Carreta roubada
é recuperada
Dise localiza caminhão
com 21 toneladas de café,
avaliadas em R$ 280 mil
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05 Cidades

Com baixa ocupação, HM reduz
em 30% leitos de UTI para Covid
Após várias semanas com lotação abaixo dos 50%, Hospital Municipal de Americana terá 20 unidades a partir
desta sexta-feira, em vez das 30 disponíveis até agora; tendência de queda também na rede particular P4
Ronny Santos/Folhapress

Região abre
hoje vacina a
menores com
comorbidades
03 Cidades

SBO amplia
‘bolsa creche’
em 500 vagas

FLEXIBILIZAÇÃO PREOCUPANTE | A Sociedade Paulista de Infectologia critica a flexibilização de medidas restritivas contra o coronavírus
anunciada pelo Governo de SP, o que pode intensificar as aglomerações (foto) e agravar a pandemia. Desde ontem, não há mais toque
de recolher e o comércio e serviços estão liberados para funcionar com 100% da capacidade, sem limitação de horário – apenas eventos
continuam proibidos. “Entendemos que a abertura deveria ser mais gradual e lenta, face aos riscos representados pela variante delta do novo
coronavírus que causa a Covid-19”, afirma a entidade em nota.
P6

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste obteve aval da
Câmara nesta terça-feira (17)
para ampliar de 1.400 para
1.900 o número de crianças
de até 3 anos beneficiadas
com “bolsa creche” - que oferece vagas em creches particulares a crianças que não
conseguem vaga na rede pública. A administração diz que
não falta vaga e que o projeto
faz parte do planejamento.
05 Cidades
Polícia Militar / Divulgação

Máscara será obrigatória ao
menos até fim do ano, diz Doria
Apesar do fim das restrições de horário e de capacidade de
público nos estabelecimentos comerciais e de serviço a partir
desta terça (17) em São Paulo, o governador João Doria afirmou que o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19
continuará obrigatório, inclusive em espaços abertos, ao menos até 31 de dezembro deste ano em todo o estado.
03 Cidades

Baep apreende
‘arsenal’ em
Hortolândia
05 Cidades

ARMAMENTO PESADO | Entre as 16 armas apreendidas, PM localizou uma metralhadora antiaérea
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O skate foi professor!

30°
16°
JOÃO FORTUNATO

Predomínio
de sol
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
- 0,20%
R$ 5,270

Euro
- 0,72%
R$ 6,173

Bovespa
- 1,07%
117.903 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.400 | 14/08/2021

09 - 21 - 25 - 26 - 36 - 53

Quina
Concurso 5.634 | 17/08/2021

21 - 31 - 35 - 60 - 63

Federal
Concurso 5.588 | 14/08/2021

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

Bilhete
047071
010682
024044
078909
061526

FRASE DO DIA

JORNALISTA E MESTRE EM
COMUNIC. E CULTURA MIDIÁTICA

Os Jogos Olímpicos de
Tóquio ofereceram ao Brasil não apenas medalhas,
que confirmaram a melhor participação do País
na história do Jogos, mas,
sobretudo, lições de vida
que podem (e devem) ser
aprendidas e praticadas
por todos, sobretudo nesse
período sensível (por causa
da pandemia) e complexo
(pelas incertezas políticas
e econômicas) que o País
atravessa. As lições que se
devem aprender, cabe antecipar, não estão somente
por trás das histórias dos
atletas medalhados. “Os
sem medalhas” têm muito a ensinar, pois nesses
tempos pandêmicos vários
atletas brasileiros, principalmente dos esportes
menos conhecidos e praticados, foram obrigados a
“se virar nos 30” para entrar
na arena, materializar o seu
sonho e representar dignamente o País. São heróis!
Em situações normais,
convém lembrar, estes atletas convivem com apoio
financeiro pequeno, condições de alimentação nem
sempre adequadas e as de
treinamento, não raro, precárias. Com a pandemia, o
que já não era bom ficou
ruim. Porém, esses atle-

tas em momento algum
pensaram em desistir. Pelo
contrário, superaram todos
os obstáculos aos quais estão acostumados, infelizmente, e foram à luta. Alguns literalmente, como é
o caso dos atletas do boxe,
judô, taekwondo e esgrima.
Parte desses atletas foi coroada com medalhas, mas
isso, acreditem, não reduz
em nada a relevância dos
demais. A maioria engoliu
sapos para chegar lá!
Inúmeros desses atletas deram aos brasileiros,
torcedores ou não, lições
imperdíveis de humildade,

Inúmeros desses
atletas deram aos
brasileiros lições
imperdíveis

resiliência, superação, solidariedade e alegria, mesmo
quando a vitória ficou nas
mãos do concorrente. Esses ensinamentos podem
ser aplicados em todos os
caminhos da vida profissional e pessoal.
Alguém já disse, com
sabedoria, que o tropeço
é professor, que o problema não é cair ou perder,
que a solução ou vitória
está em saber se levantar,
equilibrar o corpo, erguer a
cabeça, respirar fundo e seguir adiante. A maioria dos
atletas brasileiros participa
com chances remotas de
medalhas. Eles sabem, porém, jamais se entregam,
pois têm consciência de
que a simples participação

produz uma experiência
inigualável, que lhes será
útil em outras etapas do
esporte e da vida. E isso
vale para todos, qualquer
que seja a atividade que
exerçam. Os analistas esportivos, bem como os dirigentes de federações, os
cartolas, medem o êxito da
participação do País nos jogos usando diferentes tipos
de réguas, como deve ser.
Contudo, para o público
em geral, o termômetro oficial é o número de medalhas. É uma pena, porque
assim se enxerga apenas
parte e não o todo da participação do País.
O skate, esporte que já
foi execrado e proibido em
alguns cantos, participou
pela primeira vez dos Jogos
Olímpicos e presenteou a
todos com exibições que
ficarão eternizadas. Não
pelas cenas acrobáticas de
meninos e meninas, que
caiam, rolavam, se levantavam e voltavam ao centro
da competição. Sem medo
e sempre com alegria.
O que chamou a atenção
de muitos está além das
habilidades
acrobáticas.
Foi o respeito, admiração
e solidariedade entre todos os participantes, que
vibravam, aplaudiam e
estimulavam o adversário
tanto no sucesso como no
oposto em qualquer manobra. A concorrência é algo
natural nas Olimpíadas,
mas no skate foi posta de
lado para dar espaço a alegria, celebrar a amizade e a
diversão, por fazerem algo
que amam. Bom seria se
todos agissem como aqueles jovens.

IMAGEM DO DIA
Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

Não me
comunico com
presidentes dos
Poderes por
intermédio de
interlocutores

Você sabe para onde está
caminhando o seu negócio?

FRANCISCO BARBOSA NETO
ESPECIALISTA EM GESTÃO E
FINANÇAS

Eu costumo dizer aos
empresários que conversam comigo e nas minhas
palestras que para ter
sustentabilidade nos negócios é preciso criar cenários para o futuro. Mas,
embora essas pessoas
concordem e se motivem
com tal orientação, percebo que há uma grande dificuldade em colocar isso
em prática. Não que seja
algo complicado. Na realidade pode ser até simples.
O que torna essa prática
desafiadora é a decisão
de cada indivíduo quanto
à mudança em sua forma
de gerir o negócio.
Para criar cenários para
o futuro do negócio, é preciso entender primeiro a
situação da empresa no
presente. E eu não estou
falando de saber se existem problemas financeiros; é necessário ter uma
ideia geral do que acontece no financeiro! Eu
me refiro à compreensão
dos números do negócio.
Ou seja: compreender a
causa dos problemas financeiros que gera a falta
de dinheiro para pagar as
contas.
A falta de liquidez na
prática: na maioria das
vezes, as empresas perdem liquidez simplesmente por falta de organização financeira e
estratégia. O ambiente
pode ser organizado, os
processos de produção e
venda podem seguir critérios bem definidos, mas
se o departamento financeiro não tiver o registro
de todas as transações,
bem como de suas respectivas justificativas (o
que entrou e saiu, quando, quanto e porquê), a

FALECIMENTOS

WALTER BRAGA NETTO
Ministro da Defesa, ao negar
ter ameaçado o Congresso
pelo voto impresso

Santa Bárbara d’Oeste
Francisco Pires da Silva
ENTRANDO NOS TRILHOS | Vagão da CPTM na estação em Campinas antecipa
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desorganização financeira o impedirá de acertar
em decisões estratégicas.
3 passos para o futuro do negócio: como
eu mencionei no início,
o primeiro passo para
mudar a história do seu
negócio, é a sua decisão.
Pense em como você
quer estar daqui a 5 anos.
Suas ações e a sua atual
gestão estão alinhadas a
essa expectativa?
O segundo passo é organizar as finanças. Para
isso, você vai precisar de
um fluxo de caixa com
plano de contas gerencial
e estabelecer uma rotina
de registro e controle diários das movimentações.
Isso vai ajudá-lo a enxergar os pontos de perda de
liquidez para corrigi-los.
Por vezes, você perceberá
que é só ajustar algumas
datas. Em outros casos,
verá a necessidade de renegociar formas de pagamento, por exemplo. Seja
lá qual for o seu caso, o
importante é identificar
as causas do problema financeiro e tomar atitudes
embasadas em fatos e números reais.
O terceiro passo é preparar o financeiro para o
futuro do negócio, que é
o que eu chamo de criar
cenários. Oriente-se por
comparações entre o
que foi previsto e o que
foi realizado e pelos lançamentos futuros. Observar o comportamento
financeiro da empresa,
ter controle de tudo o que
entra e sai e contar com
estimativas coerentes a
curto e médio prazos viabilizarão o seu planejamento estratégico.
Essa deve ser uma constante na vida empreendedora de quem sabe onde
quer chegar. Portanto, se
você quiser prosperar e
estiver disposto a sair da
sua zona de conforto para
reescrever o futuro do negócio, coloque ordem no
seu financeiro e inclua
essa rotina de cuidados
para a criação de cenários
em sua gestão.
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COVID-19
Prefeitura de Americana / Divulgação

Região começa hoje a
vacinar adolescentes
com comorbidades
Americana, Nova Odessa e Sumaré abrem para faixa
acima de 12 anos; Santa Bárbara vacina 16 e 17 anos
DA REDAÇÃO
REGIÃO

