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SÁBADO
Corpo de Bombeiros de Americana

Acidentes
na SP-304
matam três
Três pessoas morreram
nesta sexta-feira em dois
acidentes na Rodovia Luiz de
Queiroz (SP-304), em Americana. De madrugada, no km
125, dois homens morreram
vítimas de atropelamento. No
início da tarde, uma mulher de
72 anos morreu após o carro
em que ela estava capotar no
km 123. O DER confirmou projeto para obras de melhorias
na estrada, mas não há verba.
07 Cidades

CAPOTAMENTO E MORTE | Fiat Palio capotou na SP-304, em Americana, invadiu a pista contrária e mulher de 72 anos faleceu no acidente

Números em alta na região indicam
terceira onda da pandemia à vista
Casos e internações pela Covid-19 sobem e apontam para novo cenário de piora da crise sanitária a caminho P3
Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Câmara adia demissão de
assessores sem curso superior

A Câmara de Americana estendeu até o final de novembro
o prazo para que 57 assessores parlamentares apresentem
diploma de curso superior para permanecer ocupando cargos
comissionados. O prazo anterior da Câmara para demitir quem
não tem curso superior, como orientou o TCE, era 31 de maio.
04 Cidades
Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

GUARDA MAIS ARMADA | A Guarda Municipal de Hortolândia recebeu novos armamentos, entre pistolas,
carabina e espingardas. O prefeito Zezé Gomes (ao centro) foi conferir de perto a entrega das armas.
P5

Americana dá N.Odessa paga
início a mutirão auxílio local a
1.640 famílias
de cirurgias
05 Cidades

03 Cidades

PROGRAMA | Prefeito de N.Odessa entregou primeiros cartões ontem
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Renovação do Ciesp

28°
18°
Pancadas de
chuva
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
- 0,82%
R$ 5,212

Euro

- 0,84%
R$ 6,356

Bovespa

+ 0,96%
125.561 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.375 | 26/05/2021

02 - 06 - 44 - 46 - 53 - 58

Quina
Concurso 5.576 | 28/05/2021

09 - 16 - 37 - 45 - 77

Federal
Concurso 5.565 | 26/05/2021

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

Bilhete
74793
58322
05269
21232
25410

FRASE DO DIA

JOSÉ R. RORIZ COELHO
PRES. DA ASSOC. BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DO PLÁSTICO

O Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio,
relembra a relevância do
setor para a economia do
País. Historicamente, a indústria já respondeu por
cerca de 30% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional. Embora seja geradora de quase 3 milhões
de postos de trabalho, o
conglomerado paulista,
em especial, se ressente da
queda na participação no
PIB estadual de 25% para
16%, entre 2004 e 2020.
Neste contexto, é inegável que, ao longo dos
anos, houve perda de representatividade, destacadamente junto ao governo
estadual. No conjunto de
problemas, chamado Custo Brasil, as reformas estruturais constituem uma
pauta urgente, principalmente a tributária que tanto prejudica o setor.
O dia 25 de maio homenageia Roberto Simonsen,
patrono da indústria nacional que faleceu nesta
data, em 1948. Engenheiro
industrial e administrador,
Simonsen foi o primeiro a
ocupar a vice-presidência
do recém-criado Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp),
com Francisco Matarazzo como presidente. Em

1928, no discurso de posse, Simonsen ressaltou
em seu posicionamento,
ainda muito atual por sinal, o papel da indústria
como elemento propulsor
da independência política
e econômica de um país.
De fato, as indústrias, e
neste ponto destaco as que
se estabeleceram fora do
eixo da Capital – especialmente no interior de São
Paulo –, continuam a exercer seu potencial de pujança para superar adversidades, gerar empregos
e contribuir para o cres-

É inegável que, ao
longo dos anos,
houve perda de
representatividade
cimento econômico do
Brasil. No entanto, é preciso, mais que nunca, criar
condições para que a forte
indústria do Estado retome seu lugar na história. O
Ciesp, que congrega hoje
quase 7 mil empresários, é
a entidade mais representativa da base industrial no
Brasil e muito pode fazer
pelo setor. Mas para isso,
carece, urgentemente, de
renovação. No próximo dia
5 de julho, os industriais
associados ao Ciesp vão
escolher o próximo presidente da entidade. O fato
ocorre após 17 anos sem
que houvesse disputas de
chapas diferentes nas eleições, mas apenas a ratificação de chapa única. Neste pleito, diferentemente,
concorrem duas chapas.

A chapa da situação representa, essencialmente,
a falta de alternância e a
manutenção dos interesses partidários que tanto
contribuem para minar o
protagonismo da indústria, principalmente junto ao governo do Estado.
Como proposta de modernização e despolitização
do associativismo na entidade, os industriais terão
a oportunidade de votar
na Chapa 1, da qual estou
à frente.
Nosso grupo é composto
por 134 empresários e empresárias, conhecedores
das dificuldades enfrentadas no dia a dia de quem
capitaneia um negócio
no Brasil. Na formação
da chapa, apenas 2% dos
integrantes fizeram parte da atual gestão na sede
do Ciesp e da Fiesp. O fato
demonstra a capacidade
que temos de realizar um
projeto construído com
a maioria dos industriais
do Interior, do Litoral, da
Grande São Paulo e da Capital. A partir das diretrizes
da Chapa 1, consideramos
fundamental acabar com
o descaso com as regionais do Ciesp, assim como
valorizar a experiência das
mulheres e de jovens lideranças empresariais.
Nosso compromisso e
os nossos esforços serão
para inserir a indústria de
São Paulo nos padrões de
competitividade mundial.
O nosso partido é a indústria. E é pela indústria que
vamos retomar a relevância de um setor que, historicamente, é força motriz
do desenvolvimento nacional.

IMAGEM DO DIA
Marcos Corrêa / Presidência da República

Eu acredito
que o Exército
não vai deixar
se politizar

O uso do computador
pós-pandemia

HÉLIO ROTENBERG
FUNDADOR E PRESIDENTE DA
POSITIVO TECNOLOGIA

Há grandes chances de
seu contato com a tecnologia ter se intensificado
consideravelmente nos
últimos meses, devido às
mudanças de hábitos geradas com a pandemia de
Covid-19. Até pouco tempo, as pessoas usavam o
computador com menor
frequência em casa, pois
os smartphones faziam
com que a utilização do
PC fosse preterida no
ambiente doméstico. Porém, a prática acentuada
de home office e aulas
em casa alteraram essa
dinâmica e impactaram
o mercado de computadores.
Em 2011, auge do segmento, mais de 360 milhões de unidades foram
vendidas em todo mundo. Desde então, o número reduziu consideravelmente. Chegou a 260
milhões de unidades em
2016 e se manteve nessa
faixa até 2019. A queda foi
ainda maior no mercado
brasileiro. Entre 2011 e
2016, o número de computadores vendidos no
país caiu cerca de 70%. No
entanto, a recente aceleração na adoção de tecnologias traz novo significado
de uso ao equipamento. O
computador deixa de ser
apenas conveniente para
se tornar essencial na vida
das pessoas. O mercado
então reage e se recupera
de forma consistente. As
vendas aumentaram muito em 2020 e tudo indica
que 2021 também será
um ano de muito crescimento. A expectativa é
que mais de 357 milhões
de computadores sejam
vendidos
globalmente,
voltando ao pico de 2011.

CARLOS ALBERTO
DOS SANTOS CRUZ

O PC, “Personal Computer”, volta a ser pessoal.
Antes da pandemia, o
consumidor possuía um
equipamento na residência para uso compartilhado de todos os membros da família. Com
as pessoas estudando e
trabalhando em casa, o
aparelho convergiu atividades simultâneas. Como
ferramenta profissional,
educacional, de comunicação e entretenimento,
o computador tornou-se
indispensável e individualizado em tempos de
distanciamento e funções
remotas. Foi necessárioter mais de um dispositivo em casa, em decorrência da mudança de
necessidades.
Por essa razão, a procura por computadores aumentou significativamente. E tudo leva a crer que
essa demanda veio para
ficar, pois fica cada vez
mais claro que, no cenário
pós-pandêmico, prevalecerá o formato híbrido de
trabalhar e estudar com
necessidade de um PC
conectado à internet. O
trabalho não volta a ser
totalmente presencial e o
notebook torna-se ferramenta indispensável. Os
mais jovens também já
deixaram claro que requerem estrutura de qualidade nas aulas. Isso envolve
o acesso a conferências
com professores, realização de provas de maneira
totalmente digital e maior
acesso a material multimídia. Além disso, há a disseminação da telemedicina,
prática em que computadores são mais oportunos
para efetividade de consultas on-line, análises de
dados e monitoramento
de pacientes. Por tudo
isto, acreditamos que o
retorno do uso pessoal
do computador seja um
movimento secular, prolongado, em que a multifuncionalidade do equipamento para atender aos
novos hábitos continue
imprescindível também
após a pandemia.

FALECIMENTOS

General da reserva e exministro de Bolsonaro

Santa Bárbara d’Oeste
Vera Lúcia Rodrigues

indígenas em São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Venezuela.
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PAPO DE CACIQUE | O presidente Jair Bolsonaro conversa com representantes

Fale conosco
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PANDEMIA

Com números subindo,
região caminha para
terceira onda da Covid

Arquivo | TodoDia Imagem

Casos e internações pela doença apontam para novo
cenário de piora da pandemia em toda a região
LEON BOTÃO
AMERICANA

Pouco mais de 20 dias
depois de relaxar parcialmente regras da chamada
Fase de Transição do Plano São Paulo, estendendo
o horário de funcionamento de comércios e serviços, a região de Campinas vive agora um cenário
de aumento de casos e internações, e caminha, nas
próximas semanas, para
um provável aumento de
mortes causadas pela Covid-19 – em uma terceira
onda da pandemia.
De acordo com dados da Fundação Seade
(Sistema Estadual de
Análise de Dados), nesta sexta-feira (28), o DRS
(Departamento Regional
de Saúde) de Campinas,
formado por 42 cidades, tinha índice de 400

novos casos de Covid
registrados por dia para
cada 100 mil habitantes,
e média móvel de 225
internações por dia ao
longo da última semana.
São números semelhantes ao início da segunda
onda da pandemia, vivida em março.
As duas curvas, de casos e internações, estão
em movimento de subida há 15 dias, sem nem
ao mesmo ter chegado a
um ponto mais baixo que
o pico da primeira onda,
de julho do ano passado.
Neste momento, apenas o índice de mortes
para cada 100 mil habitantes segue caindo, mas
como os casos e internações aumentaram, a previsão é de que os óbitos
tornem a subir.
Na análise da infectologista Raquel Stucchi,

da Unicamp, os dados
apontam para uma imininente chegada da terceira onda da pandemia,
caso não sejam adotadas
medidas para aumentar
o isolamento social e o
ritmo da vacinação.
“Nós não chegamos a
sair da segunda onda. A
opção pela flexibilização
foi muito precoce, no
sentido que aconteceu
quando começamos a ter
poucos dias de redução
de casos, sem que chegássemos a ter um reflexo importante de redução da taxa de ocupação
de leitos. A gente já estava com o sistema próximo do limite, então não
saímos da segunda onda
e já estamos engrenando
numa subida”, apontou.
De acordo com Raquel,
é provável que a terceira onda seja ainda mais

