Invasão
da Bolsa
Manifestantes do
MTST tomam a B3 em
protesto contra fome
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Viaduto na SP-304 é interditado
totalmente por prazo indefinido
DER vai vistoriar hoje um dos acessos a Santa Bárbara, no sentido Piracicaba, que já estava parcialmente
fechado há uma semana na Rodovia Luiz de Queiroz, depois que um caminhão danificou o dispositivo P6
Claudio Mariano / SB Notícias

Americana e
SB encurtam
prazo para 2ª
dose da Pfizer

‘Urina preta’:
paciente com
suspeita tem
quadro estável

03 Cidades

07 Cidades

Orçamento deve superar
R$ 1 bilhão pela primeira vez
A Prefeitura de Americana deve ter um orçamento bilionário
pela primeira vez na história, em 2022. A peça orçamentária
da cidade foi projetada em R$ 1.006.316.600,00, conforme
prévia anunciada nesta quarta-feira (22), em audiência pública
realizada pela Secretaria da Fazenda. O projeto completo deve
ser protocolado na próxima semana na Câmara para votação.
ACESSO A SANTA BÁRBARA | Viaduto sobre a SP-304, danificado, é interditado totalmente pelo DER

04 Cidades
PM / Divulgação

Americana
abre inscrição
para creches
A Secretaria de Educação
de Americana abrirá, de 27 a
30 de setembro, inscrições
para vagas em creches e
escolas de educação infantil da cidade. No caso das
creches, podem ser inscritas crianças com idade
entre quatro meses e três
anos.
07 Cidades

Entrega sem
nota para a
merenda vira
caso de Polícia
06 Cidades

HERÓIS | Uma recém-nascida de apenas 27 dias, que estava engasgada, foi salva por policiais militares na madrugada desta quintafeira (23), em Americana. A bebê foi levada às pressas pela mãe até a Base Comunitária da PM no Jardim Ipiranga, já com sinais de
asfixia, e conseguiu sobreviver graças às manobras de primeiros socorros feitas pelos policiais. A menina foi encaminhada ao Hospital da
P3
Unimed, onde foi submetida a exames, e passa bem.

Sexta, 24 de Setembro de 2021

OPINIÃO

/jor n altododia

Se te faz feliz, continue

30°
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MARCOS BARBOSA

Predomínio
de sol
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,10%
R$ 5,310

Euro
+ 0,48%
R$ 6,233

Bovespa
+ 1,59%
114.064 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.411 | 22/09/2021

07 - 26 - 29 - 34 - 43 - 44

Quina
Concurso 5.665 | 23/09/2021

37 - 43 - 49 - 61 - 66

Federal
Concurso 5.599 | 22/09/2021
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2º Prêmio
3º Prêmio
4º Prêmio
5º Prêmio

Bilhete
093201
002135
082089
024760
018606
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O que te faz feliz? Responda a si mesmo. Se não
me engano, nesse mesmo
espaço já trouxe um texto
com esta mesma indagação. É uma pergunta recorrente e que hoje me fez
chegar a uma conclusão.
Temos a mania de nos
questionarmos
sobre
tudo. Uma destas, e que
sempre fazemos, é sobre
o porquê de realizarmos
certas coisas ou de portarmos alguns gostos. A
verdade é que não existe
uma explicação. Talvez
seja por afinidade, por
nos fazer bem e feliz. Não
dá para significar tudo e o
tempo todo.
Muitos acreditam que só
vale a pena promover algo
se obtiverem retorno material ou financeiro. Tolice
total! Aquilo de que o melhor habita nos detalhes e
nas pequenas coisas, faz
todo o sentido e tem se
mostrado cada vez mais
verdadeiro.
Opiniões alheias e pessoas apontando o dedo
sobre aquilo que você faz
sempre existirá. Mas cabe
a você decidir o que fazer
com elas. E outra, isso diz

respeito apenas aos outros e não realmente sobre
você ou quem realmente
é. No fundo o que vale é a
sua satisfação pessoal e o
quanto é positivo a você.
Recentemente vi um vídeo publicado pela digital
influencer Lorelay Fox, em
que ela relatou o pensamento de um amigo sobre
o dinheiro. Ele disse que
o dinheiro que nós temos
ou ganhamos é para fazer
nossos amigos e familiares
felizes. Por dias, ela disse
ter se questionado sobre

Que você busque
realizar aquilo que
gosta ou que se
sinta bem

isso e até achado bobeira,
mas ao passar do tempo
ela pôde compreender
que de fato fazia sentido.
Inspirado nisso, refleti
sobre o assunto e cheguei
à conclusão que é verdade.
Claro, nosso dinheiro deve
servir, primeiramente, ao
nosso sustento. Mas já observou o quanto dedicar
gastos com outras pessoas
próximas nos satisfaz? Seja
através de um presente de
aniversário, uma lembrancinha ou até mesmo aquele docinho que você leva a
um amigo do trabalho.
Não que você precise
empregar um alto valor
realizando atos em prol

Verga mas não quebra

desse pensamento, não
se trata disso. Mas, indiretamente, fazemos isso às
vezes e sequer notamos
o quão importante é. Isso
inclui vezes em que você
pagou a pizza, aquela cervejinha a mais, ou aquela
carona que não faria sentido ser cobrada. São os pequenos gestos que fazem
a diferença e que trazem
prazer e satisfação a nós.
Longe de filosofar, a
ideia aqui é uma só. Que
você busque realizar aquilo que gosta ou que se sinta bem pela satisfação que
lhe causa. E que também
passe a observar os detalhes, as pequenas gentilezas e demonstrações
de afeto. É aquela velha e
antiga empatia que precisamos praticar e ter pelos
outros.
Tudo anda tão pesado,
ultimamente, que buscar
se apegar em situações
positivas e filantrópicas,
digamos assim, só tem a
contribuir para que tudo
isso que estamos passando se vá mais rápido.
Tudo importa, por mais
que você negue isso. E se
significa pra você, continue fazendo. Afinal, nem
tudo o que faremos na vida
será para uma grande plateia ou receberá grandes
elogios. O holofote nem é
tão bom assim o quanto
parece. Mais vale a satisfação pessoal ao julgamento
alheio. Se você acredita no
que faz, logo, é real. E se te
faz feliz, continue!

