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SÁBADO

10 Esportes

Novo ‘Mercadão’, com 138 empregos,
já tem procura de lojistas em SBO
“Mercado da Cidade”, anunciado ontem, terá investimentos de R$ 6 milhões e 46 boxes para comércios P6
Divulgação

Bolsa para
empreendedor
oferece 11,9 mil
vagas na região
04 Cidades

Assassinato
de Toninho do
PT prescreve
Ocorrido há exatos 20 anos,
o assassinato do prefeito de
Campinas, Toninho (PT), passa
a ser considerado prescrito
pela Justiça, sem solução,
desde ontem. A família vai recorrer à OEA.
05 Cidades

COMO DEVE FICAR | Imagem do projeto do “Mercado da Cidade”, anunciado ontem e previsto para funcionar em 2022 em Santa Bárbara
Câmara de Americana / Divulgação

Bolsonaro
afirma que
não recuou
Em meio a uma série de críticas de apoiadores por causa
de uma nota um dia antes, na
qual buscou esfriar os ataques ao STF, o presidente disse que não recuou de nada.
07 Brasil + Mundo

NOVA CÂMARA DE AMERICANA | O ano Legislativo de 2022 deve ser iniciado em prédio novo pela Câmara
de Americana. Esta é a projeção do presidente da Casa, Thiago Martins (PV), que assinou nesta quinta (9) o
contrato de aluguel do imóvel para o futuro endereço, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, na Vila Frezzarin.
O imóvel (foto) será readaptado para atender às necessidades do Legislativo. Com a mudança, o valor do
aluguel será reduzido dos atuais R$ 60,5 mil por mês pagos pelo uso do antigo colégio Divino Salvador – onde
a Câmara está há 14 anos –, para R$ 45 mil mensais no novo local, que deve estrear em janeiro.
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A moda e os desafios do envelhecimento

22°
17°
Possibilidade
de chuva
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,76%
R$ 5,267

Euro

+ 0,68%
R$ 6,222

Bovespa

- 0,93%
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SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.407 | 08/09/2021
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SUELY TONARQUE
GERONTÓLOGA E ESPECIALISTA
EM MODA NO ENVELHECER

Não aceitamos que envelhecemos para não nos
aproximarmos do nosso
morrer. Falamos e vivemos
negando nossa finitude,
o relógio pontua todos os
dias, semanas, meses e
anos até chegar o momento final. Mesmo estudando,
pesquisando para compreender melhor o envelhecimento, ainda se faz
presente o contestar a própria velhice, camuflando o
corpo que perdeu o brilho
da juventude. Como escreve Gabriel Garcia Marques,
no livro Memórias de minhas putas tristes: “Debaixo do sol abrasador da rua
comecei a sentir o peso
dos meus noventa anos, e a
contar minuto a minuto, os
minutos das noites que me
faltavam para morrer”. Tamanho é o desejo de viver,
que tentamos “presentificar” cada acontecimento,
de modo a tornar mais desafiante o ato viver/morrer.
Nosso corpo ao envelhecer se transforma aos
poucos, e como isto ocorre
devagar, não temos a dimensão da mudança, do
tamanho do quadril que
na adolescência era 38, na
fase adulta 42 e na velhice
46/48, isto é, a metamorfose é concreta…o corpo vai
sendo alterado.

Na minha experiência
de muitos anos como profissional da moda, e na minha pesquisa sobre o vestir
no envelhecimento, comprovo que o corpo envelhece, e tem sim um vestir diferenciado. Nós, mulheres
mais velhas, não podemos
e não devemos esquecer
que temos uma história de
vida, uma estrada, na qual
construímos uma trajetória percorrida por e com
este corpo, que agora nos
shoppings, nas boutiques
geralmente “não encontra
vestimentas adequadas”.

Negamos a velhice
quando se diz: “Tem
moda para velho?”

O vestir e a moda têm
uma história. “Não é evocando uma suposta universalidade da moda que
se revelarão seus efeitos
fascinantes e seu poder na
vida social, mas delimitando estritamente sua extensão histórica” (Lipovetsky)
Em 1947, C. Dior lançou
o Newlook, estilo caracterizado pelo alongamento
da saia. Em 1960 o jeans
era usado pelos adolescentes rebeldes americanos,
influenciando jovens do
mundo todo. Foi no início
dos anos 60, no século XX,
que as reinvindicações ganham força com a emancipação das mulheres. Os
mais atuantes neste tipo
de vestimentas foram os
hippies, entre 1960 e 1967,
surgindo nos Estados Uni-

dos e sonhando com uma
sociedade baseada na
“Paz/Amor”.
Todas essas mudanças
no vestuário foram fartamente difundidas pelos
meios de comunicação.
A confecção em série é a
única forma de fornecer
roupas a todas as classes
sociais. Pioneira da moda
da mulher emancipada, a
casa Chanel, nascida em
1920 e fechada em 1939,
voltou em 1945, apostou na
ideia de “tailleur”, feita em
“tweed”. Mostrava com isso
que Chanel é usado por
mulheres do mundo todo
e que será sempre moda.
Este é um breve resumo da
História da moda no mundo, e registro isso para nos
aproximar, na medida do
possível, do nosso corpo
que envelhece, que se veste, e que possamos acomodá-lo com novos ajustes e
com harmonia, isto é, vestir o corpo velho.
Negamos a velhice
quando se diz: “Tem moda
para velho?” Não tenho
resposta para esta pergunta, porque cada pessoa tem
sua forma de se compor,
já possui uma história de
vida para aceitar ou negar
a sua própria velhice, e só
vai aceitar que existe sim
vestir o corpo que envelhece quando perceber a mudança e transformações
do seu corpo. As roupas
refletidas para vestir o corpo que envelhece são todas
pesquisadas para atender
um público diferenciado,
um público que aceita se
apresentar na contramão
da moda e desconstruir a
maneira uniformizada de
vestimentas.

FRASE DO DIA
IMAGEM DO DIA
Marcelo Camargo / Agência Brasil

Todo esse
barulho (...)
pode afetar
nossa bem
posicionada
economia

A importância das tecnologias
na indústria da saúde

MARCELO CARREIRA
DIRETOR DE MARKETING
DA ACCESS

O papel da tecnologia
na área da saúde reformulou a forma como
olhamos para o atendimento ao paciente, a
gestão hospitalar, a descoberta e a inovação de
melhores medicamentos
e a previsão do curso do
tratamento com base
principalmente em dados. Como resultado,
esses avanços estão revolucionando o sistema de
saúde para se tornar mais
proativo, personalizado e
conveniente.
Os desenvolvimentos
atuais no setor de tecnologia da saúde estão
levando as coisas cada
vez mais longe, e novas
possibilidades estão se
tornando presentes no
cotidiano. A pandemia
de Covid-19 revelou recentemente as lacunas
e ineficiências dos sistemas de saúde em todo o
mundo, e os mais novos
desenvolvimentos tecnológicos na área estão
recebendo mais atenção
do que nunca.
A importância da tecnologia na área da saúde
está profundamente enraizada. Da Internet das
Coisas Médicas (IoMT), a
Inteligência Artificial (IA)
e aprendizagem profunda, a tecnologia agora está
abrindo caminho para
fornecer gerenciamento
rápido de cuidados e, em
caso de emergências, reduzir as vítimas.
O principal objetivo
de qualquer avanço tecnológico é otimizar os
sistemas atuais, facilitar
o trabalho do médico
e, em geral, melhorar o
atendimento ao paciente,
reduzindo o erro huma-
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Ministro da Economia, sobre a
crise institucional alimentada
pelo presidente Bolsonaro

Santa Bárbara d’Oeste
José Rodrigues da Silva
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no e ainda diminuindo
custos e garantindo uma
experiência perfeita por
toda parte. O puro desejo
de fazer melhor impulsionou o setor de TI da saúde
a oferecer melhores tratamentos usando big data,
realidade virtual, tecnologia móvel, dispositivos
médicos portáteis, telessaúde e muito mais. Um
melhor gerenciamento
de dados e sistemas alimentados por inteligência artificial pode tornar
mais fácil para os médicos agilizar seu fluxo de
trabalho e mudar a maior
parte de seu foco em oferecer um excelente atendimento ao paciente.
O Big Data realmente
provou que vale a pena na
pandemia de Covid-19.
Desde rastrear a exposição ao vírus até quebrar
o genoma do vírus, os
sistemas que dependem
de Big Data podem funcionar de forma mais rápida e eficiente do que os
pesquisadores humanos
jamais poderiam. Esses
sistemas serão o futuro
do diagnóstico.
De acordo com o relatório global Wearable
Medical Device Market,
a estimativa é de que o
mercado global de dispositivos médicos portáteis atinja um valor de
mercado superior a 27
milhões de dólares em
2023. A demanda gera
inovação. Hoje, as empresas de saúde estão sendo
proativas e investindo
em tecnologia wearable,
que pode fornecer dados
atualizados sobre a saúde
de um paciente e avisar
com bastante antecedência em caso de um grande
caso de saúde.
A Realidade Virtual (RV)
ocupa um lugar especial
quando falamos sobre a
importância da tecnologia na área da saúde. Suas
inúmeras aplicações estão mudando a maneira
como os médicos estão
tratando os pacientes,
sem falar nas maravilhas
da telessaúde.
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AMERICANA

Câmara muda de endereço em janeiro
Contrato de locação do novo prédio é assinado e custo cairá de R$ 60,5 mil por mês para R$ 45 mil mensais
DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