PANDEMIA | Profissionais da saúde esgotados temem uma terceira onda da Covid-19

grave, já que os profissionais de saúde estão ainda
mais esgotados, podem
faltar insumos para os
internados e intubados e
também há risco de novas variantes se espalharem com mais força.
“Daqui umas duas semanas possivelmente vai
refletir no aumento de
mortes. Já estamos começando a subir de novo
em um cenário de recursos da saúde muito ruim,
tanto em relação a leitos
quanto
profissionais,
que não têm um alívio
há quase 15 meses, estão

extremamente desgastados”, disse.
A saída, para a professora, é a retomada de
medidas de distanciamento social e a aceleração da vacinação.
“É uma situação que
preocupa demais. O que
pode talvez fazer com
que o cenário não seja
tão dramático é se a gente acelerar a vacinação,
pode segurar essa curva,
além do retorno para o
isolamento, que já era
para ter ocorrido. Mas
aqui na região não vemos esse movimento. Já

temos os hospitais próximos do limite novamente”, alertou Raquel.
AMERICANA
Em Americana, o cenário de ocupação de leitos
já aponta para o retorno
ao período mais crítico, já que nesta sexta a
taxa geral de ocupação
de leitos para Covid-19
no município era de 86%
entre os leitos com respiradores (de 84 no total,
71 estão ocupados) e de
87% nos leitos sem respiradores (de 79 no total,
69 estão ocupados).

COVID-19

PROGRAMA SOLIDÁRIO

N. Odessa começa a pagar auxílio Hortolândia muda esquema de
local de R$ 600 a 1.640 famílias agendamento para vacinação
A prefeitura de Nova
Odessa iniciou nesta
sexta-feira (28) a entrega gradual dos cartões
pré-pagos do Programa
NOS (Nova Odessa Solidária), que oferece um
auxílio emergencial local
a 1.640 famílias de baixa
renda da cidade.
Segundo a prefeitura,
o programa garantirá, a
cada titular beneficiado
um auxílio no valor de
R$ 600, a ser pago em
três parcelas mensais
de R$ 200, em recursos a
serem investidos no comércio local. A Administração está investindo
cerca de R$ 1 milhão no
programa, criado pela
gestão do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), e aprovado
com apoio unânime da
Câmara. Nesta sexta, em
solenidade na prefeitura, 40 titulares do primeiro grupo de famílias
beneficiadas receberam
o cartão das mãos do
prefeito.

Divulgação

CARTÕES | Primeiros beneficiados começam a receber

Entre os beneficiados,
o sentimento era de gratidão e alívio pela chegada do apoio econômico
em momento agudo da
pandemia. “Esse cartão
chegou numa boa hora,
nesse momento de desemprego que a gente
está vivendo. Vai ajudar
muito na questão da
alimentação”, afirmou
dona Alessandra, moradora do Residencial das
Árvores.
“Esse é um momento
muito especial na minha vida porque esse

apoio às famílias com
histórias parecidas com
a minha simboliza uma
retribuição à cidade que
me acolheu e me ajudou
a superar os momentos
difíceis”, afirmou, emocionado, o prefeito.
Além do prefeito, o
evento contou como vice-prefeito Alessandro
Miranda, o Mineirinho,
vereadores, secretários
e secretários-adjuntos,
deputados e parlamentares de outras cidades
que vieram conhecer o
programa.
| DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Hortolândia informou nesta
sexta-feira que está adotando uma medida para
agilizar a imunização
contra a Covid-19. Desde
ontem, o agendamento
foi alterado. Agora, quem
fizer o agendamento poderá escolher o dia, o local e o período para ser
vacinado. O agendamento deve ser feito no site da
prefeitura.
Outra mudança é que
a vacinação passará a ser
feita nas UBSs (Unidades
Básicas de Saúde) do município, no horário das 8h
às 15h30.
Além disso, a vacinação seguirá um novo cronograma. De acordo com
a Secretaria de Saúde, a
partir da próxima segunda-feira até a quarta-feira (2), serão vacinadas as
pessoas com comorbidades ou doenças crônicas
nascidas até 1982.
Já entre os dias 3 a 6 de
junho, serão vacinadas as
pessoas nascidas até 1986.
A Secretaria de Saúde

ainda informa que, a partir da próxima segunda-feira, a vacinação da 2ª
dose para gestantes com
comorbidades ou doenças crônicas, puérperas,
pessoas com deficiência
permanente que recebem
o BPC (Benefício de Prestação Continuada), profissionais de saúde, e mo-

Vacina passará a ser
aplicada nas UBS
e pessoa poderá
escolher dia e local
toristas e cobradores do
transporte público municipal e intermunicipal
passará a ser feita somente no CCMI (Centro de
Convivência da Melhor
Idade) do Remanso Campineiro, localizado na Rua
Euclides Pires de Assis,
200, e na Emeief Professora Zenaide Ferreira de
Lima Seorlin, que fica na
Rua José Camilo de Ca-

margo, 333, também no
Remanso Campineiro.
Para serem imunizadas com a primeira dose,
as pessoas devem levar o
print do agendamento,
cópia do comprovante da
doença (exame, relatório
ou prescrição médica)
com validade de até um
ano e que contenha o
número de inscrição no
CRM (Conselho Regional
de Medicina) do médico
que atende o paciente,
comprovante de residência, Cartão Cidadão ou
Cartão do SUS (Sistema
Único de Saúde).
Para a segunda dose,
as pessoas devem levar
os documentos mencionados anteriormente e
a carteira de vacinação,
que é entregue no dia em
que receberam a primeira
dose.
Mais informações e
orientações podem ser
obtidas nos seguintes telefones: (19) 99976-2276,
(19) 99979-9620, (19)
99976-6835 e (19) 999203204.
| DA REDAÇÃO
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FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

R$ 300 MIL PARA A SAÚDE
Os vereadores Gualter Amado e Pastor Miguel (ambos
do Republicanos) reuniram-se nesta sexta (28) com o
prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) para anunciar a destinação de R$
300 mil para a saúde pública da cidade. Os recursos foram
intermediados pelos parlamentares e são provenientes
de uma emenda do deputado federal Marcos Pereira (Republicanos), que não participou do encontro no gabinete
do prefeito em razão de uma viagem de última hora. A
verba parlamentar impositiva – que faz parte daquelas de
execução obrigatória pelo Poder Executivo – é destinada
ao custeio do serviço de assistência hospitalar e ambulatorial. “Ela pode ser usada, por exemplo, para custeio do
programa Saúde Já”, destacou Gualter.

CENTRO DE MEMÓRIA
O presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Martins (PV), reuniu-se nesta sexta-feira (28) com funcionários
da Unidade de Projetos e da Coordenadoria de Comunicação
do Legislativo para discutir a criação e implantação de um
“Centro de Memória” da Câmara. Segundo a Casa, o centro
teria como função promover o levantamento e a catalogação de documentos antigos como livros, atas, fotos e vídeos
que contem a história da Câmara e a disponibilização deste
material à população.

CENTRO DE MEMÓRIA (2)
Durante a reunião nesta sexta na Câmara de Americana,
foram apresentados itens como a ata da primeira sessão
ordinária da história do Legislativo, realizada em janeiro de
1925, e discutida a criação de um portal do Centro de Memória no site oficial da Câmara, contendo a linha do tempo
da Casa de Leis e apresentando à população interessada a
cronologia do legislativo através de textos e fotos. De acordo
com o presidente Thiago Martins, a criação do centro de
memória possibilitará um resgate histórico do legislativo e
transformará a Casa de Leis em referência na preservação da
memória da cidade.

PÂNICO
O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou na
secretaria da Câmara de
Americana uma indicação solicitando ao Poder
Executivo a criação de um
aplicativo para alerta de
emergências com o objetivo de coibir a violência
doméstica, conhecido
como “Botão do Pânico”.

PÂNICO (2)
O vereador destaca que o
dispositivo, quando acionado em virtude de perigo
iminente de agressão,
emite um alerta para que
a vítima seja socorrida.
Se ainda funciona, carece
de confirmação, mas a
Gama já tem um aplicativo
desses, que chegou a ser
lançado em 2018.

SAI QUE É SUA, OSEIAS
Em Nova Odessa, o vereador Oseias Domingos Jorge (DEM)
está comemorando o anúncio de implantação de uma linha
de ônibus para o bairro Jardim dos Lagos, que segundo ele
atende a um requerimento seu, protocolado e aprovado pela
Câmara em abril. A inclusão do Jardim dos Lagos no itinerário
do transporte coletivo urbano municipal foi anunciada pela
Prefeitura de Nova Odessa na quinta, mas a efetiva circulação
dos veículos por aquela região começa no dia 6 de junho. De
acordo com as informações divulgadas pela administração
municipal, trata-se de uma alteração no trajeto da linha 440,
circular que liga o Parque Triunfo ao Jardim Santa Rita 2.