IMAGEM DO DIA
Divulgação

FRASE DO DIA

A caneta do
procurador-geral
da República
não será
instrumento de
peleja política

Santa Bárbara d’Oeste

Procurador-geral, ao tomar
posse ontem do 2º mandato

Gilberto Vicente da Silva
SEGURANÇA | Cerca de 220 motociclistas receberam orientações sobre trânsito

mais seguro, na quarta (22), na “Operação Cavalo de Aço”, em Hortolândia.
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Após as manifestações do Dia da Independência, a frase que
sintetiza a situação política brasileira no curto
prazo vem de um provérbio africano: “Árvore
que verga o vento não
quebra”. Portanto, vamos fazer uma incursão
no terreno pantanoso
da análise política, tentando entender quais
as implicações das manifestações de 7 de setembro sobre o cenário
econômico brasileiro.
Se estivéssemos assistindo a uma luta de
boxe, poderíamos dizer
que o saldo das manifestações foi um “empate técnico”. Ou seja,
se por um lado Jair Bolsonaro conseguiu a foto
desejada – milhares de
pessoas na rua apoiando seu Governo –, por
outro, o número de manifestantes não pode ser
considerado suficiente para dar respaldo a
qualquer
movimento
“fora das quatro linhas
da Constituição”. Acrescente-se a isso o fato
de não ter ocorrido nenhum dos cenários mais
adversos, como invasões de prédios públicos
e/ou conflitos entre manifestantes pró e contra
Bolsonaro, e chegamos
ao nosso veredito final:
por enquanto, a democracia por aqui “vergou,
mas não quebrou”. Mas
quais as consequências
disso daqui para frente?
Apesar de não ter havido nenhuma ruptura da
ordem institucional, não
dá para deixar de admitir que a situação política está mais tensionada
neste momento. As de-

FALECIMENTOS

AUGUSTO ARAS

Fale conosco

LUIS OTAVIO LEAL
ECONOMISTA-CHEFE DO
BANCO ALFA

clarações de Bolsonaro,
tanto em Brasília quanto, principalmente, em
São Paulo, aumentaram
o clima beligerante entre
o presidente e o STF.
O ponto de contato
mais importante entre a
crise política e a economia se dá, tanto através
das pesquisas de opinião
a respeito do governo de
Jair Bolsonaro, quanto
das que medem as chances de reeleição do incumbente. Quanto pior
for o desempenho do
presidente em ambas,
maior será a tendência
de tomar medidas populistas para reverter o seu
desempenho ruim. Isso
nos leva à questão fiscal
e à discussão do Orçamento de 2022.
A inflação mais alta
esperada para o final de
2021, por vários fatores,
entre eles a crise hídrica,
está reduzindo o espaço adicional que havia
no teto dos gastos para
acomodar, entre outras
demandas, um Bolsa Família “turbinado”. A essa
questão se soma o problema dos precatórios,
que agrava ainda mais a
situação. Enquanto isso,
o orçamento enviado
pelo Governo ao Congresso não direciona a
solução de nenhum desses problemas, até por
limitações legais.
Portanto, a conjunção
de um Governo enfraquecido pelo embate
com o Judiciário e a necessidade de aumentar
os gastos em um ano
eleitoral podem abrir
espaço para soluções
criativas para desatar o
tal “nó górdio” fiscal, o
que também não deve
ser bem aceito pelo
mercado.
Se colocarmos no
meio dessa confusão a
questão da cise hídrica
podemos dizer que estamos em meio a uma
“tempestade perfeita”,
em que os problemas
políticos, institucionais
e econômicos se retroalimentam.
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Faleceu ontem, aos 60 anos. Era filho de Raimundo Vicente da
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COVID-19
Prefeitura de Americana / Divulgação

Americana e SB já
reduzem intervalo
entre doses de Pfizer
Cidades seguem orientação do estado e antecipam a
2ª dose da marca de 12 para oito semanas (56 dias)
RENATO PEREIRA
E DA REDAÇÃO
REGIÃO

Seguindo decisão do
governo de São Paulo, as
prefeituras de Americana
e Santa Bárbara d’Oeste confirmaram nesta
quinta-feira (23) que irão
reduzir de 12 para oito
semanas o intervalo de
aplicação entre as duas
doses de vacinas da Pfizer
contra a Covid-19. Dessa
forma, quem recebeu a
primeira dose desse imunizante há pelo menos
56 dias (oito semanas) já
pode procurar os serviços
de saúde para receber a
segunda dose.
No caso de Americana,
o esquema está mantido:
é preciso agendar a aplicação da vacina.
Em Santa Bárbara, onde
não é preciso agendar, o
intervalo menor para as
vacinas da Pfizer já começa a valer a partir desta

sexta-feira, bastando os
moradores se dirigirem
a qualquer um dos três
pontos da campanha na
cidade.
A vacinação em Santa
Bárbara ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às
16h30, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso
(Rua Prudente de Moraes,
250, Centro), e Mirzinho
Daniel (Rua Bororós, s/
nº, Jardim São Francisco),
e na Casa de Maria (Rua
Mococa, 510, Jardim das
Laranjeiras). Aos sábados
os locais funcionam das
8h às 13h.
Já o prazo recomendado
entre a primeira e a segunda dose do imunizante da AstraZeneca/Oxford
segue em 12 semanas (84
dias), e no caso da Coronavac/Butantan, em até
28 dias depois da primeira
dose. Somente a vacina da
Janssen necessita de uma
dose única para a imunização completa.