Quatro das cinco cidades da região iniciam nesta
quarta-feira (18) a vacinação contra a Covid-19 nos
menores de idade, inicialmente aqueles que possuem alguma comorbidade. Em Americana, Nova
Odessa e Sumaré, a imunização a partir de hoje está
aberta ao público de 12 a
17 anos, portador de comorbidade.
Trata-se de uma antecipação em relação ao calendário do governo do estado, que prevê iniciar hoje a
faixa dos 16 e 17 anos, com
comorbidades, e somente
a partir do dia 26 de agosto
acima de 12 anos, com comorbidades.
Santa Bárbara é outra
cidade da região a iniciar
hoje no público menor de
idade, só que ainda nos
moradores de 16 e 17 anos
(leia texto nesta página).
Todos serão vacinados
com imunizante da Pfizer,
o único autorizado para o
público menor de idade no
país até o momento.
AMERICANA
A Secretaria de Saúde de
Americana confirmou ontem o início da vacinação
nesta quarta-feira (17) nos
adolescentes portadores
de comorbidade dos 12
aos 17 anos.
A cidade recebeu na segunda-feira 852 doses de
vacinas específicas para
esse público, enquanto
aguarda a chegada de novas remessas para ampliar
a cobertura entre os adolescentes.
No ato da vacinação

os menores devem estar
acompanhados pelos pais
ou responsáveis legais e
apresentar CPF ou Cartão
SUS, a carteira de vacinação e um comprovante de
endereço em nome dos
pais ou seus responsáveis
legais.
Na ausência de um responsável presencialmente, o adolescente deverá
levar um termo de consentimento preenchido e
assinado pelo responsável
legal.
Para obter o termo, ele
deverá procurar uma Unidade Básica de Saúde ou
acessar o site Secretaria de
Saúde.
A comprovação das comorbidades (veja relação
no quadro), que são as
mesmas do público adulto,
deverá ser feita por meio
de receitas, relatórios médicos e laudos detalhados
sobre a doença, sendo que
os pais (ou responsáveis)
deverão assinar um termo
comprovando sua veracidade. Com exceção das
receitas médicas, os demais documentos ficarão
retidos na unidade em que
a vacina for aplicada.
O agendamento para
esse grupo também é obrigatório e de ser feito pelo
pelo site www.saudeamericana.com.br.
NOVA ODESSA
Assim como Americana,
a Secretaria de Saúde de
Nova Odessa inicia nesta
quarta-feira a campanha
de vacinação contra a Covid-19 entre os moradores
de 12 a 17 anos, portares de
comorbidades.
Contudo, a vacinação
dos adolescentes será nas

próprias Unidades Básicas
de Saúde, e não no Ginásio do Jardim Santa Rosa,
onde apenas maiores de
18 anos continuam sendo
vacinados.
O intuito da Secretaria
de Saúde é aproveitar a
oportunidade para verificar os adolescentes com
vacinas de rotina eventualmente atrasadas e completar a caderneta desse
público.
Na cidade não é necessário agendamento, mas a
Saúde recomenda pré-cadastro no site “Vacina Já”,
do governo do estado, para
agilizar o processo na hora
da imunização.
“Os adolescentes portadores de alguma das
doenças precisam levar
até a UBS seu CPF, carteira de vacinação e a
receita ou carta médica
com a descrição da doença, além de comprovante
de endereço. É ideal que
estejam acompanhados
por algum responsável” ”,
explicou a coordenadora
da Vigilância Epidemiológica Municipal, Paula
Mestriner.
SUMARÉ
Também em Sumaré a
campanha contra a Covid
entre os moradores de 12 a
17 anos será iniciada nesta
quarta-feira.
Sumaré, que não exige
agendamento, conta com
sete pontos de imunização,
que atendem de segunda a
sexta-feira, das 9h às 16h.
A vacina continuará disponível também para os
demais públicos definidos
pela campanha para a primeira e segunda dose, acima dos 18 anos.

VACINAÇÃO EM AMERICANA | Americana vacinou nesta terça-feira (17) mais 3.277
pessoas contra a Covid-19. Foram vacinadas 644 pessoas com a primeira dose e 2.633
com a segunda dose. Agora, o “Vacinômetro” da prefetura aponta 243.544 doses
aplicadas desde o início da campanha, sendo que 91,16% da população acima de 18
anos já recebeu ao menos uma dose da vacina. Entre a população adulta (estimada em
mais de 187 mil pessoas), 38,91% estão com esquema vacinal completo.

VEJA QUAIS SÃO AS COMORBIDADES
• Diabetes Mellitus
• Pneumopatias crônicas graves
• Hipertensão arterial resistente (HAR)
• Hipertensão arterial estágio 3
• Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em
órgão-alvo e/ou comorbidade
• Insuficiência cardíaca (ICC)
• Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar
• Cardiopatia hipertensiva
• Síndromes coronarianas
• Valvopatias
• Miocardiopatias e Pericardiopatias
• Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas
arteriovenosas

• Arritmias cardíacas
• Cardiopatias congênitas no adulto
• Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados
• Doença neurológica crônica
• Doença renal crônica
• Imunossuprimidos (Portadores de HIV, transplantados, pacientes oncológicos, entre outros...)
• Hemoglobinopatias graves
• Obesidade mórbida
• Síndrome de Down
• Cirrose hepática
FONTE: Prefeitura de Americana

S. Bárbara abre vacinação a 16 e 17 anos
Santa Bárbara d’Oeste
começa a vacinar contra
Covid-19 a partir desta
quarta-feira (18) adolescentes de 16 e 17 anos
com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas. Não
há necessidade de agendamento.
Os postos de vacinação
funcionam de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17 horas, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso (Rua
Prudente de Moraes, 250,
Centro), e Mirzinho Daniel (Rua Bororós, s/nº, Jd.

São Francisco), e na Casa
de Maria (Rua Mococa,
510, Jd. das Laranjeiras).
Todos devem apresentar documento com foto,
CPF e comprovante de
endereço com data de
2021. É necessário que os
menores sejam acompanhados de adulto responsável. Caso não haja a presença do responsável, a
vacinação poderá ocorrer
mediante a apresentação
de termo, disponível no
link
https://is.gd/termovacinacao, devidamente
preenchido e assinado

pelos pais e /ou responsáveis legais.
Os adolescentes com
comorbidades
devem
comprovar o tipo de comorbidade apresentado,
por meio de cópias de
carta ou atestado médico,
além de exames e receitas, caso necessário. Essas
cópias ficarão retidas nos
pontos de vacinação.
Até o momento, a cidade já vacinou 65,8% da
população com ao menos
uma dose, contabilizando
177.791 do total de doses
aplicadas.
| DR

PANDEMIA

Máscara será obrigatória até fim do ano, diz Doria
Apesar do fim das restrições de horário e de capacidade de público nos
estabelecimentos comerciais e de serviço a partir
desta terça-feira (17) em
São Paulo, o governador
João Doria (PSDB) afirmou
que o uso de máscaras de
proteção contra a Covid-19

continuará obrigatório, inclusive em espaços abertos, ao menos até 31 de dezembro deste ano em todo
o estado.
“O uso de máscara será
continuamente
obrigatório até o fim deste ano.
Mesmo a partir de novembro quando entraremos

em uma nova fase de flexibilização, as máscaras
continuarão obrigatórias.
As máscaras preservam,
as máscaras salvam. Nós
temos a expectativa de
concluir todo o período vacinal, no final de outubro”,
afirmou Doria, em uma
entrevista nesta terça.

O tucano reforçou que
as máscaras “continuam
a fazer parte de nossa indumentária” também por
casa da variante delta do
coronavírus, mais transmissível e com casos crescentes no estado. No Rio
de Janeiro, a delta já representa 66% das amostras

analisadas.
Doria prevê que em
novembro a população
poderá voltar a participar
de eventos, por causa do
aumento da população
vacinada, como jogos de
futebol, circo e shows. Ele
também citou o Grande
Prêmio de Fórmula 1, em

Interlagos.
Até a manhã desta terça-feira, cerca de 99% das
pessoas com mais de 18
amos já estavam imunizadas com a primeira dose
contra o coronavírus na
capital e, 92,5%, no estado,
segundo o governo estadual.
| FOLHAPRESS

CIDADES

Quarta, 18 de Agosto de 2021

04

AMERICANA

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

PRESIDENTE OMAR NAJAR
Ex-prefeito de Americana, Omar Najar, é o novo presidente do diretório local do MDB. Ele foi eleito em convenção
no domingo. A condução do ex-prefeito, nome forte para
a candidatura a deputado no ano que vem, foi articulada
pelo deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional
do partido. Nos bastidores, Omar ainda vê como prematura uma decisão sobre uma eventual candidatura ao
parlamento. Seu neto, Omar Najar Neto, e a filha, Maine,
que dirigiu o Fundo Social de Solidariedade durante o
governo do pai, também pintaram no radar do partido e
são nomes na mesa.

REUNIÃO DOS PREFEITOS
Americana sediou nesta terça-feira (17) a reunião dos prefeitos
do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana
de Campinas. O encontro de chefes de Executivo teve várias
pautas, entre elas o projeto de construção de um hospital
regional próximo ao Hospital de Clínicas da Unicamp, para o
atendimento de média complexidade aos pacientes da região
Uma proposta da Unicamp, apresentada aos prefeitos pelo reitor Antônio José de Almeida Meirelles, o Tom Zé, e pelo diretor
executivo da área de saúde, Oswaldo da Rocha Grassiotto, é a
construção de um hospital secundário, com 400 leitos, em área
cedida pela universidade. A nova unidade permitirá ao Hospital
de Clínicas resgatar sua vocação, que é a de um hospital de
procedimentos complexos, como, por exemplo, transplantes.

REUNIÃO DOS PREFEITOS (2)
A proposta, que agora o grupo de prefeitos deve defender
junto das esferas superiores do Executivo, é que o estado
construa, a Unicamp faça a gestão e o Ministério da Saúde,
o custeio. Segundo Grassiotto, a implantação de mais 400
leitos é essencial para a garantia de assistência à população
que sofre na fila da Central Regulação de Ofertas de Serviços
de Saúde (Cross). O sistema, que fica em São Paulo, regula a
demanda e a oferta de leitos hospitalares da rede pública. A
Cross procura por vagas nos hospitais e determina as transferências para pacientes que aguardam na fila.