Sábado, 29 de Maio de 2021
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AMERICANA

Câmara adia demissão de
assessores sem diploma
Comissionado sem curso superior agora só deve sair dia 1º de dezembro
Divulgação

LEON BOTÃO
AMERICANA

Em reunião realizada
nesta sexta-feira (28), a
Câmara de Americana
decidiu estender até o
final de novembro deste
ano o prazo para que os
57 assessores parlamentares do Legislativo apresentem certificado de
conclusão de curso superior para permanecer
ocupando cargo comissionado (de livre nomeação). O prazo anteriormente estipulado pela
Presidência da Câmara
para receber os documentos e demitir quem
não tem curso superior
era 31 de maio.
A medida busca atender a apontamentos feitos pelo TCE (Tribunal
de Contas do Estado de
São Paulo), que indicou
a exoneração de todos
os assessores que não
possuem nível superior
completo.
A situação começou
com o tribunal apontando que os cargos em
comissão deveriam ser
preenchidos apenas por
pessoas com curso supe-

CÂMARA | Presidente disse que decisão é da maioria

rior, o que, até agora, não
está previsto na lei local.
No ano passado, foi
feita uma alteração para
exigir curso superior
apenas para os comissionados dos cargos administrativos da Câmara, e
não nos cargos políticos
dos gabinetes.
Com o apontamento recebido esse ano do
TCE, o presidente Thiago
Martins (PV) iniciou diálogo com os vereadores

para atender ao pedido
do tribunal.
Há duas semana, a presidência tinha dado prazo até 31 de maio para
que os 57 assessores de
vereadores apresentassem certificados de curso
superior.
Até então, a previsão
é que 11 pessoas seriam
exoneradas por não ter o
diploma.
Os salários dos assessores sem curso superior

giram em torno de R$ 3,2
mil e R$ 4,6 mil.
Nesta sexta, porém, 18
vereadores se reuniram
na Câmara para debater o
assunto e ficou decidido
que o prazo será estendido até 30 de novembro.
Quem não tiver concluído curso superior até
lá, será exonerado no dia
1º de dezembro.
“A maioria decidiu não
mandar os assessores
embora imediatamente.
Então vamos fazer um
decreto atendendo ao
apontamento do TCE de
resolver isso ainda em
2021. Vamos tocar até 30
de novembro, no dia 1º
de dezembro, quem não
apresentar o certificado
infelizmente será exonerado. Na prática, quem
está estudando e acaba
o curso esse ano, está resolvido, quem não está,
vai ser exonerado. Fizemos isso para não prejudicar tanto quem vai ter
que sair, porque a gente
sabe que o momento é
difícil, todo mundo tem
família pra cuidar, então
tem tempo para se organizarem”, explicou o presidente Thiago Martins.

PREFEITURA

N.O diz ter ‘zerado’ fila de pagamento
A atual gestão da Prefeitura de Nova Odessa, que assumiu em 1º
de janeiro deste ano,
informou nesta sexta-feira já ter quitado R$
6.688.628,76 em notas
fiscais de fornecedores
vencidas e não pagas até
31 de dezembro do ano
passado. A conta inclui
aquisições de produtos
e serviços realizadas pela
gestão anterior no exercício (ano fiscal) 2020.
“O valor é quase o dobro dos R$ 3.465.395,93
realmente “livres” encontrados no caixa líquido da Prefeitura no
primeiro dia do ano
novo, ou seja, “de livre
movimentação”
pela
nova gestão – conforme
demonstrado
recentemente pela Secretaria
Municipal de Finanças
(lembre em http://www.
novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=20268)”, divulgou a prefeitura.
Segundo
a
Administração,
também

já foram quitados R$
77.295.546,23 em compras de produtos e serviços realizadas já pela
nova gestão municipal, a
partir de 1º de janeiro, ou
pela gestão anterior com
vencimento
previsto
para os primeiros meses
de 2021 – além da folha
de pagamentos e seus
encargos, que também
estão em dia.

Segundo prefeitura,
pagamentos estão
em dia com os
fornecedores
Atualmente, em função
do Decreto Municipal nº
4.381/2021, de autoria
do prefeito Cláudio José
Schooder, o Leitinho
(PSD), e publicado no
último dia 17 de março,
todas compras realizadas
junto a empresas privadas da cidade e da região
estão sendo pagas no

prazo, segundo a prefeitura.
De acordo com a Secretaria de Finanças do
Município em abril deste ano 95,4% dos pagamentos efetuados eram
relativos a notas ficais
vencidas no próprio mês
de abril.
O decreto do prefeito,
segundo a Administração, “visa recuperar a
credibilidade e a imagem
de boa pagadora da Prefeitura de Nova Odessa
junto aos fornecedores,
garantindo que mais
empresas se interessem
em participar das nossas
compras públicas e, assim, obtendo condições
mais vantajosas para o
Município, com menores
preços”.
“Estamos fugindo do
estereótipo de que a
Prefeitura era uma ‘má
pagadora’. Assim, vamos
readquirir a confiança
dos fornecedores, teremos uma maior concorrência e, com isso, o
barateamento dos pro-

dutos e serviços que adquirirmos. Quanto maior
o leque de fornecedores
interessados, que confiam na Prefeitura, maior
a concorrência e melhores os preços ofertados”,
resumiu o secretário da
pasta, Brauner Feliciano.
O Decreto Municipal
nº 4.381/2021 estabeleceu as regras que garantiram a agilização dos
pagamentos e a recuperação da credibilidade
junto aos fornecedores
da Prefeitura.
O texto determina que,
“recebida a nota fiscal
pelo responsável pela
conferência dos produtos
ou execução dos serviços,
este deverá lançar o ateste ou recusá-la no prazo
máximo de 10 dias”.
“Fica estabelecido que,
após efetiva conferência
dos itens ou da execução
dos serviços, o pagamento deverá ser realizado
em até 10 dias, fora a
dezena da data do ateste
das notas fiscais”, completa a norma. | DA REDAÇÃO
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Americana inicia mutirão de cirurgias
Projeto que começa neste sábado vai oferecer 500 procedimentos, para reduzir a fila de mais de 2 mil pacientes
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Secretaria de Saúde
de Americana vai iniciar
neste sábado (29) um
mutirão para cirurgias
de catarata na rede pública. O projeto municipal, denominado “Vi-Ver
Bem”, tem como objetivo
reduzir em 22% a fila de
espera, que atualmente
está em 2.283 pacientes.
Segundo a prefeitura,
o projeto terá um custo
de R$ 400 mil, de crédito adicional suplementar, cujos recursos foram
destinados do orçamento municipal, por meio
de decreto.
De acordo com o projeto, a previsão é de
que sejam realizadas
aproximadamente 500
cirurgias e que os pro-

cedimentos sejam concluídos em três meses..
Nesta sexta-feira (28),
os atuais prestadores iniciaram as consultas oftalmológicas preparatórias
para os procedimentos.
As cirurgias serão realizadas pelo Instituto de
Olhos Americana S/S
LTDA e Serviços Médicos
S/S, ambos auditados
pela Unidade de Avaliação e Auditoria da Secretaria de Saúde.
As cirurgias foram
suspensas no início de
março, quando eclodiu
a pandemia, o que tornou inviável os procedimentos eletivos devido
ao risco de contágio. Porém, no momento atual
as clínicas prestadoras
adotaram protocolos e
as medidas sanitárias
necessárias para garan-

tir que as cirurgias sejam
realizadas sem que os
procedimentos ofereçam
riscos aos pacientes.
A rede municipal de
saúde de Americana,
apesar de possuir três
médicos oftalmologistas, não atende toda a
demanda de consultas,
bem como não possui
toda a estrutura física
com equipamentos e
materiais para realização
desses procedimentos.
Os prestadores disponibilizarão sua agenda à
Central de Regulação de
acordo com a orientação
da Secretaria de Saúde,
sendo que o critério para
o agendamento será o
de tempo de espera, dos
cadastros mais antigos
aos mais recentes, bem
como a gravidade dos
casos.

Divulgaçãro

OPERAÇÃO | Mutirão em Americana deve ter 500 cirurgias nos próximos três meses

SEGURANÇA

EDUCAÇÃO

Escolas de N.Odessa terão programa Guarda Municipal tem novos
‘Jovens Empreendedores’ do Sebrae armamentos em Hortolândia
O prefeito de Nova
Odessa, Cláudio José
Schooder, o Leitinho
(PSD), assinou na quinta-feira (27) o termo de
adesão do município ao
programa de educação
empreendedora
JEPP
(Jovens Empreendedores: Primeiros Passos) do
Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas), que
deve ser implementado
na grade curricular das
turmas de Ensino Fundamental 1 da Rede Municipal, junto a alunos de 6 a
10 anos.
A assinatura contou
com as presenças do gerente regional do Sebrae-SP em Piracicaba, Fabio
Ravazi Gerlach, dos secre-

tários de Educação, José
Jorge Teixeira, e de Desenvolvimento Econômico
e Social, Samuel Marin, e
de seu secretário-adjunto
Rafael Brocchi.
A parceria é fruto de
uma reunião de 4 de fevereiro, quando o chefe do
Executivo conversou com
o diretor administrativo e
financeiro do Sebrae-SP,
o empresário, ex-deputado federal Guilherme
Campos, que visitou Nova
Odessa na ocasião.
O plano de trabalho
prevê agora a capacitação
de educadores da Rede
Municipal como multiplicadores do conteúdo
do programa junto ao restante da equipe, e então o
oferecimento deste proGoverno de SP / Divulgação

grama às crianças.
O conteúdo do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos deve
ser oferecido inicialmente
nas quatro escolas municipais que já atendem em
período integral, e a partir de 2022, ao restante da
rede. “A ideia é que essas
crianças tenham, desde
cedo, a informação de
quem podem optar pelo
caminho do empreendedorismo em suas vidas
profissionais. Assim, nosso currículo escolar vai ficar mais rico já a partir do
1º ano do Ensino Fundamental. E tudo sem custo
para a prefeitura, pois até
o material didático é oferecido pelo Sebrae-SP”, resumiu José Jorge. | DA REDAÇÃO

A Guarda Municipal de
Hortolândia recebeu equipamentos novos e mais
modernos. Uma cerimônia, no final da tarde de
quinta-feira (27), marcou
a entrega oficial de armamentos à corporação. A
ação faz parte do calendário de aniversário de 30
anos da cidade, comemorado no último dia 19.
Compareceram ao evento o prefeito Zezé Gomes
(PL), o secretário de Segurança, Joldemar Nunes
Correa, além da comandante da GM, Michele
Mabene Cardena.
A renovação periódica
dos equipamentos veio,
desta vez, com duas novidades: a entrega, pela
primeira vez, de dispositivos não letais, e a moder-

Divulgação

NA GUARDA | Prefeito (ao centro) participou da entrega

nização dos armamentos
letais.
Os revólveres foram
substituídos por pistolas
380, carabina CTT 40 e espingarda calibre 12, reformadas. Já entre as não letais, estão gás de pimenta,

dispositivo elétrico incapacitante (spark) e munição
de elastômero. Por razões
de segurança, não são informadas quantidades. A
prefeitura também não
informou o valor investido.
| DA REDAÇÃO