VACINAS
DIFERENTES
De acordo com a Prefeitura de Americana, eventualmente a vacina da
Pfizer poderá ser aplicada
como segunda dose em
quem tomou AstraZeneca
na primeira fase da imunização – devido à falta
deste último imunizante
nos estoques. Apesar disso,
o intervalo entre as aplicações continua sendo de 12
semanas.
Em cidades da região,
como Campinas, por
exemplo, isso já tem ocorrido desde a semana passada – quando a prefeitura
passou a aplicar segundas
doses com Pfizer em decorrência da falta de AstraZeneca.
Raquel Silveira Bello
Stucchi, infectologista da
Unicamp, afirma que pessoas que tomam vacinas
de fabricantes diferentes
estariam até melhor imunizadas do que aqueles

Sumaré tem novo ‘Dia D’ de
vacinação contra Covid amanhã
A Secretaria de Saúde
de Sumaré informa que
recebeu uma nova remessa de vacinas contra o
coronavírus e irá realizar
neste sábado (25) mais
um “Dia D” de vacinação
com o objetivo de aumentar ainda mais a cobertura
vacinal na cidade, protegendo a população contra
os casos graves – e até a
morte – por Covid-19
A imunização amanhã
será das 9h às 15h, no Centro Esportivo Vereador
José Pereira, localizado na
Rua Sebastião Raposeiro
Júnior, 261, Vila Yolanda
Costa e Silva. Neste sábado, a vacinação estará disponível para os seguintes
públicos: 1ª dose - população a partir de 18 anos
de idade; 2ª dose - conforme data especificada no
comprovante de vacina-

que receberam as duas doses da mesma marca. “Não
há nenhum risco de aplicação de vacinas de plataformas diferentes. A maior
parte dos estudos mostra
até que a eficácia é melhor
nesses casos”, explica.
A médica lembra que
tecnologias distintas são
utilizadas para fabricação
de cada um dos imunizantes e, justamente por isso,
provocaria um resultado
melhor.
A vacina da Pfizer é produzida a partir da replicação de sequências de RNA
mensageiro, que desencadeia uma reação de defesa das células, enquanto a
AstraZeneca é criada partir
de um vírus vivo, o adenovírus, que também faz com
que o sistema imunológico
combata o coronavírus.

260 CoronaVac devolvidas
As doses de lotes interditados de CoronaVac que estavam em
estoque na Vigilância
Epidemiológica
de
Americana foram devolvidas ao DRS VII (Departamento Regional
de Saúde de Campinas)
nesta quinta-feira (23).
Ao todo, a cidade possuía 260 doses ainda
não aplicadas da remessa suspensa pela Anvisa
(Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) no
dia 3 de setembro.
A agência tomou a
medida após constatar
que os dados fornecidos
pelo laboratório Sino-

vac, parceiro do Instituto Butantan, não eram
suficientes para comprovar o envasamento
da vacina em “condições satisfatórias de
boas práticas de fabricação”. Na última quarta-feira (22), a Anvisa
determinou o recolhimento do imunizante.
Americana recebeu
21.940 doses que tiveram interdição cautelar,
e destas 21.680 foram
aplicadas. No entanto,
todos os vacinados estiveram sob monitoramento e nenhum problema foi registrado.
| RENATO PEREIRA

AMERICANA

PANDEMIA

DA REDAÇÃO
SUMARÉ

PFIZER | Americana e Santa Bárbara seguem estado e reduzem intervalo entre doses

ção; 3ª dose - população
acima de 60 anos de idade
(que recebeu a 2ª dose ou
dose única há seis meses)
e imunossuprimidos (que
receberam a 2ª dose ou
dose única há, pelo menos, 28 dias).
Para a primeira dose, é
necessário levar RG, CPF
e comprovante de residência (a população mais
jovem pode apresentar o
comprovante em nome
do responsável). Já para as
segunda e terceira doses
(dose de reforço), deverá
ser apresentado o comprovante de vacina. Para
os
imunossuprimidos,
será exigido documento
que comprove a doença
imunossupressora.
Os mesmos públicos
continuarão sendo vacinados a partir de segunda-feira (27), das 9h às
15h. A vacina será oferecida em todas as salas de
vacina das unidades de

Saúde do município e no
Centro Esportivo. Às terças e quintas-feiras, também no posto de vacinação da Vila Soma.
BALANÇO
O mais recente balanço da Secretaria de Saúde de Sumaré aponta
353.347 doses da vacina
contra o coronavírus
aplicadas na população
até o momento.
Deste total, 213.394
pessoas receberam a primeira dose; 138.877 estão
com o esquema vacinal
completo (receberam as
duas doses da vacina ou a
dose única) e outro 1.076
moradores receberam a
dose de reforço.

353.347
DOSES DE VACINAS JÁ
FORAM APLICADAS
EM SUMARÉ

PMs salvam recém-nascida
que estava engasgada
Uma recém-nascida de
apenas 27 dias, que estava engasgada, foi salva
por policiais militares na
madrugada desta quinta-feira (23), em Americana. A bebê foi levada
às pressas pela mãe até
a Base Comunitária da
PM no Jardim Ipiranga,
já com sinais de asfixia,
e conseguiu sobreviver
graças às manobras de
primeiros socorros feitas
pelos policiais.
Segundo o registro da
ocorrência, a equipe estava na Base Comunitária do
Jardim Ipiranga, na Avenida Iacanga, quando a mãe
compareceu, por volta das
2h50, extremamente nervosa, com sua nos braços.
A criança já estava inconsciente, com a face arroxeada, “denotando aspecto
avançado da falta de oxigenação do sangue arterial”.
De imediato, o cabo
PM Denipote e do Soldado PM Vinícius iniciaram

PM / Divulgação

FINAL FELIZ | PMs salvaram a menina de apenas 27 dias

o atendimento pré-hospitalar de emergência,
realizando a chamada
“manobra de Heimlich”.
Após os procedimentos,
a criança expeliu um líquido branco e voltou a
respirar.
A mãe, que não foi
identificada, e a filha foram conduzidas até o
Hospital Unimed, onde

o bebê foi atendido. A
criança passou por exame de raio-x e passa bem.
Os especialistas que
atenderam a menina disseram que a realização
do procedimento correto
para desobstrução das
vias aéreas por parte dos
policias foi primordial
para o salvamento da
criança.
| DA REDAÇÃO

CIDADES

Sexta, 24 de Setembro de 2021

04

AMERICANA

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

VETO AO EMPRÉSTIMO POR TELEFONE
Projeto de lei do vereador Vagner Malheiros (PSDB)
prevê que instituições financeiras de Americana sejam
proibidas de oferecer e fechar contratos de empréstimo
financeiro e cartão de crédito consignado com idosos,
aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica. A punição seria de R$ 200 mil por contrato celebrado. “Enquanto não entram em vigor regras reguladoras
para a oferta de crédito consignado para aposentados e
pensionistas, o assédio intenso de bancos e financeiras
a aposentados e pensionistas continua a ocorrer, com
oferta de tentadores empréstimos consignados”, relata
o vereador, na justificativa, salientando a contrariedade das práticas ao Código de Defesa do Consumidor e
Estatuto do Idoso.