Com baixa ocupação, HM
reduz leitos de UTI Covid
Hospital Municipal terá 20 unidades, em vez das 30 disponíveis até agora
Arquivo / TodoDia Imagem

DA REDAÇÃO
AMERICANA

O HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar
Tebaldi, única únidade
pública de Americana,
vai reduzir de 30 para 20
os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
destinados a pacientes
com Covid-19 a partir
desta sexta-feira (20).
O motivo é a baixa taxa
de ocupação desses leitos das últimas semanas,
segundo a Prefeitura de
Americana.
Já os leitos de enfermaria para Covid-19 continuam no mesmo número, de 35 no total.
Nesta terça-feira (17),
dos 30 leitos existentes
na UTI, apenas nove estavam sendo utilizados
– taxa de ocupação de
30%.
Nas últimas sete semanas, as taxas de ocupação
estiveram abaixo de 50%.
A decisão de reduzir os
leitos de UTI destinados

AMERICANA | HM tem 7 semanas de UTI abaixo de 50%

ao tratamento da doença, segundo a prefeitura,
foi tomada após avaliações da equipe técnica,
com a diminuição das
internações, em grande parte proporcionada
pelo avanço da vacinação no município. A cidade superou os 90% dos
adultos com ao menos
uma dose do imunizante.
Além dos 20 leitos de

UTI e 35 de enfermaria, o
HM também irá manter
dois médicos exclusivos
para atuarem no atendimento a pacientes de
Covid-19.
“Trata-se de uma realocação estratégica dos
leitos, até porque há uma
necessidade para outras
doenças e agravos, mas
é claro que em caso de
recrudescimento da pan-

demia, o hospital terá
que reativar esses leitos
novamente. Com o ritmo
da vacinação e a queda
nas internações em relação ao mês de julho, nós
esperamos e torcemos
para que isso não seja
mais preciso”, declarou o
superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Edson
Eduardo Pramparo.
De acordo com o secretário de Saúde, Danilo
Carvalho Oliveira, a redução não significa que o
município esteja baixando a guarda, mas apenas
adequando os leitos conforme as necessidades de
momento.
“As equipes técnicas
avaliaram por mais de
sete semanas e sempre
com ocupação abaixo
dos 50%” disse o secretário. “É claro que, num
primeiro sinal de alerta,
o processo terá que ser
revisto e uma nova adequação será feita”, ponderou o secretário.

Rede privada também tem queda na ocupação
A tendência de queda
na ocupação de leitos
para Covid-19 em Americana também se reflete nos hospitais particulares da cidade.
Segundo a prefeitura,
o Hospital São Lucas estava com 80% de ocupação, mas em contrapartida não havia nenhum

paciente em leitos de
enfermaria na segunda-feira (16), fato que se
repetiu nesta terça-feira (17). O Hospital São
Francisco estava com
30% de ocupação e o da
Unimed, com 44,45%.
A taxa geral de ocupação de leitos para
Covid-19 no município

é de 41,18% de leitos de
UTI (68 leitos com 28
ocupados) e de 23,69%
de leitos de enfermaria
(76 leitos com 18 ocupados).
Desde o início da pandemia os hospitais vêm
remanejando os leitos
conforme a demanda
existente para os casos

de Covid-19 e à assistência para os usuários,
de acordo com a necessidade, seja na urgência
e emergência ou mesmo na rotina das alas de
internações, além dos
leitos necessários para
a assistência de casos
graves que exigem leitos
de UTI.
| DR

CHICO NA REUNIÃO DOS PREFEITOS
Na reunião com os prefeitos da RMC, o de Americana, Chico Sardelli (PV), voltou a cobrar dos demais a questão da despoluição
da Represa do Salto Grande. “Americana tem seu passivo ambiental, estamos cuidando do assunto da melhor forma possível,
mas não podemos esquecer das cidades que estão a montante
de Americana, causando infelizmente um prejuízo ambiental hoje
não só para a cidade como para toda a região”, declarou. Chico
apresentou um vídeo sobre a situação da represa e apelou aos
presentes pela ampliação do tratamento de efluentes de forma a
reduzir a carga de matéria orgânica despejada no Rio Piracicaba.

PIADA PRONTA
O deputado estadual
afastado Fernando Cury
(Cidadania) foi eleito
domingo (15) membro
do Conselho Estadual da
Criança e do Adolescente
do Estado de São Paulo
para um mandato de dois
anos. O Condeca-SP é um
colegiado consultivo de 40
conselheiros que participam
da elaboração das políticas
públicas de atendimento à
criança e ao adolescente.

PIADA PRONTA (2)
Fernando Cury foi afastado
do mandato por 180 dias
em abril, após ter sido
acusado de importunação
sexual ao passar a mão
no seio da deputada Isa
Penna (PSOL) no plenário
da Casa - que ele nega. A
eleição no Conselho é feita
por 453 representantes de
organizações da sociedade
civil ligadas à defesa dos
diretos das crianças e
adolescentes.

ABASTECIMENTO

Cantareira entra em estado de alerta
O Sistema Cantareira
entrou em alerta nesta terça-feira (17) após
o índice armazenado
ficar abaixo de 40%. O
manancial, que é o principal responsável pelo
abastecimento de água
da Região Metropolitana
de São Paulo e da Região
de Campinas, atualmente está operando com
39,2% da capacidade.
Segundo o Portal dos
Mananciais da Sabesp
(Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo), ontem o
reservatório
registrou
384,76 hm³, com variação negativa de 0,1%.

Divulgação

SISTEMA CANTAREIRA | Reservatórios com baixo nível

O sistema fornece água
para os rios Atibaia e Jaguari, que abastecem cidade da região e depois

se unem em Americana
para forma o Rio Piracicaba.
De acordo com a ANA

(Agência Nacional das
Águas), a captação de
água do sistema é condicionada ao nível de
armazenamento de água
do manancial ao término
de cada mês.
A faixa é considerada
normal quando o volume útil acumulado é
igual ou maior que 60%.
Abaixo de 40% o estado é
considerado de atenção e
entre os índices de 30% e
40%, a faixa é de alerta.
Os demais mananciais
que cobrem o estado de
São Paulo apresentam
situações consideradas
normais ou de atenção.
| DA REDAÇÃO
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EDUCAÇÃO

SBO amplia ‘bolsa creche’ em 500 vagas
Projeto do Executivo aprovado pela Câmara aumenta de 1.400 para 1.900 número de crianças beneficiadas
Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste obteve
aval da Câmara nesta terça-feira (17) para ampliar
de 1.400 para 1.900 o número de crianças com
idades entre 0 e 3 anos
beneficiadas com “bolsa
creche” na cidade.
O projeto para ampliação da oferta de vagas em
creches particulares foi
aprovado por 17 votos na
sessão de ontem.
De autoria do Poder
Executivo, o Projeto de
Lei 175/2021 altera o artigo 1º da Lei Municipal
4032/2018, autorizando
a Secretaria de Educação firmar convênio com
entidades filantrópicas
e escolas particulares de
educação infantil, por
meio de “bolsas creche”.
Na prática, crianças

que não consigam vaga
na rede pública de ensino são realocadas nas
unidades privadas e entidades.
A ampliação deve gerar
um custo extra de de R$
252, 5 mil por mês, uma
vez que são gastos R$ 505

Ampliação gera
custo extra de
R$ 252 mil por mês
com o programa

mensais por aluno beneficiado.
O atual projeto amplia
em 500 o número de bolsas (de 1.400 para 1.900),
todas para crianças com
idades entre 0 e 3 anos.
De acordo com a prefeitura, atualmente a
rede não possui déficit de

vagas e o projeto faz parte de um planejamento
da Secretaria de Educação e visa a adequação
da oferta.
“A presente propositura visa a atender a crescente demanda por vagas
em creches municipais
de Santa Bárbara d’Oeste, prevendo o aumento
da contratação de vagas
junto à rede de instituições privadas do Município”, afirma o prefeito
Rafael Piovezan (PV) na
justificativa do projeto.
O chefe do Executivo
destaca que o aumento
proposto é compatível
com as despesas programadas e de acordo com
as respectivas dotações
orçamentárias da prefeitura.
Na última sexta-feira
(13), a prefeitura recebeu o prêmio “Cases Inovadores”, do governo de

AUXÍLIO | Mais crianças serão beneficiadas com a “bolsa creche” em Santa Bárbara

São Paulo, pelo trabalho
de ampliação do acesso
à educação infantil feito desde 2013, a partir
do diagnóstico territo-

rial para organização da
demanda por creches.
A iniciativa foi considerada o melhor projeto
de educação do estado.

Em fevereiro deste ano,
a prefeitura inaugurou
a creche Professor Claiton de Oliveira, no bairro
Dona Regina.

NOVA ODESSA

IMPOSTOS

Dise recupera carreta roubada
Câmara de S.Bárbara amplia
prazo para parcelamento do ISS com 21 toneladas de café
A extensão do prazo
para parcelamento do
ISSQN (Imposto sobre
Serviço de Qualquer
Natureza) foi aprovada
por unanimidade pela
Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, na sessão
realizada nesta terça-feira (17). O projeto
de Lei Complementar,
proposto pelo vereador
José Luís Fornasari, o Joi
(PV), prevê a alteração
dos parágrafos 1º e 2º
do artigo 66 da Lei Complementar nº 54/2209, o
Código Tributário Municipal, e aumenta de quatro para nove o número

máximo de parcelas
do imposto pago pelos
prestadores de serviço
da cidade.
Segundo o vereador
autor do projeto, a intenção é aliviar o impacto
das restrições impostas
pela pandemia de Covid-19 na renda de empresas e profissionais
autônomos.
“Muitos
profissionais têm sido
prejudicados desde o
ano passado e viram suas
rendas despencarem por
causa do isolamento social. Os que não tiveram
as atividades completamente
interrompidas,
Polícia Militar | Divulgação

diminuíram as atividades. É uma oportunidade
para os trabalhadores individuais”, comentou Joi.
De acordo com ele, o
número de parcelas foi
estipulado tendo em
vista a necessidade do
imposto ter de ser pago
dentro de um ano.
Poderão optar pela facilidade os profissionais
cujo valor mínimo da
parcela não seja inferior
a R$ 30.
A lei ainda vai à sanção do prefeito Rafael
Piovezan (PV), para valer a partir de 2022.
| RENATO PEREIRA

Policiais Civis da Dise
(Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana localizaram na tarde desta
terça-feira (17) uma carreta roubada, carregada com 21 toneladas de
café, abandonada em um
posto de combustíveis
às margens da Rodovia
Anhanguera, em Nova
Odessa. O caminhão com
a carga, avaliada em R$
280 mil, havia sido roubado durante a madrugada em Varginha (MG) e
o motorista, levado pelos
bandidos, foi abandonado sem ferimentos em
Três Corações (MG).