EDUCAÇÃO PÚBLICA

Região recebe novos ônibus escolares

ÔNIBUS | Região recebeu 11 novos veículos escolares

A Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo entregou na última quinta-feira (27) 11
novos ônibus escolares
para cidades da região
de Campinas. Americana
e Santa Bárbara d’Oeste
receberam um veículo
cada, em um lote que incluiu também Artur Nogueira (três ônibus) e Engenheiro Coelho na RMC
(Região Metropolitana

de Campinas). Em todo
estado foram 48 veículos
entregues.
Para a aquisição, o
governo do estado informou ter investido R$
11.901.600,00. Com esta
entrega, o total de veículos entregues em 2021
chega a 384.
Os ônibus entregues
nesta quinta são do modelo ORE 3, da Volkswagen e possuem ca-

pacidade máxima para
transportar 59 estudantes sentados, além do
condutor.
São equipados com
dispositivo para transposição de fronteira, do tipo
poltrona móvel (DPM),
para embarque e desembarque de estudante com
deficiência, ou com mobilidade reduzida, que
permite realizar o deslocamento de uma ou mais

poltronas, do salão de
passageiros, do exterior
do veículo, ao nível do
piso interno.
Representando o prefeito Rafael Piovezan
(pv), o vice-prefeito de
Santa Bárbara, Felipe
Sanches, esteve em São
Paulo recebendo as chaves do veículo, entregue
pelo secretário de Estado da Educação, Rossieli
Soares.
| DA REDAÇÃO
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CPFL entrega lâmpadas de
LED a famílias de baixa renda
O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o
vice-prefeito Odir Demarchi (PL) receberam, nesta
sexta-feira (28), o anúncio da entrega de quase
10 mil lâmpadas de LED fornecidas pela CPFL a
2.460 famílias de Americana. O comunicado foi
feito por representantes da empresa em reunião no
gabinete do prefeito, com a presença do secretário
de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz
Cezaretto. A partir de 2 de junho, moradores
dos bairros Jd. da Paz, Mário Covas II e III e São
Jerônimo serão visitados por equipes contratadas
pela CPFL e cada família receberá quatro lâmpadas
de LED, que são mais eficientes e econômicas,
e devolverá outras quatro fluorescentes ou
incandescentes – que consomem mais energia
elétrica. Segundo a prefeitura, as famílias foram
selecionadas levando em consideração o poder
aquisitivo e vulnerabilidade social e o objetivo
é promover a economia de energia elétrica nos
núcleos familiares. Com a substituição, a previsão
é que as famílias tenham, em média, uma energia
economizada de 192,72 (KWh/ano) por residência.
Divulgação

PARCERIA | Reunião entre CPFL e Prefeitura ontem

Praça na Cidade Jardim recebe
novo sistema de iluminação
Divulgação

A Prefeitura de Americana
informou nesta sextafeira que está finalizando
a implantação da
iluminação em LED na
Praça Oscar Ignácio de
Souza, na região do bairro
Cidade Jardim. Ao todo,
serão 40 pontos da nova
iluminação, mais eficiente
e econômica, no espaço,
que contempla a praça e
também o campo society.
Segundo a Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos,
a instalação de LED será
concluída na próxima
semana.
SERVIÇO | Em fase final

Falta de verba é entrave
a melhorias na SP-304
DER confirma projeto de obras na rodovia, mas esbarra nos recursos
LEON BOTÃO
REGIÃO

O DER (Departamento
de Estradas de Rodagem)
confirmou a existência
de um projeto de obras
de melhorias na Rodovia
Luiz de Queiroz (SP-304)
no trecho entre Americana, Santa Bárbara d’Oeste
e Piracicaba, mas que não
tem previsão para sair do
papel enquanto não houver recursos para sua implantação.
A informação foi tornada pública por meio de um
ofício encaminhado pelo
superintendente da autarquia, Paulo Cesar Tagliavini, ao vereador barbarense
Júlio Cesar Santos da Silva,
o Kifú (PL), que elaborou
e encaminhou, com intermédio do deputado estadual André do Prado (PL),
uma moção solicitando ao
estado a implantação de
uma alça de acesso na altura do quilômetro 135 da
rodovia, sentido Piracicaba-Santa Bárbara d’Oeste.
Segundo Kifú, a moção
foi feita diante das reclamações de moradores da
região do Santa Rita e demais áreas do entorno. Ele
destaca que a alça de acesso no quilômetro 135, local
que possui fluxo intenso
de estudantes e de trabalhadores, assim como de
caminhões de carga, que
transportam a produção
de indústrias do município, daria mais agilidade e
segurança aos motoristas.
“Principalmente
nos
períodos de pico, ali fica
um movimento muito
grande. Essa alça desafogaria muito o movimento.
Aquele trecho, com o desenvolvimento dos bairros, o distrito industrial, a
faculdade que tem ali no
local e novos empreendi-

Corpo de Bombeiros de Americana

CAPOTAMENTO | Fiat Palio com 4 ocupantes capotou, matando mulher de 72 anos

Acidentes deixam três mortos na rodovia
Uma senhora de 72
anos morreu em um acidente de trânsito no km
123,5 da SP-304 (Rodovia
Luiz de Queiroz) por volta
das 14h desta sexta-feira
(28), em Americana.
Ela era passageira em
um Fiat Palio que capotou na rodovia, em sentido Americana-Piracicaba, e foi parar na pista
contrária. Outras três
pessoas que estavam no
carro foram socorridas
ao Hospital Municipal Dr.
Waldemar Tebaldi.
Segundo informações
mentos, tem um grande
congestionamento.
Se
torna um funil, principalmente das pessoas que
vêm do sentido de Piracicaba para o Centro de
Santa Bárbara. Elas têm
que entrar no bairro Santa
Rita e voltar pra passar no
viaduto sentido Centro.
Com uma alça de acesso,
não teria a necessidade de
entrar no bairro”, explicou
o vereador.
Em documento assina-

das equipes de resgate, a
vítima fatal, identificada
como Idalina Gonçalves de Moraes, estava no
banco traseiro e foi arremessada para fora do carro. Ela também chegou a
ser socorrida, mas não
resistiu aos ferimentos.
As circunstâncias do acidente serão investigadas.
OUTRO CASO
Foi a terceira morte na
rodovia nesta sexta-feira.
Durante a madrugada,
dois homens de bicicleta
foram atropelados na redo pelo superintendente
do DER, o departamento
informa que já possui projeto executivo de recuperação da pista e do acostamento, em trechos entre
Americana, Santa Bárbara
d’Oeste e Piracicaba.
O projeto contempla a
implantação de via marginal, alça de ligação entre
pista e via marginal e nova
alça de acesso ao dispositivo existente junto ao quilômetro 134 + 700 metros.

gião de acesso da SP-304
à Avenida Nossa Senhora
de Fátima, em Americana, na altura do km 125.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária,
um motorista de 47 anos,
dirigindo um ônibus, disse ter visto a dupla na faixa de rolamento, porém
não conseguiu evitar o
atropelamento. Um deles
morreu no local e o outro
chegou a ser socorrido,
mas não resistiu. Até o
fechamento da dição, as
vítimas não haviam sido
identificadas. | DA REDAÇÃO
A execução dessa obra, no
entanto, ainda depende da
disponibilidade de recursos orçamentários.
Com a resposta em
mãos, Kifú afirmou que irá
atuar no intermédio com
deputados e com o governo do estado para tentar
viabilizar a obra.
Questionado pela reportagem, o DER confirmou a
existência do projeto e que
ele está em fase de análise
da viabilidade financeira.

ENCERRAMENTO DA CAMPANHA

‘Soul Solidário’ promove drive-thru hoje
LEON BOTÃO
AMERICANA

A Campanha “Soul Solidário”, idealizada pela
empresária de Americana, Beth Silva, termina
neste sábado (29), das
8h30 às 15h, com a realização de um drive-thru para doações, na loja
Denner, em frente ao
Parque Ecológico Cid Al-

meida Franco.
A iniciativa foi lançada
no começo do mês com
o objetivo de ajudar famílias em situação de
vulnerabilidade social
no município.
Desde então, estão
sendo arrecadados itens
essenciais, como alimentos, produtos de
limpeza e higiene pessoal, além de cobertores

– por conta da chegada
do inverno.
A campanha foi implantada ao longo do
mês em 17 estabelecimentos
espalhados
pela cidade e neste sábado, chegará ao fim
com com um drive-thru
para uma grande arrecadação final.
A ação ocorrerá no estacionamento da Loja

Denner, que fica localizada na Avenida Brasil,
2.378.
De acordo com a organizadora da campanha,
para a entrega das doações recebidas ao longo
do mês, foram mapeados os lugares mais carentes da cidade e realizado um levantamento
das necessidades mais
urgentes dessas famílias.
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Cristiano Mauerberg
João Miguel Aguiar

Leticia Piconi e Stephenson Júnior

Bruno Silveira

Paixão

Tricolor

Luana Priscilla

E, finalmente, o São Paulo Futebol Clube foi campeão depois de exatos 9
anos e 35 campeonatos perdidos. Ele venceu o Palmeiras por 2x0 neste último
domingo, na final do Paulistão, e conquistou o título estadual de 16 anos e encerrou um jejum de 9 anos sem títulos. O último havia sido em 2012, na Copa
Sul-Americana. Foi fundado em 25 de janeiro de 1930 é um dos clubes mais
bem sucedidos do Brasil. São seis campeonatos brasileiros, as três copas Libertadores, três Mundiais, os vinte e dois campeonatos paulistas conquistados,
além da Copa Sul-Americana de 2012 e títulos internacionais com 12 conquistas. É o terceiro clube da América do Sul com o maior
número de troféus, ficando atrás somente de Boca
Juniors e Independiente. Com todos esses números, os torcedores sãopaulinos têm muito orgulho
e muito amor pelo time. Stephenson Júnior resumiu a paixão tricolor nas redes sociais: “É um
amor que não se mede não peito. Um amor em
vermelho, branco e preto...”. Parabéns ao Clube
e todos os seus torcedores. Hoje reservamos
nossa página pra eles continuarem as comemorações! Grande alegria nesta coluna de hoje!