VETO AO EMPRÉSTIMO POR TELEFONE (2)
De acordo com o vereador do PSDB, “muitos contratam sem a
plena capacidade de conhecimento do que se está contratando
e a consequência é o grande acúmulo de processos no Poder
Judiciário, bem como o sofrimento do contratante em estar
vinculado a prejuízos financeiros, gerando muito estresse e
comprometendo a saúde de idosos”. O tucano informa que o
projeto reconhece direitos do consumidor como “a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem”, em condições que podem não ficar
claras no oferecimento por telefone. Desta forma, sem cumprir
os requisitos, as instituições podem incorrer em vantagem sobre
o consumidor em função da idade e estado de saúde.

VINHEDO TURÍSTICA
O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) apresentou projeto
de lei nesta quarta-feira (22) para que Vinhedo seja classificada como MIT (Município de Interesse Turístico). Com essa
classificação, a cidade poderá receber recursos do Governo do
Estado para investir em ações de fomento ao turismo, contribuindo na geração de emprego e renda à população.

VINHEDO TURÍSTICA (2)
“Estivemos em reunião com o prefeito de Vinhedo, Dr. Dario
Pacheco, no mês passado e recebemos de sua equipe toda
a documentação necessária para que a cidade possa ser
reconhecida como MIT. Vinhedo atende a todos os critérios do
programa: tem potencial e atrativos turísticos, Conselho Municipal de Turismo, Plano Diretor de Turismo, serviço médico
emergencial, serviços de alimentação e hotelaria, infraestrutura básica e fácil acesso por várias rodovias. Elaboramos e protocolamos o projeto de lei e, agora, continuamos trabalhando
para que seja aprovado o quanto antes”, disse Dalben.

CENTRO DE GINÁSTICA RÍTMICA
Unir forças para garantir no futuro a construção de um
Centro Municipal de Ginástica Rítmica em Hortolândia. Com
esse objetivo o prefeito Zezé Gomes (PSL) determinou a
realização de um projeto executivo para a criação de um
centro de excelência onde será a casa hortolandense da
ginástica rítmica. A decisão foi tomada na semana passada,
durante encontro do prefeito com as representantes da
Associação de Mães da Ginástica Rítmica. Durante a reunião,
o prefeito destacou o novo olhar da Administração Municipal
com o esporte local e afirmou que, com o projeto executivo
em mãos, será possível buscar recursos junto aos deputados
e senadores da República.

Orçamento deve superar
R$ 1 bilhão pela 1ª vez
Projeção para 2022 da Prefeitura de Americana não tem aumento real
Crislaine Fernandes/ Prefeitura de Americana / Divulgação

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Para 2022, Americana
terá o orçamento projetado de R$ 1.006.316.600,00.
A prévia foi anunciada nesta quarta-feira (22), em audiência pública realizada
pela Secretaria da Fazenda.
O projeto completo, com
os detalhes das receitas e
despesas previstas, deve
ser protocolado na próxima semana na Câmara
para votação. Por lei, o prazo vai até 30 de setembro.
Do total projetado, R$
938 milhões são de receitas
correntes, ou seja, de custeio, para despesas como
as de pessoal, materiais e
prestação de serviços. Já R$
39 milhões são receitas de
capital, para investimentos, provenientes de convênios e obras contratadas.
São previstas ainda deduções do Fundeb (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação), e
outras receitas.
As despesas devem se
igualar à receita prevista, e
estão na ordem de R$ 895
milhões entre as correntes
e R$ 93 milhões de capital.
Há ainda uma reserva de
contingência de R$ 1,8 milhão e a do regime de Previdência, de R$ 15,7 milhões.
De acordo com a secretária da Fazenda, Simone
Inácio de França Bruno, as
projeções são com base em
correções previstas para o
próximo ano. Apesar de superar a casa do bilhão, não
se pode falar em aumento real. Porém, eventuais
investimentos podem ser
acrescidos, como linhas
de crédito para obras que
venham a ser contratadas.
“Os números estão dentro da expectativa real da
economia, na capacidade
do município. Nos últimos
três anos, conseguimos

Perdas e
ganhos em
algumas áreas

AUDIÊNCIA | Secretaria da Fazenda apresenta proposta

DESPESAS PREVISTAS
O orçamento previsto para algumas das principais áreas da
administração em 2022
Cultura e Turismo – R$ 18,5 milhões
Esportes – R$ 10,4 milhões
Habitação – R$ 3,7 milhões
Meio Ambiente – R$ 8,6 milhões
Assistência Social – R$ 23,8 milhões
Obras – R$ 103 milhões
Fonte: Secretaria da Fazenda (previsão para 2022)

cumprir cerca de 95% do
que estava previsto no orçamento anual”, informa,
mesmo com as demandas
da pandemia. A reserva de
contingência, por exemplo,
é mantida para emergências como esta, do contexto
sanitário.
IMPOSTOS
Ainda não foi divulgado
o quanto é esperado de arrecadação com cada tributo, como o ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISSQN (Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza).
Mas, das despesas previstas por órgão, a Educação detém a maior cifra do
orçamento em milhões (R$
194,5), seguida da Saúde

(R$ 161), Departamento de
Água e Esgoto (R$ 134,8) e
Fazenda (R$ 79,6). Para a
Câmara Municipal devem
ser destinados R$ 30,3 milhões. Fundação Saúde de
Americana, Guarda Municipal e Instituto de Previdência devem deter R$
67,2, R$ 63,1 e R$ 41,1 milhões, respectivamente.
Quando for protocolado
na Câmara, o projeto deverá receber emendas dos
vereadores, que podem ser
sugeridas em áreas distintas. A aprovação deve ser
feita em dois turnos.

