Bolsonaro vai
ao ataque
O presidente pedirá ao
Senado processo de
ministros do STF .
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Investimento na RMC é o segundo
maior entre as regiões de São Paulo
O total de investimentos na Região Metropolitana de Campinas foi o segundo maior do Estado em 2020.
Ficou atrás apenas da região de São José do Rio Preto. Dos 24 investimentos, sete foram em infraestrutura
Rodrigo Coca/Agência Corinthians
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Adesão ao Refis de Nova
Odessa começa no dia 23
Os contribuintes com dívidas em Nova Odessa poderão
aderir ao Refis a partir do dia 23. O programa da prefeitura
permite a renegociação do débito com até 95% de desconto de juros e multa ou parcelamento em 60 meses.
04 Cidades

CLUBE GOURMET

DONO DAS BOLAS | Renato Augusto treinou , não sentiu dores e deve jogar neste domingo pelo TImão

Renato Augusto deve fazer Projeto Guri
sua reestreia neste domingo abre inscrição
O meia Renato Augusto deverá fazer sua reestreia no
Corinthians neste domingo (15) diante do Ceará, na Neo
Química Arena, O jogador treinou com os demais atletas,
não sentiu dores ou incômodos e está pronto para entrar
em campo. Se atuar, será o primeiro jogo de Renato em
2021, Porém, o meia deve iniciar no banco e entrar no
segundo tempo. A expectativa é que o técnico Sylvinho
comece o jogo repetindo os titulares.
16

Esportes

para cursos
09 Cultura

CARNES NOBRES | O NB Steak, em Campinas, é uma forma
diferente de servir churrasco. O buffet dá lugar ao menu
degustação com 12 cortes premium de raças britânicas. P4 e 5
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Mega Sena*
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ANTONIO TUCCILIO
PRESIDENTE DA CONFED. NAC.
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

As notícias de que o
novo projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO) aumentava de R$
1,9 bilhão para cerca de
R$ 5,7 bilhões as verbas
destinadas para o Fundo
Eleitoral Partidário, carinhosamente apelidado de
fundão eleitoral, abalaram
as estruturas do país.
Não preciso dizer o quão
estapafúrdia essa decisão
é. Os números falam por
si. Em plena pandemia,
quando os recursos da
saúde estão cada vez mais
escassos e o desemprego atinge 15 milhões de
pessoas – sem contar os
milhões em situação de
insegurança alimentar no
Brasil – essa decisão dos
políticos de Brasília causa
escárnio. Quando achamos que nada mais pode-

ria nos surpreender, vem
essa medida!
E para onde iria esse
mundo de dinheiro? Uma
parte substancial iria para
os partidos nanicos. Sim,
aqueles que surgiram não
sabemos de onde e que
parecem servir o mesmo
propósito: tapar buracos
de candidaturas e embolsar o dinheiro do fundão.
Nada além disso.

O pior de tudo é que
quem votou a favor
dessa medida agora
esconde
É uma piada absolutamente sem graça. A mesma LDO prevê aumento
do salário mínimo de apenas 5%, enquanto os cofres
do fundão incham 200%.
Além disso, também há
as propagandas eleitorais
gratuitas, que deixarão de
ser gratuitas, pois as emissoras de TV ficarão isentas
de impostos, e com isso o
tesouro reduz suas receitas, prejudicando toda a
população. Trata-se de um

dos maiores insultos aos
brasileiros em anos.
O pior de tudo é que
quem votou a favor dessa
medida agora esconde,
disfarça e diz que é contra.
Diversos partidos importantes, inclusive alguns
que já comandaram o
país, levariam uma enorme fatia desse bolo. Isso
não é tudo. O Senado ainda disponibilizará R$ 527
milhões para os partidos,
antes mesmo das convenções. Além disso, há um
projeto em tramitação
que permite candidaturas
de gestores públicos com
contas reprovadas. Isso é
um golpe e tanto na Lei da
Ficha Limpa.
Dezenas de milhares
de brasileiros estão neste
momento em UTIs lutando pela vida. Milhões de
outros estão sem trabalho
e podem não ter ao menos
uma refeição no dia. Mas
os políticos não sentem
vergonha e tomam uma
decisão como essas.
Sim, a medida pode ser
vetada pelo presidente.
Mas será mesmo? Já fui
mais otimista. Afinal, o
jogo político é sujo e cheio
de armadinhas.
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FRASE DO DIA

Todos
sabem das
consequências
de uma ruptura,
a qual não
provocamos e
desejamos

Adriana Aparecida Graciani

LUZES E CORES | O Sambódromo na Marques de Sapucaí ganha novo visual

com a iluminação especial e o Rio de Janeiro ao fundo.
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Quando o assunto é
vocação,
comumente
nossos pensamentos associam este tema à vida
religiosa ou ao sacerdócio. Temos a tendência de
imaginar que a realização
de um chamado vocacional se dá quando alguém
abraça uma missão em
terras longínquas, e que
viverá uma vida extraordinária, fora do alcance
dos que vivem suas rotinas de trabalho, casa, e
tantas outras atividades
que fazem parte da vida
da maioria das pessoas.
Mas um convite recente
do Papa Francisco, sobre
viver o estilo de Deus em
nosso dia a dia, diz muito sobre o que de fato
é abraçar uma vocação
que, ao contrário dos estereótipos ligados a esse
assunto, acontece no cotidiano, principalmente
quando nos encontramos com outras pessoas.
Segundo o ensinamento de Francisco, “três
palavras indicam este estilo de Deus: proximidade, compaixão e ternura,
realidades muito simples
que podemos aplicar em
tudo o que fazemos.” E
certamente viver desse
modo, que indica o Papa,
nos leva àquilo que de
fato é uma vocação: a
verdadeira
realização.
Somos chamados, antes
de tudo, a nos aproximarmos do desígnio de
Deus para nós, e como
consequência somos enviados às pessoas a quem
se destina a nossa vocação, seja ela no âmbito
familiar, profissional, religioso ou social.
A palavra proximidade nos conduz ao “Estilo

Santa Bárbara d´Oeste

presidente

facebook.com/jornaltododia

THULIO FONSECA
MISSIONÁRIO DA COMUNIDADE
CANÇÃO NOVA

de Deus” quando nos
dispomos a ir ao encontro das pessoas, a doar a
nossa vida pela missão
que nos impele. Para alguns, isso se realiza em
sua própria profissão.
Para outros. no exercício
da maternidade e paternidade, bem como na
vida missionária e nos
trabalhos pastorais. E
isso se dá de maneira natural, pois o exercício da
vocação é uma resposta
gratuita ao dom que recebemos. A segunda palavra é compaixão, que
se demonstra nas atitudes, olhares e sobretudo
no modo como reagimos
aos inúmeros perpasses
que a vida nos apresenta.
Viver uma vocação sem
compaixão seria impossível, pois através desse
nobre ato, nos tornamos
canais do amor de Deus
que, como nos aponta o
Papa Francisco, “é sempre generoso, gratuito e
enche toda a nossa vida
de alegria”. É na compaixão que todo chamado
vocacional se torna autêntico, desinteressado e
repleto de sentido.
Uma vocação que é vivida, segundo o estilo de
Deus, precisa ser marcada também pela ternura, atitude que tem feito
a diferença no mundo
atual, que muitas vezes
nos apresenta um caminho oposto. A falta de
relações afetuosas, relacionamentos marcados
pela desatenção, superficialidade e julgamentos,
levam as pessoas a se fecharem em seus espaços
físicos e digitais.
Podemos concluir que,
para viver uma vocação,
não precisamos realizar
coisas grandiosas, pois
com o “Estilo de Deus”,
seremos impulsionados
a viver o extraordinário
na simplicidade dos nossos atos, pois “a vocação
cristã é isso: permanecer
no amor de Deus, respirar, viver desse oxigênio,
viver desse ar”, reforça o
Papa Francisco.
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AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA:

