· ... “Encerro meu contrato por questões pessoais
e profissionais...”, disse a
repórter numa rede social.
· Déa Lucia, mãe do saudoso Paulo Gustavo, estará nodo “Criança Esperança”, dia 23...
· ... Em sua participação,

ela irá prestar uma homenagem ao filho e a todas
as vítimas da Covid-19...
· Glenda Kozlowski e
Elia Junior, após um período no Japão por causa
da Olimpíada, voltam a
comandar o “Show do Esporte” (Band) no próximo
domingo.
· Também no domingo, Paolla Oliveira, Tiago Abravanel e Sophia
Abrahão fazem a “Superdança dos famosos”.

C´est fini
O Amazon Prime Video
anunciou o início de produção de uma nova série de
comédia, “Novela”, estrelada por Monica Iozzi, que
contará a história de Isabel,
uma promissora roteirista.
Quando finalmente chega
sua hora, ela é traída por
seu mentor, Lauro. Isabel
decide enfrentá-lo e acaba entrando magicamente
em sua novela como protagonista. Produção do Porta dos Fundos, terá João
Falcão como showrunner
e diretor.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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DISPUTA

Clássico opõe freguesia e recordes
São Paulo e Palmeiras começam hoje o duelo em busca de uma vaga na semifinal da Taça Libertadores
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Entram em campo São
Paulo e Palmeiras, o árbitro apita e é dado o pontapé inicial. A história se
repete há muito tempo.
Desta vez, o contorno e o
recheio mudam, como se
toda jogada fosse uma dividida de carrinho no meio
de campo. Chegaram as
quartas de final da Libertadores e cada time tem
uma forma de ver o jogo. A
primeira partida será nesta
terça (10).
E para cada lado há um
apego, a fé de que as coisas
vão dar certo independentemente do momento. O
Palmeiras é o atual campeão da Libertadores e tem
14 jogos de invencibilidade
fora de casa, um recorde.
Na edição deste ano, foram
oito jogos e só uma derrota, zero empates, além de
um ataque avassalador (22
gols).
O problema é que do outro lado está o São Paulo.
O campeão paulista (contra o próprio alviverde)
fez boa campanha, sendo
segundo colocado em seu
grupo e passando pelo Racing (ARG) nas oitavas.

E, no confronto entre as
duas equipes pela competição sul-americana, a
vantagem está desse lado:
o São Paulo eliminou o
Palmeiras três vezes na
Libertadores (1994, 2005
e 2006), sem nem sequer
perder um jogo desses
duelos.
Em 1994, os dois times
eram muito fortes. O Palmeiras estava em melhor
fase, já que fora campeão
paulista, brasileiro e do Rio
São-Paulo no ano anterior.
A equipe, no entanto, parou nos esforços do goleiro
Zetti no primeiro jogo, um
empate em 0 a 0. No segundo, Euler marcou duas
vezes e garantiu a vitória
tricolor por 2 a 1 – Evair
descontou.
Onze anos depois, foram
duas vitórias do São Paulo
-1 a 0 no antigo Palestra
Itália, com gol de Cicinho,
e 2 a 0 num Morumbi lotado, com gols de Cicinho e
Rogério Ceni. O ano marcaria a terceira conquista
da Libertadores pelo clube,
além de seu terceiro mundial.
Os chaveamentos também permitiram que o
Choque-Rei
acontecesse mais uma vez, logo no

ano seguinte. Com mais
equilíbrio, os dois times
empataram em 1 a 1 na ida
e estavam à beira de uma
disputa de pênaltis quando Cristian fez pênalti em
Júnior já no final do jogo.
Rogério Ceni caminhou de
uma área a outra e selou a
classificação às quartas.
Em 2021, no entanto, os
momentos distintos dos times podem fazer com que
a história seja quebrada e
refeita. O Palmeiras busca
o bi da Libertadores e vive
fase melhor também no
Brasileiro, no qual ocupa
a segunda colocação. Na
segunda página da tabela,
o São Paulo está à beira da
zona do rebaixamento.
O jogo também significa
muito para os dois técnicos. Hernán Crespo não foi
derrotado pelo Palmeiras
-duas vitórias e dois empates-, e Abel Ferreira nunca
ganhou o confronto. A última vitória alviverde veio
com o comando de Mano
Menezes, em 2019, pelo
Brasileiro. Desde então,
são quatro empates e três
vitórias do clube do Morumbi.
A partida de volta será
no Allianz Parque, no dia
17 (próxima terça).