194,5
MILHÕES DE REAIS É O
ORÇAMENTO PARA A
EDUCAÇÃO - AMAIOR FATIA

Na
comparação
com o projeto aprovado no ano passado,
de R$ 941.790.423,00
previstos para 2021, as
projeções de despesas
de algumas áreas tiveram incremento e outras, redução, se consideradas as funções
de governo. A Câmara,
por exemplo, terá quase R$ 2 milhões a menos. No entanto, o Legislativo já se prepara
para economizar com
aluguel a partir do próximo ano, e chegou a
devolver recursos neste ano, durante a pandemia.
A Assistência Social
deve ter um gasto menor (R$ 21 milhões) em
comparação ao previsto para o ano atual (R$
24,6 milhões). O mesmo para Direitos da
cidadania (R$ 2,9 milhões para 2022 e R$ 6
milhões atualmente).
Comércio e serviços
terão maior aporte (R$
3,2 milhões) em relação ao previsto neste
ano (R$ 1,6 milhão),
possivelmente dentro
dos planos do Comitê
de Retomada Econômica anunciado recentemente.
Desporto e Lazer
terão R$ 10,4 milhões (ante R$ 9,7
mi) e Transporte, R$
1,8 milhão (ante R$ 1
milhão). A reserva de
contingência, no entanto, encolherá dos
atuais R$ 13,4 milhões
previstos para R$ 1,8
milhão.
| DZ

SB e Hortolândia têm audiência nesta sexta
Depois de Americana, que apresentou sua
proposta de orçamento
para 2022 em audiência pública na última
quarta-feira (22), hoje
será a vez das administrrações municipais de
Santa Bárbara d’Oeste e
Hortolândia revelarem
suas projeções para o
próximo ano. Em am-

bas as cidades, haverá
audiência pública - todas abertas à participação popular.
A realização das audiências atende às
disposições do artigo
48, parágrafo único,
da Lei Complementar 101/2000 e do artigo 44 da Lei Federal
10.257/2001.

Em Santa Bárbara, a
audiência pública será
às 14h30, no Anfiteatro Municipal Detinha
Dagnoni.
Em Hortolândia o
evento está marcado
para iniciar às 10h. Por
conta da pandemia da
Covid-19, a audiência
será realizada de forma
remota.

Os interessados em
acompanhar
devem
acessar o link https://
bit.ly/3u7ysMH.
Após as audiência pública, as projeções orçamentárias são transformadas em projetos
de lei, que seguem para
as respectivas Câmara
para votação.
|DZ E DA REDAÇÃO
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DER interdita hoje viaduto na SP-304
Acesso a Santa Bárbara pela Luiz de Queiroz, no sentido Piracicaba, será avaliado após caminhão danificá-lo
Claudio Mariano / SB Notícias

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informa que o viaduto existente na altura
do quilômetro 139 da
Rodovia Luiz de Queiroz
(SP 304) será totalmente interditado a partir
das 9h desta sexta-feira
(24), em Santa Bárbara
d’Oeste.
A interrupção será
necessária para que os
engenheiros do departamento façam uma vistoria no local para analisar
a situação do acesso.

O viaduto, que dá
acesso a Santa Bárbara,
no sentido Piracicaba,
já estava parcialmente
bloqueado desde o último final de semana, depois que um caminhão
provocou danos na estrutura, na última sexta-feira (17).
Segundo o DER, o final da análise que será
feita nesta sexta, os engenheiros do órgão irão
informar os serviços que
deverão ser realizados
no viaduto.
A interdição de vistoria
irá continuar pelo menos
até a semana que vem.

O DER não informou
nenhum tipo de prazo
ou previsão para reabertura do dispositivo – que
depende da avaliação a
ser feita nesta sexta.
ROTAS
ALTERNATIVAS
Segundo o DER, para o
acesso à cidade, via pista
leste da SP-304, deve-se
ir até o trevo no km 137.
Para veículos saindo
de Santa Bárbara , deve-se ir até o trevo do
km 140 da Rodovia dos
Bandeirantes, retornar
e acessar o município a
partir de lá.

SP-304 | Viaduto já estava parcialmente bloqueado desde o final de semana passado

HORTOLÂNDIA

NOVA ODESSA

Vereadores denunciam entrega sem Postes com luminárias LED
nota de produtos da merenda escolar começam a ser instalados
RENATO PEREIRA
E DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

A Polícia Civil deve investigar a entrega de 2,4
toneladas de carne e 408
unidades de margarina
feita sem nota fiscal por
volta das 15h desta quinta-feira (23) ao setor de
merenda escolar da Prefeitura de Nova Odessa.
O caso foi registrado
em Boletim de Ocorrência depois que os
vereadores Cabo Natal (Avante), Levi Tosta
(DEM) e Wagner Moraes
(PSDB) acionaram a PM
(Polícia Militar) por não
conseguirem vistoriar os
produtos enquanto eles
eram descarregados.
Uma denúncia de suposta irregularidade teria
motivado os vereadores
a acompanhar pessoalmente o recebimento dos
alimentos.
“É um crime contra a
economia popular. Acio-

namos a PM para registrar os fatos. E aí vamos
apurar. O motorista não
quis falar conosco, até
tentou sair do local, eu
mesmo tirei a chave do
caminhão. É estranho. A
empresa não foi identificada, o motorista também não quis falar. A
nossa preocupação é a
qualidade do produto, a
procedência”, relatou o
vereador Natal, em vídeo
publicado no site Varal de
Notícias.
O vereador Wagner
Moraes disse haver “indícios de irregularidades” e
“suspeita de um processo licitatório ocorrido de
maneira irregular”.
Os vereadores disseram
não ter tido acesso nem ao
nome da empresa que entregou as mercadorias e que
o motorista, único que estava no veículo, com placas de
São Paulo, não quis falar. Os
parlamentares falaram em
levar o caso ao Ministério
Público para apuração.