Etapa importante antes de um procedimento
cirúrgico em pequenos animais
A medicina veterinária tem desenvolvido rapidamente e ampliado os conhecimentos sobre os cuidados
com os animais de companhia. Atualmente, tal avanço
é refletido com a presença de profissionais nas diversas
áreas, como cardiologistas, oftalmologista, oncologistas, anestesiologistas, entre outras. Assim, o resultado
de tamanho progresso dessa profissão tem possibilitado maior longevidade e qualidade de vida aos pets,
que cada vez mais fazem parte da família brasileira.

Outra etapa dessa consulta que precede o procedimento anestésico-cirúrgico trata-se do exame físico do paciente, no qual os sistemas nervoso central
e o cardiorrespiratório devem ser avaliados. A temperatura corporal também é de extrema importância, pois a ocorrência de hipertermia pode sinalizar a presença de infecção, inflamação e excitação.

Todavia, em algum momento da vida do cãozinho ou do gatinho, um procedimento cirúrgico
pode ser necessário. Assim, com intuito de obter
maior bem estar e segurança para o animal, antes
do ato cirúrgico, o paciente deverá passar por uma
consulta para realizar sua avaliação pré-anestésica.
Essa é uma etapa que precede o procedimento
anestésico e cirúrgico e que engloba várias fases, entre elas a anamnese, o exame físico e complementar,
além da preparação do paciente pet. Os objetivos
desse conjunto de ações são a identificação de anomalias nos sistemas orgânicos - digestivo, respiratório, reprodutor etc - a determinação do possível risco
anestésico do paciente e, por último, a adequação do
protocolo anestésico às particularidades clínicas do
animal em questão.
Outro aspecto de grande relevância na avaliação
pré-anestésica é a possibilidade de verificação de lesões traumáticas ou recentes ocasionando dor aguda, a qual pode ser suprimida com doses normais de
analgésicos. Em contrapartida, uma afecção crônica,
alterações anatômicas e bioquímicas no processamento da dor podem estar instituídas, exigindo um
protocolo mais complexo para o tratamento do que
está causando o problema.

Somos FAM de Pets!

Raphaela e Koda Henrique

Cabe mencionar que, situações de emergência
e urgência são as que possuem maior risco de
complicações e muitas vezes não possibilitam
um tempo hábil para avaliação pré-anestésica do
paciente, limitando a estabilização pré-operatória.
Encerrada a avaliação pré-anestésica, o
paciente poderá dar a sequência ao tratamento e
os tutores podem confiar e acreditar na atuação
do médico veterinário. Para o profissional, a
finalização dessa etapa traz bases para suas
escolhas e tomadas de decisões, garantindo a
excelência do procedimento e o bem-estar animal.

Letícia com a pet Lola

Alyadna e Monique

WhatsFAM (19) 99437.9555 | 0800 771 2449 • Av. Joaquim Boer, 733 - Jardim Luciene
CEP: 13477-360 | Americana/SP • vestibular@fam.br
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INSTITUTO JR DIAS
A Câmara de Americana aprovou, em primeira votação,
na sessão desta semana o projeto de lei do Executivo que
declara de utilidade pública o Instituto Jr Dias, entidade
mantida há anos pela família do vereador Juninho Dias
(MDB) e que desenvolve um trabalho social e voluntário
nas comunidades da cidade, oferecendo atividades esportivas e de lazer em vários bairros. A declaração de utilidade
pública garante que o instituto esteja contemplado no rol
de programas sociais do município, inclusive com recursos.

INSTITUTO (2)
“Quando aprovado (o
projeto), será uma grande
vitória das comunidades de
Americana, que poderão
contar com um projeto sério
e responsável, que leva
esporte gratuitamente a
todos como meio de transformação social”, postou o
instituto nas redes sociais.

RANKING DOS ‘PERTURBADORES’
“Lei! Ora, a lei!”. A expressão – atribuída ao ex-presidente
Getúlio Vargas, e que incorpora com precisão o espírito de
desdém com o qual a legislação é tratada no Brasil – acaba de
ganhar ainda mais contorno de verdade com a novidade criada
pelo Procon-SP. Nem todo mundo sabe, mas desde 2009 foi
instituído, por lei estadual, o serviço “Não me Ligue”, que em
tese deveria proteger a privacidade dos consumidores paulistas
que não querem ser incomodados com invasivas e inoportunas
ofertas de telemarketing em seus telefones. No começo deste
ano, com a lei estadual 17.334 /2021, houve uma ampliação
do cadastro e, desde março, estão incluídas, além das ligações
(inclusive as automáticas ou robocalls), mensagem SMS ou por
aplicativos (via WhatsApp, por exemplo).

RANKING DOS ‘PERTURBADORES’ (2)
Quando um consumidor insere seus dados no “Não Me Ligue”, as
empresas ficam, em teoria, proibidas de ligar ou mandar mensagens de telemarketing. Desde 2009, ao todo 2,9 milhões de
linhas telefônicas foram cadastradas no “Não Me Ligue”. Apesar
do serviço, desde 2010, 347 processos administrativos foram
instaurados para apurar as reclamações de consumidores que
foram incomodados mesmo estando no “Não Me Ligue”. E mais
de R﹩ 250 milhões em multas foram aplicadas nas empresas
que desrespeitaram a regra. Nem isso adiantou. As reclamações
continuam. O que fez o Procon-SP? Criou o “Ranking dos Perturbadores”, para expor empresas que não dão a mínima para o
consumidor. Está em www.procon.sp.gov.br/ranking-dos-perturbadores/. As principais empresas, é óbvio, todo mundo conhece:
as companhias telefônicas e alguns bancos. É enxugar gelo.
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DÍVIDAS

Adesão ao Refis começa
dia 23 em Nova Odessa
Programa oferece desconto e parcelamento em débitos com a prefeitura
Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