O ano Legislativo de
2022 deve ser iniciado em
prédio novo pela Câmara de Americana. Esta é a
projeção do presidente da
Casa, Thiago Martins (PV),
que assinou nesta quinta-feira (9) o contrato de
aluguel do imóvel para o
futuro endereço, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, na Vila Frezzarin.
O antigo shopping será
readaptado para atender
às necessidades do Legislativo, com os 19 gabinetes,
plenário, e estrutura para a
área administrativa e as
sete coordenadorias.
Além da adequação, o
custo do aluguel será menor: cairá dos R$ 60.500
por mês atuais (que seriam
reajustados para R$ 67 mil)
para R$ 45 mil mensais,
num contrato inicial de 60
meses (cinco anos).
“Quando a Câmara foi
instalada no prédio do antigo colégio Divino Salvador, há 14 anos, não havia
planejamento algum para
os departamentos, que
foram acomodados em
três andares. Agora vamos
para dois pavimentos que
terão a área administrativa separada, onde proto-

colos serão feitos sem ter
que percorrer vários andares”, exemplifica Thiago
Martins.
A necessidade de mudança é reconhecida faz
tempo. O problema era
achar um prédio com estrutura condizente às necessidades de cerca de 200
funcionários, incluindo os
assessores, terceirizados e
estagiários que trabalham
na Câmara.
Na sondagem, o local
pareceu promissor quando desocupado, mas a primeira proposta foi de custo acima do atual.
No decorrer deste ano,
a negociação avançou
até os R$ 45 mil mensais,
considerando a entrega
do prédio dentro da estrutura viável ao Legislativo,
que será viabilizada pela
empresa proprietária do
prédio.
Martins estima um custo entre R$ 300 mil e R$ 400
mil para as adequações,
incluindo a liberação pelos Bombeiros, o que não
caberia à Câmara, que
deve entrar no prédio em
ordem – levando o mobiliário que já possui.
Por outro lado, o Legislativo deve desembolsar de
R$ 70 mil a R$ 100 mil para
a manutenção do atual

Divulgação

NOVO LOCAL| Imóvel na Av. Monsenhor Bruno Nardini, no Frezzarin, será adaptado para necessidades da Câmara

prédio do Divino Salvador
após desocupá-lo.
O custo menor não será
só no aluguel, mas também na manutenção e
infraestrutura, além do
IPTU, que passará de R$
22 mil para R$ 9 mil. A economia estimada é na ordem de R$ 263 mil por ano
entre aluguel e o imposto
na mudança para o imóvel com 19 mil m² de área
total e 3.948 m² de área
construída. No total, a casa
nova deverá garantir uma

economia de mais de R$ 1
milhão por legislatura.
O presidente salienta
que a Câmara só começará a pagar quando entrar
no novo prédio. A mudança é prevista para ser
providenciada durante o
recesso do fim deste ano,
entre 15 de dezembro e
21 de janeiro, a tempo do
início do ano legislativo.
A capacidade de público
para as sessões permanecerá a mesma, na ordem
de 180 pessoas.

CUSTOS
Dentro do orçamento
previsto para este ano,
o Legislativo recebe dos
cofres municipais R$ 2,1
milhões mensais para
saldar o aluguel, manutenções, contratos e folha
de pagamento. Os valores
economizados devem ser
devolvidos aos cofres públicos, ou revertidos em
materiais de necessidade,
como foi feito neste ano
com a destinação de R$
700 mil para a compra

de respiradores para os
tratamentos de enfrentamento à Covid-19. A pandemia foi outro fator para
descartar a construção de
um prédio próprio, que
consumiria ao menos R$
15 milhões. Mesmo com
o alívio no preço do aluguel, Martins afirma que
essa opção permanece
descartada como futuro
investimento, ao menos
nesta legislatura, por ir na
contramão das necessidades atuais.

HORTOLÂNDIA

AMERICANA

Novas alças de acesso ligam
Praia dos Namorados sedia
amanhã travessia de embarcações Corredor Metropolitano à SP-101
Acontece neste domingo, a partir das
9h, o 1º Encontro dos
Amigos da Represa e
Guardiões das Águas. O
evento será na Praia dos
Namorados, em Americana, com remada de
ida e volta à Praia Azul.
Será permitida a participação com caiaques,
veleiros e embarcações
em geral.
Organizador do evento, Laerte Reche, explica
que o foco do evento é
proporcionar o encontro de dois grupos preocupados com o meio
ambiente, e que buscam a preservação e
cuidado com a Represa
do Salto Grande. Além
da prática do esporte
(caiaques), recreação e
lazer, haverá a retirada
de lixo da represa e das
orlas.
Reche ressalta o propósito de chamar a

Divulgação

REPRESA DO SALTO GRANDE | Evento neste domingo

atenção da população
e autoridades para a
despoluição da represa,
manutenção das orlas e
dos bairros Praia Azul e
Praia dos Namorados.
“Buscamos a conscientização ambiental de
maneira universalizada,
uma vez que vivemos
cada dia mais preocupados com nosso meio

ambiente”, declara.
Ele faz um apelo aos
navegantes para que
respeitem as leis náuticas, com embarcação,
documentação e coletes
em ordem. Além disso,
é necessário cumprir os
protocolos de segurança contra a Covid-19,
com o uso de máscaras.
| DAÍZA DE CARVALHO

As novas entradas e saídas de Hortolândia pelo
complexo viário sobre a
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença
(SP-101), próxio ao Parque
Peron, já estão liberadas.
Motoristas que chegaram
ou saíram da cidade na
manhã desta sexta-feira
(10) já puderam utilizar o
novo dispositivo – que leva
mais facilidade de locomoção e menos trânsito,
desafogando a avenida da
Emancipação, conhecida
pelo grande fluxo de ônibus, automóveis e caminhões, principalmente nos
horários de pico.
O prefeito Zezé Gomes
(PL) acompanhou de perto a reta final de obras e,
pouco antes da inauguração, comentou sobre a
importância desta integração regional para o dia-a-dia das cidades da RMC
(Região Metropolitana de
Campinas). “As novas alças
de acesso do Corredor Me-

Divulgação

NOVO ACESSO | Liberado ao tráfego nesta sexta-feira

tropolitano com a SP-101
vão facilitar muito o acesso
para quem vem de Campinas para Hortolândia,
além de abrir uma saída
viária sentido Monte Mor.
Os novos acessos, já construídos, dão um novo formato ao trevo do quilômetro 5, que vai se tornar na
principal porta de entrada
de Hortolândia”, comentou o prefeito.
De acordo com a Secre-

taria de Mobilidade Urbana, o dispositivo deve
absorver uma demanda de
aproximadamente 16 mil
veículos por dia.
Além de criar uma nova
entrada para Hortolândia,
o corredor expresso integra diversas cidades da
região, desde Americana,
passando por Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa,
Sumaré, Hortolândia, até
Campinas.
| DA REDAÇÃO

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

A NOVA CÂMARA VEM AÍ
O presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins
(PV), consegue um marco importante em seu mandato,
ao assinar, na quinta (foto), o contrato de locação para o
novo prédio do Legislativo, no Frezzarin. Além de ser uma
mudança que outros tentaram e não conseguiram anteriormente, o novo contrato de locação irá resultar em uma
economia de cerca de R$ 263 mil por ano aos cofres públicos – entre os valores de aluguel e IPTU. É que no novo
prédio, a Câmara irá pagar R$ 45 mil mensais durante os
cinco anos do contrato, contra aproximadamente R$ 66
mil (valor para o qual iria o prédio atual, no antigo Divino
Salvador). Já o IPTU deverá cair de R$ 22 mil para R$ 9 mil
anuais. No total, calcula Martins, a mudança deverá gerar
economia de mais de R$ 1 milhão por legislatura.

CHICO...
Chico Sardelli (PV) e Odir
Demarchi (PL) estiveram
acompanhando ontem os
serviços de limpeza e revitalização da orla da Praia
Azul. O vereador Léo da Padaria (PV) e os secretários
de Meio Ambiente e de
Obras e Serviços Urbanos
participaram da visita.

...NA PRAIA
Segundo postagem do
prefeito de Americana nas
redes sociais, os trabalhos
estão acontecendo “nos
quatro cantos da cidade,
em atendimento às solicitações dos americanenses”.
E prometeu: “Em breve,
Americana voltará a ser a
menina de nossos olhos”.

LIXEIRAS NAS TRÊS PISTAS
E já que os serviços, segundo Chico Sardelli, andam sendo feitos
pelos “quatro cantos” da cidade, o vereador Dr. Wagner Rovina
(PV) está solicitando do Executivo a instalação de lixeiras por
toda a extensão da Avenida Antônio Pinto Duarte, principal via
de acesso ao município e à Rodovia Anhanguera. Como destaca
o parlamentar, a disponibilização de locais apropriados para o
descarte de lixo é solicitação corrente de pessoas que utilizam a
via, em especial para exercícios físicos como caminhada e corrida. “Há falta de lixeiras na extensão da avenida, o que acaba
causando transtornos para quem a utiliza, pois muitas pessoas
acabam descartando o lixo no chão”, comenta Dr. Rovina.

BOTÃO CONTRA O ASSÉDIO
Em Nova Odessa, o vereador Sebastião Gomes dos Santos, o
Tiãozinho do Klavin, apresentou requerimento propondo que
a prefeitura adote ação semelhante ao aplicativo Bela (Botão
de Emergência na Luta Contra o Assédio), lançado recentemente em Campinas. Segundo o vereador do PSDB, o objetivo
é fornecer uma ferramenta para coibir casos de assédio sexual
no transporte público da cidade. O projeto campineiro segue
o modelo dos botões de pânico, implantados em projetos de
segurança público e privados, em que mulheres vítimas de assédio podem acionar as autoridades por meio de um aplicativo no
celular, que fornece localização à polícia em tempo real.