Segundo registro da Dise,
investigadores estavam a
caminho de Sumaré em
diligências, quando pararam no Auto Posto Piraju,
às margens da Anhanguera, no Km 117, sentido Sul,
em Nova Odessa. No local,
se depararam com uma
carreta com inscrições da
Transportadora Tomasi,
com a janela do passageiro
quebrada e pedaços de vidro no chão.
A cabine do veículo, da
marca Volkswagen, estava
revidada, com diversos
documentos espalhados
e o painel parcialmente
destruído. Os policiais
localizaram uma CNH

(Carteira Nacional de Habilitação) em nome de
Valdemar Seewald e uma
nota fiscal de Café Melitta, no valor de R$ 280 mil,
com a carga de 21 toneladas do produto.
Em contato com a
transportadora, a Polícia Civil descobriu que o
veículo e a carga haviam
sido roubados na cidade
mineira de Varginha, durante a madrugada desta
terça (17). O motorista
foi libertado pelos assaltantes na cidade Três
Corações. O veículo foi
apreendido e a polícia investiga o roubo.
| DA REDAÇÃO

HORTOLÂNDIA

Baep apreende ‘arsenal’ e prende um
DÉBORA DE BRITO
HORTOLÂNDIA

APREENSÃO | Verdadeiro “arsenal”, com metralhadora

Policiais do 10° Baep
(Batalhão de Ações Especiais), sediado em Piracicaba, apreenderam
16 armas, entre elas uma
metralhadora antiérea,
na segunda-feira (16) no
Jardim Monte Sinai, em
Hortolândia. O “arsenal”
estava com um homem,
apelidado como “Tio
Derso”, que foi preso em
flagrante por porte de ar-

mas de uso restrito.
Ele seria “armeiro” do
crime organizado, mas
disse que recebeu a metralhadora para fazer
manutenção e depois
venderia.
A PM chegou ao local
por meio de denúncia
anônima.
O armamento (6 revólveres, 9 espingardas
e uma metralhadora antiaérea) estava guardado
em um cômodo onde
funciona uma oficina, e

em uma casa ao lado.
No local, policiais encontraram ainda uma
luneta, celular e material
para fabricação de munições.
A suspeita é de que as
armas fossem utilizadas
em roubos a carros-fortes.
O Baep informou que,
ao ser questionado, o
suspeito “informou que
recebeu a referida metralhadora de uma pessoa, sendo que quando

o mesmo realizasse a
manutenção a venderia
e lhe seria repassada a
quantia de 10 mil Reais
pelo serviço”, mas não
informou de quem.
As armas apreendidas
e o acusado, que não teve
sua identidade revelada,
foram levados para a Delegacia da PF (Polícia Federal), em Campinas.
Devido ao armamento
de origem internacional,
o caso ficará sob investigação da PF.
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GUERRA DAS VACINAS
Gustavo Mansur / Fotos Públicas

Supremo determina que
Ministério da Saúde envie
vacinas para 2ª dose a SP
Após Doria acionar STF, ministro Lewandoswki manda
governo federal encaminhar imunizantes imediatamente
MÔNICA BERGAMO
FOLHAPRESS

O ministro Ricardo
Lewandoswki, do STF
(Supremo Tribunal Federal), determinou que
o Ministério da Saúde
envie imediatamente a
São Paulo a quantidade
de vacinas necessárias
para garantir a aplicação da segunda dose na
população de São Paulo,
que já está parcialmente
imunizada com a primeira dose.
O governo de João Doria (PSDB) vem travando
uma disputa com o governo federal em torno
da quantidade de imunizantes que deve ser enviada ao estado.
Há algumas semanas, o
Ministério da Saúde, em
reunião tripartite, entre
representantes de secretarias de saúde estaduais
e municipais, decidiu
mudar os critérios de dis-

tribuição das doses. Por
ele, o envio de vacinas
deverá atender ao critério da faixa etária de cada
unidade da federação.
Antes, o sistema levava
em consideração o total
da população de cada
estado. São Paulo, assim,

Ministério alterou
critérios de
distribuição de doses
e reduziu repasse

compensação se dará de
modo gradual”.
O governo Doria discordou. E pediu que o STF
determinasse a reposição
das doses cortadas, além
de garantir o fluxo no
critério que vinha sendo
adotado. Lewandowski
ainda não decidiu sobre a
reposição das doses cortadas. Mas determinou
que a pasta siga o fluxo
para garantir a segunda
dose a todos aos já parcialmente imunizados.

recebia cerca de 22% das
doses. Pelo novo cálculo,
passou a receber 18%.
O objetivo, segundo o
ministério, era o de que
todos os estados finalizassem “o processo de
imunização sem que haja
benefícios ou prejuízos
à suas respectivas populações”. A pasta informou ainda ao STF que “a

DECISÃO
Na decisão, ele afirmou
que “a continuidade da
entrega das doses de vacinas contra a Covid-19
são fundamentais para a
adequada execução das
políticas de imunização
empreendidas pelos entes federados, as quais
contemplam a divulgação antecipada dos calendários de vacinação,
sempre
acompanhada

IMUNIZANTES | Chegada de novas doses da vacina AstraZeneca/Oxford ao Brasil

com grande expectativa
pela população local”.
“Mudanças abruptas
de orientação que têm o
condão de interferir nesse planejamento acarretam uma indesejável
descontinuidade das políticas públicas de saúde
dos entes federados, levando a um lamentável
aumento no número de
óbitos e de internações
hospitalares de doentes
infectados pelo novo coronavírus, aprofundando, com isso, o temor e
o desalento das pessoas
que se encontram na fila
de espera da vacinação”,
segue o magistrado.
No sábado (14), o ministro Marcelo Queiroga
afirmou que a ação do

QUARENTENA EM SP

Flexibilização preocupa infectologistas
A SPI (Sociedade Paulista de Infectologia) critica a flexibilização de
medidas restritivas contra o coronavírus anunciada pelo Governo de
SP. “Entendemos que a
abertura deveria ser mais
gradual e lenta, face aos
riscos representados pela
variante delta do novo coronavírus que causa a Covid-19”, afirma a entidade
em nota.
“Essa variante é duas
vezes mais transmissível,
e uma pessoa infectada
expele até mil vezes mais
vírus que aquela com Covid-19 causada por outra
linhagem do coronavírus.
Países com altas taxas vacinais, como Israel e os
Estados Unidos, têm passado por aumento de casos e de mortes, embora
essas últimas se mostrem
menos frequentes em
pessoas vacinadas. O que
dizer do Brasil, onde a população adulta vacinada
ainda é inferior ao desejável?”, segue a SPI.

Arquivo / TodoDia Imagem

DELTA | Especialistas temem aumento de internações

“Nós, médicos infectologistas envolvidos na
linha de frente assistencial, em apoio a políticas
públicas e na pesquisa
voltada à prevenção, controle e manejo clínico da
Covid-19, manifestamos
nossa extrema preocupação com as recentes
medidas de flexibilização
de atividades comerciais
não essenciais e de entretenimento no Estado de
São Paulo.”
O governador João Doria (PSDB) anunciou a

dissolução do Centro de
Contingência do coronavírus após manter as medidas de flexibilização no
estado mesmo sem consenso entre os especialistas do grupo.
Formado em março do
ano passado, no início da
pandemia, o grupo com
21 integrantes foi avisado
na última sexta (13) sobre
a reformulação. A partir
de agora, o comitê passará a ter apenas 7 membros. A mudança não
pegou os especialistas

de surpresa, já que, desde o fim do ano passado,
muitas das decisões do
governador não seguiam
as recomendações e avaliações feitas pelo grupo
sobre o quadro epidemiológico no estado. A
discordância, inclusive,
ocorreu com a decisão de
Doria de pôr fim a todas
as restrições de horário e
ocupação ao comércio e
serviços em São Paulo a
partir desta terça (17).
RIO
Com o avanço da variante delta e o relaxamento das medidas de
restrição, o Rio de Janeiro
já tem sete cidades com
suas UTIs de Covid-19
lotadas. A pressão do aumento de casos e internações faz com que tanto a
rede privada quanto a pública corram para reabrir
leitos. No estado como
um todo, a ocupação subiu de 59% para 70% nos
últimos 20 dias.
| MÔNICA BERGAMO

governo de São Paulo na
Justiça para exigir maior
repasse de vacinas é descabida e classificou o ato
como litigância de má-fé
- quando o Judiciário é
usado de forma indevida
ou abusiva.
O secretário de Saúde de São Paulo, Jean
Gorinchteyn, chegou a
viajar a Brasília para se
encontrar com o ministr.
Doria chegou a conversar
com ele também.
O governador paulista
já afirmou que não aceitaria “boicote” e que as
decisões do ministério
foram “arbitrárias”, ferindo o “pacto federativo”. O
Ministério da Saúde nega
qualquer tipo de boicote.
Em meio ao impasse,

o Ministério da Saúde
também sustentou que
haveria uma dívida de
doses do governo de São
Paulo com o PNI (Programa Nacional de Imunização). O estado teria retido
uma quantidade superior
de Coronavac à que teria
direito, antes de entregar uma das remessas do
imunizante do Instituto
Butantan ao programa.
Para compensar, o ministério teria retido as 228
mil doses de Pfizer.
O
secretário
Gorinchteyn afirmou na
ocasião que “não existe
débito” de São Paulo com
o PNI. “Nós fazemos as
contas minuciosamente.
Isso não aconteceu”, afirma ele.

CORONAVÍRUS

Estudo aponta alta proteção
da CoronaVac contra delta
As vacinas de vírus
inativado, incluindo a
CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório
chinês Sinovac e produzida, no Brasil, em
parceria com o Instituto Butantan, apresentaram proteção entre
69,5% até 77,7% contra
pneumonia
causada
pela Covid-19 frente
a uma infecção com a
delta.
A proteção para casos
graves de Covid-19 causadas pela delta foi mais
alta, de até 100%. Os resultados são de estudo
conduzido pelo Centro
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC
chinês) e pela Escola de
Saúde Pública da província de Guandong,
na China. O artigo foi
enviado para publicação na revista científica
The Lancet, a mais renomada da área médica, e

divulgado na página oficial de pré-prints (artigos ainda sem a revisão
por pares) da revista.
Além da CoronaVac,
foram analisadas também as vacinas da estatal chinesa Sinopharm
e a da empresa Biokangtai, embora esta última
não tenha apresentado
resultados devido à baixa quantidade de injeções aplicadas no país.
Para avaliar a efetividade (eficácia na vida
real) das vacinas inativadas contra Covid-19
frente à delta, os pesquisadores colheram dados
de 10.813 casos confirmados de Covid ou
de contatos próximos,
como pessoas que moravam na mesma casa
que um infectado ou
que conviviam em um
mesmo espaço público
que aquela pessoa.
| FOLHAPRESS
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CPI DA COVID