OUTRO LADO
Em nota oficial, a prefeitura afirma que se trata de uma doação e que
os produtos têm origem
regular, em conformidade com as normas sanitárias.
“Por motivos que desconhecemos, o transporte foi feito pela empresa doadora sem a
respectiva nota fiscal.
No entanto, já foi providenciada e apresentada
nesta data às autoridades”, informou a prefeitura em nota oficial no
final da tarde.
Como se trata de produto perecível, a carne
permaneceu no setor
de merenda escolar, que
funciona em imóvel anexo à Secretaria de Saúde
de Nova Odessa.
A prefeitura diz ainda
que o recebimento dos
produtos sem o devido
documento fiscal será
apurado em procedimento administrativo.
Divulgação

DENÚNCIA | PM foi acionada após entrega sem nota ser denunciada por vereadores

Divulgação

ILUMINAÇÃO | Postes sendo instalados na Avenida Ana Thereza Cecon Breda

Ao passar pela avenida
Thereza Ana Cecon Breda, a população já observa as mudanças implantadas pela Prefeitura de
Hortolândia no projeto
de remodelação da via.
Mais uma etapa de obras
foi iniciada.
Agora, as equipes da
Administração Municipal
erguem os postes de iluminação com tecnologia
LED, estruturas que garantirão uma via mais iluminada, com economia.
De acordo a Secretaria de
Planejamento Urbano e
Gestão Estratégica, esta
primeira etapa acontece
desde o trecho onde foi
implantado o portal de
boas vindas, na altura do
bairro Chácaras Recreio
Alvorada, até o IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo).
“Serão implantados 68
postes ornamentais. São
60 postes de 12 metros de

altura e outros 8 postes
com quatro metros de altura. As luminárias serão
distribuídas nestes postes
ornamentais, instalados
no canteiro central da
avenida”, explica a diretora de iluminação pública
da Prefeitura, Fernanda
Cândido de Oliveira.
De acordo com a Secretaria de Obras, a remodelação da via começou
com a duplicação do trecho e incluiu a construção do portal e de ciclovia, estando esta última
intervenção ainda em andamento. “O objetivo da
obra é oferecer melhorias
para pedestres, ciclistas e
motoristas, além de benefícios para a população
da região”, explica o secretário de Obras, Sérgio
Torrecillas.
ILUMINA
Existe um canal na
internet para facilitar a
solicitação e o acompa-

nhamento de serviços relacionados à iluminação
pública. Por meio do site
https://iluminahortolandia.com.br/, o munícipe
consegue pedir serviços
como, por exemplo, a
troca de lâmpadas queimadas nos postes de
ruas, avenidas, praças,
parques e espaços públicos.
O portal disponibiliza, ainda, informações à
população sobre o projeto de modernização em
andamento, ação que
contempla a troca das
lâmpadas antigas por luminárias de LED, nas ruas
de toda a cidade, além
de trazer o cronograma
deste serviço, detalhes de
projetos e as metas e objetivos da ação.
Quem acessar o site, já
encontra informações em
tempo real de pontos modernizados na cidade e da
economia que a ação já
rendeu ao município.
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AMERICANA
Fabiane de Paula / Divulgação

Mulher com suspeita da
‘doença da urina preta’
tem quadro estável
Paciente de 31 anos, que pode ter contraído a
Síndrome de Haff, permanece no hospital da Unimed
DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Permanece internada
em Americana a mulher
de 31 anos com suspeita de ter sido acometida
pela “doença da urina
preta”, a Síndrome de
Haff. O hospital Unimed
informou ontem que o
quadro da paciente era
estável.
A prefeitura foi questionada nesta quinta-feira (23) sobre avanços na
investigação do caso pela
Vigilância
Epidemiológica, sobre eventuais
contatos da paciente em
locais em que a doença foi registrada e se há
mais casos suspeitos no
município. Informou que
“a Vigilância Epidemiológica aguarda orientação
da Secretaria Estadual da
Saúde sobre as condutas”
e que nenhum outro caso
suspeito foi identificado.
O Executivo reforçou
ainda que “não há ‘locais’

de incidência da doença
no município, mesmo
porque se trata de um
caso isolado, suspeito e
em andamento”.
A doença é referenciada também como rabdomiólise, causada por
uma toxina encontrada
em alguns peixes como
tambaqui e crustáceos
como lagosta e camarão, quando não são
guardados na temperatura correta.
Atualmente, o estado
do Amazonas possui 78
casos suspeitos da síndrome. São 63 em investigação e 15 descartados.
O estado já passou por
dois surtos, um em 2008,
com 27 casos, e o segundo em 2015, onde registrou 74 casos. A paciente
de Americana não teria
histórico de viagens recentes que pudessem indicar a ingestão num dos
locais com incidência,
que ocorre em ao menos
quatro estados do Brasil.

SINTOMAS
Entre os sintomas que
a doença causa estão rigidez muscular de forma
repentina,
dormência
no corpo, dores no peito
e na cabeça, fadiga e a
urina cor de café. Esses
sinais podem se manifestar 24 horas após o consumo de peixe cozido, lagostim e outros frutos do
mar contaminados.
“É uma doença que
foi descoberta em 1924,
na Europa. Rara, nada
mais é do que uma intoxicação alimentar por
uma toxina que não é
eliminada pelo calor. Então, o peixe cozido pode
transmitir a doença. Não
é frequente e não se tem
ainda essa toxina identificada”, informa o infectologista Max Igor Banks
Ferreira Lopes em reportagem de Sandra Capomaccio para o Jornal
da USP. Ele é coordenador do Ambulatório de
Doenças Infecciosas do