DESTAQUE

Rubens Chiri / saopaulofc.net

TUDO IGUAL | Pelo Brasileiro, semana passada, São Paulo e Palmeiras ficaram no zero

RECUPERAÇÃO

Manuela Ganciar fica em 2º Renato Augusto treina em
no ranking paulista de tênis reapresentação do time
Divulgação

EM QUADRA | Tenista de Nova Odessa disputa mais 3 torneios na categoria 16 anos

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar chegou a
mais uma final de competição no último fim de semana e ficou com o vice-campeonato na etapa de
Santana de Parnaíba do
Circuito FPT Infantojuvenil G1. Com o resultado,
a tenista de Nova Odessa ocupa a 2ª posição do
Ranking da FPT (Federação Paulista de Tênis), na
categoria 16 anos. Os próximos compromissos da
tenista serão três torneios

consecutivos em Serra
Negra, nos quais Manuela disputará a competição em sua categoria, 16
anos. O primeiro será a
Copa Serra Negra Nacional Infantojuvenil, válido
pela CBT (Confederação
Brasileira de Tênis). Os
dois seguintes serão pela
COSAT
(Confederação
Sulamericana de Tênis): o
Serra Negra International
Junior Series I, e o Serra
Negra International Junior Series II.

“Todas essas competições exigem muita determinação, foco, garra
e treinos. Esperamos
conseguir boas vitórias”,
disse o técnico Fernando
Tavares de Araújo. Manuela segue com os treinamentos todos os dias,
sempre sob a supervisão
do técnico. Com 16 anos,
Manuela começou no tênis há cerca de 6 anos na
quadra no condomínio
onde mora.
| DA REDAÇÃO

A reapresentação do
Corinthians nesta segunda-feira (9), dia seguinte
ao empate sem gols contra o Santos, foi agitada.
Com os titulares fora de
combate, o técnico Sylvinho aproveitou para
comandar um treino coletivo com os reservas e
alguns jogadores das categorias de base. O meia
Renato Augusto participou da atividade, assim
como o lateral Lucas Piton, recuperado das dores musculares.
Como é comum nos
dias que sucedem as partidas, os atletas que atuaram por 45 minutos ou
mais não treinaram com
bola para evitar a fadiga
muscular. Já os reservas
foram a campo e fizeram
um treino coletivo. Segundo o Corinthians, a
comissão técnica convocou o lateral Léo Santos e
o volante Mandaca, ambos do sub-20, além dos
zagueiros Léo Paraíso e

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

DE VOLTA | Jogador reestreia após anos na China

Felipe e do atacante Hugo
Borges, esses três últimos
do sub-23.
O meia Renato Augusto
participou de toda a atividade. O camisa 8 se prepara para reestrear com
a camisa do Corinthians
após mais de meia década atuando no futebol da
China – há a expectativa
de que ele esteja em campo no domingo (15), con-

tra o Ceará. Quem também esteve no coletivo foi
o lateral Lucas Piton, cortado do clássico por conta
de dores na região lombar.
O volante Cantillo foi
a única baixa na atividade de reapresentação. O
colombiano trata de um
incômodo muscular na
coxa direita e ficou sob os
cuidados do departamento médico.
| FOLHAPRESS
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POLÊMICA

Pódio expõe relação
ruim entre CBF e COB

Jogadores usaram uniformes da delegação brasileira amarrados na cintura
Lucas Figueiredo/CBF

NA REDES

Rayssa Leal domina
Twitter nos Jogos
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Sucesso nas Olimpíadas de Tóquio-2020,
Rayssa Leal não ganhou
só a medalha de prata
no street skate, como
também conquistou o
coração da internet. A
fadinha e a disputa final
do skate foram os assuntos mais comentados do mundo no Twitter durante os Jogos.
Rayssa ainda foi a
atleta mais mencionada
da rede social, desbancando a norte-americana Simone Biles, que
havia ganhado até emoji especial no Twitter.
No Brasil, Rayssa também liderou as menções
na plataforma, seguida

por Rebeca Andrade, Italo Ferreira, Gabriel Medina e Fê Garay. O país
foi o segundo no mundo
com mais comentários
sobre os Jogos Olímpicos no Twitter.
Entre os esportes, o
vôlei dominou o Twitter
durante as três semanas
de Olimpíadas, figurando como o esporte mais
comentado do site no
Brasil.
Além do vôlei, o skate, o futebol, a ginástica
e o surfe fecham a lista
dos cinco esportes de
maior sucesso na rede
social. O vôlei também
liderou o ranking global
de esportes citados, seguido pelo futebol, basquete, skate e ginástica
olímpica.
Breno Barros/rededoesporte.gov.br