O prefeito de Nova Odessa Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD), sancionou na
última semana a lei municipal de sua própria autoria, aprovada pela Câmara,
que cria o RefisNO (Programa de Recuperação
Fiscal de Nova Odessa).
Com a lei, pessoas físicas
e jurídicas que têm débitos
em aberto junto aos cofres
municipais terão a chance
de renegociar suas dívidas
com descontos decrescentes de até 95% de juros e
multas ou parcelamentos
em até 60 meses.
A adesão ao Refis poderá ser feita no período de 23 de agosto a 30
de setembro de 2021, e a
homologação do acordo
se dará com a compensação do pagamento da
primeira parcela. Poderão
ser reparcelados valores
devidos de IPTU, ISSQN e
taxas municipais diversas,
por exemplo.
Segundo estimativa da
Secretaria Municipal de
Finanças, cerca de 16 mil
contribuintes devedores
poderão se beneficiar das
regras do RefisNO.
O atendimento dos interessados vai ser feito na
Central de Atendimentos
do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, 777),
nos dias úteis, das 8h30 às
15h, limitado a 100 senhas
diárias.
A lei permite a renegociação de débitos fiscais e
não fiscais, tributários ou
não, vencidos e não quita-

LEITINHO | Prefeito sanciona lei que estabelece regras para refinanciamento de dívidas

dos até 31 de dezembro de
2020 – estejam eles inscritos ou não na Dívida Ativa
do Município, mesmo que
discutidos judicialmente
em ação judicial ou em
fase de execução fiscal.
A intenção da prefeitura,
com a iniciativa, é permitir
que contribuintes inadimplentes em função da crise
econômica causada pela
pandemia possam renegociar seus débitos e, assim,
ficar em dia com a cidade
e proteger seu patrimônio
pessoal e familiar de eventuais ações de execução
fiscal, obrigatórias segundo a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).
“É uma facilidade que
estávamos dando para as
famílias de Nova Odessa
renegociarem suas dívidas
municipais com descontos
de juros e multas e parcelamento, ficando em dia
com a cidade e protegendo
seu patrimônio”, salientou
o prefeito Leitinho.

REGRAS
Pelas regras do RefisNO, pessoas físicas e associações sem fins lucrativos poderão renegociar
seus débitos com até 95%
de desconto sobre o valor
total dos juros e multas,
para pagamento à vista
do débito.
Para pagamentos parcelados, os descontos são
decrescentes: 75% em até
12 parcelas mensais de no
mínimo R$ 65,00; 60% em
24 vezes e parcela mínima
de R$ 70,00; 40% em 36
vezes e parcela mínima
de R$ 75,00; 20% em 48
parcelas e mínima de R$
80,00 por mês; e 10% em
até 60 vezes e parcela mínima de R$ 85,00.
Já para pessoas jurídicas,
além dos 95% de desconto
em juros e multas para pagamento à vista, apesar de
os percentuais de desconto
serem idênticos para cada
prazo máximo de parcelamento, os valores mínimos

de cada parcela são maiores – pela ordem, de R$
250,00 (em até 12 vezes),
R$ 400,00 (24x), R$ 700,00
(36x), R$ 1.000,00 (48x) e
R$ 1.250,00 (em 60x).
Não podem ser renegociados débitos de infrações de trânsito, infrações
de natureza ambiental ou
contratual decorrentes de
contratos administrativos,
de danos causados contra
o patrimônio municipal,
ITBI e outras infrações de
natureza punitiva.
O Programa de Recuperação Fiscal de 2021 será o
último em que reparcelamentos de programas anteriores poderão ser renegociados pelos devedores.
A nova regra atende a
um apontamento do Tribunal de Contas do Estado
com relação a programas
anteriores de renegociação, “a fim de se evitar os
contínuos reparcelamentos por parte de alguns
contribuintes”.

HABITAÇÃO

Sardelli entrega apartamentos
O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou na manhã deste
sábado (14) as chaves do
empreendimento Torres
de Americana, com 136
unidades habitacionais,
sendo 91 delas subsidiadas pelo Governo Federal
por meio do programa
Casa Verde e Amarela.
O programa permitiu
prioridade aos moradores
com até seis salários mínimos que fazem parte da
lista habitacional do município com subsídio municipal, estadual e federal.
“Estou muito feliz de
ver realizado o sonho do
primeiro imóvel e a gen-

te participando dessa
alegria junto de vocês. É
uma parceria que começou na administração
Omar Najar e que foi concluída na nossa gestão.
Não fazemos mais do
que a nossa obrigação,
e vamos continuar fazendo”, disse o prefeito.
“É motivo de alegria poder estar a frente do governo municipal e ver
esse trabalho sendo bem
feito no dia a dia. Espero que todos tenham
felicidade nesse novo
empreendimento”, disse o presidente da Câmara, Thiago Martins.
| DA REDAÇÃO

Reprodução

TORRES DE AMERICANA | 136 apartamentos
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ECONOMIA

Investimento na RMC
é o segundo maior
entre regiões de SP

Arquivo / TodoDia Imagemw

Apesar disso, dados de 2020 indicam queda de 56%
em relação a 2019, antes da pandemia de coronavírus
DA REDAÇÃO
REGIÃO

O número de investimentos concretizados na
RMC (Região Metropolitana de Campinas) em
2020 foi o segundo maior
entre as regiões do Estado de São Paulo, atrás
apenas da Região Administrativa de São José do
Rio Preto. Na RMC, foram
registrados 24 investimentos, enquanto que a
região de Rio Preto teve
26 investimentos.
Apesar disso, houve redução de 56% no número de investimentos na
RMC em relação ao ano
de 2019, antes da pandemia de coronavírus. Os
dados foram divulgados
em estudo do Observatório PUC-Campinas.

Dos 24 investimentos
confirmados em 2020,
sete foram aplicados em
infraestrutura de transporte, eletricidade e gás,
20 a menos comparando-se com os resultados
do ano passado.
Outros sete investimentos ocorreram no
setor de serviços, principalmente em segmentos
de alimentação e de imobiliária. Os demais investimentos na RMC foram
destinados aos setores da
indústria, do comércio e
da agricultura.
De acordo com o professor Cristiano Monteiro, economista responsável pela análise,
os números evidenciam,
primeiramente, o efeito da pandemia sobre a
economia regional, que

se manifesta na expressiva retração dos investimentos em relação a
2019. O professor chama
atenção para a mudança
na destinação das aplicações: no ano passado,
vários investimentos foram realizados em serviços especializados de
informação e comunicação, atenção à saúde
humana, atividades jurídicas, entre outras. Em
2020, essa realidade não
se sustentou.
“Uma dinâmica focada em serviços de baixo
valor origina uma macroeconomia de emprego mais precário, de
baixo nível de renda”, diz
o docente extensionista.
Ele reforça que os investimentos em serviços
especializados, como TI

Pandemia derruba números na Grande SP
Analisada
separadamente devido à sua
situação
estrutural
mais complexa, a Região Metropolitana de
São Paulo apresentou
61 investimentos em
2020, 37 deles no setor
de serviços, 11 no comércio, sete ligados à
infraestrutura e seis na
indústria.
“Esse número é bem
menor se comparado a
2019, antes do contexto
pandêmico, quando se
contou com o total de
177 investimentos con-

firmados. A crise social
provocada pela pandemia impactou de forma
negativa os investimentos da Região Metropolitana de São Paulo”,
avalia o professor Cristiano Monteiro, economista responsável pela
análise.
OBSERVATÓRIO
O Observatório PUC-Campinas, lançado
no dia 12 de junho de
2018, nasceu com o
propósito de atender às
três atividades-fim da

universidade: a pesquisa, por meio da coleta
e sistematização de dados socioeconômicos
da Região Metropolitana de Campinas; o ensino, impactado pelos
resultados obtidos, que
são transformados em
conteúdo disciplinar; e
a extensão, que divide
o conhecimento com a
comunidade.
A plataforma, de
modo simplificado, se
destina à divulgação de
estudos temáticos regionais.
| DR
Divulgação / PUC-Campinas