Auditor do TCU confirma fraude de documento
Em depoimento, Marques diz que texto seu sobre mortes por Covid foi alterado após ser enviado a Bolsonaro
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Em depoimento à CPI
da Covid no Senado nesta terça-feira (17), o auditor Alexandre Figueiredo
Costa Marques, do TCU
(Tribunal de Contas da
União), confirmou que o
seu trabalho apontando
supernotificação no número de mortes pela Covid-19 foi alterado após
ser encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro.
O chefe do Executivo o
usou “indevidamente”,
disse o servidor.
Os senadores da CPI
afirmaram que o depoimento do auditor confirmou a atuação de Bolsonaro e de seu governo na
alteração do documento,
o que configura crime.
O auditor do TCU disse que seu trabalho era
apenas um texto preliminar e não um documento oficial do tribunal. E
acrescentou que foi seu
pai, o militar da reserva
Ricardo Silva Marques,
que atua na Petrobras,
quem repassou as informações ao presidente da
República.
O auditor entrou no radar da CPI após Bolsonaro divulgar um trabalho
de sua autoria em con-

versa com apoiadores
em junho deste ano, no
Palácio do Alvorada. O
mandatário afirmou que
tinha em mãos um documento oficial do Tribunal
de Contas da União, que
apontava supernotificação das mortes por Covid. “Não é meu, é do tal
do Tribunal de Contas
da União, questionando
o número de óbitos no
ano passado por Covid. O
relatório final não é conclusivo, mas em torno de

Senadores da CPI
vêem possível crime
praticado pelo
presidente

50% dos óbitos por Covid
no ano passado não foram por Covid segundo
o Tribunal de Contas da
União”, afirmou Bolsonaro a apoiadores, em vídeo reproduzido durante
a sessão.
O auditor buscou minimizar seu papel na
produção do relatório,
afirmando que se tratava
apenas de um trabalho
para fomentar a discussão entre seus colegas
no tribunal. Disse que

colheu os dados do Portal da Transparência do
Registro Civil -ligado a
cartórios de registros- e
em seguida produziu um
texto inicial para compartilhar internamente.
“O compilado de informações públicas que
organizei para provocar
um debate junto à equipe de auditoria estava
em formato Word para
ser trabalhado de forma
colaborativa por todos os
membros da equipe, sem
cabeçalho nem qualquer
menção ao TCU”, afirmou. Em seguida, disse
que o assunto acabou
não prosperando no tribunal.
Assim como havia feito em depoimento à comissão constituída no
tribunal para investigar
sua conduta, Marques
afirmou que seu trabalho
foi alterado após ser enviado a Bolsonaro. Disse
não poder afirmar quem
realizou as mudanças,
mas que o chefe do Executivo usou “indevidamente” a sua pesquisa.
“Isto eu não tenho
como confirmar, que foi
falsificado, que o que
ele [Bolsonaro] utilizou
foi falsificado. Eu recebi,
acho que circulou nas
redes sociais, no WhatsA-

AUDIÊNCIA

Pedro França / Agência Senado

NA CPI | O auditor do TCU Alexandre Marques dá explicações à comissão no Senado

pp, uma versão em PDF
desse arquivo e com a
inscrição do Tribunal de
Contas da União no cabeçalho”, afirmou.
ALTERAÇÕES
As alterações, segundo
ele, foram duas: além de
terem inserido o cabeçalho do TCU, o documento que elaborou estava
no formato Word e não
PDF. “[Foi usado] indevidamente pelo fato de
se atribuir ao Tribunal

de Contas da União um
arquivo de duas páginas
não conclusivo que não
era um documento oficial do tribunal.”
O auditor também reconheceu que seu pai
passou o documento ao
presidente da República,
embora alegue que isso
foi feito sem seu conhecimento e sua autorização.
“No domingo, depois
de trabalhar no arquivo
word, encaminhei-o ao
meu pai via WhatsApp.

TRÉGUA?

SÉRGIO REIS

Braga Netto nega ameaça e agora diz Polícia apura possíveis crimes
que prefere não opinar sobre urnas em convocação pró-Bolsonaro
O ministro da Defesa,
Walter Braga Netto, negou nesta terça-feira (17)
que tenha feito qualquer
ameaça às eleições de
2022 e disse que a discussão sobre a confiança
da urna eletrônica virou
uma batalha de vida ou
morte. Braga Netto compareceu a uma audiência
conjunta das comissões
de Fiscalização Financeira e Controle, de Relações
Exteriores e Defesa Nacional e Trabalho, Administração e Serviço Público
do Congresso. O general
defendeu suas falas sobre
voto impresso e rebateu
as críticas ao tema. “Eu
acho engraçado hoje em
dia que, se a pessoa tem
uma posição diferente,
ela é criminalizada”, disse.
A seguir, ele usou o deputado bolsonarista Helio
Lopes (PSL-RJ), presente
na reunião, como exemplo hipotético de sua argumentação.
“O deputado Hélio é a

Assim que ele viu essa
compilação de informações, perguntou-me qual
era a fonte, e eu respondi
que era eu, pois eu tinha
compilado essas informações da internet. E
logo em seguida mudamos de assunto, fomos
conversar sobre outras
coisas. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que ele compartilharia o arquivo com
quem quer que fosse”,
afirmou.

Em meio à crise,
Bolsonaro faz
aceno ao Senado

Cleia Viana / Câmara dos Deputados

EXPLICAÇÃO | Braga Netto durante audiência ontem

favor da urna, ele acha
que a urna é confiável, e
eu acho que a urna não é
confiável. Tudo bem. Ele
quer apresentar um processo para tornar aquilo
mais confiável. Apresente
o processo, se for viável,
passe ou não.”
“Isso virou uma batalha de vida ou morte, é
uma questão de posição,
de opinião.” Braga Netto
se negou a esclarecer sua
posição sobre o assunto.
“Eu não vou dizer se sou
a favor ou não, não estou

aqui para emitir opiniões,
estou aqui para esclarecer
as posições dadas pelas
Forças Armadas.”
Em julho, em nota oficial, o ministro fez coro
com o presidente Bolsonaro e disse que existe no
país uma demanda por legitimidade e transparência nas eleições. Segundo
ele, ao levantar a bandeira
bolsonarista, a discussão
sobre “voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima”.
| FOLHAPRESS

A Polícia Civil do Distrito Federal abriu inquérito para apurar a
conduta do ex-deputado e cantor Sérgio Reis,
apoiador do presidente
Jair Bolsonaro.
Em nota divulgada
nesta terça-feira (17), a
corporação informou
que a investigação se
destina a averiguar a
existência de uma “associação [de pessoas]
voltada para o cometimento de crimes no
território do Distrito Federal em manifestações
previstas para o mês de
setembro”.
A polícia fez referência
a três artigos do Código
Penal: 147 (ameaça),
163 (destruição de coisa alheia) e 262 (expor a
perigo, impedir ou dificultar o funcionamento
de transporte público).
“A investigação teve
início após a circulação
de vídeos e áudios nas

redes sociais e em matérias jornalísticas em que
alguns indivíduos, dentre eles o cantor Sérgio
Reis, manifestam-se no
sentido de cometerem
crimes”, afirmou a Polícia Civil.
Reis afirmou que está
organizando uma manifestação com o movimento dos caminhoneiros e dos agricultores
a favor de Bolsonaro.
O DF é governado por
Ibaneis Rocha (MDB),
aliado do Palácio do Planalto. O protesto convocado pelo cantor é favorável à destituição de
ministros do STF (Supremo Tribunal Federal)
e ao voto impresso, bandeiras do presidente.
Em vídeo publicado
nas redes sociais, o cantor afirmou que o movimento deve acontecer
nos três dias que antecedem o feriado de 7 de
Setembro. | FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça (17)
um aceno ao Senado em
meio à crise entre os Poderes: disse reconhecer a
independência do Legislativo e que não vai cooptar senadores para apoiar
seu pedido de impeachment dos ministros do
STF Luís Roberto Barroso
e Alexandre de Morares,
que ele pretende apresentar na Casa nesta semana.
A tarefa de tentar apaziguar os ânimos coube
principalmente ao chefe
da Casa Civil e líder do
centrão, Ciro Nogueira,
mas também conta com
apoio de Flávia Arruda,
ministra da Secretaria de
Governo. Ambos lideram
a ala política do Palácio
do Planalto e têm argumentado internamente
que a decisão de levar ao
Senado pedidos de afastamento contra os ministros é “inútil” e pode piorar a crise.
| FOLHAPRESS
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PF prende secretário do RJ por
negociação com traficantes
Raphael Montenegro e mais dois assessores foram detidos nesta terça
Reprodução / TV Globo

ITALO NOGUEIRA
FOLHAPRESS

A Polícia Federal prendeu na manhã desta
terça-feira (17) três integrantes da cúpula da
Secretaria de Administração Penitenciária no
Rio de Janeiro, entre eles
o chefe da pasta, Raphael
Montenegro. Eles são
suspeitos de realizar “negociações espúrias entre
a cúpula da Seap-RJ e
lideranças de facção criminosa”. De acordo com
a PF, “os agentes públicos se comprometeram
e realizaram diversas diligências para viabilizar
o retorno de criminosos
custodiados na Penitenciária Federal de Catanduvas, Paraná, para o
estado do Rio de Janeiro”.
Também foram presos os
subsecretários Wellington Nunes da Silva e Sandro Faria Gomes.
As investigações apontaram que Montenegro
se encontrou pessoalmente com criminosos
detidos em Catanduvas
para negociar o retorno
deles ao Rio de Janeiro.
Gravação feita da conversa na penitenciária
federal da conversa entre
o secretário e Márcio dos
Santos Nepomuceno, o
Marcinho VP (um dos

Aras responde ao STF e diz ter aberto
apuração sobre ataques de Bolsonaro
O procurador-geral da República, Augusto Aras,
afirmou ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta
segunda-feira (16) que abriu uma investigação
preliminar para apurar se o presidente Jair
Bolsonaro cometeu crime por ter usado uma TV
pública para transmitir a live em que fez seu maior
ataque ao sistema eletrônico de votação.
A manifestação é uma resposta à ministra Cármen
Lúcia, que cobrou por duas vezes uma posição de
Aras sobre o tema. O chefe da PGR (ProcuradoriaGeral da República) disse que instaurou uma
notícia de fato sobre o caso no último dia 12 e
afirmou que esse tipo de apuração preliminar é
aberta quando existe “lastro probatório mínimo
em torno da prática” de crime. A PGR ainda irá
avaliar se é necessário adotar diligências.
Arquivo / TodoDia Imagem

AÇÃO | O secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, é preso no Rio

chefes do Comando Vermelho), apontou, segundo o Ministério Público
Federal, “acordos informais, sem embasamento
legal” para o retorno do
traficante ao estado.
A Procuradoria afirma
ainda que Montenegro
criou, por meio de uma
ordem de serviço, uma
nova atribuição a sua
pasta para assumir o papel de classificação de
periculosidade de criminosos. Para o MPF, isso
permitiria ao secretário
facilitar a transferência
de presos. Segundo a PF,
os supostos crimes fo-

ram cometidos “em troca de influência sobre os
locais de domínio destes
traficantes e outras vantagens ilícitas”.
O grupo também, segundo a polícia, permitia
a entrada de pessoas e
itens proibidos nos presídios. Há ainda a suspeita de soltura irregular de
“criminoso de altíssima
periculosidade”.
Montenegro é enteado
do juiz federal aposentado Abel Gomes, que
atuava como relator da
Lava Jato no TRF-2 até
março, quando decidiu
retirar-se da Corte.