ELOGIOS A MICHEL TEMER
O prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Gustavo Reis (MDB), elogiou a atuação
do ex-presidente Michel Temer (MDB) na mediação da crise
institucional entre Bolsonaro e o STF. “O Michel Temer, que é um
dos maiores constitucionalistas do Brasil e foi um dos melhores
presidentes da República também, agiu no momento certo e
teve a atitude correta de conversar com o presidente Bolsonaro
e convencê-lo de que o melhor para o Brasil é o consenso”, disse
Gustavo Reis. Para o prefeito, o momento exigia a intervenção de
um estadista de peso, como Temer, “para apaziguar os ânimos”,
uma vez que a crise havia atingido uma escala acima.
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Bolsa Empreendedor tem
11,9 mil vagas na região
Governo vai pagar R$ 1 mil em duas parcelas a 100 mil empreendedores
Divulgação

FOLHAPRESS
E DA REDAÇÃO
REGIÃO

O governo de João
Doria (PSDB) vai pagar
uma bolsa de R$ 1.000,
em duas parcelas, para
100 mil empreendedores
paulistas que se formalizarem e participarem de
um curso de formação.
Para as cidades da chamada “Região Administrativa” de Campinas são
11.924 vagas.
O programa, chamado
“Bolsa do Povo Empreendedor”, teve inscrições
abertas nesta sexta (10)
. O prazo vai até o dia 19
deste mês.
Os cursos de qualificação, com carga horária
de 10h a 20h, são oferecidos em parceria com
o Sebrae, em atividades
que podem ser acompanhadas virtual ou presencialmente. A instituição disponibilizou 1.500
salas de aula no estado.
Serão tratados no curso temas como separação de recursos pessoais
e da empresa, estratégias
de vendas, digitalização e
formalização do negócio.
Segundo Patricia Ellen,
o programa terá como

BOLSA | Secretária Patrícia Ellen no lançamento ontem

público preferencial mulheres, pretos, pardos,
indígenas e pessoas com
deficiência.
Ellen diz que esses grupos foram escolhidos por
terem sido mais afetados
pela pandemia. Segundo
levantamento, a maioria
dos empreendedores informais é negro. As mulheres, por sua vez, foram
sobrecarregadas com aumento do tempo dedicado a cuidados familiares.
O empreendedorismo é
uma saída para a crise.
A secretária afirma que
o governo estadual, que
vem ampliando suas políticas de transferência

de renda, busca se contrapor a falta de políticas
nacionais para lidar com
os efeitos negativos da
pandemia sobre a atividade econômica. A situação, afirma ela, é agravada pela aceleração da
inflação, que se aproxima
dos dois dígitos.
OUTRAS AÇÕES
Em agosto, o governo
de João Doria anunciou
uma bolsa de R$ 1.000
para 300 mil alunos do
ensino médio da rede
estadual e em situação
de vulnerabilidade em
2021 e 2022. Também
criou iniciativas como o

“Vale Gás”, para pessoas
em situação de máxima
vulnerabilidade, e o bolsa trabalho, que transfere
recursos para trabalhadores que passam por
qualificação.
No total, os programas
do estado devem impactar 4 milhões de pessoas
neste ano, segundo a secretária.
Durante o anúncio do
programa, Doria disse
que o auxílio financeiro, ainda tenha um valor
menor, faz a diferença
para que o empreendedor possa se sentir amparado e avançar em sua
iniciativa.
O lançamento do programa também contou
com a participação do
prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.
Sem mencionar atritos com o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido),
Doria pediu aos espectadores do evento que
observassem a diferença
de resultado quando os
governantes trabalham
em conjunto. “Não ficamos disputando, brigando, xingando, se maltratando. Somos um único
governo trabalhando por
São Paulo”.

AMERICANA

COVID-19

N.Odessa promove hoje Água: problema afeta
15% da cidade, diz DAE
mutirão de vacinação
A Secretaria de Saúde
de Nova Odessa promove neste sábado mais
um mutirão de vacinação contra a Covid-19 no
Ginásio do Jardim Santa
Rosa, voltado para moradores que não conseguem comparecer ao local durante a semana.
O atendimento extra
neste sábado será das 8h
às 12h, como de costume.
Serão
disponibilizadas doses limitadas para
primeira dose de adultos
(moradores de 18 anos
ou mais, com ou sem comorbidades) para quem
não tomou ainda a vacina, e também primeiras
doses para adolescentes
de 12 a 17 anos (com ou
sem comorbidades).
Também neste sábado,
serão ofertadas “D2” (segundas doses) “atrasadas”
(marcadas para datas anteriores) dos imunizantes

CoronaVac/Butantan e
AstraZeneca/Fiocruz (em
Nova Odessa, ainda não
chegou a vez da dose de
reforço para quem tomou
a vacina da Pfizer).
“Faz três semanas que
levamos ‘D2’ no ginásio
aos sábados. É uma oportunidade para quem não
conseguiu tomar vacina
durante a semana”, explicou a coordenadora da
Vigilância Epidemiológica Municipal, enfermeira
Paula Mestriner.
A equipe da Saúde reforçou ainda o pedido
para que todos que serão
vacinados façam antes o
pré-cadastro no site “Vacina Já”, do governo do
estado,. Apesar de não ser
obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no ginásio,
reduzindo o tempo de
espera.

| DA REDAÇÃO

RENATO PEREIRA
AMERICANA

Aproximadamente 13,5
mil imóveis (15% da cidade) de áreas altas de bairros como Novo Mundo e
Cidade Jardim apresentaram intermitência e baixa
pressão no fornecimento
de água na madrugada
desta sexta-feira (10) em
Americana.
O problema ocorreu por
conta de uma pane elétrica em um dos inversores
de frequência responsáveis pelo acionamento
das bombas de captação
de água que abastecem a
cidade.
De acordo com o DAE
(Departamento de Água
e Esgoto), foi necessária
a troca para captação de
menor porte. A medida,
aliada ao alto consumo
durante os últimos dias
com alta temperatura, provocou a falha no serviço.

Com investimento de
mais de R$ 20 milhões, a
nova captação de água
bruta do Rio Piracicaba
passou a funcionar em
março deste ano. Na ocasião, o DAEE (Departamento de Águas e Energia
Elétrica) do estado autorizou a retirada de 1,3 mil litros de água por segundo.
Antes, a outorga permitia
captar 1.050 litros. A obra
possui atualmente 90 mil
ligações de água.
O DAE afirmou que a
média de reclamações
sobre o abastecimento se
manteve estável, mesmo
com o problema.
O Rio Piracicaba vem
apresentado níveis abaixo
da média histórica.
Apesar disso, segundo
o DAE, a cidade ainda
não sofre o risco de desabastecimento. No entanto a autarquia alerta para
o consumo consciente de
água.

CIDADES
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SUMARÉ

CAMPINAS

Programa para
precatórios
vai até dia 17

Sem solução, assassinato de
Toninho prescreve após 20 anos

O programa “Precatório
Já”, para pagamento antecipado de precatórios por
meio da Câmara de Conciliação, segue até o dia 17
de setembro em Sumaré.
Titulares, herdeiros ou cessionários de precatórios
(dívidas judiciais) poderão
apresentar propostas, porém mediante deságio de
40% para o recebimento
dos valores devidos peloa
prefeitura.
As propostas devem ser
apresentadas em formulário disponível no site da
prefeitura (www.sumare.
sp.gov.br, na aba Câmara
de Conciliação), acompanhado da documentação
exigida, protocolado no
Setor de Protocolo Geral, na Rua Dom Barreto,
1.211, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Estão reservados mais
de R$ 33 milhões para
os acordos. A Câmara de
Conciliação vai analisar as
propostas e a classificação
será feita de acordo com os
critérios do edital.
| DA REDAÇÃO

Família do prefeito do PT, morto em 10 de setembro de 2001, vai recorrer a comissão da OEA
FOLHAPRESS
CAMPINAS

Ocorrido há exatos 20
anos, o assassinato do prefeito de Campinas, Antônio
da Costa Santos, o Toninho,
do PT, passa a ser considerado prescrito pela Justiça a
partir desta sexta-feira (10).
Por isso, a família deverá
protocolar uma denúncia
de omissão contra o Estado
brasileiro junto à comissão
interamericana de direitos
humanos, órgão ligado à
OEA (Organização dos Estados Americanos).
Toninho foi assassinado
na noite do dia 10 de setembro de 2001, logo depois de
ter saído do Shopping Iguatemi, onde foi buscar um
terno.
Por volta das 22h, quando
voltava para casa dirigindo
seu Fiat Palio, recebeu três
tiros que partiram de um
veículo onde, segundo a

polícia, estavam quatro criminosos que pouco antes
haviam cometido um sequestro-relâmpago.
Um dos tiros atingiu a
veia aorta e Toninho morreu na hora. Naquele dia,
completava oito meses e
dez dias no cargo na maior
cidade do interior paulista.
A prescrição é o reconhecimento de que não houve
condenação ou execução
penal de alguém por um
crime e que a partir de agora
não poderá mais fazê-lo. Assim, a emblemática morte
do prefeito vai entrar para
a história como tendo sido
praticado por um “autor
desconhecido”.
“Nós aguardamos essa
data, então, para enviar à
OEA, mais precisamente à
comissão interamericana
de direitos humanos, uma
denúncia em que estamos
relatando que a República
Federativa do Brasil des-

cumpriu a convenção americana de direitos humanos. Nós entendemos que
houve neste caso uma falha
gritante de todos os agentes
públicos e em todas as instâncias”, disse o advogado
da família, William Ceschi
Filho, no caso há dez anos.
Viúva de Toninho, a psicanalista Roseana Garcia disse
nesta sexta que está revoltada com a situação. “O Antônio não merecia isso. Imagina esperar 20 anos para dar
isso”, disse.
Ela afirmou porque decidiu recorrer a instâncias
internacionais. “Se eu não
posso mais ser ouvida no
Brasil, vou para fora. Minha
indignação não pode parar.”
A família de Toninho decidiu recorrer à corte internacional por acreditar que o
prefeito foi vítima de crime
político, contrariando frontalmente a tese da Polícia
Civil e do Ministério Público

Moacyr Lopes Junior/Folhapress /Digital

TONINHO | Crime sem solução prescreve após 20 anos

Estadual, segundo os quais
o assassinato foi uma fatalidade, resultado da violência
urbana.
O traficante e sequestrador Wanderson Nilton de
Paula Lima, o “Andinho”,
chegou a ser acusado formalmente pelo crime. Para
a polícia, Andinho e os
companheiros ocupavam o
carro de onde partiram os
disparos contra Toninho.

Os três companheiros de
Andinho acabaram mortos
em operações policiais em
2003, em Caraguatatuba
(SP). Único sobrevivente,
Andinho acabou sendo
apontado como o responsável pelo crime. Ele sempre
negou a autoria.
Essa denúncia, no entanto, foi rejeitada pela Justiça
em 1ª e em 2ª instâncias por
falta de consistência.