AVALIAÇÃO | O professor Cristiano Monteiro, do Observatório da PUC-Campinas

CRESCIMENTO MENOR | Indústria registrou número modesto de investimentos na RMC

(tecnologia da informação), ligados ao consumo das empresas para
efeitos de inovação tecnológica e desempenho
corporativo, são fundamentais para o crescimento regional.
“Existe uma nova realidade mundial em torno
desse processo das atividades econômicas. Nos
Estados Unidos, as transações
internacionais
estão mais influenciadas
pelo setor de serviços. Há
todo um novo contexto
em que o Brasil ainda
está crescendo. Numa situação de pandemia, os

investimentos poderiam
ter acontecido em áreas
ligadas para a atenção à
saúde, intensificação de
tecnologias, saúde digital etc. E a RMC não trouxe isso em 2020”, afirma
Monteiro.
INDÚSTRIA
Em relação à indústria,
setor que costuma ofertar melhores empregos e
salários, o montante de
investimentos foi modesto, apenas cinco. Boa
parte das aplicações foi
destinada à ampliação
de capacidade no agronegócio, em Indaiatuba.

Setores dinâmicos como
máquinas e equipamentos e eletroeletrônicos
passam por períodos de
instabilidade pela falta
de dinamismo da economia brasileira e forte
concorrência da China.
“Os setores industriais
mais dinâmicos da RMC
vêm tendo, nos últimos
anos, muitas dificuldades para retomar a atividade econômica e os
investimentos, pois envolvem valores significativos. No contexto da
pandemia, é muito difícil
o setor investir”, explica
o professor.
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NA MIRA

7 ações podem atingir Bolsonaro e entorno
Tramitam no STF e no TSE inquéritos que miram o presidente, seus filhos ou apoiadores na área criminal
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O STF (Supremo Tribunal Federal) analisa
atualmente cinco inquéritos que miram o presidente Jair Bolsonaro,
seus filhos ou apoiadores
na área criminal. Já no
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) tramitam outras duas apurações que
envolvem o chefe do Executivo (veja o quadro).
Apesar de a maioria
estar em curso há mais
de um ano, essas investigações foram impulsionadas nos últimos dias
após a escalada nos ataques golpistas do chefe
do Executivo a ministros
das duas cortes e a uma
série de acusações sem
provas de fraude nas
eleições.
Na apuração mais recente, determinada nesta quinta-feira (12) pelo
ministro do Supremo
Alexandre de Moraes, o
mandatário será investigado por suposto vazamento de informações
sigilosas de inquérito da
Polícia Federal instaurado em 2018 para averiguar invasão hacker a
sistemas eletrônicos da
Justiça Eleitoral. A apuração foi proposta pelo
TSE.
INQUÉRITO ANDA
Na sequência de atos
das últimas semanas,
Moraes determinou a
retomada da apuração
sobre a suposta interferência do presidente no
comando da PF, um inquérito que estava para-

do havia quase um ano.
O ministro é o relator da
maioria dos casos em
tramitação no Supremo.
Também em reação
às falas de Bolsonaro, o
ministro incluiu o presidente como investigado
no inquérito das fake
news, a pedido do presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.
Moraes e Barroso são
atualmente os alvos preferenciais das críticas
bolsonaristas (leia reportagem na página7). Há
pendente um pedido do
corregedor-geral eleitoral, ministro Luís Felipe
Salomão, para o compartilhamento de provas dos
inquéritos das fake news
e dos atos antidemocráticos com a ação que
pode levar à cassação do
presidente no TSE.
A ação tem o objetivo
de apurar se a chapa de
Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão (PRTB),
foi beneficiada com a
disseminação sistemática de fake news via
WhatsApp nas eleições
de 2018.
A investigação foi iniciada após o jornal Folha
de S.Paulo revelar a existência de um esquema
bancado por empresários apoiadores do presidente para o disparo em
massa de notícias falsas.
OUTRO LADO
O advogado Frederick
Wassef, que defende o clã
Bolsonaro, disse à Folha
que não há nada contra o
presidente da República
e filhos. Wassef afirmou
que “a todo momen-

to criam crime que não
existe, a cada hora com
personagem diferente, a
cada hora com uma história diferente”.
“O produto é sempre
o mesmo: a narrativa
de fatos inexistentes,
de crimes inexistentes”,
disse. “De todos esses
inquéritos, só tem uma
conclusão: o presidente
é vítima, e não autor.” O
advogado negou também qualquer envolvimento do chefe do Executivo e dos filhos com
fake news ou atos antidemocráticos.

Nelson Jr./STF

STF | Ministro Alexandre de Moraes abriu a apuração mais recente contra Bolsonaro

ENTENDA AS SETE INVESTIGAÇÕES
• Supremo Tribunal Federal
• Fake news - A investigação iniciada em 2019 busca identificar autores de notícias falsas disseminadas nas redes sociais contra ministros
do Supremo e já resultou em busca e apreensão contra apoiadores de Bolsonaro. A pedido do TSE, o ministro Alexandre de Moraes incluiu o
presidente entre os alvos. É provável que a apuração prossiga 2022 adentro.
• Quadrilha digital - Fruto do inquérito dos atos antidemocráticos, arquivado a pedido da PGR, a apuração busca identificar grupo por trás de
ataques à democracia na internet. Apoiadores do presidente são alvos. Ao determinar a apuração, Alexandre de Moraes fez menção ao próprio
Bolsonaro e a seus filhos. A polícia abriu o inquérito em julho.
• Interferência no comando da PF - Apuração aberta após o ex-ministro da Justiça Sergio Moro atribuir a Bolsonaro tentativa de implementar mudanças na cúpula da PF com o objetivo de proteger parentes e aliados. Alexandre de Moraes determinou que a PF retome a investigação
independentemente do julgamento que o STF fará em setembro para definir o modelo de depoimento que o chefe do Executivo prestará à
polícia.
• Prevaricação no caso da vacina Covaxin - A ministra Rosa Weber determinou no início do mês de julho a abertura de inquérito para apurar
a acusação feita contra o presidente Jair Bolsonaro de que ele prevaricou no caso da compra do imunizante indiano ao ser informado sobre
irregularidades no processo de aquisição e não acionar órgãos de investigação.
• Vazamento de inquérito sigiloso - A pedido do TSE, Alexandre de Moraes mandou apurar o vazamento de informações sigilosas de inquérito instaurado em 2018 pela PF sobre uma invasão hacker a sistemas eletrônicos da Justiça Eleitoral. As informações desse inquérito foram
divulgadas por Bolsonaro em live com o propósito de sustentar a acusação que faz ao sistema eleitoral.
• Tribunal Superior Eleitoral
• Disparos em massa via WhatsApp - A investigação do TSE foi iniciada nas eleições de 2018 após a Folha revelar a existência de um esquema bancado por empresários apoiadores de Bolsonaro para o disparo em massa de fake news. O tribunal pediu ao ministro Alexandre de
Moraes o compartilhamento das provas colhidas nos inquéritos da fake news e dos antidemocráticos.
• Fake news sobre urnas eletrônicas - Por sugestão do corregedor-geral eleitoral, ministro Luís Felipe Salomão, o TSE abriu um inquérito
administrativo para apurar a conduta de Bolsonaro, que, sem apresentar provas, afirma que o sistema eleitoral é vulnerável a fraudes.