SÍNDROME | A doença é causada por uma toxina encontrada em alguns peixes

Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina
da Universidade de São
Paulo.
Ele explica ainda que,
como a eliminação dessa
toxina é feita pelos rins,
muitas pessoas podem
ter insuficiência renal.
Portanto, reforça a importância de se procurar
um atendimento médico
o quanto antes, para que
a toxina possa ser eliminada o mais rapidamente possível.
(Com Agência Brasil)

É uma doença que foi descoberta
em 1924, na Europa. Rara, nada
mais é do que uma intoxicação alimentar
por uma toxina que não é eliminada pelo
calor. Então, o peixe cozido pode transmitir
a doença. Não é frequente e não se tem
ainda essa toxina identificada
MAX IGOR LOPES
Infectologista

ADMINISTRAÇÃO

Educação de Americana abre inscrições para creche e pré-escola
Arquivo / TodoDia Imagem

DA REDAÇÃO
AMERICANA

VAGAS | Inscrições nas unidades podem ser feitas no período de 27 a 30 de setembro

A Secretaria de Educação de Americana abrirá,
de 27 a 30 de setembro,
inscrições para vagas
em creches e escolas de
educação infantil da cidade. No caso das creches, podem ser inscritas
crianças com idade entre
quatro meses e três anos.
As crianças precisam ter
quatro meses completos
até o último dia de inscrição, ou seja, nascidas
a partir de abril de 2018 a
maio de 2021.
Segundo a prefeitura, as
inscrições devem ser realizadas das 8h às 12h e das
13h às 16h, em todas as
unidades. As unidades assistenciais, que trabalham
em parceria com a prefeitura, também são postos
de inscrições.
Para efetivar as inscrições, é necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de
nascimento ou RG da
criança; comprovante de

endereço no nome dos
pais ou dos responsáveis
legais; comprovação e
justificativa para endereço indicativo caso o endereço utilizado para fins
de classificação não for o
residencial e comprovante de trabalho da mãe da
criança se ela declara que
está trabalhando.
No caso de declarações
de trabalho ou de residência assinadas por terceiros, quando este não
estiver presente para assinatura, a escola solicitará reconhecimento de
firma ou cópia do documento (RG ou CNH) do
signatário.
PRÉ-ESCOLA
Já a inscrição para pré-escola será realizada de
forma on-line. Os responsáveis pelas crianças com
acesso à internet poderão
realizar a inscrição diretamente por meio do link:
http://demanda.seducpma.com/preescola. Quem
não tiver acesso à internet
poderá procurar a unida-

de escolar mais próxima
de sua residência para
efetuar a inscrição.
Crianças
residentes
em Americana que completem quatro anos nos
meses de abril, maio ou
junho de 2022 e que já
estejam matriculadas regularmente no Maternal
2 em escolas particulares
ou de outros municípios
em 2021, poderão ser inscritas para a pré-escola.
Do mesmo modo, as
crianças que completem
cinco anos nos meses de
abril, maio ou junho de
2022 e que já estejam matriculadas regularmente
na 1ª etapa de pré-escola
em escolas particulares
ou de outros municípios
em 2021, poderão ser inscritas para a 2ª etapa de
pré-escola. As crianças
que, em 2021, já estão matriculadas no Maternal 2
das unidades municipais,
assistenciais e filantrópicas ou que são atendidas
pelo programa “Creche
para Todos” não necessitam realizar as inscrições.
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INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA
Waldemir Barreto / Agência Senado

MP-SP cria força-tarefa
para investigar denúncias
contra Prevent Senior
Após depoimento de diretor na CPI da Covid, Ministério
Público do Estado determina “atenção total” ao caso
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O MP-SP (Ministério
Público Estadual de São
Paulo) criou nesta quinta-feira (23) uma força-tarefa para investigar as
denúncias contra a operadora de saúde Prevent
Senior. Os promotores
Everton Zanella, Fernando Pereira, Nelson dos
Santos Pereira Júnior e
Neudival
Mascarenhas
Filho farão parte desse
grupo. O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, determinou “atenção total” à investigação
desse caso.
A empresa já é alvo de
investigações no MP, na
Polícia Civil e na CPI da
Covid por supostamente
pressionar seus médicos conveniados a tratar
pacientes com substâncias do “kit covid”, como
hidroxicloroquina, contraindicada para a Covid-19. Órgãos de atenção ao consumidor e a
ANS (Agência Nacional
de Saúde Suplementar)
também avaliam a conduta da Prevent, acusada
ainda de ter conduzido

um estudo sobre a eficácia da hidroxicloroquina
sem avisar pacientes nem
seus parentes. Tal estudo
teria omitido mortes de
pacientes, influenciando
o resultado para dar a impressão de que o medicamento seria eficaz.
De acordo com relatos,
a empresa se alinhou ao
discurso de Jair Bolsonaro
(sem partido) e do governo federal. Na contramão
da ciência, o governante
tem sido entusiasta desde
o começo da pandemia
do uso de remédios comprovadamente ineficazes
para o enfrentamento à
Covid-19 — na terça-feira, por exemplo, durante
discurso na Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), o presidente voltou
a defender o falso tratamento precoce com esses
medicamentos.
Apesar de uma série
de relatos de médicos e
pacientes, e centenas de
documentos
colhidos
desde o começo do ano
por parte da Promotoria,
a empresa vem argumentando ao MP que não havia orientação direta para

uso da hidroxicloroquina
ou cloroquina porque os
médicos são livres para
prescrever o medicamento que julgarem mais adequado para cada paciente. A empresa também
nega que tenha adulterado qualquer estudo clínico. Há suspeita de que
pacientes que morreram
em decorrência da Covid
tiveram seus atestados de
óbito emitidos sem referência à doença causada
pelo coronavírus, como
a mãe do empresário Luciano Hang, apoiador do
presidente Bolsonaro.
Em depoimento à CPI
da Covid, ocorrido na
quarta (22), o diretor-executivo da empresa, Pedro
Batista Júnior, argumentou que o dossiê contra
a operadora enviado à
comissão reunindo as
denúncias investigadas
inclusive pelo MP contém informações “manipuladas” por médicos
demitidos da rede. Ele,
no entanto, admitiu que
a operadora recomendou
que os médicos alterassem o CID de pacientes
com Covid após 14 ou 21
dias do diagnóstico.