O procurador regional Carlos Aguiar, que
atuou na investigação,
afirmou que o magistrado aposentado não tem
qualquer relação com os
fatos apurados. Gomes
solicitou sua aposentadoria em março e a investigação contra seu
entenado foi iniciada
em maio, quando ele foi
visitar Marcinho VP em
Catanduvas.
Os três mandados de
prisão temporária e cinco de busca e apreensão
da Operação Simonia
foram expedidos pelo
TRF-2.

AFEGANISTÃO

LEGISLATIVO

Sem acordo, Câmara adia
reforma do IR pela 3ª vez
O líder do governo na
Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR),
reconheceu que o projeto de lei que altera o
Imposto de Renda pode
retirar recursos de municípios com mudanças discutidas de última
hora. Por isso, ele concordou com os pedidos
de partidos para adiar
pela terceira vez a votação em plenário e discutir melhor o assunto.
A deliberação do projeto que reestrutura a
cobrança de Imposto
de Renda e estabelece
a taxação de dividendos
ficou para a próxima semana. O requerimento
de retirada de pauta foi
aprovado por 390 a 99.
Barros afirmou que
há um pedido de parla-

08

mentares para reduzir a
tributação de dividendos (estabelecida em
20% no projeto) para
10% no primeiro ano e
somente depois subir
para 20%.
“[Mas ] aí temos perdas para os municípios,
a gente atende um lado
e desatende o outro”,
afirmou Barros. “Os
destaques poderão desvirtuar o equilíbrio que
foi garantido pelo presidente Arthur Lira quando disse que se tiver
perdas para os municípios, a matéria não vai
a voto”, complementou
líder do governo. “[Sugiro] deixarmos tudo para
a próxima semana, para
que a gente possa dar
uma solução”, afirmou
Barros.
| FOLHAPRESS

Taleban tenta parecer
moderado e fala em anistia
Vencida no domingo
(15) a ofensiva militar
que o recolocou no poder
no Afeganistão, o Taleban
lançou nesta terça-feira
(17) uma campanha para
tentar convencer o país e
o mundo de que não repetirá no governo o regime atroz que comandou
de 1996 a 2001.
Em sua primeira entrevista coletiva desde a
tomada de Cabul, o porta-voz Zabihullah Mujahid disse que o grupo
quer paz, negou represálias contra antigos adversários e afirmou que
os direitos das mulheres
serão protegidos - dentro
do “arcabouço do Islã”, o
que é no mínimo nebuloso. Sob seu governo, mulheres eram alvo prioritário da repressão brutal
que os fundamentalistas

islâmicos exerciam baseados numa leitura extremista do Corão. Agora,
diz, é “um momento de
orgulho para a nação”.
Mais cedo, o Taleban já
havia tentando dar cores
simbólicas à sua versão
2021: um dos responsáveis pela área de mídia do grupo, Mwalawi
Abdulhaq Hemad, sentou-se no estúdio com a
apresentadora Beheshta
Arghand, da mais popular rede de TV afegã, a
Tolo.
Na TV, o Taleban anunciou uma anistia ampla
no país, não apenas para
militares. Incentivou que
mulheres voltassem logo
ao trabalho e disse que
elas têm de integrar o
próximo governo. Para
surpresa de muitos líderes mundiais. | FOLHAPRESS

FATO | Augusto Aras foi provocado pelo Supremo

Brasil ultrapassa 570 mil mortes por
Covid-19 e 20,4 milhões de casos
O Brasil atingiu, nesta terça-feira (17), a marca
de 570.718 mortes pela Covid desde o início da
pandemia. O país também atingiu 20.417.204
pessoas infectadas pela doença. Nesta terça,
foram registradas 1.137 mortes por Covid e 38.218
casos da doença. As médias móveis de mortes e
casos permanecem em estabilidade. A média de
mortes agora é de 833 óbitos por dia, queda de
10% em relação ao dado de duas semanas atrás, o
que representa uma situação de estabilidade.
Já a média móvel de casos é de 29.117 por dia,
redução de 11% em relação ao dado de duas
semanas atrás, o que configura, mais uma vez,
um momento de estabilidade. A média é um
instrumento estatístico que busca amenizar
grandes variações nos dados. O Brasil registrou
2.778.682 doses de vacinas contra Covid-19, nesta
terça-feira, segundo as secretarias estaduais.

Conselho aprova distribuição de 96%
do lucro do FGTS aos trabalhadores
O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço) aprovou a distribuição
de 96% do lucro do fundo aos trabalhadores
neste ano. Isso representa aproximadamente
R$ 8,12 bilhões. Com isso, deve ser depositado
R$ 18,63 a cada R$ 1 mil de saldo na conta do
FGTS registrado no fim do ano passado, segundo
dados do governo. A proposta foi apresentada
pelo Ministério da Economia e teve apoio
dos representantes dos trabalhadores e dos
empregadores que compõem o colegiado.
O fundo teve lucro de R$ 8,5 bilhões em 2020.
Coube ao Conselho decidir qual a parcela do
resultado positivo irá ser dividida nas contas.
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TABELA

MUDANÇA DE PLANOS

recua e não
Corinthians busca meta Santos
quer mais Lucas Lima
de 30 pontos na 1ª fase
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Time precisa somar mais nove pontos em três jogos para chegar à marca
Felipe Santos / Ceará

DA REDAÇÃO
AMERICANA

O Corinthians precisa
somar mais quatro pontos
em três jogos para superar
a campanha obtida no
primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano
passado, quando virou a
metade do campeonato
com 24, na 12ª posição.
Hoje o clube está com 21
pontos na tabela.
A três jogos do fim da
primeira parte da competição, o Timão pode
chegar a, no máximo, 30
pontos. Os próximos adversários que vai enfrentar são Athlético-PR em
Curitiba, Grêmio em Porto Alegre e o Juventude,
na Neo Química Arena,
em jogo que será realizado no feriado de 7 de Setembro.
A marca de 30 pontos,
que é uma meta do time
de Sylvinho, seria apenas
a oitava melhor do clube
desde 2006, quando o Brasileirão passou a ser disputado com 20 equipes.
A melhor campanha do
Corinthians foi em 2017,
com 47 pontos acumulados e só dez perdidos. O

ATLÉTICO-MG

Diego Costa
chega e já
promete gol
O atacante Diego
Costa desembarcou na
manhã desta terça-feira
(17) em Belo Horizonte, vindo de Madri, na
Espanha, para assinar
contrato até o dezembro de 2022 com o Atlético-MG. Aos 32 anos,
o sergipano chegou em
Guarulhos por volta das
6h (de Brasília) e, pouco
mais de uma hora depois, já pousava na capital mineira.
“Não vai faltar raça,
dedicação e vários gols.
Quero retribuir todo o
carinho que estou recebendo”, disse.
A apresentação do
atacante, ídolo no Atlético de Madri e também
no Chelsea, será realizada na próxima quinta-feira (19).
| FOLHAPRESS

A diretoria do Santos
recuou em sua negociação para tentar a contratação de Lucas Lima,
do Palmeiras. A rápida
e ruidosa rejeição da
torcida santista ao meia
a partir da divulgação
da negociação, captada
nas redes sociais, pesou
para que o Peixe interrompesse as tratativas
com o clube e o jogador.
O clube afirmou que
Lucas Lima não interessa no momento. Mas a
reportagem apurou que
a negociação começou
na semana passada e
era vista com bons olhos
pela comissão técnica.
Fernando Diniz chegou,
inclusive, a conversar
com o jogador sobre
uma eventual transfe-

rência. Lucas Lima vive
hoje um ostracismo no
Palmeiras.
Agora, a diretoria santista se dedica a outros
nomes numa lista de
opções para o setor de
criação. A expectativa
é de que o clube deve
anunciar uma contratação nos próximos dias.
Grande parcela da
torcida do Santos reagiu mal sobre a possível
contratação de Lucas
Lima. O meia deixou
más lembranças ao torcedor pela forma que
deixou o Santos em
2017. Na ocasião, o jogador vivia processo de
renovação contratual e,
em meio à negociação,
deixou a definição para
o último dia de seu contrato. Ele recusou e teve
seu destino selado ao
Palmeiras.
Cesar Greco/Palmeiras

NEO QUÍMICA ARENA | Corinthians venceu o Ceará por 3 a 1 no último domingo (15)

Timão virou na liderança
e depois foi campeão.
A pior campanha do
Corinthians no primeiro turno aconteceu em
2006, com só 20 pontos
somados. O Timão virou
o turno na 18ª colocação, mas fez um segundo
turno melhor e acabou
em 9º.

Só uma vez o Corinthians terminou com
exatos 30 pontos no primeiro turno: foi em 2013,
com Tite. Na ocasião, a
equipe virou o campeonato no G-5, mas não se
manteve e terminou o
torneio em 10º.
Na tarde do último
domingo, o Corinthians

jogou bem e fez 3 a 1 em
cima do Ceará, na Neo
Química Arena, pela 16ª
rodada do Campeonato
Brasileiro. O resultado
levou o Corinthians à oitava posição na tabela
de classificação, com 21
pontos ganhos. O Ceará
está logo acima, em sétimo, com 23 pontos.