DESPEDIDA

Fundador do grupo Caoa morre aos 77 anos
O fundador e presidente
do conselho do grupo automobilístico Caoa, Carlos
Alberto de Oliveira Andrade, 77 anos, morreu na
manhã deste sábado (14).
A causa da morte não foi
divulgada.
“Dr. Carlos estava com
a saúde debilitada por
conta de um tratamento
de saúde e faleceu durante o sono ao lado de
sua esposa e filhos”, afirmou a diretoria do grupo
em nota. Oliveira Andrade era médico.
O Grupo Caoa é o distribuidor das marcas Subaru, Hyundai e Chery
no Brasil. É dono de duas

fábricas próprias, uma
em Anápolis (GO), onde
são montados modelos
da Hyundai e da Chery,
e outra em Jacareí (SP),
advinda da compra de
50,7% da operação brasileira da fabricante chinesa Chery, o que formou a
CAOA Chery.
O presidente da Fiesp
(Federação da Indústria
do Estado de São Paulo),
Paulo Skaf, divulgou nota
de pesar. “Perdemos hoje
um grande brasileiro,
Carlos Alberto de Oliveira
Andrade, empresário com
notável espírito empreendedor, inquieto e que
nunca se furtou a enfren-

Reprodução

CARLOS ALBERTO | Estava com a saúde debilitada

tar novos desafios”, disse.
“Deixa como legado
uma valiosa contribuição
ao país pelo exemplo de
sua bem sucedida trajetória empresarial e os

milhões de empregos que
gerou ao longo da vida.
Meus mais profundos
sentimentos à família e
aos amigos”.
| FOLHAPRESS
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CRISE INSTITUCIONAL

Bolsonaro diz que pedirá
ao Senado processos
contra Moraes e Barroso

Marcos Correa/PR

Para o presidente , os dois ministros do Supremo
“extrapolam com atos os limites constitucionais”
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Um dia após a prisão
de seu aliado Roberto Jefferson, o presidente Jair
Bolsonaro afirmou neste
sábado (14) não provocar
nem desejar uma ruptura
institucional e disse que
vai levar ao Senado um
pedido de abertura de
processo contra os ministros Alexandre de Moraes
e Luís Roberto Barroso, do
STF (Supremo Tribunal
Federal). Barroso também
preside o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral).
A prisão de Jefferson,
um dia antes, ocorreu por
ordem de Moraes, após
ataques do ex-deputado

a instituições. “Todos sabem das consequências,
internas e externas, de
uma ruptura, a qual não
provocamos e desejamos”,
escreveu o presidente em
sua rede social.
“De há muito, os ministros Alexandre de Moraes
e Luís Roberto Barroso, do
Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos
os limites constitucionais.
Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um
pedido para que instaure
um processo sobre ambos,
de acordo com o art. 52
da Constituição Federal”,
completou.
O artigo 52 da Constituição trata das competên-

cias privativas do Senado.
A Casa é a responsável por
processar e julgar os ministros do Supremo, os membros do Conselho Nacional
de Justiça e do Conselho
Nacional do Ministério Público, o procurador-geral
da República e o advogado-geral da União nos crimes de responsabilidade.
Bolsonaro ainda acrescentou que o povo brasileiro “não aceitará passivamente que direitos e
garantias fundamentais
(art. 5ª da Constituição Federal), como o da liberdade
de expressão, continuem a
ser violados e punidos com
prisões arbitrárias, justamente por quem deveria
defendê-los”.

PRISÃO DE JEFFERSON | Bolsonaro foi pressionado por apoiadores a se manifestar

Flávio envia mensagem do pai a Rodrigo Pacheco
Para chegar mais rápida a mensagem aos destinatários, o senador Flávio
Bolsonaro (Patriota-RJ) já
repassou a postagem do
presidente no grupo de
WhatsApp dos senadores, da qual Pacheco faz
parte, minutos após ser
publicada.
Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB
e ex-deputado federal, foi
preso na manhã de sexta-

-feira (13), no desdobramento das investigações
sobre a atuação de uma
quadrilha digital voltada
a ataques contra a democracia. Moraes apontou
em sua decisão indícios
de mais de dez crimes.
Foram listados pelo
magistrado, entre outros
tipos penais, injúria, calúnia e difamação, incitação e apologia ao crime,
denunciação caluniosa

ou atribuir a alguém a
prática de ato infracional
de que o sabe inocente
com finalidade eleitoral.
Bolsonaro anda não
havia se manifestado sobre a prisão do ex-deputado e acabou cobrado
por aliados. A filha de
Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, lançou uma
indireta a Bolsonaro e
disse que ele poderia ser
o próximo a ser preso. | FP
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Novo Endereço da

Moda Masculina

Willian Denner e Jouber Juliato

A Denner nasceu na Cândido Cruz e
depois veio para o mais belo cartão postal
de Americana: a Avenida Brasil. A moda
feminina deu início neste grande projeto de
expansão e novo posicionamento da marca, mas o setor masculino tem dia e hora
certa para decolar. O showroom masculino
alcançou voo alto. Ele chegou nas alturas,
com leds e neons, cheio de personalidade e
estilo, assim como os donos, Jouber Juliato
e Willian Denner. O debut do novo espaço e da primeira coleção aconteceu num
fim-de-tarde de sábado, com amigos, taças
e brindes. Eles brindaram esse marco que
trouxe para os clientes tendências do vestuário masculino, mas para o homem moderno, dinâmico e de estilo. A tarde reuniu
clientes queridos, que hoje ilustram nossa
página. Fica aqui o convite para todos
conhecerem o espaço dos meninos, Will e
Jô. Eles estão na Avenida Brasil, bem em
frente ao zoológico municipal. Parabéns,
queridos! E que o sucesso de vocês deixem
a cidade cada vez mais elegante! Vamos aos
clicks descontraídos de quem esteve por lá!