CIDADES
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Futuro ‘Mercadão’ de SBO
já tem procura de lojistas
‘Mercado da Cidade’, com 46 boxes, deve gerar quase 140 empregos
Fotos: Divulgação

DAÍZA DE CARVALHO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

O futuro “Mercado da
Cidade” de Santa Bárbara
d’Oeste já tem fila de potenciais lojistas interessados nos 46 boxes previstos
no empreendimento, a ser
implantado em uma área
de 1.600 metros quadrados entre as ruas Floriano
Peixoto e Pedro Álvares Cabral, no Centro.
O anúncio da instalação
do “mercadão” – com investimentos privados da
ordem de R$ 6 milhões e
geração de 138 empregos
diretos – foi feito na manhã desta sexta-feira (10)
pelo prefeito Rafael Piovezan (PV) em suas redes
sociais.
Sócio da empresa responsável pela empreitada,
Luís Antonio Penteado,
da Santos e Penteado Empreendimentos Ltda, informou ao TODODIA que
já existem interessados na
aquisição de espaços, mas
que um canal será lançado
para os candidatos.
Ainda não foram informados potenciais preços
de locação, tampouco se
os interessados já possuem
estabelecimento no município ou se pretendem
estrear no novo complexo
comercial.
Penteado explicou que
o início da obra, que será
executada por uma construtora, já está programado, mas ainda não há data
certa para conclusão.
No entanto, a expectativa é que o Mercado da
Cidade fique pronto até
meados de 2022, possivelmente no inverno, época
de tentações gastronômicas, que devem ser o
carro-chefe do empreendimento.
Mas não só de alimentos

GIRO

‘Feira do Produtor’ volta na
terça-feira em Santa Bárbara
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou
ontem a retomada da “Feira do Produtor
Agroecológico e Artesanal”. O evento será na
próxima terça-feira (14), das 17h às 22h, no
Largo Bicentenário, ao lado do Terminal Urbano.
Diretamente das mãos do produtor barbarense
serão comercializados produtos alimentícios
e artesanais e hortaliças diversas, entre outros.
A ideia da Feira, segundo o secretário de Meio
Ambiente, Cleber Canteiro, é retomar a ligação
direta entre o produtor e consumidor final,
além de incentivar a população a valorizar e
a gostar mais da cidade. “Estamos retomando
a Feira, a pedido do prefeito Rafael Piovezan,
com todos os cuidados e buscando dar opções
mais saudáveis e com mais qualidade. Em
contrapartida os produtores voltam a ter a
Feira, o que gera um ganho de renda para eles”,
ressaltou. Interessados em fazer parte da feira
podem entrar em contato com a Secretaria de
Meio Ambiente, de segunda a sexta, das 9h às
16h, pelo telefone (19) 3464-9010.
Divulgação

PROJETO | A fachada projetada do novo empreendimento anunciado em Santa Bárbara

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | Vista externa do projeto

LOCALIZAÇÃO | Área de 1.600 metros na região central

será o leque previsto para
ser oferecido pelo local.
De acordo com o anúncio do prefeito, os boxes serão voltados para
alimentação,
hortifrúti,
açougue/peixaria, plantas e flores, agropet, laticínios, produtos naturais,
empório, entre outros.

A previsão é que o empreendimento seja integrado com o espaço
público que, segundo Piovezan, será revitalizado,
com a implantação de palco, playground, área para
piquenique, área para mesas e espaço pet.
A empresa Santos e Pen-

teado Empreendimentos,
proprietária do local, fará a
gestão da obra.
Penteado afirmou que
projetos e licenças já estão com aval da prefeitura e que o financiamento
da obra, na ordem de R$
6 milhões, será feito com
investimento da própria
empresa.
A previsão é de garantir
138 empregos diretos.
O projeto contempla
estacionamento, praça de
alimentação, sanitários,
administração e depósito, que serão integrados
numa concepção de sustentabilidade e inovação,
como destacou o prefeito.
Energia
fotovoltaica,
tratamento de esgoto por
biodigestor, acessibilidade e terminal para carregamento de carro elétrico
estão entre os itens previstos.
Apesar da fila de interessados, Penteado informa que será iniciado
o trabalho para ampliar a
prospecção de clientes em
potencial.
Ele afirma que até outubro a empresa responsável
por essa captação deve
lançar um site com mais
informações.

EDISON MANO

PS volta a atender casos de urgência
A partir deste sábado
(11), o Pronto-Socorro
Edison Mano, em Santa
Bárbara d’Oeste, retoma
os atendimentos públicos
de urgência e emergência
em geral. A medida ocorre devido à diminuição
dos percentuais de internações por Covid-19 em
leitos de UTI – com respiradores e clínicos – verificada nas últimas semanas.
A parte superior do PS,
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localizado na Vila Maria,
retomará os atendimentos
de urgência e emergência,
enquanto no piso inferior
será mantida uma ala de
suporte para atendimentos de sintomas gripais.
O objetivo é desafogar
o PS Afonso Ramos, que
continuará
atendendo
casos urgência e emergência, além de toda a demanda de pediatria.
De acordo com a pre-

feitura, caso seja necessário, os casos suspeitos de
Covid-19 atendidos no PS
Edison Mano serão direcionados para o Hospital
de Campanha (casos leves
e moderados) e Hospital
Santa Bárbara (casos graves). Já os atendimentos
de urgência e emergência
pediátrica permanecem
no PS Afonso Ramos.
Desde o início da pandemia da Covid-19, Santa

Bárbara d’Oeste ampliou
sua rede pública de saúde,
com um Hospital de Campanha, o Hospital Santa
Bárbara e o PS Edison
Mano. Para atendimento exclusivo de casos da
Covid-19, Santa Bárbara
possui ao todo 108 leitos,
sendo 26 de UTI, 32 com
respiradores e 50 clínicos,
distribuídos entre as três
unidades.
| DA REDAÇÃO

FEIRA DO PRODUTOR | Evento será na terça à noite

Homem é preso após agredir
esposa com garrafada
Policiais militares prenderam um homem, na
madrugada desta quinta-feira (9), acusado de
agredir a esposa, na residência onde moram, no
Jardim Nova Europa, em Hortolândia. De acordo
com a PM, a equipe que atendeu a ocorrência ouviu
os gritos da vítima vindos do interior da casa. Em
seguida, a mulher saiu às presas do imóvel pedindo
socorro, ensanguentada. Ela disse aos policiais ter
sido agredida pelo amásio. Inicialmente, a vítima
informou que teria sido agredida com uma faca de
cozinha, depois mudou a versão, dizendo que foi
ferida no pé por uma garrafada. Neste momento,
o acusado pulou o muro dos fundos da casa e
tentou fugir a pé. Com o apoio de outras viaturas,
ele foi detido. O agressor foi conduzido, junto com
a vítima, até o Hospital Mário Covas. O casal passou
por atendimento médico e foi liberado. Os dois
foram encaminhados ao plantão policial, onde o
delegado prendeu o acusado em flagrante.

Procon de Sumaré recebe carro
zero para reforçar atuação
Sumaré passou a contar esta semana com veículo
próprio para atuação do Procon municipal nas
atividades de atendimento e fiscalização. A entrega
do Renault Kwid, zero km, aconteceu na quarta,
no Memorial da América Latina, em São Paulo,
realizada pela Fundação Procon do estado. Durante
a cerimônia, 115 veículos foram entregues a órgãos
municipais em todo o estado. “Com este veículo
à disposição dos agentes do Procon, poderemos
realizar o trabalho com mais facilidade e agilidade,
possibilitando uma ampla abrangência e mais
proximidade nas relações junto aos consumidores”,
disse o secretário municipal de Controle Interno e
Transparência de Sumaré, Jesuel Dimei Pereira.
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REPÚBLICA EM XEQUE

A apoiadores, Bolsonaro
diz que não recuou e
rebate pressão após nota

Arquivo / TodoDia Imagem

Presidente é bombardeado com críticas por seguidores
depois de aliviar discurso golpista em declaração ao país
MATEUS VARGAS
FOLHAPRESS

Em meio a uma série
de críticas de apoiadores
por causa da divulgação
da nota de um dia antes
em que busca esfriar os
ataques ao STF, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (10)
que não recuou de nada e
que jamais cometeu um
erro. Bolsonaro afirmou
ainda que há cobranças
para reações imediatas,
“que vá lá e degole todo
mundo”, e defendeu
mudanças graduais no
Brasil. O presidente está
sendo questionado por
ter aliviado o discurso
golpista, ainda que provisoriamente, e ter pedido
a desmobilização de manifestações de caminhoneiros que bloqueiam
estradas.
“Alguns querem que vá
lá e degole todo mundo.
Hoje em dia não existe
país isolado, todo mundo está integrado ao
mundo”, disse o presidente nesta sexta-feira
(10) a apoiadores em
frente ao Palácio da Al-

vorada. A declaração foi
divulgada por canal bolsonarista no Youtube.
Na quinta-feira (9),
dois dias após atacar o
STF (Supremo Tribunal
Federal) com ameaças
golpistas em atos no 7 de
Setembro, o presidente
disse, na nota, que não
teve “nenhuma intenção
de agredir quaisquer dos
Poderes” e atribui palavras “contudentes” ao
“calor do momento”. O
ex-presidente Michel Temer (MDB) participou da
elaboração da nota.
Questionado por um
apoiador se o “acordo”
para aliviar os ataques
inclui a soltura do deputado preso Daniel Silveira (PSL-RJ), o presidente
disse que não pode entrar em detalhes sobre as
conversas que levaram à
elaboração da nota.
“Tem coisas que não
posso falar com você.
Tem certas coisas que
você confia ou não confia”, disse o presidente.
“Posso um dia errar. Até
o momento não errei”,
completou.
Ainda em frente ao

Alvorada, outro apoiador pediu ao presidente
para trocar o “povo da
toga”. “[Quem for eleito
presidente em 2022] tem
duas vagas [no STF] para
início de 2023. Há certos
povos que esperam 100
anos para atingir seu objetivo. Tem uns que querem em um dia. Está indo
devagar, está indo”, disse
CAMINHONEIROS
O presidente também
declarou que os caminhoneiros devem manter manifestações até
domingo (12). “As consequências de uma paralisação são gravíssimas
para todo mundo. Você
quando quer, por exemplo, matar berne e mata
a vaca. Até domingo, se o
pessoal ficar parado, vai
sentir, vai ter reflexo, mas
se passar disso, complica
a economia do Brasil”,
afirmou Bolsonaro.
“Ninguém está recuando. Não pode ir pro tudo
ou nada. Arrumar o Brasil
devagar. Vai arrumando.”
Nas
redes
sociais,
apoiadores contumazes
de Bolsonaro lamenta-

PEGOU MAL | Jair Bolsonaro recebeu críticas de apoiadores por nota divulgada

ram a nota, enquanto
outros estavam desnorteados em grupos de
aplicativos de mensagem. Aliados de Bolsonaro ainda tentam passar a
ideia de que a nota é parte de uma estratégia bem
bolada para esvaziar as
acusações de golpismo
contra o presidente.
O ministro da SGRP
(Secretaria-Geral da Presidência), general da
reserva Luiz Eduardo
Ramos, afirmou nesta
sexta-feira (10) no Twitter que “surpreende”
ver “muitos caírem no
novo discurso opositor
de ofensa” a Bolsonaro.
“Tenham paciência, pois,
mais uma vez, o tempo
irá consolidar a verdade”,
escreveu o militar.
Já o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos-BA)
escreveu nas redes que a nota