ESCOLHA | Jogadores brasileiros subiram no pódio para receber as medalhas com a camisa de jogo da Nike

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A escolha feita pelo futebol masculino de subir no
pódio utilizando as camisas de jogo da Nike e sem
o agasalho da delegação
brasileira na cerimônia de
entrega de medalhas nas
Olimpíadas deixou a Peak,
patrocinadora do COB
(Comitê Olímpico do Brasil), furiosa e expôs a má
relação entre a entidade
olímpica e a CBF. Segundo relatos, executivos da
empresa chinesa fizeram
diversas ligações para re-

clamar do caso e pedir explicações. Envolveram até
o governo chinês no rolo.
A mais nova crise entre o
COB e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)
envolveu supostos problemas no tamanho dos
agasalhos, uma força-tarefa da entidade olímpica
para entregar o material
e atrito entre dirigentes.
O departamento jurídico
do comitê está analisando
a situação para tomar as
medidas que considerar
cabíveis. De acordo com
informações repassadas
à reportagem, alguns caminhos são considerados,
como a desfiliação da CBF
e um pedido de indenização por dano de imagem.

O COB tem contrato
com a Peak válido de 2017
até 2024 para fornecimento de material esportivo
aos atletas. O trato não tem
dinheiro envolvido, mas
evita despesas de valores
consideráveis. No acordo
com a empresa está estabelecido que o agasalho
deverá ser utilizado nos
momentos de premiação,
sob pena de multa ou rescisão contratual. O combinado foi rigorosamente
cumprido em todas as 20
outras cerimônias de entregas de medalhas para
brasileiros. Apenas o futebol masculino se recusou
a receber o ouro olímpico
com os agasalhos da empresa chinesa.

Ao vencer a Espanha e
conquistar o ouro, os jogadores da seleção brasileira ocuparam o lugar
mais alto do pódio com
a blusa da Peak amarrada na cintura, deixando
à mostra a camiseta de
jogo da Nike, patrocinadora da equipe.
A relação entre o COB e
a CBF não é amistosa há
tempos. O futebol faz parte da estrutura olímpica,
mas pouco se relaciona
com ela. A entidade que
comanda o futebol é a
única das 35 confederações ligadas ao COB que
não depende de recursos
das repassados pelo comitê. A CBF diz que não vai
se pronunciar.

FADINHA | Rayssa Leal na pista de skate em Tóquio

INÉDITO

Mulheres ditam Olimpíadas da igualdade
Rafael Bello/COB

OURO E PRATA | Rebeca Andrade, da ginástica olímpica, subiu ao pódio duas vezes

Nem uma a menos.
Após a participação feminina chegar a 45,6%
na Rio-2016 e 48,8% em
Tóquio-2020, os Jogos de
Paris terão pela primeira
vez na história olímpica
50% de atletas mulheres.
No Japão, no pódio ou fora
dele, elas ditaram histórias
sobre superação e saúde
mental, dois temas incontornáveis nestas Olimpíadas. Mulheres foram decisivas para o Brasil superar
o maior número de medalhas em uma só edição
dos Jogos Olímpicos. Dos
21 pódios com presença
de atletas brasileiros, nove
vieram de disputas femininas, quase o dobro dos
cinco conquistados pelas
competidoras em 2016.

Enquanto os homens ganharam 10,16% das medalhas que disputaram
em Tóquio (12 em 118),
as mulheres venceram
11,25% (9 de 80).
Rebeca Andrade persistiu após lesões que quase
a tiraram da disputa e foi
o único membro da delegação brasileira a sair com
duas medalhas neste ano.
A skatista Rayssa Leal virou, aos 13, a medalhista
mais nova que o país já
teve. A caçula se disse feliz
por provar que “skate não
é só para meninos”.
Com o bronze que levaram para casa, as amigas
de infância Luisa Stefani
e Laura Pigossi conseguiram um inédito pódio
para o tênis nacional. Nes-

te domingo (8), último dia
de Jogos, a boxeadora Bia
Ferreira e a seleção feminina de vôlei fecharam o
quadro de medalhas do
Brasil. Conquistaram duas
pratas.
Chegar tão longe, para
Bia, é um recado às novas
gerações: lute como uma
garota. “Meninas, façam
esporte, façam luta, vale
muito a pena, é muito especial viver isso aí.” “Investir nas mulheres ainda é um caminho muito
interessante para buscar
resultados”, disse o diretor
de esportes do COB, Jorge
Bichara. Via de regra, mulheres têm menos patrocínio e espaço na mídia para
seus feitos olímpicos.
| FOLHAPRESS