Alexandre Ganso

Fernanda Souza

Torcida na casa da Mirele Aguiar

Guilherme Santos

Edgar Boe

Rafael Rodrigues

Juan Diego Gazzetta
Carneiro Cazatti

Bart Piconi Mendes
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Bruno Gagliasso:
‘Estamos numa
corda bamba’

Greg Salibian/Folhapress

Morando no exterior, ator relata agonia com Brasil ao
lançar o filme ‘Marighella’ nos cinemas em Portugal
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Bruno Gagliasso, 39,
está em duas estreias no
cinema nesta semana. No
Brasil, entrou em cartaz
o filme “Loop”, no qual
ele interpreta um físico
que cria uma máquina do
tempo. Já em “Marighella”,
que estreou em Portugal,
o ator volta ao passado
com o personagem Lúcio,
um torturador dos tempos da ditadura militar.
Este último, após diversos adiamentos, deve
estrear nos cinemas brasileiros em novembro. O
filme tem arrancando elogios da crítica nos países
por onde passou desde o
lançamento no Festival de
Berlim em 2019. Em terras
lusitanas, onde o ator brasileiro participou de duas
sessões especiais, não foi
diferente.
Isso porque, para ele,
a produção sobre os últimos anos do ex-deputado Carlos Marighella (Seu
Jorge) que se envolve na
luta armada para com-

bater a ditadura militar
no Brasil se mostra cada
vez mais urgente. “A realização desse filme é uma
porrada, um grito de resistência”, avalia o ator.
“’Marighella’ existe para
lembrar às gerações mais
novas o que foi a ditadura

Produção tem
arrancado elogios
da crítica nos países
onde estreou
e mostrar que vale à pena
estar do lado certo da história”, completa.
Na trama, ele vive o delegado responsável por
perseguir, prender e torturar o protagonista - referência ao delegado Sérgio Paranhos Fleury, que
comandou a captura do
biógrafo de Marighella,
o jornalista Mário Magalhães. “Ele é deplorável, é
a escória da história”, diz
Gagliasso. “É o pior tipo
de vilão, porque não é só

um privilégio da ficção,
essas pessoas existem e
estão no poder”.
Ele afirma que não se
inspirou em nenhum personagem específico, mas
tentou amalgamar vários
torturadores daquele período. “É o personagem
mais denso da minha carreira”, garante. “Ele é muito distante de mim, muito
distante do que eu prego,
da minha ideologia”.
PRESENTE
O ator diz que a realidade mostrada no filme é
tristemente atual. “Retrata muito do que a gente
vê hoje”, afirma. “A polícia
continua matando, mata
com canetada, com armas... e quase sempre jovens pretos”.
Sobre o atual momento
político, Gagliasso afirma
ser muito similar ao que
foi vivido pelo país na
época retratada no filme,
que foca nos cinco anos
anteriores à morte do
guerrilheiro, em 1969. “Eu
penso que nós não estamos nem um pouco longe

DUPLA ESTREIA | O ator durante abertura da exposicao ‘Sinta na Pele’ no teatro

daquela época”, diz. “Sinto que estamos em uma
corda bamba. Estamos no
último fiapo do que podemos chamar de dem
Ele diz acreditar ser preciso ampliar o debate sobre o que está acontecendo no país. “Eu sei que se
posicionar politicamente
em um país tão autoritário é difícil”, afirma. “Sinto
as consequências, minha
família sente, tenho amigos que já saíram do país”.
O ator afirma que o filme pode contribuir para
essa discussão, mesmo
com aqueles que não tem
a mesma posição que ele.
“O papel da arte é dialogar, discutir”, diz. “Isso o
filme faz muitíssimo bem.
É o oposto do que os negacionistas fazem. Não

sei se é possível resgatar
uma pessoa que não quer
ser salva, mas para quem
quer dialogar vai se
Morando temporariamente no exterior para as
gravações da série “Santo”,
da Netflix, ele afirma estar
triste e indignado com as
notícias que recebe do
Brasil. “Tem como não ficar agoniado?”, pergunta.
“Não sei se é porque estou
longe do Brasil e recebo as
informações com delay”.
Ele diz que acompanha
as notícias sobre a CPI da
Covid no Senado e, nesta
semana, se irritou com o
depoimento de Eduardo
Pazuello, ex-ministro da
Saúde,
principalmente
quando disse que a falta
de oxigênio em Manaus
durou apenas três dias.

“Três dias nós levamos
para conseguir descobrir
como mandar cilindros
para lá”, reclama o ator,
que fez parte de um grupo
de voluntários que se mobilizou para ajudar os hospitais da cidade. “Trabalhamos 20 dias seguidos
para comprar cilindros e
insumos para mandar”.
Se pudesse voltar no
tempo, como seu personagem do filme “Loop”,
ele diz que tentaria mudar
as coisas. “Faço um físico
que viaja no tempo para
poder corrigir um erro da
vida”, conta. “Eu voltaria
sabendo como está o futuro, tentaria convencer
as pessoas do absurdo
que elas estavam fazendo
ao votar em alguém como
Jair Bolsonaro”, conclui.

VIDA PÓS-BBB

Fiuk grava música com Lumena e Gil do Vigor
Reprodução Facebook

FOCO| Investindo na carreira após participar de reality

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O cantor Fiuk, 30, está
focando na sua carreira
musical após a participação no BBB 21. O artista
gravou o single “Big Bang”
e convidou Gilberto Nogueira e Lumena Aleluia
para participar no clipe,
que foi gravado no bairro
Bom Retiro, que fica na região central de São Paulo.
Além dos dois ex-BBBs,
a atriz Dandara Mariana,
33, que esteve na novela “A
Força do Querer” (Globo,
2017), também estará no
clipe. Segundo Fiuk, o lançamento da nova música
“não deve demorar”, como
disse em seus Stories.
Recentemente, foi divulgado que o cantor, Juliette,
Arcrebiano e Lucas Penteado ficaram de fora de
um grupo de ex-BBBs no
WhatsApp. Kerline Cardo-

so, a primeira eliminada
da edição, revelou a existência do grupo em entrevista ao youtuber Matheus
Mazzafera.
Porém, ela não quis dizer quem estava ou não no
grupo. Então o youtuber
contatou Thaís Braz, 28,
para saber. A modelo afirmou: “Só não tá a Juliette e
o Fiuk. Só os dois que não
estão. O resto, todo mundo
tá, até o Nego Di.”
Em seguida Cardoso
corrigiu a informação e
mostrou em seu aplicativo
que além de Fiuk e Juliette,
Arcrebiano e Lucas Penteado também não integram o grupo intitulado
Manutenção Externa. Depois, a atriz Viih Tube, 20,
explicou sobre o grupo em
seus Stories.
“Eu que criei o grupo, os
finalistas ainda estavam
dentro da casa. Convidei
todo mundo pelo direct,

Eu que criei o grupo, os finalistas ainda
estavam dentro da casa.
Convidei todo mundo pelo direct
VIIH TUBE
atriz

menos o Bil, que está
confinado. O Lucas não
respondeu no direct, mas
acredito que é só porque
não viu a mensagem mesmo”, escreveu.
Ela explicou que Juliette
optou por não entrar no
grupo por agora, e disse:
“Achei certa a decisão da Ju
de ainda não entrar, vendo agora de fora tudo que
ela passou, acho que seria

muito para ela agora, um
passo muito grande e seria
difícil encarar tudo, não é o
momento.”
“Mas se um dia ela quiser e se sentir pronta, ela já
sabe que será muito bem-vinda”, completou. Ela
disse que as conversas são
nostálgicas e trazem muitas risadas, no entanto,
não explicou porque Fiuk
não está no grupo.

CULTURA
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MÚSICA

Orquestra Rock faz
sua primeira live e
incentiva ação social
Transmissão será a partir do Teatro Castro Mendes e
público poderá fazer doação ao Centro Infantil Boldrini
Andrea Lima/Divulgação

DA REDAÇÃO		
CAMPINAS

Quem está com saudade do estilo musical
exclusivo de rock sinfônico, que só a Orquestra
Rock tem, e da energia
pura que emana dos músicos, não pode perder a
live agendada para este
domingo, 30 de maio, a
partir das 18 horas. Com
regência do maestro
Martin Lazarov, a primeira apresentação ao vivo
do grupo, desde o início
da pandemia, será transmitida do Teatro Castro
Mendes, em Campinas,
pelas plataformas You
Tube, Facebook e NetShow.me da Orquestra
Rock.
Sem a presença do público e adotando todos
os cuidados e protocolos sanitários, como o
distanciamento seguro
entre os músicos e a separação dos instrumentos de sopro em cabines
individuais de acrílico, o
melhor de Led Zeppelin,
Pink Floyd, Iron Maiden,
Nirvana, Rolling Stones,
Ac/Dc e Queen será intercalado com sucessos
de grandes artistas e
bandas consagradas do

TV Tudo
Como é a vida - 1

Adriano Imperador gravou uma conversa com
Benjamin Back, que vai ao
ar no “Arena”, do SBT, segunda-feira. E abriu o coração.
Falou de tudo, até de
uma outra, recente, para a
TV da Inglaterra.

Mudança

Natural de Campinas, São Paulo, a modelo e atriz Julia
Byrro, lançamento de “Verdades Secretas 2”, está de mudança para o Rio de Janeiro.
Isso, porque as gravações da série, em sua maioria,
acontecem nos Estúdios Globo.
Instagram

Como é a vida – 2

NO PALCO | Distanciamento seguro entre os músicos

pop rock nacional, como
Frejat, Lulu Santos, Blitz,
Paralamas, Titãs, Skank e
Jota Quest.
Evento do Projeto Arte
do Bem, que em Campinas e região já doou a
bilheteria de inúmeros
shows ao Centro Infantil
Boldrini, a live possibilitará que os fãs da orquestra e do projeto e os
expectadores em geral
façam doações ao hospital dedicado ao tratamento do câncer infantil. Por meio de um QR
Code disponível na tela
durante toda a exibição,
os interessados poderão
contribuir com o Boldrini. “Essa live é a maneira

possível do público matar a saudade da primeira
orquestra de rock sinfônico do Brasil”, comenta
Lazarov.
Com 36 músicos, a
composição da Orquestra Rock é formada, em
sua maioria, de músicos
que integram orquestras
e bandas da RMC, como
a Sinfônica Municipal de
Campinas e a Orquestra da Unicamp, entre
outras. De formação
clássica, reúne cordas,
instrumentos de sopro,
completada com naipe
de saxofones e seção rítmica Power que inclui
guitarra, baixo, piano,
bateria e percussão.

Na entrevista para os
ingleses, falou 98% da sua
carreira como jogador e
2% da vida particular, exatamente desta parte que
usaram trechos para chamadas escandalosas.
Adriano não é mais atleta. Tem o direito de fazer o
que bem entender, inclusive visitar a Vila Cruzeiro
onde nasceu e tem amigos.
Isso não é marcação, mas
um artifício, leviano, só pra
dar Ibope. Lá como cá...

Planejamento

As gravações de “Gênesis”, na melhor das hipóteses, devem seguir até julho
ou, no máximo, agosto.
Com a revisão feita no roteiro, houve um ganho bem
importante no número de
capítulos.

Tem de tudo

A atriz Rafaella Mandelli,
entre surpresa e um pouco
irritada, desabafou na sua
rede social contra o fetiche
e até um pouco da “taradice” de alguns seguidores
pelos seus pés.
Não fosse muito louco,
chega a ser engraçado.

Time
feminino

O campeonato brasileiro
começa amanhã, sábado,
e marca a estreia dos reforços femininos nas transmissões do futebol do Grupo Globo.
A narradora Natália Lara
e a comentarista de arbitragem Fernanda Colombo
se juntam à narradora Renata Silveira e às comentaristas Ana Thais Matos e
Renata Mendonça na análise das partidas.

Streaming

A comédia “Como Hackear Seu Chefe” estreia dia
4 de junho nas principais
plataformas digitais.
Victor Gonzales (Victor
Lamoglia) enfrenta as mais
variadas confusões para fa-

Julia Byrro

zer com que seu chefe Britto (Augusto Madeira) não
veja um e-mail que enviou
por engano. Esdras Saturnino, Thati Lopes, Fafá
Rennó e Paulinho Serra
também estão no elenco.