Anal Motta, Rogerio Ramira e Jerusa Ramos

Kacyumara e
Anderson Camargo

Bruno Henrique Santos

Luanny Cardoso e Lu Teixeira

Mara Chimetto e Willian Zilla

Carla De Nadai

Bruna, Eduardo e Laura Osiro

Michele Cassiano

08

09

Domingo, 15 de Agosto de 2021

CULTURA

/jor n altododia

GRATUITO

Projeto Guri tem
inscrições para 30
cursos de música

Divulgação

Atividades vão desde a iniciação em canto coral até
o aprendizado de fabricação e uso de instrumentos
DA REDAÇÃO
AMERICANA

O Projeto Guri está
com inscrições abertas
até o próximo dia 20 de
agosto para 30 cursos
gratuitos de música, oferecidos no contraturno
escolar, para crianças,
adolescentes e jovens de
6 a 18 anos incompletos.
Para participar, não é
preciso ter conhecimento prévio de música, nem
possuir instrumentos ou
realizar testes seletivos.
Os cursos são de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em
música, instrumentos de
cordas dedilhadas, cordas
friccionadas, sopros, te-

clados e percussão.
Para fazer a inscrição,
o responsável pelo aluno deve acessar o link no
site do projeto e preencher o formulário, que
pode ser acessado por
celular, tablet ou computador. São 1.244 vagas
para cidades da região.
Em razão dos impactos da pandemia da covid, as aulas no Projeto
Guri seguirão de modo
remoto e os alunos terão acesso às aulas e
atividades por meio da
plataforma de ensino a
distância.
O retorno presencial,
quando houver, deverá
ocorrer de maneira progressiva, atendendo à

deliberação do governo
e à autorização prévia de
cada uma das cidades.
As famílias receberão as
informações necessárias
com antecedência, cientes de que todas as medidas de segurança estão
sendo tomadas, visando
a saúde e o bem-estar dos
Guris, familiares, empregados e comunidade.
O preenchimento e
envio do formulário de
inscrição não garante a
matrícula, que dependerá da quantidade de vagas disponíveis no curso
escolhido e a ordem de
inscrição. Caso haja a
vaga, o candidato receberá um e-mail com as
orientações.

TALENTOS | Guris de Campinas cantam durante uma das apresentações virtuais

COMO SE INSCREVER
As inscrições devem ser feitas no site
www.projetoguri.org.br
Regional Jundiaí - 1.244 vagas disponíveis nos
polos:
Polo Aguai, Polo Águas de Lindoia - Prefeitura,
Polo Atibaia, Polo Bragança Paulista, Polo Cabreúva, Polo Campinas, Polo Elias Fausto, Polo

Espirito Santo do Pinhal, Polo Estiva Gerbi,
Polo Indaiatuba, Polo Iracemápolis, Polo Monte Mor, Polo Nelson Mandela - Campinas, Polo
Nova Odessa, Polo Pedreira, Polo Piracaia,
Polo Piracicaba, Polo Rafard - Prefeitura, Polo
Regional Jundiaí, Polo Santa Barbara D Oeste,
Polo Santo Antonio de Posse, Polo Santo Antonio do Jardim, Polo Serra Negra, Polo Sumaré, Polo Vinhedo.

BIBLIOTECA

Venda de livros sobe quase 50% em seis meses
Fotos Públicas

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O setor editorial brasileiro vendeu só no primeiro semestre deste ano
28 milhões de livros. Isso
representa um aumento
de 48,5% em comparação ao mesmo período
do ano passado. Os dados
são parte do 7º Painel do
Varejo de Livros no Brasil
e foram divulgados pelo
Snel (Sindicato Nacional
de Editores de Livros) na
quarta (11).
O faturamento do setor
nos seis primeiros meses
de 2020 foi de R$ 846,2
milhões. Já neste ano, o
lucro foi de R$ 1,19 bilhão.
“Desde setembro de
2020, o aumento do
consumo de livros vem
demonstrando o bom
desempenho de esforços comerciais”, afirma
Marcos da Veiga Pereira,
presidente do Snel. “Enquanto indústria, precisamos nos conscientizar
cada vez mais sobre a responsabilidade que temos
de fomentar o hábito de
leitura”, afirma.
Além disso, o início
do segundo semestre de
2021 se mostra promissor.
Entre os dias 21 de junho
e 18 de julho -período

FATURAMENTO | Setor movimentou R$ 846,2 milhões nos seis primeiros meses de 2020 e neste ano o lucro registrado é de R$ 1,19 bilhão

Precisamos nos conscientizar
cada vez mais sobre a
responsabilidade que temos de
fomentar o hábito de leitura
MARCOS DA VEIGA PEREIRA

Presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livro

em que ocorreu o Amazon Prime Day, famoso
pelas promoções- houve
um aumento de 59,3% de
vendas em relação à mesama época do ano passado, e o faturamento saltou de R$ 117,08 milhões
para R$ 185,52 milhões.
A tendência, segundo
especialistas ouvidos pela
pesquisa, é que a venda

de livros continue aumentando.
Os números chamam
atenção porque com o
começo da quarentena,
na virada de março para
abril de 2020, o faturamento total do setor editorial chegou a cair pela
metade.
Para a realização do
Painel do Varejo, os da-

dos são coletados diretamente dos caixas das
livrarias, e-commerce e
varejistas colaboradores, segundo o Snel. As
informações são recebidas eletronicamente
em formato de banco de
dados. Após o processamento, os dados são enviados online e atualizados semanalmente.
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Diante do cenário que
se descortinou à frente,
sua alma é invadida
por todos os medos mais primitivos,
como o de perder tudo, decair e se
desintegrar. É evidente que nada
disso acontecerá, mas é preciso lidar
com os medos.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Quando parece que você
tem em mãos tudo que
você pretende, aí vem o
vento misterioso do destino e sopra
tudo para longe. É uma brincadeira de
gato e rato a que você está vivendo,
mas há de haver uma razão para isso.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Talvez você sinta uma
dinâmica estranha,
que faça sua alma se perceber meio
deslocada, mesmo nos lugares em
que normalmente se sentiria bem, em
casa. Deixe isso passar, não é nada
demais. Que passe apenas.

TOURO | 21/4 a 20/5
As expectativas que
você deposita na ajuda
que certas pessoas lhe
ofereceriam, ou nas vantagens de se
associar a elas, vêm todas misturadas
com ansiedades e desconfianças
também. Assim é o cenário por
enquanto. Em frente.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Saia de casa à esmo
para ver o que acontece.
Dê uma chance às
coincidências, que não poderiam
acontecer num terreno de rotina, mas
num cenário onde você não conheça
as pessoas nem tampouco haja
planejamento algum.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Um caminho trilhado na
solidão é muito complexo e intrincado, porque você carece
de referências e de apoio, se tornando
tudo mais lento e denso. Procure se
aproximar às pessoas que sirvam de
amizade.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
O momento é cheio de
potencialidades, estimulando a imaginação,
mas provocando distração também.
Tome um tempo para pensar bem
sobre tudo que é imaginado, tomando
distância das fantasias e ressaltando
os sonhos.

LIBRA | 23/9 a 22/10
É bom você imaginar,
mas é péssimo você se
exceder nessa experiência, ao ponto de começar a dar por
realizadas algumas fantasias, sem
nem mesmo ter se dado ao trabalho
de levantar da cadeira. Cuidado com
isso.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Independente de qual
seja o ofício que você
desempenha, este é
um bom momento para reluzir sua destreza. Por isso, apesar de ser domingo,
na prática da dinâmica cósmica, para
você este é um momento de trabalho.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Mesmo acontecendo
um monte de coisas
estranhas que deixam
sua alma com a pulga atrás da orelha,
ainda assim você encontrará espaço
para seu divertimento e regozijo. O
resultado será benéfico para todas
as pessoas.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Refletir antes de agir
é muito importante,
porém, se a reflexão não serve para
moderar a ação, e sim para a impedir,
então seria melhor agir sem reflexão,
porque neste momento, só a ação
resolveria.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Para você ter uma
ideia melhor sobre tudo
que acontece, e suas
perspectivas, você terá de aceitar
a complexidade do cenário, sem a
tentar reduzir ao seu entendimento atual, que é curto demais para
abranger tudo.