ATAQUES DE BOLSONARO

‘Sinto que é coisa do passado’, diz Temer
O ex-presidente Michel
Temer, que nesta quinta-feira (9) fez a ponte entre
o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre
de Moraes (STF), disse
acreditar que os ataques
do atual mandatário aos
demais Poderes ficaram
no passado após a nota
de recuo assinada por ele.
“Aquelas frases do tipo
‘não vou cumprir decisão
judicial’, eu acho que a
partir de hoje, pelo menos tive muito fortemente essa sensação na conversa muito objetiva que
o presidente Bolsonaro
teve comigo, eu sinto que
isto é coisa do passado.
Quando se diz, ‘olha, vamos contar o tempo a
partir daqui’, é porque
ele vai pautar-se por esse
documento, por essa declaração que lançou no

Arquivo / TodoDia Imagem

AJUDA | O ex-presidente Temer ajudou a redigir nota

dia de hoje”, afirmou o ex-presidente à CNN Brasil.
Temer chegou pela
manhã e voltou para São
Paulo no final da tarde.
O encontro ocorreu dois
dias depois de Bolsonaro
atacar o Supremo e, em
especial, Moraes.
O presidente conversou
por telefone com Moraes,

em ligação mediada por
Temer. Segundo participantes do encontro, o
ex-presidente teria chegado ao encontro já com
a sugestão de intermediar
o telefonema. A conversa
ocorreu antes da divulgação da nota de recuo de
Bolsonaro, em que afirma
que não teve “nenhuma

intenção de agredir quaisquer dos Poderes”. O texto, bem diferente do tom
que Bolsonaro vem adotando nos últimos meses,
foi redigido com ajuda
do ex-presidente Temer.
Também
participaram
do encontro os ministros
Ciro Nogueira (Casa Civil)
e Flávia Arruda (Secretaria de Governo). Eles vêm
tentando, há semanas,
reduzir a temperatura da
crise entre os Poderes.
Também participaram da
redação final da nota.
“Ao meu modo de ver,
este documento [nota]
que tivemos oportunidade de sugerir, colaborar, é
um documento que revela um compromisso dele
com a Constituição, com
a harmonia entre os Poderes”, disse Temer.

| FOLHAPRESS

Ninguém está recuando. Não
pode ir pro tudo ou nada.
Arrumar o Brasil devagar. Vai
arrumando (...) Alguns querem que vá
lá e degole todo mundo
JAIR BOLSONARO
Em fala a apoiadores

“esvaziou a narrativa e
reafirmou compromisso
com a democracia”.
“Achei que a nota foi
oportuna, pacificadora,
e o Brasil tá precisando
de uma pacificação. Que
a governabilidade possa acontecer com maior
segurança”, diz o apóstolo César Augusto, um de
seus escudeiros na base
evangélica.

“Acredito muito no
presidente, muito. Ele
tem todo o meu apoio
para o que fez. Nós vamos ver frutos dessa pacificação no futuro, com
certeza”, afirma o líder da
igreja Fonte da Vida, um
dos pastores que ficou
ao lado do presidente no
trio elétrico no ato bolsonarista de 7 de Setembro
em São Paulo.

PODERES

Fiesp enfim divulga manifesto
em que pede entendimento
Após recuo do presidente Jair Bolsonaro,
na crise provocada por
ele contra o sistema democrático, a Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo)
divulgou nesta sexta-feira (10) o manifesto em
que defende a harmonia
entre os Poderes - ressaltando que o texto não se
dirige a nenhum deles,
trecho que não havia na
versão anterior.
O texto, intitulado
“A Praça é dos Três Poderes”, estava previsto
para ser publicado no
dia 31 de agosto, mas foi
adiado para depois das
manifestações de 7 de
setembro, em uma manobra do presidente da

entidade, Paulo Skaf.
A versão final tem
poucas
modificações
substanciais em relação
ao que havia sido divulgado. Foi incluído trecho
que diz: “Esta mensagem não não se dirige a
nenhum dos Poderes especificamente”.
“É preciso que cada
um atue com responsabilidade nos limites
de sua competência,
obedecidos os preceitos
estabelecidos em nossa
Carta Magna”, continua
o documento. A Fiesp
também diz que as entidades que assinam o
manifesto veem com
preocupação a escalada
da tensão entre as autoridades.
| FOLHAPRESS
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REPÚBLICA EM XEQUE

Guedes admite que crise prejudica economia
A investidores estrangeiros, ministro afirma que “barulho” alimentado por Bolsonaro pode desacelerar crescimento
FÁBIO PUPO
FOLHAPRESS

O ministro Paulo Guedes (Economia) admitiu
nesta sexta-feira (10) para
investidores estrangeiros
que a crise institucional,
alimentada pelo presidente Jair Bolsonaro,
pode prejudicar a economia do país.
“Todo esse barulho sobre instituições e democracia pode afetar nossa
bem posicionada economia, no sentido de que
estamos prontos para
avançar novamente? Minha resposta é que isso
pode produzir muito barulho, desacelerar o crescimento. Mas não mudar
a direção [da política econômica], estamos na direção correta”, disse o ministro em conversa com
o banco Credit Suisse
transmitida pela internet
para pessoas cadastradas.
O ministro afirmou
mais cedo que o presidente pode ter passado
dos limites em palavras,
mas não em ações, e que
a nota do presidente na
quinta-feira (9) para acalmar os ânimos colocou
“tudo de volta aos trilhos”.
As declarações do ministro foram dadas após
questionamentos de investidores sobre o comportamento de Bolsona-

ro, após o presidente ter
ameaçado o STF (Supremo Tribunal Federal) no
7 de Setembro e gerado
temor no mercado sobre
uma possível ruptura
institucional no país - o
que derrubou a Bolsa,
desvalorizou o real e elevou os juros no curto e
no longo prazo.
O efeito mais imediato
das declarações de Bolsonaro para a agenda
econômica foi o bloqueio
da negociação com o STF
para flexibilizar o pagamento de R$ 89,1 bilhões
em precatórios previstos
para 2022 - o que Guedes
chama de “meteoro”.
Conforme mostrou o
jornal Folha de S.Paulo,
articuladores
afirmam
que, mesmo com disposição para dialogar, não há
clima para discutir a proposta - a principal prioridade do ministro Paulo
Guedes (Economia) neste
momento, ao lado do Auxílio Brasil (o novo Bolsa
Família)
“Quando o meteoro
veio, nós precisávamos de
um tratamento especial.
Eu pedi imediatamente ajuda ao STF”, disse
Guedes nesta sexta. “Eles
estavam nos ajudando,
quando esse barulho veio
e agora estamos de volta
ao mesmo lugar de antes”,
afirmou o ministro.

Guedes afirmou que vai
voltar a conversar com
o Congresso e o próprio
STF na semana que vem
porque o governo precisa de uma solução para
enfrentar os precatórios
e não descumprir o teto
de gastos (norma constitucional que impede
o crescimento real das
despesas federais). “Nós
vamos falar com o STF e
o Congresso na segunda-feira e imediatamente
depois disso está [como
prioridade a ser negociada] a reforma tributária”,
afirmou Guedes. A proposta do governo que altera o Imposto de Renda
foi aprovada pela Câmara
e agora depende do Senado, que sinaliza resistências ao texto.
Os questionamentos de
investidores a Guedes são
feitos em um momento
em que o presidente insiste em tensionar a relação
com os poderes enquanto
é observada uma deterioração nas expetativas do
mercado em diferentes
indicadores -como inflação, juros e crescimento
do país. Nesta semana,
o IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo) quebrou um
recorde de 21 anos para
meses de agosto e chegou
a 9,86% no acumulado de
12 meses.

Arquivo / TodoDia Imagem

LIMITE | O ministro Paulo Guedes diz que Bolsonaro passou dos limites em ‘palavras’

Caminhoneiros desmobilizam protestos e liberam vias
Nesta sexta-feira (10),
terceiro dia de paralisações, caminhoneiros
seguem concentrados
em três estados, mas
sem interromper o trânsito nas vias. Segundo o
Ministério de Infraestutura, há manifestantes
reunidos no Rio Grande
do Sul, em Santa Catarina e Rondônia.
Os protestos tiveram

início um dia após os
atos de raiz golpista
convocados pelo presidente Jair Bolsonaro.
Não há apoio formal de
entidades da categoria,
e os motoristas mobilizados são alinhados
politicamente ao governo ou ligados ao agronegócio.
Após quatro dias de
invasão, manifestantes

CRIME

20 ANOS DO 11 DE SETEMBRO

11/09 registrou o maior resgate pela água desde a 2ª Guerra
LÚCIA GUIMARÃES
FOLHAPRESS

Até o dia 11 de setembro de 2001, uma pergunta comum era facilmente respondida por
duas gerações de americanos: onde você estava
quando soube que o presidente John F. Kennedy
foi assassinado?
Para os nova-iorquinos, a partir daquele dia,
a pergunta passou a ser
sobre um novo trauma.
Onde você estava quando as Torres Gêmeas foram atingidas?
As memórias dos residentes ou visitantes que
estavam em Nova York
no dia do pior ataque
sofrido pelos EUA desde
o bombardeio japonês
a Pearl Harbor, no Havaí, em 1941, variam de
épicas -o terror diante
do colapso das torres- a
mundanas -pequenos
gestos entre estranhos

fugindo em meio à fumaça que cobriu o sul da
ilha de Manhattan naquela manhã.
Mas, 20 anos depois,
uma operação de salvamento monumental
continua
desconhecida pela grande maioria
dos americanos. Durante cerca de nove horas,
após o colapso das torres, 500 mil pessoas foram resgatadas da ilha
em barcos. Foi o maior
êxodo marítimo desde
Dunquerque, no norte
da França, durante a Segunda Guerra, quando
338 mil soldados aliados
foram resgatados sob
ameaça do avanço nazista.
A retirada em Dunquerque, no entanto,
foi predominantemente
executada por barcos comandados por militares.
A fuga marítima de Manhattan foi espontânea,
envolvendo barcos de

responsáveis por 101
caminhões que ocupavam a Esplanada dos
Ministérios, em Brasília, também retiraram
os veículos das vias do
local. Com o fim da interdição forçada das
avenidas, o trânsito foi
liberado até o Ministério da Saúde. O bloqueio quebrou acordos
com autoridades.
| FP