JOEL CARLI

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

Argentino pode seguir como
titular contra o Guarani
Com retorno anunciado no fim de março,
somente neste domingo
(15) o zagueiro Joel Carli
fez o seu primeiro jogo
como titular no Botafogo. Não jogou os 90 minutos completos, mas
deixou sua marca em
campo. Foi dele o único gol da vitória sobre
o Brasil de Pelotas, pela
18ª rodada do Brasileiro
da Série B.
Nesta quarta (18), o
beque argentino tem
uma nova oportunidade
para ser o escolhido para
fazer companhia a Kanu
na zaga. O Botafogo enfrenta o Guarani, no estádio Brinco de Ouro,
em Campinas, no fechamento do primeiro turno
da Série B do Brasileiro.
A responsabilidade de
liderar o Fogão se justifica pela história que o argentino tem com o Alvi-

REJEIÇÃO | Torcida reage mal à volta de Lucas Lima

José Bazzo/ Botafogo

EM CAMPO | Botafogo e Guarani se enfrentam hoje

negro. Hoje com 34 anos,
Carli tem cinco anos de
história no Botafogo, interrompida ano passado,
quando o Comitê Executivo de Futebol optou por
rescindir seu contrato.
Ele havia deixado o
clube com um retrospecto de 154 jogos, seis gols

marcados e um título
conquistado, o Campeonato Carioca de 2018.
Em 2021, com Durcesio Mello eleito presidente, o Botafogo trouxe
o seu capitão e um dos
principais ídolos recentes do clube de volta.
| FOLHAPRESS

Clubes
01 Atlético-MG
02 Palmeiras
03 Fortaleza
04 Bragantino
05 Flamengo
06 Athlético-PR
07 Atlético-GO
08 Ceará
09 Internacional
10 Santos
11 Corinthians
12 Juventude
13 Bahia
14 São Paulo
15 Fluminense
16 Cuiabá
17 Sport
18 América-MG
19 Grêmio
20 Chapecoense

PG
37
32
31
28
27
23
23
23
21
21
21
19
18
18
17
17
15
15
10
5

J
16
16
16
16
14
15
16
16
16
16
16
15
16
16
15
15
16
16
14
16

V
12
10
9
7
9
7
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
0

GP
25
27
26
26
27
22
14
18
20
17
15
12
20
13
12
15
8
13
9
13

• 17ª RODADA
Hoje (18/8)
19h – Cuiabá x Grêmio*

Sábado (21/8)
17h – Atlético-GO x Chapecoense
19h – Grêmio x Bahia
21h – Juventude x Fortaleza

Domingo (22/8)
11h – Palmeiras x Cuiabá
16h – Ceará x Flamengo
16h – Athlético-PR x Corinthians
18h15 – Santos x Internacional
20h30 – Sport x São Paulo
Segunda (23/8)
20h – América-MG x Bragantino
20h – Fluminense x Atlético-MG
* Jogo atrasado

SG
14
10
11
8
12
4
-2
2
0
0
0
-5
-6
-6
-5
-2
-5
-7
-8
-15
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DISPUTA

Paralimpíadas começam na terça
Evelyn Oliveira e Petrúcio Ferreira serão os porta-bandeiras na abertura dos Jogos no próximo dia 24 em Tóquio
Daniel Zappe/MPIX/CPB

Ale Cabral/CPB

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Falta uma semana para
o início das Paralimpíadas
de Tóquio. A cerimônia de
abertura na próxima terça-feira (24), às 8h (de Brasília), vai marcar o começo
das disputas de 22 modalidades. O Comitê Paralímpico do Brasil divulgou

Serão 13 dias
de competição em
22 modalidades de
Jogos Olímpicos
que os medalhistas Evelyn
Oliveira e Petrúcio Ferreira serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia
de abertura. Dia 5 de setembro de 2021 é a data
marcada para terminar as
Paralimpíadas de Tóquio.
Serão 13 dias de evento.
Petrúcio é velocista da
classe T47 (para amputados de braço) e Elevyn
compete pela classe BC3
da bocha. Ambos conquistaram medalha de
ouro em suas modalidades na edição da Rio-2016.
Também participarão do
desfile pela delegação brasileira a técnica da classe
BC4 da bocha e staff da
atleta Evelyn, Ana Carolina Alves, e o diretor técnico do Comitê Paralímpico
Brasileiro (CPB), Alberto
Martins.
Os dois atletas declararam estar felizes com a
oportunidade. “Na minha
segunda edição de Jogos e

HONRA | Petrúcio Ferreira: “fica difícil descrever o tamanho da alegria”

RECONHECIMENTO | Evelyn Oliveira: “grande classe de atletas”

VEJA AS MODALIDADES DAS PARALIMPÍADAS DE TÓQUIO
• Atletismo
• Badminton
• Basquete (em cadeira de rodas)
• Bocha
• Canoagem
• Ciclismo (estrada e pista)
• Esgrima (em cadeira de rodas)
• Futebol de 5
• Goalball
• Hipismo
• Judô

já ter essa honra. Fica difícil descrever do tamanho
da alegria, representar
toda uma nação, todos os
atletas, e todo o Movimento Paralímpico e para as
pessoas com deficiência.
É um privilégio só estar lá
com a bandeira do nosso
país, fico sem palavras”,
afirmou Petrúcio.
Evelyn disse que essa é

• Levantamento de peso
• Natação
• Remo
• Rugby (em cadeira de rodas)
• Taekwondo
• Tênis de mesa
• Tênis (em cadeira de rodas)
• Tiro esportivo
• Tiro com arco
• Triatlo
• Vôlei sentado

uma conquista também
para a bocha como modalidade paralímpica: “A
bocha tem conquistado
um espaço muito grande e eu acredito que seja
mérito de todos os atletas.
Eu serei a porta-bandeira,
mas estarei representando uma grande classe de
atletas que contam com
nomes que abriram ca-

minho para a gente, como
Dirceu, Eliseu, e Maciel”.
A delegação brasileira
para os Jogos de Tóquio
conta com 260, sendo 164
homens e 96 mulheres,
além das comissões técnicas e médicas. Ao todo,
serão 434 brasileiros no
Japão, a maior delegação
do País na história dos Jogos Paralímpicos.

Japão amplia restrição
O governo do Japão
anunciou nesta terça-feira (17) a ampliação
do estado de emergência no país como
medida de combate
à Covid. Passou de 6
para 13 o número de
regiões com restrições
mais severas, que serão
mantidas durante toda
a realização dos Jogos.
Pelo prazo estipulado
anteriormente,
o estado de emergência terminaria no final deste mês. Diante
do aumento de casos
de infecção pelo novo
coronavírus, o primeiro-ministro Yohishide
Suga decidiu expandir

o tempo e também a
área de aplicação das
regras mais rígidas.
As Paraolimpíadas
ocorrerão até 5 de setembro, sem público
nas arenas. Só uma
semana depois será
reavaliada a situação,
com a possibilidade de
um afrouxamento nas
medidas
restritivas,
que limitam o funcionamento de estabelecimentos comerciais
e proíbem a venda de
bebidas alcoólicas em
bares e restaurantes.
Os casos de Covid estão em franca ascensão
no Japão desde junho.
| FOLHAPRESS

DESCRENÇA
Reprodução/Instagram

‘Nada muda’, diz mentor sobre boxe
FOLHAPRESS
MACEIÓ

Luiz Dórea vibrou
muito com o nocaute
espetacular que deu a
Hebert Conceição a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Era
mais uma de suas crias
chegando a uma grande conquista no boxe
depois de ter crescido
no esporte em seu projeto social em Salvador.
Mas o ex-lutador de 56
anos, desta vez, tomou
o cuidado de celebrar o
triunfo pelo triunfo, não
como um ponto de virada para a modalidade
no Brasil.
“Não muda, meu amigo. Não muda”, resume,

sem a expectativa de
que o ótimo desempenho dos pugilistas brasileiros no Japão possa
atrair
investimentos.
Hebert venceu entre os
médios, Bia Ferreira foi
prata na categoria leve,
e o peso-pesado Abner
Teixeira levou o bronze,
mas as conquistas, para
Dórea, não foram acompanhadas de esperança.
Motivos para a descrença não lhe faltam.
Ele fundou a academia
Champion há 31 anos
e só em um deles teve
patrocínio para o projeto Campeões da Vida.
Mesmo com o sucesso de grandes nomes
que passaram por sua
academia, como Popó,

Ele teve pouco apoio durante
a carreira de lutador, e a academia
não tem até hoje. É difícil, mas
perseveramos.
ROSÂNGELA
mulher de Luiz Dórea

MENTOR | Luiz Dórea entre Hebert Conceição e Alisson

Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro, Anderson Silva, Júnior Cigano
-além dos medalhistas
Adriana, Robson e Hebert-, o esperado apoio
não se materializou.
O jeito para ex-boxeador é contar com a

ajuda da família. Trabalham na Champion seu
filho, Dórea Júnior, sua
filha, Laila, e seu genro, André Leão. São eles
que estão cuidando do
espaço enquanto Luiz
está nos EUA treinando Robson Conceição e

Anderson Silva, que têm
combates em território norte-americano no
mês que vem.
“Ele teve pouco apoio
durante a carreira de lutador, e a academia não
tem até hoje. É difícil,
mas perseveramos”, diz

a mulher de Dórea, Rosangela.
O treinador, apesar
de ver o esforço recompensado em pódios
olímpicos e em títulos
importantes, afirma estar financeiramente “no
limite”.
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ON-LINE

Olha a Rosa na janela!

Espetáculo infantil será
apresentado apenas no Facebook
Fotos: Carlos Gueller/Divulgação

D REDAÇÃO
AMERICANA

Catastrôfe, um espetáculo de teatro de bonecos
e circo, em formato audiovisual, conta a história de Rosa, uma menina
que, em período de isolamento social, sente-se
sozinha e chateada. Dentro do seu quarto, cria um
circo com seus bonecos
e consegue se comunicar
com seus vizinhos através
da sua janela. O público
infantil pode conferir o
espetáculo a partir de 4 de
setembro, que será apre-

Em tempos de
isolamento, menina
se comunica com
vizinhos pela janela

sentado exclusivamente
no Facebook.
Idealizado pela Companhia das Rosas, o espetáculo é livremente inspirado no livro “O Circo
Catástrofe” de Benjamin
Chaud, em que a protagonista adora o circo e
cria peripécias arriscadas
dentro de casa. Em Catastrôfe, a protagonista, uma
menina-boneca, tenta se
comunicar com seus vizinhos e, para eles, faz números de circo com seu
cachorro acrobata como
cúmplice e assistente.
Com suas invenções ela
contagia e alegra os vizinhos. A peça mostra uma
imagem de comunhão da
vizinhança - um manifesto nos tempos de hoje, em
que tanto a falta do outro
como a comunicação por
meio das janelas tornaram-se muito presentes.