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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O poder mais desprezado
pelos seres humanos
POR IVAN MAIA

O ser humano possui diversos poderes em seu interior, mas há um poder muito
óbvio que, se as pessoas
soubessem usar, teriam literalmente o mundo aos seus
pés, em todos os sentidos.
Algumas coisas são perceptíveis no dia a dia e outras
comprovadas cientificamente. Baseado em estudos, até
a década de 1920 havia um
divórcio para cada 7 casamentos. Desde os anos 1990
existe um divórcio para cada
3 casamentos. E os motivos
são vários, mas existem dois
que se destacam, de acordo
com os entrevistados: excesso de críticas e falta de
valorização.
Imagine o que é pior: ter
alguém que lhe critica o
tempo todo ou alguém que
simplesmente não percebe sua existência? Existir,
no sentido de mudar algo
e a outra pessoa perceber,
como roupa, cabelo, sobrancelha,
maquiagem,
enfim, qualquer coisa nova
que passa despercebido a
pessoa com quem se convive. Ambos os motivos, o
excesso de crítica e a falta
de valorização, são bem
ruins, mas em minha opinião a falta de valorização
é muito pior. Na maioria das
empresas, o funcionário ou
prestador de serviços que
desempenha um trabalho
excelente, muitas vezes
passa despercebido, mas se
fizer uma coisa errada, por

@ivanmaiaoficial

TV Tudo
Agora vai

menor que seja, todo mundo irá falar por muito tempo.
Por isso, há algo que podemos fazer para mudar
essa situação e que tem um
poder impressionante. O
poder mais desprezado pelo
ser humano chama-se o poder do elogio. A maioria das
pessoas não têm o hábito
de elogiar, mas só conseguem criticar. Você precisa
ser muito nobre e corajoso
para elogiar. Mas o que é um
elogio? O elogio precisa ser
sincero, se não for, é melhor
que não diga nada. O falso
elogio é chamado de “bajulação”, ou puxassaquismo.
O mecanismo do elogio
precisa ser rápido, já que
quando você fica muito
tempo elogiando uma pessoa ela pode pensar que
precisa devolver o elogio, e
isso não precisa ser recíproco. O poder do elogio é o
destaque, mas ao mesmo

tempo precisa ser discreto
nas palavras. Mas por que
esse é o poder mais desprezado? Ele passa a ser
desprezado porque quase
ninguém faz isso.
Então aproveite, o mundo
está cheio de pessoas apagadas! Às vezes as pequenas
coisas trazem resultados,
por isso a grande diferença
está nos detalhes. Como diz
Heitor Herculano de Paula, presidente da Azaléia:
“Um vinho pode custar dez
ou vinte vezes mais do que
outro, por ser um pouco melhor. Mas ele nunca será dez
ou vinte vezes melhor”.
Neste sentido, o que faz a
diferença são as pequenas
coisas e este poder, que é
o poder mais desprezado
pelo ser humano, você não
tem ideia do que ele irá fazer
por você. Você escolhe! Eu
escolho depois colho, você
escolhe e depois colhe.

Ivan Maia é conferencista e palestrante internacional . Escreve aos domingos no TODODIA

O chef Henrique Fogaça, do “MasterChef”,
não arquivou o desejo de
comandar um programa
próprio na Bandeirantes e
há comentários de que o
projeto poderá vingar na
grade de 2022.
Vale lembrar que em
2019, Fogaça tentou emplacar o “Mistérios do
Pantanal”, que levaria o
público “a descobrir os sabores de uma das regiões
mais bonitas do país”,
mas o negócio não saiu
do papel.

Streaming

A Netflix ainda não marcou data de estreia para a primeira temporada da série “Maldivas”, estrelada por Carol
Castro, Manu Gavassi, Bruna Marquezine, Natalia Klein e
Sheron Menezzes, mas tudo caminha para 2022.
Nessa comédia dirigida por José Alvarenga Júnior, Carol interpreta ‘kat’, uma mãezona cujo marido, Gustavo
(Guilherme Winter), cumpre prisão domiciliar.
Instagram

É o que dizem

Paola Carosella, ex-Band, como se recorda,
é outra que havia batalhado um projeto solo no
canal, o “Lado C”. Iria misturar “o melhor da gastronomia com entrevistas
descontraídas,
apaixonantes e cheias de sabor”.
Mas não rolou. Dizem que
isso, entre outras justificativas, também pesou na
decisão de sair.

A grande família

Em José do Egito, última
fase de “Gênesis”, Giovanna Coimbra viverá Diná,
única filha de Jacó/Israel
(Petrônio Gontijo) e Lia
(Ingra Lyberato).
Uma personagem sempre protegida por 11 irmãos homens.

Circulando

Há muito tempo, projetos de novelas sertanejas
circulam pela dramaturgia
da Globo. Curiosamente,
sempre receberam resistências internas.
Mas, na Globoplay, vai
sair uma série sertaneja
estrelada por Deborah
Secco e Fabiana Karla.

Teatro

Marcada para dia 19, às
20h30, a estreia do espetáculo “A Vela”, com Leandro Luna e Herson Capri,
sobre o encontro de um
professor aposentado que
está de mudança para um
asilo e, seu filho, uma drag
queen, que há 20 anos não
se viam.
Transmissão ao vivo e
gratuita pelos canais no
YouTube do Sesc em Minas (SescemMinasGerais),
do Teatro Claro Rio (TeatroClaroRio) e da Pólobh

Carol Castro

(Polobhprodutora), e pelo
Canal 264, da Claro TV.

Bate – Rebate
· A partir desta segunda-feira, os âncoras do “SBT
Brasil”, Márcia Dantas e
Marcelo Torres aposentam
o papel...
· ... Os apresentadores
terão à disposição na bancada, também nova, aparelhos de tablets.
· No seu complexo de
novelas no Rio de Janeiro,
a informação é que a Record pretende iniciar em
novembro as gravações
de “Reis”...
· ...É a substituta de
“Gênesis”.
· Rogério Gomes e Marcello Novaes vão dividir
um filme como diretores...
· ...A trama é do próprio
Novaes, roteirizada por
Claudia Mauro.
· A reprise de “Verdades
Secretas” na Globo irá de
24 de agosto a 17 de dezembro.
· Os esportes que estrearam na Olimpíada do
Japão, skate e surf, e que
trouxeram medalhas, ganharão mais espaço na
programação da Globo e
do SporTV.
· Aliás, seria muito bom

que as demais emissoras
também aumentassem
espaço na sua cobertura
esportiva.
· A série “Lol: Se Rir, Já
Era”, trabalho de Tom Cavalcante e Clarice Falcão
para o Amazon Prime Video, já tem o seu elenco...
· ... Estarão no programa: Nany People, Thiago
Ventura, Bruna Louise, Estevam Nabote, Diogo Defante, Marlei Cevada, Igor
Guimarães, Flavia Reis,
Noemia Oliveira e Yuri
Marçal.