Reprodução

DIA HISTÓRICO | Segundo avião se aproxima do WTC

pesca, de turismo, embarcações da polícia e da
guarda costeira sem um
comando centralizado.
Aquelas nove horas
improváveis, quase surreais, formam a narrativa de “Saved at the Seawall: Stories from the
September 11 Boat Lift”
(salvos no quebra-mar:
histórias do êxodo marítimo do 11 de Setem-

bro). Jessica DuLong,
autora do livro, é uma
historiadora em posição
privilegiada para descrever um drama passado
nas vias navegáveis que
cercam Manhattan.
Ela é marinheira licenciada pela Marinha
Mercante e se aposentou
como uma rara mulher
engenheira de um barco bombeiro da cidade

de Nova York. No 11 de
Setembro, DuLong ainda não ocupava o posto
no John J. Harvey, barco
bombeiro fora de serviço, construído na década
de 1930, que foi trazido à
ativa para bombear água
do rio Hudson no combate ao incêndio, já que
os hidrantes da área haviam secado.
DuLong, que mora
no Brooklyn, demonstra surpresa com o desconhecimento sobre o
êxodo. Quando as torres
desabaram, a primeira às 9h59, a segunda
às 10h28, milhares de
pessoas correram para
o quebra-mar da ponta
sudoeste da ilha. Não se
sabe quantos saltaram
no Hudson, acreditando que podiam nadar
até Nova Jersey. Houve
resgates nas águas. Às
10h45, a Guarda Costeira
pediu socorro para todas
as embarcações.

Irmãos são presos
por desvio de
R$ 13 mi via Pix
Dois irmãos foram presos suspeitos de desviar
cerca de R$ 13 milhões
com transações comerciais fraudulentas, segundo a polícia, feitas
por meio de transferências bancárias via Pix. As
principais vítimas deles,
segundo a polícia, são
bancos digitais. As detenções ocorreram quinta-feira (9), em condomínios de luxo em Sorocaba
(99 km de SP) e Salto (101
km de SP).
A falta de segurança
para as transações de dinheiro instantâneas fez
o Banco Central mudar
algumas medidas para
evitar crimes, como limites de transferências
para o período noturno.
Delegados temem que a
criminalidade possa aumentar com a facilidade
deste tipo de operação
bancária.
| FOLHAPRESS
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PANDEMIA

SP vai vacinar com Pfizer
quem tem 2ª dose de
AstraZeneca atrasada

Arquivo / TodoDia Imagem

Após queda de braço com ministério por mais vacinas
da Fiocruz, governo estadual decide trocar imunizante
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (10) que quem
estiver com a 2ª dose
da vacina AstraZeneca/
Fiocruz atrasada poderá
se vacinar com Pfizer a
partir da próxima semana. O objetivo é imunizar
quem estiver com a dose
de AstraZeneca vencida
entre os dias 1º e 15 de
setembro.
A gestão João Doria
(PSDB) promete entregar
aos municípios, no fim
de semana, 400 mil doses extras de Pfizer que
chegaram nos últimos
dias ao estado. O governo

afirma que as prefeituras
poderão aplicar vacinas
da Pfizer que eventualmente tiverem em seu
estoque.
“O não envio destas
doses pelo Ministério da
Saúde descumpre uma
obrigação do órgão federal em disponibilizar
vacinas necessárias à
imunização complementar das pessoas que já tomaram a primeira dose
da vacina”, diz o governo
em nota.
Nesta sexta, o Ministério da Saúde afirmou que
não deve imunizantes da
AstraZeneca para serem
aplicadas como segunda
dose em São Paulo.
Segundo a pasta, se as

pessoas não encontram
o imunizante nos postos de saúde do estado,
é porque o governo estadual aplicou na primeira
dose injeções que deveriam ter sido reservadas
para a segunda.
A troca entre as duas
vacinas foi aprovada pelo
Ministério da Saúde e
pelo PEI (Plano Estadual
de Imunização) e Comitê Científico do Estado,
além da OMS (Organização Mundial da Saúde).
Para a coordenadora do
PEI, Regiane de Paula,
a responsabilidade do
desabastecimento é do
Ministério da Saúde e
descumpre o pacto da
imunização nacional.

DOSE | Governo do Estado acusa ministério de deixar de enviar doses da AstraZeneca

Fiocruz prevê 6 mi de doses com IFA nacional este ano
Até o fim deste ano, a
Fiocruz prevê entregar
ao PNI (Programa Nacional de Imunizações)
6 milhões de doses da
vacina contra Covid-19
produzida com IFA (ingrediente farmacêutico
ativo) nacional.
A projeção foi apresentada nesta sexta-feira (10), na Jornada Nacional de Imunizações,
pelo gerente do projeto
de implementação da
vacina Covid-19 no Instituto de Tecnologia em

Imunobiológicos (Bio-Manguinhos),
Fábio
Henrique Gonçalez.
Segundo
Gonçalez,
Bio-Manguinhos iniciou
na quinta (9) o congelamento do primeiro lote
de IFA produzido na
etapa de pré-validação
dos processos produtivos. Esse lote ainda será
submetido a testes de
controle de qualidade,
enquanto o segundo
lote de pré-validação e
o primeiro de validação
estão em produção.

“Hoje, todos os nossos
resultados são discutidos com parceiros da
AstraZeneca e analisados em conjunto, e, até
o momento, nossos processos vêm se demonstrando compatíveis com
os processos executados
pelo parceiro”, afirmou.
Conforme Gonçalez,
o primeiro lote de pré-validação do IFA começou a ser produzido em
julho, e o segundo, em
agosto.
| FP
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SANTOS

Carille estreia com volta de Marinho
Recuperado de uma lesão na coxa, atacante foi relacionado pelo novo técnico, mas deve começar a partida no banco
FOLHAPRESS
SÃO PAILO

O técnico Fábio Carille
relacionou 23 jogadores
do Santos para a partida contra o Bahia neste
sábado (11), às 21h (de
Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
A principal novidade na
lista é o retorno de Marinho. O atacante treinou
normalmente
durante
a semana e está recuperado de uma lesão no
reto femoral -na coxa esquerda- que causou um
considerável hematoma.
Apesar de ter sido reintegrado, o atacante precisa
recuperar a parte física,
pois ficou mais de um
mês parado.

Com isso, Marinho
deve começar a partida
entre os reservas. Marcos
Guilherme e Lucas Braga serão os ponteiros do
time que agora é dirigido
por Fábio Carille.
O zagueiro Luiz Felipe
e o lateral direito Madson
ainda não estão à disposição de Carille. A dupla,
que também treinou
com o grupo ao longo da
semana, segue se recuperando fisicamente.
A novidade na nova
equipe que vai a campo
é a saída de Jean Mota.
O jogador vinha atuando
como volante no time de
Fernando Diniz, mas foi
sacado por Carille para
a entrada de mais um
jogador de extrema. Camacho, Carlos Sánchez e

BRASILEIRO

Gabriel Pirani formarão o
meio-campo.
Contra o Bahia, o Santos tenta acabar com
uma sequência de cinco
partidas sem vitória no
Brasileirão. Desde que
bateu a Chapecoense por
1 a 0, no dia 1º de agosto,
o Alvinegro empatou três
vezes e perdeu duas. A
última delas, para o Cuiabá, provocou a demissão
de Fernando Diniz.
Com a troca de treinador, o Santos espera
reagir no campeonato.
A equipe entra na rodada em 14º lugar, com 22
pontos, apenas quatro
acima da zona de rebaixamento. O Bahia também está na parte de baixo da tabela, ocupando o
16º lugar, com 21 pontos.

Ivan Storti/Santos FC

RECUPERADO | Após mais de um mês parado, o atacante Marinho está na lista

BEZINHA

DÍVIDA

Corinthians prepara Daniel Alves está fora do
reestreia de Willian São Paulo, anuncia diretoria

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Corinthians voltou
aos treinamentos na manhã desta sexta-feira (10)
de olho no jogo de amanhã, contra o Atlético-GO, em Goiânia. Depois
de dois dias de atividades
regenerativas, os titulares voltaram a trabalhar
com bola e fizeram o primeiro tático da semana.
O meia-atacante Adson
segue em transição e está
fora da partida no Centro-Oeste, enquanto o
camisa 10 Willian se prepara para a reestreia.
Os atletas fizeram um
treino de perde-pressiona e depois acertaram o

posicionamento nas bolas paradas defensivas.
Alguns permaneceram
em campo após o fim da
atividade e calibraram a
pontaria nas cobranças
de falta da entrada da
área e pênaltis. Na última terça, contra o Juventude, o atacante Róger
Guedes marcou um gol
de bola parada na Neo
Química Arena.
O Corinthians treina
neste sábado pela manhã
e na sequência embarca para Goiânia e inicia
a concentração para a
partida diante do Atlético-GO. O duelo acontece amanhã, às 18h15, e é
válido pela 20ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

FORA | O camisa 10 Daniel Alves diz que só retornará após clube pagar dívida
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

CAMISA 10 | Willian participa de treino com bola e tático

Celeri é novo
reforço do
Rio Branco

O lateral e camisa 10
Daniel Alves não é mais
jogador do São Paulo,
informou a diretoria
do clube na tarde desta
sexta-feira (10). “Fomos
comunicados por seus
representantes que Daniel Alves não retornará
ao São Paulo enquanto
não houver o ajuste da
dívida financeira que
o São Paulo tem com o
atleta”, afirmou o diretor
de futebol do clube, Carlos Belmonte, em pronunciamento ao lado de
Muricy Ramalho e Rui
Costa.

“Nós tomamos a decisão e comunicamos ao
técnico Hernán Crespo
que Daniel Alves não estará mais à disposição”,
completou o dirigente.
O lateral direito chegou
ao clube do Morumbi
em agosto de 2019. Fez,
desde então, 95 partidas,
marcou 10 gols e conquistou o título do Campeonato Paulista. O contrato com a equipe ia até
o final de 2022.
Mas a relação com o
São Paulo não era boa nos
últimos meses. O jogador
foi criticado por perder
jogos pelo time ao aceitar o convite da seleção
brasileira para disputar

as Olimpíadas de Tóquio.
Daniel Alves conquistou a medalha de ouro no
Japão e atacou o clube e
os torcedores que o criticaram.
“O São Paulo falhou
muito comigo, e era um
momento que eu tinha
de escolher pelo São Paulo ou por defender meu
país, e sempre vou representar meu país e por
tabela representar o time.
As pessoas falam porque
não conhecem minha
dedicação, entrega e respeito com o São Paulo,
sendo que o São Paulo
muitas vezes falhou comigo, e eu não falho com
o São Paulo”, afirmou.