500 Milhas

Neste domingo, a partir
das 13h45, a TV Cultura
transmite uma das mais
tradicionais corridas do automobilismo do mundo, as
500 Milhas de Indianápolis,
a principal prova da Fórmula Indy.
A 105ª edição das 500
Milhas contará com a presença de Hélio Castroneves, Tony Kanaan e Pietro
Fittipaldi. Narração de Geferson Kern e comentários
de Rodrigo Mattar.

Bate – Rebate
· Nova temporada do
“Dani-se”, da Daniela Calabresa no GNT, está aprovada e com os trabalhos em
curso...
· ... Produção selecionando nomes dos possíveis
convidados.
· Temperatura: a previsão
é de alta, na sede do “Power Couple”, em Itapecerica
da Serra...
· ... Já são enormes as
diferenças entre os casais
participantes.
· “Superdança dos Famosos”, no “Domingão

do Fausão”, tem amanhã
uma parada das mais
complicadas...
· ... Paolla Oliveira, Viviane Araújo e Arthur Aguiar
disputam mais um mata-mata.
· “Loop”, com Bruno
Gagliasso, Bia Arantes e
Branca Messina, estreia nos
cinemas e nas plataformas
digitais no próximo dia 11.
· Também em junho, às
vésperas da Olimpíada,
chega “Correndo por Um
Sonho”, com Fernanda Freitas, Thalita Carauta, Priscila Steinmann, Roberta
Afonso e Augusto Madeira.
· Grupo Globo, entre TV
Globo e SporTV, ainda não
fechou o grupo de convidados para a transmissão da
Olimpíada do Japão...
· ... O BandSports também não. A sua direção tem
dedicado especial atenção
ao assunto.

C´est fini
Vacinada, mas ainda
assim cercada de todos os
cuidados, Débora Duarte
está de volta aos estúdios
da Globo, gravando “Um
Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo, substituta de “Império”.
Faz a mãe da Andréa
Beltrão. Débora é uma das
pioneiras da TV. Aos 5 anos,
em 1955, estreou na Tupi.
Ficamos assim. Mas
amanhã tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
A clareza fará com que,
no futuro, não haja
nenhuma ponta solta. O
momento é agora, o que você semear
neste instante requer que tudo seja
claro para todas as pessoas envolvidas, sem margem a mal-entendidos.
Só assim.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Tudo precisa ser posto
sobre a mesa e discutido
com clareza, para que nenhuma das pessoas envolvidas tenha
margem para imaginar que está sendo
deixada para trás. As complicações são
enormes, precisa haver sintonia.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Dizem que não é sábio
deixar que o olhar das
pessoas sirva de referência para o que
você fizer ou deixar de fazer. Porém,
a mente funciona sempre em busca
desse olhar e deve haver alguma razão
para isso.

TOURO | 21/4 a 20/5
Para você adquirir
segurança na medida de
suas pretensões, muito
mais precisa ser feito do que está em
andamento. Isso leva tempo, portanto,
evite se preocupar com a falta de
resultados imediatos. Está tudo em
marcha.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Ainda que o que você
deseja esteja além de
seu alcance imediato,
isso não quer dizer que você deva
se conformar com o que tem agora.
Este é o momento de sua alma se
projetar ao futuro e agir à altura dessa
projeção.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
De alguma forma, está
tudo em suas mãos. Por
isso, não há necessidade de encontrar
responsáveis ou culpados pela sua
situação, mas se dedicar a encontrar
os meios disponíveis para fazer o
necessário. Ponto final.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Faça com atrevimento o
que em outros tempos
você faria com timidez,
porque nesta parte do caminho nada
de interessante resultaria de você
ficar vendo a vida acontecer, sem
participar ativamente dela. Em frente.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Todo o pouco que você
puder fazer para dominar
os acontecimentos e
tomar as rédeas do destino, será o
muito de benefício que colherá ao
longo do tempo, de muito tempo. De
pouco em pouco se trilha um grande
caminho.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Nem sempre é possível
expressar com clareza
o que se sente, nem
tampouco há garantia de que suas
expressões sejam bem interpretadas.
Tudo isso atrapalha, mas não deve
servir de justificativa para você não se
expressar.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Tomar distância é
necessário, porque
as pessoas, de muito
boa vontade, querem opinar e ajudar
você. Só que nesta parte do caminho
sua alma precisa tirar suas próprias
conclusões. Por isso, tome distância
prudente.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Antes de tomar as
atitudes que parecem
pertinentes, dado você perceber o
que percebe, seria sábio de sua parte
fazer algumas reflexões profundas,
porque nem sempre a alma é sincera
consigo mesma. Às vezes fantasia.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Usar o discernimento
não é tão difícil, mas
é um exercício que
somente acontece como efeito
da aplicação da força de vontade.
Vontade, discernimento, clareza de
pensamento, nada disso vem pronto,
você precisa fazer.

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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PANDEMIA

Governadores de 18
estados decidem ir ao STF
contra convocação de CPI

Waldemir Barreto / Agência Senado

Chefes do Executivo estadual entendem que comissão
parlamentar não tem poder para convocá-los a depor
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Governadores de 18 estados decidiram acionar
o STF (Supremo Tribunal
Federal) para que a corte
proíba a CPI da Covid de
convocar chefes de Executivos estaduais a depor.
Na quarta-feira (26), a
comissão aprovou requerimento para convocar
nove governadores para
explicar o uso de recursos
federais nos estados no
combate da pandemia.
O pedido que será feito
à corte, porém, não foi
assinado apenas pelos
que foram convocados,
o que dá peso à ação. Os
governadores
querem
que o tribunal afirme que
a CPI não tem poderes
para convocá-los e que a
medida seria uma afronta
ao pacto federativo.
Após diversas negociações, os senadores aprovaram
requerimentos
voltados apenas aos responsáveis por governos
estaduais que foram alvo
de operação da Polícia
Federal para apurar suspeitas de irregularidades
com as verbas federais no
enfrentamento da pandemia. São eles Wilson
Lima (AM), Helder Bar-

balho (PA), Ibaneis Rocha (DF), Mauro Carlesse
(TO), Carlos Moises (SC),
Antonio Oliverio Garcia
de Almeida (RR), Waldez
Góes (AP), Wellington
Dias (PI) e Marcos José
Rocha dos Santos (RO).
Também foi convocado
o ex-governador do Rio
Wilson Witzel.
Assinam a ação que
será protocolada no STF
os governos de Amazonas, Amapá, Bahia,
Distrito Federal, Goiás,
Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Roraima, São Paulo, Sergipe,
Rio Grande do Sul, Rondônia, Alagoas, Tocantins
e Espírito Santo.
Senadores
governistas, como Eduardo Girão
(Podemos-CE) e Marcos
Rogério (DEM-RO), pretendiam
inicialmente
convocar mais governadores, como João Doria
(PSDB), de São Paulo.
No entanto, o próprio governo trabalhou
para reduzir essa lista.
Na visão do Executivo, a
convocação de muitos
governadores resultaria
inevitavelmente na prorrogação da CPI, o que
não interessa ao Palácio
do Planalto. A comissão

tem prazo inicial (prorrogável) de 90 dias para realizar procedimentos de
investigação e elaborar
um relatório final, a ser
encaminhado ao Ministério Público para eventuais criminalizações.
REPASSES
Além de apurar ações
e omissões do governo Bolsonaro, a comissão trata de repasses
de verbas federais para
estados e municípios.
Quando o Supremo determinou a instalação
da CPI para apurar a
gestão da pandemia, a
base aliada do governo
já havia tentado ampliar
o escopo da investigação
para governadores a fim
de diluir o desgaste do
governo federal com as
investigações.
Os senadores da CPI
da Covid também aprovaram na quarta requerimento para convocar
novamente o ex-ministro
Eduardo Pazuello (Saúde) e o atual titular da
pasta, Marcelo Queiroga.
O Palácio do Planalto não
teve sucesso nessa articulação, mas incluiu o repasse do governo federal
aos estados como um dos
focos das apurações.

APURAÇÃO | Senadores Randolfe Rodrigues, Humberto Costa e Renan Calheiros, da CPI

‘Ministério paralelo’ teve 24 reuniões sobre saúde
Documentos da Casa
Civil entregues à CPI da
Covid no Senado mostram que pessoas apontadas como integrantes
de um “ministério paralelo” da Saúde no Planalto participaram de
ao menos 24 reuniões
para tratar das estratégias do governo federal
de combate à pandemia. Segundo senadores independentes e de
oposição da CPI, o “ministério paralelo” seria
um grupo de aconselhamento do presidente
Jair Bolsonaro fora da
estrutura do Ministério
da Saúde.
O material remetido à
CPI da Covid pelo Palácio do Planalto trata de
informações solicitadas
sobre todas as reuniões
que tiveram como pauta o tema relacionado à
pandemia da Covid-19.
Entre as pessoas presentes nessas reuniões,

aparecem o vereador
Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ),
filho
do presidente, além do
deputado federal Osmar Terra (MDB-RS),
o assessor especial da
Presidência, Tercio Arnaud, o ex-secretário
de comunicação Fabio
Wajngarten e a médica
Nise Yamaguchi.
Todas essas pessoas
participando de reuniões relacionadas à
pandemia do novo coronavírus, de acordo
com os documentos
enviados à comissão.
Alguns deles são citados
em um mesmo evento
ou em momentos distintos. Há reunião também com a presença do
outro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (RJ).
Os filhos do presidente estiverem em ao menos cinco reuniões. Três
foram uma videoconfe-

rência em que iriam tratar do tema “governadores e pedidos de apoio
para enfrentamento da
crise, as pautas são referentes a saúde, economia e outras áreas”.
Em uma dessas três
reuniões esteve presente o assessor Tercio
Arnaud, que teve uma
carreira meteórica na
equipe de Jair Bolsonaro. Integrante do
chamado “gabinete do
ódio”, bunker digital do
Palácio do Planalto, ele
é considerado o principal preposto de Carlos
Bolsonaro na equipe do
presidente.
A médica Nise Yamaguchi esteve em ao
menos quatro reuniões
no Palácio do Planalto,
segundo os registros da
CPI. Em uma delas, em
abril do ano passado,
tratou sobre hidroxicloroquina.
| FOLHAPRESS