NA JANELA | A menina-boneca Rosa cria um circo em seu quarto e faz apresentações para a vizinhança

ESPETÁCULO CATASTRÔFE
- 4/set às 15h: Casa de Cultura Raul
Seixas
Facebook: @CasaDeCulturaRaulSeixas

- 5/set às 14h: Casa de Cultura
Butantã
Facebook: @ccbutanta

- 11/set às 15h: Casa de Cultura Vila
Guilherme- Casarão
Facebook: @CCCasarao

- 5/set às 11h: Casa de Cultura Campo
Limpo
Facebook: @ccampolimpo

- 11/set às 10h: Biblioteca Infantojuvenil
Monteiro Lobato
Facebook: @bijmlobato

- 12/set às 15h: Centro Cultural Vila Formosa
Facebook: @ccvilaformosa

OFICINA INFANTIL CIR CASA
12/set às 16h30 - OFICINA INFANTIL Cir Casa
Inscrição: www.sympla.com.br/oficina-infantil
Inscrições gratuitas até 12/09
Duração: 60 minutos
Classificação: livre
Quantidade de participantes limitada a 30 crianças

Duração: 40 minutos Classificação: livre

O
espetáculo
será
transmitido durante a
primeira quinzena de setembro na plataforma do
Facebook em 6 diferentes
perfis de espaços culturais públicos da cidade
de São Paulo, e contarão
com a interação ao vivo
das artistas. Durante a
transmissão acontecerá a
interpretação simultânea
para linguagem de sinais.
A criação do espetáculo integra o projeto de
mesmo nome, e conta
também com a realização
de uma oficina de circo
para crianças. A oficina
Cir Casa fecha a programação e acontecerá no
dia 12 de setembro, pelo
aplicativo Zoom. Os interessados deverão fazer
sua inscrição pelo site do
Sympla. A atividade é gratuita e sem restrição de
idade. A oficina será ministrada pelas artistas da
companhia, Erica Stoppel
e Luara Bolandini, e durante a atividade serão
exibidas cenas da boneca
Rosa com posterior realização de atividades corporais estimuladas pelas
artistas.
A Cia das Rosas surgiu
em 2017 a partir de uma
parceria criativa, que se
estabeleceu entre Erica
Stoppel e Luara Bolandini, sobre uma pesquisa
centrada na relação entre
a arte circense e o teatro
de bonecos. Em busca de
um discurso poético sobre
o trapézio que pudesse se
distanciar do arquétipo
da mulher trapezista, surgiu a criação de “um outro
corpo”, o corpo boneca,
que pudesse se adaptar às
necessidades técnicas que
o corpo da manipuladora
e a movimentação no trapézio solicitam.
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NA TELA

Príncipe grava

série da Netflix

TV Tudo
Diversificando

Documentário vai mostrar evento esportivo
internacional criado para militares veteranos
Divulgação

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O príncipe Harry, 36,
deve visitar o Reino Unido “com uma equipe de
filmagem” no final deste
ano para gravar seu novo
documentário para a Netflix sobre os Jogos Invictus,
um evento esportivo internacional para militares
veteranos que foram feridos, mutilados ou ficaram
doentes.
Segundo uma fonte disse ao Daily Mail, o duque
de Sussex deve retornar ao
Reino Unido para o documentário em novembro,
para visitar uma base do
exército antes de se encontrar com a rainha Elizabeth
2ª, 95. “Nosso entendimento é que o Duque de
Sussex será acompanhado
por uma pequena equipe
de filmagem, a fim de permitir que o público veja o
árduo trabalho envolvido
no planejamento desses
jogos”, disse a fonte. No
início do ano, Harry anunciou que está fazendo uma
série que irá acompanhar
competidores do mundo
inteiro treinando para os
Jogos de Haia, chamada
“Heart of Invictus”.
Atualmente, o príncipe
mora em uma mansão de
US$ 14 milhões, aproximadamente R$ 73 milhões,

Boris Casoy, com seu trabalho no YouTube, decidiu
cursar veterinária. Foi aprovado no vestibular da Universidade Cruzeiro do Sul e
já iniciou as aulas.
Aliás, no passado, Boris
fez direito e trancou a matrícula no quinto ano.

Sétima fase
Letícia Almeida viverá a personagem Asenate, par
romântico de José (Juliano Laham), na sétima e última
fase de “Gênesis” – José do Egito.
No ar, a partir do próximo dia 30.
Blad Meneghel

Diversificar
A Globo, no ano que vem,
terá “Pantanal”, com gravações em curso. Esta promete ser a primeira de uma
série de novelas que serão
produzidas em diferentes
regiões do país. Autores
sendo acionados.
DE VOLTA | Harris e sua mulher Meghan Markle

em Santa Bárbara, nos Estados Unidos.
Segundo fontes, o duque levaria uma equipe de
filmagem contratada pela
Archewell
Productions
para visitar os participantes no Stanford Hall, o centro de reabilitação do Exército para soldados feridos.
Então, ele faria uma visita à sua avó antes de voltar
para a Califórnia. Myers
afirmou: “ele obviamente
assinou um grande negócio com a Netflix”. O documentário é parte de um
acordo de 100 milhões de
libras, cerca de R$ 730 milhões, assinado com a plataforma de streaming.
“Heart of Invictus” será
dirigido por Olando von
Einsiedel. Outra fonte disse que Harry “vai querer

ter certeza de que estamos
prontos, pois os últimos
jogos foram cancelados
devido à Covid”. “Esperamos que a situação de abril
do próximo ano permita
que os jogos sigam como
planejado, na Holanda”,
completou.
Falando sobre a série,
o príncipe também será
produtor executivo, e disse que “desde os primeiros
Jogos Invictus em 2014,
sabíamos que cada competidor contribuiria de sua
maneira excepcional para
um mosaico de resiliência,
determinação e determinação”. “Como primeira
série da Archewell Productions com a Netflix, em
parceria com a Fundação
Jogos Invictos, eu não poderia estar mais animado.

Série especial
O jornalismo da Record já
está produzindo uma série
sobre os 20 anos do 11 de
setembro.
Trabalho que vem merecendo atenção bem especial, com intensa colaboração da correspondente
nos Estados Unidos, Evelyn
Bastos.

Não por acaso
Vamos combinar que
de boba a Globo não tem
nada. A data de estreia do
“Domingão”, com Luciano
Huck, 5 de setembro, 18h,
não foi escolhida por acaso.
Será no mesmo dia de
Brasil e Argentina, partida
das eliminatórias, às 4 da
tarde, no estádio do Corinthians. Jogo entregando
para o programa.

Suspense
Sobre as próximas estreias da Globo, Marcos Mion
e Luciano Huck já estão definidos: 4 e 5 de setembro. Só
falta decidir ou anunciar o
começo do “Zig Zag”, da Fernanda Gentil. Por enquanto,
nada é falado.

Reta final
As gravações desta atual
temporada do “MasterChef” serão concluídas ainda este mês.
E, depois de uma pausa,
todo seu pessoal voltará a
se reunir para produzir dois
especiais de fim de ano –
Natal e Ano Novo.

Ano que vem
Sobre o futuro do “MasterChef” na programação
da Band, ninguém crava
nada.
Se vier a ser confirmada,

Letícia Almeida

as gravações serão fora
do Morumbi. Nos Estúdios
Quanta, por exemplo.

Participação
especial
Moacyr Franco aparece
no episódio da série “Ilha de
Ferro” desta quarta-feira.
Ele faz o Amorim, um
empresário sem caráter que
investe em um plano de
Bruno (Klebber Toledo).

Bate – Rebate
• Thiago Gimenes dirige o musical “Barnum - O
Rei do Show”, espetáculo
Broadway, breve nos palcos
brasileiros com Murilo Rosa
como protagonista...
• ... Gimenes, aliás, integrou o júri de “Canta Comigo” e “Canta Comigo Teen”,
este ainda inédito.
• SBT marcou para 5 de
outubro, virtualmente, o
evento de lançamento do
“Teleton” deste ano...
• ... O programa irá ao ar
nos dias 22 e 23 do mesmo
mês...
• ... Ainda se discute a
presença ou não de plateia,
mas, provavelmente, não
terá Silvio Santos.
• Fernando Henrique Cardoso será tema de um documentário para o streaming...

• ... Várias personalidades
do mundo político e artístico estão sendo ouvidas.
• Na Record ainda não
existe preocupação em escolher outra novela para
reprise na faixa das tarde...
• ... “Prova de Amor” vai
longe. Tem 229 capítulos.
Nem chegou na metade.
• Nesta quarta, no “Programa de Todos os Programas”, disponibilizado às 17h,
tem uma entrevista com
Roberto Cabrini...
• ... Cabrini contando tudo
dos bastidores das suas reportagens. No Facebook e
YouTube do R7.
• Atriz e cantora trans,
Divina Valéria é dirigida por
Ivan Cabral em show online
na SP Escola de Teatro, de 23
de agosto a 8 de setembro...
• ... Participações de
Leandra Leal, Sergio Guizé, Patrícia Pillar e Thiago
Mendonça.

C’est fini
O musical “O coro”, um
trabalho de Miguel Falabella para o Disney+, começa a
ser gravado no próximo dia
23.
A estreia está prevista
para o primeiro semestre de
2022.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Potencialidades são
apenas sementes que,
se não forem cultivadas
e cuidadas de acordo com a necessidade, continuarão sendo promessas
e, você sabe, se passar muito tempo
e nada acontecer, as promessas são
contraproducentes.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Muita coisa prática pode
ser empreendida hoje,
pois, ainda que o cenário
esteja bastante bagunçado, mesmo
assim você pode avançar algumas
casinhas no tabuleiro do jogo da vida.
Que seus objetivos sejam firmes e
claros!

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Fazer muito em pouco
tempo, hoje é um dia
desses, porque há energia suficiente
circulando pela sua alma e, também,
porque você tem assuntos em suas
mãos que requerem atenção imediata,
e intervenções firmes.

TOURO | 21/4 a 20/5
Você fará o que quer, não
tenha nenhuma dúvida a
esse respeito. A questão
não é essa, mas a de compreender se
há verdadeira necessidade em forçar
sua vontade para que prevaleça acima
de todas as circunstâncias atuais.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Esse nervosismo todo
que circula através de
seu corpo e alma precisa
ser posto em prática, mesmo que,
para seu ponto de vista, tudo pareça
bagunçado demais, e sem eira nem
beira. Melhor fazer mal do que não
fazer.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Pensar forte não
resolve, a mente humana
ainda não possui o poder de construir
realidades sem a ajuda das mãos. Pense forte nas suas resoluções, porém,
não se esqueça de que, amanhã, terá
de ser dia de ação.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Os acontecimentos se
precipitam, sua alma
não está no comando,
porém, ao longo das horas deste
dia você encontrará uma forma de
retomar o controle e, assim, poderá
tomar algumas atitudes importantes
para organizar.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Se as suas mãos estão
amarradas e, momentaneamente, é impossível
fazer o que pretende, então encare
isso como um sinal de que se tornou
necessário você se adaptar ao curso
dos acontecimentos, em vez de forçar
passagem.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Quando a mente está
nervosa, não há como
o corpo agir de forma
diferente, pois, há um vínculo íntimo
e evidente entre as presenças sutil
e física que você é. Procure fazer
com que o corpo acompanhe esse
nervosismo.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Não é o que é dito, mas
a forma com que as palavras são embaralhadas
e atingem os ouvidos em momentos
de nervosismo. Procure ter em mente
essa verdade para modular suas palavras com sabedoria no dia de hoje.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Hoje é dia de discórdias,
mas nada novo entre o
céu e a terra, apenas o aumento de
tensão sobre o que ainda não foi resolvido, esse monte de pontas soltas
que continua sendo deixado ao acaso.
Hoje é dia de discórdias.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Reclamar é exercício
de liberdade, porém,
reclamar de forma improcedente é uma atitude que eclipsa e
distorce a legítima liberdade. Procure
ser fiel aos seus princípios, e fazer
somente reclamações honestas.

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

13