O Rio Branco contratou
o atacante João Celeri que
já entra em campo neste
sábado (11) para reforçar
o Tigre contra o Grêmio
São-Carlense, pela primeira partida do returno
do Campeonato Paulista
Sub-23 Segunda Divisão,
a popular Bezinha, às 15h,
em São Carlos. “Cheguei
para somar com vocês e
dar bastante alegria para
essa torcida maravilhosa”,
disse o atleta.
Celeri, de 22 anos, estava
no Goianésia-GO, da Série
D do Campeonato Brasileiro. O atleta também fez
parte do elenco do Monte
Azul e atuou pelo time no
Paulista da Série A-2, no
primeiro semestre.
O jogador ainda tem
vínculo com o Monte Azul
e está no Rio Branco por
empréstimo. O Tigre avalia
Celeri como um “reforço
de peso”.
Thiago Barreto/Rio Branco

ATACANTE | João Celeri

ESPORTES
SELEÇÃO

MANCHESTER UNITED

Estreia de CR-7 tem
ingresso a R$ 7 mil
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Cristiano Ronaldo, 36,
estreia hoje pelo Manchester United contra o
Newcastle, em Old Trafford, às 11h de Brasília.
A contratação do português energizou a torcida como não acontecia
desde o último título,
em 2013. O horário da
partida gerou crise entre emissoras de TV, liga
e torcedores. Por lei, é
proibida a transmissão
de jogos de futebol no
Reino Unido no sábado,
às 15 horas (horário local). Isso significa que,
entre os moradores da
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Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do
Norte, quem não estiver
em Old Trafford, não
verá a estreia de Ronaldo ao vivo.
A BBC, dona dos direitos de transmissão pelo
rádio, prevê audiência recorde. No Brasil,
a partida será exibida
apenas pelo canal Star
Plus,
recém-lançado
pela Disney.
Os ingressos são oferecidos no mercado
paralelo e ilegal por até
1.000 libras (cerca de R$
7 mil). O preço normal
para a arquibancada
está em torno de 45 libras (R$ 315).
Reprodução/Instagram

Neymar rebate as
críticas com ataques

Após vitória contra o Peru, jogador reclama de falta de respeito da imprensa
Lucas Figueiredo/CBF

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Após marcar na vitória da seleção brasileira
contra o Peru por 2 a 0
na noite de quinta-feira
(9) pelas Eliminatórias
da Copa, Neymar deu
entrevista atacando os
críticos e o jornalismo.
“Fico muito contente
de ser artilheiro das Eliminatórias, ser o maior
assistente com a camisa
da seleção brasileira e,
logo menos, se tudo ca-

Atacante deu
entrevista ainda no
gramado e criticou
jornalistas e “outros”

ÍDOLO | Cristiano Ronaldo volta a usar a camisa 7

minhar bem, passar o
Pelé [em números de gols
pelo Brasil]. Estou muito
feliz. Não sei mais o que
faço com essa camisa
para a galera respeitar o
Neymar”, disse à TV Globo, ainda no gramado.
O repórter da emissora,
Eric Faria, então, questionou o motivo do camisa 10 estar se sentindo
desrespeitado. “Isso vem
há muito tempo, de vocês repórteres, comentaristas e outros também.
Às vezes nem gosto mais

GRAMADO | Neymar marcou um gol no jogo das Eliminatórias contra o Peru, na quinta

de falar em entrevistas,
mas em momentos importantes venho dar meu
parecer”, respondeu.
Diante de nova pergunta sobre que tipo de desrespeito ele entendia que
vinha sofrendo, Neymar
completou: “Todos os tipos. Deixar para a galera
pensar um pouco aí”.
Desde o duelo contra
o Chile, no último dia 2,
o brasileiro foi alvo de

piadas e críticas por supostamente estar acima
do peso –uma foto dele
durante a partida, que dá
essa impressão, viralizou.
Na semana de treinos
com a seleção, o jogador
postou uma foto sem
camisa, como forma de
ironizar os críticos sobre
sua forma física. Quando marcou o gol diante do Peru, o camisa 10
levantou a camisa para

MOUNTAIN BIKE

Ciclistas de SBO levam 4 pódios
Divulgação

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA

A equipe SF Racing /
Secretaria Municipal de
Esportes de Santa Bárbara d’Oeste conquistou
quatro pódios no Festival Brasil Ride, prova de

Prova do Festival
Brasil Ride foi
realizada em
Botucatu
Mountain Bike realizada
em Botucatu. O evento
ocorreu entre os dias 5 e
7 de setembro.
Os destaques do time
barbarense foram Vitor
Tofanini, 2° colocado
na Juvenil Sport, Sidnei

VENCEDORES | Equipe SF Racing/Secretaria Municipal de Esportes de Santa Bárbara

Fernandes, 3° colocado
na Elite e 3° colocado na
Geral, e Gabriel Albino,
3° colocado na Júnior.
Também
representaram a equipe barbarense na competição

os atletas Ailton Gregório (14° na Master B2),
Eduardo Silva (27° na
Master B1), Miguel Almeida (21° na Sub-30),
Sidiney Dutrelo (28° na
Master A2), Samuel Bri-

to (36° na Master A2),
Raul Estevinho (15° na
Elite), Kleiton Luiz (30°
na Master A1), Elvis Rosendo (7° na Master A1)
e Gustavo Mondoni (50°
na Master A2).

comemorar e mostrar
sua barriga. Depois, publicou uma foto da celebração nas redes sociais
com a legenda “gordinho
bom de bola”, além de
um símbolo de risada e
“#RespeitaoPai”.
Neymar também foi
criticado por Galvão
Bueno durante a transmissão, após reclamações com a arbitragem
no duelo desta quinta.

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

PG
39
35
33
32
31
28
25
25
24
24
24
23
23
22
22
21
18
17
16
7

J
18
18
19
18
16
19
19
18
18
18
19
18
19
19
18
19
18
19
17
19

V
12
11
9
8
10
7
6
6
7
5
5
5
5
5
5
6
4
3
4
0

GP
27
29
29
29
32
18
18
15
23
19
19
22
16
20
15
24
15
8
12
15

• 20ª RODADA
Hoje (11/9)
16h – América x Athetico-PR
17h – Juventude x Cuiabá
19h – Bragantino x Chapecoense
21h – Santos x Bahia

Domingo (12/9)
11h – Grêmio x Ceará
16h – Palmeiras x Flamengo
16h – Fortaleza x Atlético-MG
18h15 – Atlético-GO x Corinthians
20h – Sport x Internacional
20h30 – Fluminense x São Paulo

SG
14
9
9
10
16
2
-2
-2
2
0
0
0
-5
-5
-5
-8
-7
-6
-6
-16
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DECISÃO

Missão cumprida:
agora é viajar e
curtir a família

Reprodução/Instagram

Tiago Leifert deixa a Globo após 16 anos e diz que
vai aproveitar a vida e pensar no futuro só depois
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O apresentador Thiago
Leifert, 41, diz ainda não
saber sobre seu futuro
profissional. Porém, até 23
de dezembro ele comandará o The Voice Brasil,
pela última vez, na Globo, após 16 anos. O apresentador disse que agora
pretende se dedicar mais

Apresentador fica
até 23 de dezembro
no comando do
The Voice
à sua família. Desde 2012
ele é casado com Daiana
Garbin com quem tem
Lua, de 10 meses.
“Vou terminar o The
Voice, vou viajar um pouco. Mas vou precisar me
entender, pois não sei
como é minha vida sem
a Globo. Minha filha está
crescendo, quero levar ela
na escola, prioridade é
essa. Vou ver o que estou
com vontade de fazer ou

Minha filha está crescendo, quero levar
ela na escola, prioridade é essa. Vou ver
o que estou com vontade de fazer ou se
não quero fazer nada
TIAGO LEIFERT
apresentador

se não quero fazer nada”,
define.
A decisão de deixar a
Globo, segundo ele, se deu
antes mesmo do início do
Big Brother Brasil 20. “No
ano passado eu comecei a
falar disso, ninguém ficou
sabendo. Era muito restrito. A empresa entendeu.
Queria me aproveitar”,
disse. Mas ele decidiu permanecer. Porém, Leifert
conta que trabalhava demais e sempre quis ser o
melhor em tudo.
Na edição histórica em
que mais de um bilhão de
pessoas votaram em um
Paredão do BBB 20, Leifert conta que chegou em

casa e sua esposa, Daiana, disse que ele havia feito história.
Porém, ele estava tão
condicionado a dar resultados que nem sequer
conseguiu
aproveitar.
“Estava sem férias, tendo
ideias, trabalhando muito. E no ano passado, no
BBB 20, minha esposa
grávida, cheguei 3h, ela
falou que o programa foi
maravilhoso. Eu disse que
não fiz mais que minha
obrigação.”
Foi naquele momento o
start que Leifert precisava.
“A Globo queria que eu
ficasse, mas estava decidido. Missão cumprida.”

FAMÍLIA | Tiago Leifert é casado com Daiana Garbin e pai da Lua, de 10 meses

Divulgação/Globo

‘Decisão extremamente difícil’, diz Leifert
O apresentador falou
que a decisão foi “extremamente difícil”, já que
seu pai foi contratado
pela Globo em 1998,
quando ele tinha 8 anos.
Assim, Leifert afirma
que cresceu dentro da
emissora, onde também
conheceu a mulher, a
jornalista Daiana Garbin. “É muito mais do
que um emprego: a Globo é um pedaço enorme
da história da minha
família. Não é exagero
dizer que é uma relação
de amor.”
Leifert se casou com
Daiana Garbin em 2012
e juntos eles têm uma
filha, Lua, de apenas 10
meses.