CORONAVÍRUS

SÃO PAULO

Anvisa libera manter doses da Pfizer até 31 dias

Doria e Carla Zambelli
batem boca em evento

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta
sexta-feira (28) mudanças
nas condições de armazenamento da vacina da
Pfizer contra a Covid-19.
A medida permite manter o imunizante armazenado em temperatura de
2ºC a 8ºC por até 31 dias.
Antes, o tempo previsto
de armazenamento nessa
temperatura, que é equivalente a de um refrigerador comum, era de no
máximo cinco dias.
Na prática, a mudança
deve facilitar a distribuição da vacina, inicialmente restrita às capitais,
a mais cidades do país.
Segundo o Ministério

da Saúde, as condições
aprovadas
correspondem à faixa de temperatura mais comum na
rede pública de saúde
dos municípios.
O pedido para alterar
as condições de armazenamento havia sido feito
pela Pfizer na última sexta-feira (21). A solicitação
ocorreu após a empresa obter autorização da
agência regulatória europeia e de órgãos semelhantes em outros países.
Em nota, a Anvisa diz
que, para aprovar as novas condições, avaliou
novos estudos de estabilidade apresentados pelo
laboratório, os quais definem por quanto tempo

e em quais condições a
vacina mantém suas características sem alteração. A mudança passa a
constar no texto da bula
da vacina.
Em geral, vacinas que
usam a nova tecnologia chamada de mRNA,
como a da Pfizer e a da
Moderna, precisam de
temperaturas muito baixas - entre -40ºC a -70°C
- para se conservarem
no longo prazo e têm
critérios mais restritos
de armazenamento após
retiradas dos ultracongeladores onde sua preservação é indicada.
Atualmente, o Ministério da Saúde tem contratos para obter 200 mi-

lhões de doses de vacinas
da Pfizer. Os acordos foram fechados após meses
de negativas a propostas
da empresa. Na época, a
Pfizer já havia apresentado propostas como uma
caixa de armazenamento
para distribuir as vacinas,
mas o governo também
justificava a falta de acordo por discordâncias a
cláusulas no contrato. O
tema é hoje alvo da CPI
da Covid.
Um primeiro acordo foi
assinado em março, e as
entregas começaram em
abril. Inicialmente, a distribuição ficou restrita a
capitais. Aos poucos, tem
sido ampliada.
| FOLHAPRESS

O governador João Doria (PSDB) e a deputada
federal Carla Zambelli
(PSL-SP) bateram boca
durante evento do governo paulista nesta sexta-feira (28). Ao discursar,
a parlamentar alfinetou
o tucano ao criticar o fechamento do comércio
no estado por causa da
epidemia de Covid-19.
“Bolsonaro não fechou
comércios. Bolsonaro não
decretou lockdown. Bolsonaro não fez toque de
recolher e também não
destruiu empregos”, afirmou a parlamentar, ao
que Doria interrompeu,
dizendo repetidas vezes:

“Destruiu vidas!”. “Genocida!”, concluiu o tucano,
que foi aplaudido.
Zambelli segue dizendo
que a fala do tucano “é
natural vindo de um governador que já mandou
eu engraxar botas de militares”, no que foi vaiada.
“Digo para os senhores,
eu prefiro ter que engraxar bota de militares –
como o meu marido, por
exemplo, é militar, e engraxo com muito orgulho
a bota dele pra ele poder
ir trabalhar”. D
 oria encerrou dizendo que “São
Paulo é a terra da vacina,
não da cloroquina”.
| FOLHAPRESS
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GIRO

Problema em Belo Monte
deixa estados sem energia

Saúde define ordem na Educação e libera
vacinação de grupos não prioritários

Falha em turbinas provoca interrupção em 4 regiões; Aneel cobra explicação
Divulgação

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Um problema na usina hidrelétrica de Belo
Monte, no Pará, desligou
sete turbinas e deixou diversos estados sem energia elétrica por cerca de
20 minutos, informou
nesta sexta-feira (28) a
Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica). Segundo relatos de moradores nas redes sociais,
o apagão atingiu principalmente o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste e o
Sudeste.
Procurada, a Enel Brasil
confirmou que regiões de
São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás foram afetadas pelo corte na luz. De
acordo com a distribuidora, uma “perturbação”
no SIN (Sistema Interligado Nacional) interrompeu o fornecimento
de energia “em algumas
regiões” de suas áreas de
concessão nesses estados
“entre 11h26 e 11h39 de
hoje”, mas a situação já
foi normalizada.
A Neoenergia confirmou que também registrou por volta das 11h30
uma “interrupção parcial
de energia em trechos
das áreas de concessão
das suas distribuidoras”.
A concessionária, porém,
não especificou em quais
trechos o problema foi
detectado. A Neoenergia
atua em 18 estados e no

O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica
nesta sexta-feira (28) com novas orientações
para vacinação contra Covid. O documento
define uma ordem de prioridade para vacinar
trabalhadores de educação no país e, na sequência
da imunização desse grupo, libera estados e
municípios para oferecerem doses também por
faixa etária a pessoas com menos de 59 anos
sem comorbidades. A abertura dada pela pasta
para que cidades iniciem a vacinação geral foi
adotada em reunião do ministério com secretários
estaduais e municipais de saúde. A aplicação de
doses a trabalhadores da educação já ocorria em
alguns pontos do país. Segundo a nota técnica, a
previsão é que a vacinação desse grupo priorize os
envolvidos no ensino de alunos mais jovens.
Arquivo

SOBRECARGA | Vista aérea da usina de Belo Monte, foco do problema na rede elétrica

Distrito Federal. A empresa disse ainda que a
operação foi normalizada ainda no período da
manhã.
O problema também
chegou a Minas Gerais e
Espírito Santo. Em nota,
a Aneel disse que já enviou um ofício à BMTE
(Belo Monte Transmissora de Energia) pedindo
explicações sobre o ocorrido. O problema teria
afetado um bipolo do sistema de transmissão da
usina, e levou a um corte
de carga de 3,4 mil MW
no SIN. Ao todo, foram
registradas duas ocorrências. A primeira, em

11h06, desligou o Polo 1
do Elo CC 800 kV Xingu/
Estreito, que, de acordo
com informações preliminares do ONS (Operador Nacional do Sistema
Elétrico), estava transmitindo 1.996 MW.
O problema sobrecarregou outros polos do
sistema de transmissão
associado à Belo Monte,
mas sem causar danos
ao Sistema Interligado.
Mas 20 minutos depois,
às 11h26, ainda com o
Polo 1 inativo, houve o
desligamento do Polo 2
do mesmo sistema, que
transmitia 1.983 MW. Foi
este segundo problema

que teria causado sobrecarga no Elo CC Xingu/
Terminal Rio, sendo necessário desligar 6 unidades geradoras de Belo
Monte. O apagão em alguns estados seria consequência disso.
“No ofício, a Aneel estabelece 1 dia de prazo,
a contar do recebimento do documento, para
a concessionária apresentar esclarecimentos
acerca da ocorrência e as
medidas que estão sendo
adotadas para solucionar
o problema e evitar a reincidências dos acontecimentos”, acrescentou a
agência.

ARACAJU

Incêndio em ala de Covid mata 4 pacientes de UPA
Um incêndio na ala
de Covid-19 nesta sexta-feira (29) em uma
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) da rede
municipal de Aracaju
deixou quatro pacientes
mortos. Outros 35 precisaram ser transferidos às
pressas. A Prefeitura de
Aracaju não informou o
número de feridos. Havia 60 doentes na unidade. Uma mulher de
77 anos morreu durante
o processo de remoção
para um hospital de urgência da rede pública
estadual.
A identidade das pessoas mortas não foi divulgada. As chamas na
unidade Doutor Nestor
Piva, na zona norte da
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capital sergipana, tiveram início por volta
das 6h30. No local, dez
doentes aguardavam na
fila para acessar uma
vaga de UTI (Unidade
de Terapia Intensiva) em
outros hospitais.
Concebidas
para
prestar atendimento a
pacientes em casos de
urgência e emergência,
UPAs têm sido transformadas em hospitais improvisados diante da escassez de vagas na crise
sanitária provocada pela
Covid-19. Em São Paulo,
algumas UPAs chegaram
a triplicar seus leitos,
ocupando até consultórios.
Aracaju sofre com pacientes em filas para

conseguir um leito de
UTI há mais de três meses. Das 115 vagas disponíveis na capital sergipana, 97% estão ocupadas.
Há 22 doentes graves
aguardando.
Em abril, o Ministério
Público de Sergipe, por
meio de uma ação civil
pública, acionou a Justiça Federal para que a
União, o estado e o município implantem novos leitos de UTI até que
a fila esteja zerada.
Não adiantou. Na última semana, 22 leitos
foram fechados. Além
da ampliação de vagas,
os promotores pediram
a transferência urgente
dos pacientes que esperavam vaga.

Até o momento, a hipótese mais provável é
de que o incêndio tenha
sido ocasionado por um
curto-circuito no sistema de refrigeração.
Houve dificuldades na
remoção de pacientes
porque todos estavam
acamados.
Muitos doentes e
acompanhantes ficaram
ainda mais debilitados
após inalar fumaça. O
incêndio foi controlado
ainda na manhã desta
sexta.
Em nota, a gestão municipal informou que
está em tratativas para
buscar nova unidade de
atendimento em substituição aos leitos do Nestor Piva.
| FOLHAPRESS

COVID | Ministério definiu novas regras de vacinação

Bolsa sobe com forte alta da Petrobras
e bate novo recorde nesta sexta-feira
O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa
brasileira, renovou seu recorde nominal (sem
levar em conta a inflação) nesta sexta-feira
(28), ao subir 0,96%, a 125.561,37 pontos. O
índice foi apoiado principalmente pela forte
alta da Petrobras após o JPMorgan elevar a
recomendação de investimento na companhia,
destacando uma menor percepção de risco.
As ações preferenciais, e mais negociadas, da
estatal subiram 4,17% e as ordinárias (com direito
a voto), 5,78%, maior alta do Ibovespa na sessão.
Na semana, a Bolsa acumulou alta de 2,4%.
No mês, sobe 5,6% e no ano, 5,5%. Com a
performance desta sexta, o Ibovespa superou
os recordes anteriores de 125.323,53 pontos no
intradia e de 125.076,63 pontos no fechamento,
ambos registrados em 8 de janeiro deste ano. A
Sabesp teve a maior queda, caindo 4,74%.