C’est fini
Segundo a Globo, foram
usados cerca de 200 metros de materiais variados
para costurar as 12 fantasias do reality “The Masked Singer”, apresentado
por Ivete Sangalo nas noites de terça-feira.
Os figurinistas trabalharam com tecidos convencionais, como organza,
rendas bordadas, malha
de veludo, tafetá e cetim,
até emborrachados, como
plástico e telas de nylon,
telas metálicas, espumas
e mantas acrílicas.
Então, é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego?

NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!
PENSECOM

         
   
 
       
         

         
       
             

   

         
            
             

   

      
              
     

       
         
             
            

    

      ¡¢
     
    

  

Novas vagas
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Equipe de alto
desempenho
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Somos uma empresa de soluções inteligentes de RH a
qualquer tipo de negócio.
Sua divisão de Recursos Humanos confere inteligência
e metologia ágil aos processos de identiﬁcação, formação e retenção de talentos.
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CORINTHIANS

Renato Augusto está
pronto para reestreia
Meia não sentiu incômodo durante treinos e deve jogar neste domingo
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Sem vencer há dois jogos, o Corinthians recebe o
Ceará neste domingo (15),
às 16h, na Neo Química
Arena, na sequência da 16ª
rodada do Campeonato
Brasileiro. O clube do Parque São Jorge está na 12ª
colocação, com 18 pontos
ganhos, e tenta se aproximar do G6 até o fim do primeiro turno.
O meia Renato Augusto
fará sua reestreia amanhã,
mas deve iniciar no banco
de reservas e entrar apenas no segundo tempo.
O jogador participou das
atividades de sexta e deste sábado (14), não sentiu qualquer incômodo e
deve entrar no lado direito do meio de campo.
De olho no jogo, a equipe voltou aos treinos no CT
Joaquim Grava e contou
com retornos na lateral e
no meio-campo. O técnico
Sylvinho passou uma série
de exercícios específicos

para cada posição e deixou
o treino tático para a véspera da partida.
De acordo com as informações divulgadas pelo
Corinthians, os jogadores
de defesa treinaram com
Sylvinho, enquanto os
meio-campistas e atacantes ficaram sob a supervisão dos auxiliares Alex e
Doriva. A divisão do elenco
respeitando o posicionamento dos atletas não é
novidade no clube do Parque São Jorge e tem sido
muito utilizada.
Durante a atividade, o
lateral Lucas Piton, de apenas 20 anos, voltou a trabalhar com o grupo após
se ausentar na quinta-feira
à tarde (12). O jogador foi
liberado para fazer um tratamento na região lombar
e também para receber
seu passaporte italiano,
o que precisaria ser feito
pessoalmente.
Quem também trabalhou com bola foi o meia
Giuliano, poupado na
quinta para ficar na aca-

Rodrigo Coca/Agêna Corinthians

Bruno Fernandes faz três em
goleada do Manchester United
O Manchester United venceu o Leeds United por
5 a 1 neste sábado (14), no Old Trafford. Bruno
Fernandes (3), Greenwood e Fred marcaram pelos
comandados de Solskjaer na primeira rodada
do Campeonato Inglês. O gol dos visitantes foi
marcado pelo lateral Ayling. Um dos nomes da
partida foi o meio-campista Paul Pogba, que
deu assistência para quatro dos cinco gols dos
donos da casa. Além do francês, o português
Bruno Fernandes teve um começo de temporada
positivo com os três gols marcados na construção
do placar.

GOLEADA | Bruno Fernandes fez hat trick no jogo

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
FOME DE BOLA | Renato Augusto participou dos treinos

demia. A tendência é de
que o camisa 11 se mantenha na equipe titular do
Corinthians.
O treino tático aconteceu
neste sábado (14), mas o
técnico Sylvinho não deve

fazer mudanças no time.
Desta forma, uma provável
escalação para o duelo tem
Cássio; Fagner, João Victor,
Gil e Fábio Santos; Gabriel,
Roni e Giuliano; Mosquito
e Adson; Jô.

Santos pega algoz de paulistas
A equipe vem de um
empate contra o Corinthians e de uma vitória
sobre a Chapecoense.
Mas para isso, os santistas precisarão superar
o retrospecto ruim fora
de casa. A equipe venceu
apenas um duelo longe
de seu estádio. Foi justamente o triunfo por 1
a 0 sobre o alviverde catarinense, duas rodadas
atrás. Antes, acumulava
dois empates e quatro
derrotas como visitante.

GIRO POR AI

Reprodução/Twitter

ENFRENTA O FORTALEZA

Se fosse preciso definir a campanha do
Santos no Campeonato Brasileiro até aqui, a
melhor palavra talvez
seja oscilação. Em 15
rodadas, o time de Fernando Diniz tem cinco
vitórias, cinco empates
e cinco derrotas.
No 16º jogo, o clube alvinegro enfrenta
o Fortaleza, neste domingo (15), às 18h15
(de Brasília), para tentar embalar no torneio.

16

Para complicar a situação, enfrentarão um
Fortaleza que está invicto jogando em sua casa,
na Arena Castelão. No
Nacional, o time de Juan
Pablo Vojvoda soma seis
vitórias e um empate
como mandante.
São duas goleadas (5 a
1 sobre o Internacional
e 4 a 0 sobre o América-MG), 16 gols marcados
e somente quatro sofridos. De quebra, neste
Brasileirão, o tricolor

cearense se especializou
em demolir os representantes paulistas na
competição: venceu os
outros quatro jogos que
teve contra times do estado: 1 a 0 sobre Corinthians, São Paulo e Red
Bull Bragantino, além do
3 a 2 sobre o Palmeiras.
O atacante Robson,
um dos artilheiros do
Brasileiro, deixou sua
marca contra todos eles:
4 dos 7 gols.
| FOLHAPRESS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

PG
34
32
30
28
24
23
23
20
20
18
18
18
17
16
15
15
14
14
10
4

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

V
11
10
9
7
8
7
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
0

GP
23
27
25
25
25
22
17
16
12
19
16
16
10
10
8
11
12
14
8
12

SG
12
12
11
9
10
5
4
0
-3
-5
-2
-2
-3
-6
-3
-7
-7
-7
-7
-15

• 16ª RODADA
Ontem (14/8)
17h – Bragantino x Juventude*
19h – Atlético-MG x Palmeiras*
21h – São Paulo x Grêmio*

18h15 – Bahia x Atlético-GO
18h15 – Cuiabá x Athletico-PR
18h15 – Fortaleza x Santos
20h30 - Internacional X Fluminense

Hoje (15/8)
16h – Corinthians X Ceará
16h – Flamengo x Sport

Segunda (16/8)
20h – Chapecoense x América-MG
* Jogos não encerrados até a
conclusão desta edição