THE VOICE | Será último programa apresentado por Leifert

SAÍDA
Leifert falou sobre sua
saída nas redes sociais
dizendo que chega um

É muito mais do que um
emprego: a Globo é um pedaço
enorme da minha família. Não é
exagero dizer que é uma relação de
amor
TIAGO LEIFERT
apresentador

momento na vida em
que todo jovem precisa
encarar o mundo. Segundo ele, isso já aconteceu em sua vida pessoal e agora acontece
também na profissional.
“Tenho 41 anos, casado
e sou pai. Já na vida profissional... esse momento chegou. Em dezembro vou me despedir da

casa que eu amo.”
Ele afirmou que a
ideia de mudar de vida
não é nova e já tinha começado a discutir com
a Globo essa possibilidade. “Como não havia
pressa nenhuma, combinamos de nos falar
de novo perto do fim do
meu contrato. Recentemente, após uma nova

conversa e com a ideia
totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão”, afirmou
ele, que ainda não disse
quais são seus futuros
projetos.
“O apresentador amadureceu a vontade, que
já havia manifestado no
ano passado, de parar
e preferiu não renovar
seu contrato com a empresa, mas deixa as portas abertas para futuras
parcerias”, afirmou a
Globo em comunicado.
Leifert terá, no entanto,
como última missão:
apresentar a décima
temporada de The Voice
Brasil, prevista para acabar em 23 de dezembro.
A Globo afirmou que
os novos apresentadores do BBB e do The
Voice Brasil ainda serão
definidos.
| FOLHAPRESS
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Apesar de que o medo
é tido como sinal de
perigo, nem sempre é
assim. Por vezes, o medo é o anúncio
do tamanho do que vem vindo por aí,
e pode ser coisa muito boa também.
Uma coisa é certa, é difícil decifrar
o medo.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Aquilo que um dia começou encontrará seu fim,
isso é inevitável. Porém,
tão inevitável quanto isso também é
que tudo tenha continuidade, porque a
vida não se detém nem sequer por um
instante, ela conta com a eternidade.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Agora, detenha um
pouco se impulso
aventureiro, ou melhor, dirija essa
força para dentro de você, pois, o
desafio disponível é abrir caminho por
entre as sombras densas dos erros de
julgamento que você fez.

TOURO | 21/4 a 20/5
As pessoas com que
você briga são as
referências que sua
mente usa, mas na verdade, a briga é
com sua própria alma, e não com elas.
O mesmo acontece na inversa, com as
pessoas com que sua alma se sente
à vontade.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Nem sempre a alma deve
estar focada naquilo
que precisa fazer, há
momentos, como agora, em que a
alma precisa se distrair, vaguear por
outras galáxias enquanto continua
cumprindo seus deveres, dentro da
normalidade.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Pretender que as pessoas que você aprecia
sejam suas apoiadoras incondicionais
é, na prática, muito pedir, porque se
elas forem verdadeiras amigas terão
de contrariar movimentos que não
sejam positivos.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Encontre, no ritmo do dia
a dia, a paz, o conforto
e a segurança que você
precisa para continuar afirmando que
viver vale a pena. Neste momento, sua
alma não precisa de nada sofisticado,
apenas dos prazeres cotidianos.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Os trancos e solavancos
da atualidade passarão,
e não deixarão marcas
indeléveis se você não se aprofundar
exageradamente nas preocupações.
A dose de conforto e segurança que
você precisa será garantida.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Que do pensamento à
ação haja o menor tempo
possível, pois, agora
valerá a pena errar por agir do que depois se arrepender do erro de não ter
aproveitado a oportunidade de colocar
em prática seus pensamentos.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
É desprovida de sentido
uma vida em não haja regozijo periódico, porque
sem esse a alma não encontra sabor
nem enxerga a imensa paleta de cores
que a realidade apresenta. Reivindique
o regozijo que você merece.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
O esclarecimento e a lucidez não são condições
que simplesmente acontecem, mas
fruto de sua alma enfrentar os dilemas
e os aproveitar para abrir passagem
no meio de muitos convencimentos
equivocados.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Pensar bem é fundamental, porém, mais
importante do que isso
é que suas ações sejam o fiel reflexo
de tudo que você pensar, porque é na
prática que você encontrará a oportunidade de afiar seu discernimento.
É assim.

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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Oficina gratuita
ensina a arte do
equilíbrio e dança

TV Tudo
Teclado

As atividades de expressão corporal serão realizadas
neste sábado na Escola de Artes em Hortolândia
Divulgação

O trabalho da autora
Raphaela Castro em “Reis”
está bem acelerado.
E assim como “Gênesis”,
a novela terá uma produção grandiosa e será dividida em várias fases. E, de
acordo com o estabelecido, serão poucos núcleos e
poucas tramas paralelas.
Pegada de série.

Novo programa

Marisa Orth, em sua primeira vez no Multishow, não
esconde a satisfação em dividir o protagonismo de “Central de Bicos” com Maurício Manfrini e Babu Santana. O
humorístico é uma das grandes apostas do canal e estreia no dia 13, às 22h30.
“Eu nunca parei de considerar essa hipótese de trabalhar puramente com humor. Acho que o ‘Sai de Baixo’ me
deu essa estatura... Eu acho sensacional fazer parte dessa turma”, comemora a atriz.
Juliana Coutinho

Gravando

Como a pandemia vez
por outra interfere no roteiro, a Globo ainda não
sabe quando serão encerradas as gravações de
“Verdades Secretas 2”,
produção da Globoplay.
E também não existe
uma definição sobre data
de lançamento.
JURA DO POTE | Artista e arte-educador ensina as técnicas de consciência corporal
DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

Quem gosta de artes
corporais já tem opção
de lazer para o final de
semana. A oficina gratuita de expressão corporal
“As raízes que me sustentam com a trouxa na
cabeça” acontece neste
sábado (11), às 15h, na
Escola de Artes Augusto
Boal, em Hortolândia.
A oficina é livre para
todas as idades e será ministrada pelo artista e arte-educador Jura do Pote,

e tem como convidado
o Grupo Savuru (Resistir
para Existir). Há 20 vagas
disponíveis. As inscrições podem ser feitas online no oficinaraizesjura.
A oficina oferece aos
participantes atividades
de expressão corporal
que envolvem movimentos de consciência corporal, equilíbrio e dança.
“A idealização surgiu por
meio de vivências culturais, que eu trouxe da
Bahia, mais precisamente do quilombo da região
da Parateca, experiências

de minha mãe e demais
mulheres quilombolas
lavadeiras, que equilibravam trouxas de roupas
na cabeça para ir ao rio
lavá-las. Ainda menino,
as acompanhava até lá e
fazia como elas”, explica
o artista.
Jura do Pote fez cursos técnicos de dança
e expressão corporal,
buscando em suas raízes
desenvolver tais técnicas
e trazer ao público um
pouco da cultura nordestina e quilombola
como arte.

Trabalho é trabalho

Dia desses a coluna falou que os famosos estão
se utilizando bastante das
redes sociais e faturando
muito com elas.
Isso aí mesmo. Tem que
pensar no dia de amanhã.

No entanto...

É importante considerar
que, sabendo usar, não vai
faltar.
Os excessos acabam
funcionando de forma
contrária e perigosa. É
preciso saber o momento
em que a queimação da
imagem deve ser evitada
e que não será tão compensadora assim. Já existem até casos de permuta
de sanduiche.

Instalações

Pessoal do TerraViva,
canal da Newco, já está
operando normalmente
das novas instalações da
rua Tabapuã, em SP.
E todos bastante satisfeitos com o que encontraram. As condições são das
melhores. Até o final do
mês, o BandSports deve
tomar o mesmo caminho.

Estado de
atenção

A Record, sem esconder
de ninguém, já está dividida com Itapecerica da
Serra, onde fica a sede de
“A Fazenda”.
E o que se tem como
informação é que, a qualquer momento, o Tik Tok
poderá anunciar outros
participantes.

Marisa Orth

Bate – Rebate
• Após estrear em formato digital, Juliana
Martins apresenta pela
primeira vez ao público
presencial a comédia “O
Prazer é Todo Nosso”, a
partir deste sábado ...
• ... O monólogo, inspirado na vida real da atriz
e dirigido por Bel Kutner,
fala sobre prazer sexual e
liberdade da mulher...
• ... Fará curta temporada no Teatro Prudential,
Rio, nos finais de semana.
• Record já tem decidida
a realização da segunda
temporada do “Ilha Record” no ano que vem...
• ... Por se tratar de um
formato próprio, já existe
a intenção de se planejar
algumas pequenas mudanças até lá...
• ... Sabrina Sato na
apresentação foi aprovada com louvor.
• No “Bake Off Brasil
- Mão na Massa”, neste
sábado, no SBT, Nadja
Haddad vai receber o chocolatier Alê Costa como
convidado.

• Antonio Caloni está
confirmado no elenco
de “Além da Ilusão”, de
Alessandra Poggi, com
direção de Luiz Henrique
Rios...
• ... É a novela que irá
substituir “Nos Tempos
do Imperador”, na Globo,
faixa das 18h.

C’est fini
Terminaram no Rio as
filmagens de “Níobe”, longa do diretor Fernando
Mamari. O roteiro aborda
o jogo do poder e reúne
no elenco Kadu Moliterno (Presidente Naya),
Roberto Pirillo (General
Honório), Timóteo Heiderick (empresário John)
e Breno de Filippo (Deputado Braga). Na história,
as intrigas e traições dos
poderosos acabam interferindo no destino dos
personagens de Bárbara
França (prostituta Rita)
e de André Ramiro (segurança Chicão).
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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O Verde de

Fotos: Divulgação

Portas Abertas
O Bosque “Manoel Jorge”, de Nova Odessa, é
maior área verde urbana da Cidade e reabriu
ao público na última sexta-feira, dia 03. Autoridades e moradores do entorno discursaram e
ressaltaram a história e a importância do local
para a Comunidade. O espaço abre das 6h da
manhã até às 18 horas, todos os dias, e tem
acesso principal pela Rua Quinze de Novembro.
São 64 mil metros quadrados que recebeu o
investimento foi de R$ 1,5 milhão, recurso este
vindo do Governo do Estado, através da intermediação do deputado estadual Cauê Macris.
Com a reabertura do Bosque voltam também
as atividades culturais para o público, de forma
segura e gradual. Ali já foi abrigada um feira
de artes, apresentação musical e até uma tarde
com troca de livros! A boa convivência volta a
ser um ponto de encontro da sociedade, para
momentos seguros de lazer e ar puro. Bem a
cara do nosso interior Paulista. Hoje trazemos
fotos de quem já esteve por lá.

Prefeito Cláudio José Schooder

Vice Prefeito Mineirinho

Lourdes Campos

Priscila Peterlevitz e Vânia Cezareto

Olavo e Artur Scholz

Aline Santos

Isadora Santos