Sistema nacional emite alerta de
emergência hídrica em cinco estados
O Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um
alerta conjunto de emergência hídrica para a
área da Bacia do Paraná, que abrange os estados
de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul,
São Paulo e Paraná. O documento prevê chuvas
abaixo da média entre junho e setembro na
região. É a primeira vez que o órgão emite um
alerta desta natureza. O SNM é coordenado pelo
Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia),
Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)
e Centro Gestor e Operacional do Sistema de
Proteção da Amazônia. O alerta também foi
subscrito por todos os órgãos federais ligados à
meteorologia, como a Agência Nacional de Águas.
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‘CRAQUE PROBLEMA’

Seleção revê conflitos
extracampo de Neymar

Jogador se apresenta em meio a litígio com a Nike, empresa parceira da CBF
Lucas Figueiredo / CBF

FOLHAPRESS
RIO DE JANEIRO

No mesmo dia em
que Neymar pousou de
helicóptero na Granja
Comary para se unir à
seleção brasileira na preparação antes dos jogos
contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias,
uma matéria do Wall
Street Journal reacendeu
o conflito entre o craque
e sua antiga fornecedora de material esportivo,
a Nike. Por sinal, a empresa norte-americana
é parceira tanto do Paris Saint-Germain, com
quem Neymar renovou
até 2025, quanto da CBF.
O embate se dá em
decorrência da versão
da Nike sobre o fim do
contrato entre as partes.
A companhia alega que
Neymar não colaborou
com uma investigação
interna para apurar uma
denúncia de abuso sexual e por isso encerrou
a relação comercial. O
caso chegou às instâncias internas da empresa
em 2018, quando uma
funcionária relatou o
episódio supostamente
ocorrido em 2016 — a
funcionária, que ainda
trabalha na empesa, afirma que o brasileiro teria

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

PG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Amanhã (30/05)
11h – Atlético-MG x Fortaleza

A terceira etapa da Copa F-Racers 2021 será
realizada neste sábado (29) no Kartódromo
Internacional San Marino, em Paulínia. Cerca de
70 pilotos estarão na pista, nas categorias Cadete,
F4 Jr, F400 e 125cc. As provas começam às 9h20,
com a categoria Cadete, e serão transmitidas
ao vivo pelo canal no Youtube do evento. Na
sequência, às 9h55, será a vez dos pilotos da 125.
A F4 Jr começa a disputa às 10h30 e, a F400, às
14h25. Os horários foram definidos de modo
a se evitar aglomerações nas dependências do
kartódromo, sobretudo nos boxes. A Copa é uma
das principais competições de kart do interior.

KART | Provas começam às 9h20 no San Marino
FÔLEGO | Neymar faz testes físicos na Granja Comary antes de jogos pelas Eliminatórias

tentado forçá-la a praticar sexo oral, em seu
quarto de hotel.
A assessoria de Neymar
nega tanto a acusação
como a justificativa da
Nike para o fim do contrato de patrocínio.
Em entrevista ao jornal
Folha de S.Paulo, o pai do
atacante afirmou que a
empresa estaria por trás
da denúncia. “Claro que
isso partiu da Nike depois da nossa saída. Muito estranho, todos saem
da Nike e são acusados
assim. Isso aconteceu

J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

• 1ª RODADA
Hoje (29/05)
19h – Cuiabá x Juventude
20h – Bahia x Santos
21h – São Paulo x Fluminense

Copa F-Racers realiza terceira
etapa neste sábado em Paulínia

Osvaldo Furiatto / Divulgação

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

GIRO POR AI

16h – Flamengo x Palmeiras
16h – Ceará x Grêmio
18h15 – Corinthians x Atlético-GO
18h15 – Chapecoense x RB Bragantino
18h15 – Athletico-PR x América-MG
20h30 – Internacional x Sport

com o Cristiano Ronaldo,
com o cara lá do basquete que morreu, o Kobe
[Bryant], eles passam a
ser denegridos, como o
Neymar está sendo. Se a
Nike quer chantagem, armação, vamos para cima
da Nike, então”, disse.
SELEÇÃO
A quinta-feira foi de
testes físicos no Centro
de Excelência da seleção, em Teresópolis, ambiente no qual as peculiaridades das relações
comerciais tomam for-

ma, tornam-se imagem.
Neymar tem pés valiosos.
E um vínculo pessoal
com a Puma, iniciado em
setembro de 2020.
Mas estar na seleção o
faz, por exemplo, aparecer todo uniformizado de
Nike — até no tênis. Nike
e a CBF são parceiras de
longa data: o primeiro
contrato, assinado em
1995, já foi motivo de CPI
e parte do Fifagate, por
conta da alegação de pagamento de propina ao
então presidente da CBF,
Ricardo Teixeira.

Arboleda será isolado e multado
por presença em festa ilegal
O São Paulo anunciou que o zagueiro Arboleda
será isolado e multado por ter ido a uma festa
clandestina na zona leste de São Paulo na
madrugada de sexta. “O São Paulo Futebol
Clube lamenta o ocorrido com o jogador Robert
Arboleda, nesta madrugada, na Zona Leste, da
Capital. Diante de tal fato, o atleta ficará isolado
nos próximos dias, sendo testado diariamente
até termos a convicção de que não se infectou. O
jogador será multado, e a punição administrativa
convertida em cestas básicas doadas ao G10
Favelas”, anunciou o clube. Arboleda foi flagrado
pela Polícia Civil. Havia 124 pessoas na festa.
Atualmente, devido à pandemia, casas de eventos
e shows não podem funcionar após as 21h.
Reprodução

Caso teria ocorrido em 2016
A ida de Neymar aos
Estados Unidos em
junho de 2016 rendeu
boas histórias e imagens para os sites de
fofoca que cobrem
cada passo dado pelos famosos. Foi nessa
viagem que o jogador
teria cometido um suposto ataque sexual
a uma funcionária da
Nike, que o denunciou
à empresa em 2018. A
história foi publicada
pelo The Wall Street
Journal na noite de
quinta-feira (27).
Segundo a reportagem, o caso envolvendo o brasileiro deu início a uma investigação
interna da empresa de
material esportivo, que
terminou por romper
o contrato de patrocínio com o atleta. Hoje,
Neymar é patrocinado

pela Puma. Em entrevista à reportagem, o
pai de Neymar negou
as acusações e afirmou
que a Nike faz chantagem com seu filho. O
jogador do Paris Saint-Germain (FRA) também nega ter cometido
o ataque sexual.
A lista de celebridades com as quais o
atacante brasileiro esteve em sua passagem
pelos Estados Unidos
em 2016 é extensa. Na
época, ele jogava pelo
Barcelona (ESP).
Logo no dia 1º de junho, Neymar se encontrou com Michael Jordan em Nova York. Ele e
o ex-atleta de basquete
participaram juntos de
uma campanha publicitária de roupas e calçados da Nike.
| FP

PUNIÇÃO | O jogador Arboleda, do São Paulo

Cássio volta aos treinos, e
Sylvinho faz atividade tática
O goleiro Cássio retornou aos treinos com bola
no CT Joaquim Grava. O capitão do Corinthians
havia sofrido uma fadiga muscular na coxa
direita no jogo da última quarta, contra o River
Plate, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana,
está recuperado e estará em campo na estreia do
Alvinegro no Brasileirão, no domingo. Em campo,
o técnico Sylvinho comandou um treino tático.
Com todo o grupo em campo, exceção aos
machucados Danilo Avelar, Jemerson, Xavier,
Cauê, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, a
comissão técnica iniciou a preparação para o
duelo diante do Atlético-GO no fim de semana.

ESPORTES
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Santos põe recomeço
à prova contra o Bahia
O Santos enfrenta o
Bahia neste sábado (29),
às 20h, no estádio Pituaçu, em Salvador, pela
rodada de abertura do
Campeonato Brasileiro.
O time paulista tem um
novo recomeço após o
fracasso nos dois torneios que disputou neste início de temporada.
Com um elenco enfraquecido desde o vice-campeonato da Libertadores, em janeiro, o
Santos tenta se recuperar no Brasileirão depois
dos tropeços das últimas semanas. A equipe
alvinegra não conseguiu
passar da primeira fase
do Campeonato Paulista
e da Copa Libertadores
da América.
Na estreia no Brasileiro, terá o técnico
Fernando Diniz pela segunda vez no comando.
Ele foi contratado para o
lugar do argentino Ariel
Holan, mas foi expulso
em seu primeiro jogo,
contra o Boca Juniors.
Dessa forma, não parti-
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cipou dos duelos frente
The Strongest (BOL) e
Barcelona (EQU).
Para encarar o Bahia, a novidade deve ser
a entrada do atacante
Marinho. Ele está recuperado de uma lesão
muscular que o deixou
afastado dos últimos
quatro compromissos.
Em relação ao último
jogo da Libertadores
- derrota para o Barcelona por 3 a 1 na terça-feira (25) -, Jean Mota e
Alison também ficam à
disposição.
Outra novidade no
elenco santista é a presença do meia-atacante
Marcos Guilherme. Ele
foi contratado por empréstimo do Internacional e já está inscrito para
defender o Alvinegro.
No entanto, deve iniciar
a partida no banco de
reservas.
O Bahia vive um momento melhor que o
Santos, com a conquista
da Copa do Nordeste.
| FOLHAPRESS

São Paulo estreia contra
Flu sem o peso do jejum
Equipe do Morumbi vive bom momento após conquista do Paulistão
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O São Paulo encara o
Fluminense neste sábado (29), às 21h, no
Morumbi, pela primeira
rodada do Campeonato
Brasileiro. O time dirigido por Hernán Crespo
entra em campo aliviado
e sem a pressão do jejum
de títulos após a conquista do Estadual sobre
o Palmeiras.
A seca de conquistas
era um dos grandes problemas do São Paulo nos
últimos anos. E com o
time embalado pela vitória do fim de semana
passado, a expectativa é
de uma campanha para
brigar por título também no Brasileirão. Ao
mesmo tempo em que
brilhou no Paulistão, o
Tricolor também se des-

tacou na Libertadores,
passando da primeira
fase sem sustos.
Para isso, o São Paulo conta com a base do
time que ficou em quarto lugar no ano passado
e foi líder durante boa
parte do tempo. Agora
com Crespo no comando, o Tricolor mudou
o esquema tático, que
agora tem três zagueiros,
e conta com algumas novidades, como o meio-campista Liziero.
Para encarar o Fluminense, a escalação ainda
não está definida. O lateral Daniel Alves está fora
por causa de uma lesão
no tornozelo, enquanto
o meia argentino Benítez é dúvida. Na defesa,
Arboleda foi afastado
por ter sido flagrado em
uma aglomeração nestes
tempos de pandemia.

Arquivo

JOGO | Time de Hernán Crespo estreia neste sábado

Já o Fluminense também vive bom momento. Apesar de perder a
final do Estadual para o
Flamengo, o time dirigido por Roger Machado
está embalado pela boa
campanha na Libertadores. O Fluminense passou de fase em primeiro

lugar em um grupo que
era considerado um dos
mais difíceis. Além disso, na última rodada,
aplicou uma vitória por
3 a 1 sobre o River Plate,
em Buenos Aires. O Flu
terá dois pontas jovens e
contará com a experiência de Fred e Nenê.