PROCURADOR-GERAL

Aras toma posse para 2º mandato
e diz que não fará ‘peleja política’
Divulgação

Com um discurso contundente em defesa do
seu primeiro mandato, Augusto Aras tomou
posse nesta quinta-feira
(23) para mais dois anos
à frente da PGR (Procuradoria-Geral da República). Em claro recado
aos adversários de Jair
Bolsonaro que exigem
ação contra condutas do
presidente da República,
ele afirmou que “a caneta do procurador-geral
da República não será
instrumento de peleja
política, menos ainda de
perseguição”.
A cerimônia ocorreu
no Palácio do Planalto e
foi restrita a um número
reduzido de convidados.
Em quarentena após a

ARAS | Novo mandato

viagem aos Estados Unidos e o diagnóstico de
Covid do ministro Marcelo Queiroga (Saúde),
Bolsonaro acompanhou
a solenidade por vídeoconferência.
“O autocontrole coí-

be eventual e indevida
militância partidária ou
eventualmente ideológica que, por ventura,
prejudique a imparcialidade com que devemos atuar”, disse Aras,
prometendo alargar “a
avenida do equilíbrio, da
imparcialidade e da independência”.
O PGR, indicado ao
cargo por Bolsonaro e
fora da lista tríplice da
categoria, disse que é
preciso afastar a “mosca
azul machadiana”, a pairar “sobre qualquer um
que exerça parcela de autoridade e poder, sendo
necessário o repelente, a
prudente autocontenção
institucional”.
| FOLHAPRESS

CPI | Senadores Humberto Costa, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues em entrevista

CPI convoca empresário bolsonarista Luciano Hang
Os senadores da CPI
da Covid aprovaram requerimento de convocação do empresário bolsonarista Luciano Hang,
dono da rede de lojas
Havan. O requerimento
do relator Renan Calheiros (MDB-AL) foi apresentado durante a sessão
desta quinta-feira (23),
que considerou “fundamental” ouvi-lo antes do
encerramento dos trabalhos da pandemia. Hang
é apontado como membro do chamado “gabinete paralelo”. O empresário defende práticas
negacionistas no enfrentamento, entre elas o tratamento precoce.
Durante sessão, o
empresário e diretor
institucional da Precisa
Medicamentos, Danilo

Trento, usou o habeas
corpus obtido junto ao
Supremo Tribunal Federal e respondeu poucas
perguntas
colocadas
pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL). Trento se recusou a fazer o
juramento de dizer a verdade. Quando questionado sobre informações
envolvendo a negociação da compra da vacina
Covaxin, intermediada
pela Precisa Medicamentos, respondeu que,
como diretor institucional, não é de sua responsabilidade atuar em
negociações.
O presidente da comissão, senador Omar
Aziz (PSD-AM), ironizou
o silêncio do depoente,
pedindo um gravador
para evitar que ele se

cansasse ao responder
“senhor relator, vou permanecer em silêncio”.
BATE-BOCA
A CPI da Covid voltou
a registrar uma forte discussão ontem, desta vez
com bate-boca, ofensas
e uma quase agressão
física. O relator Renan
Calheiros chamou o governista Jorginho Mello
(PL-SC) de “vagabundo”, que reagiu ofendendo o relator com termos
como “picareta, ladrão
picareta”. A discussão
começou quando Renan disse que Jair Bolsonaro negociou com
empresas de pouca credibilidade, que buscavam fraudar licitações e
obter vantagens.
| FP

DATAFOLHA

Piora a avaliação do Congresso, que
tem trabalho reprovado por 44%
Em meio à crise institucional provocada pelo
presidente Jair Bolsonaro, aumentou a erosão da
imagem do Legislativo.
Para 44% dos brasileiros,
o trabalho de deputados
federais e senadores é
ruim ou péssimo. É o que
revela pesquisa do Datafolha feita de 13 a 15 de
setembro, na qual foram
ouvidas 3.667 pessoas
com mais de 16 anos em
190 cidades. A margem
de erro é de dois pontos
percentuais para mais ou
menos.
É uma reprovação
equivalente aos 45%
que achavam o trabalho
parlamentar ruim ou
péssimo em dezembro

de 2019, numericamente a pior marca da atual
legislatura. Em relação
ao mais recente levantamento, é uma piora: em
julho, desaprovavam os
congressistas 38%.
Naquela rodada, 14%
achavam o trabalho no
Congresso bom ou ótimo, índice que oscilou
negativamente
para
13%. Consideram o trabalho regular 40%, ante
43% há dois meses. Não
souberam opinar 3%.
No período houve o
desenrolar da crise do
voto impresso, que opôs
Bolsonaro ao Judiciário,
mas também ao Congresso: por iniciativa de
aliados seus, uma PEC

(Proposta de Emenda
Constitucional) foi colocada a voto para reinserir o instrumento nas
eleições. Ela acabou não
conseguindo o número
de votos suficientes.
Há outras insatisfações
com o Congresso. Como
a mesma pesquisa do
Datafolha mostrou, 56%
dos brasileiros deseja a
abertura de um processo
de impeachment contra
Bolsonaro, ato que é privativo do presidente da
Câmara.
Há dezenas de pedidos
na mesa de Arthur Lira
(PP-AL), mas ele não deu
seguimento ou arquivou
nenhum deles.
| FOLHAPRESS
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Comissão aprova reforma
que mantém estabilidade

Limite de R$ 1 mil à noite em transferências
no Pix passa a valer em 4 de outubro, diz BC

Texto-base de projeto aprovado nesta quinta também prevê corte de salário
Reila Maria / Câmara dos Deputados

DANIELLE BRANT
FOLHAPRESS

A comissão especial
que analisa as mudanças
no serviço público aprovou nesta quinta-feira
(23) o texto-base da reforma administrativa. Apresentada pelo governo Jair
Bolsonaro para endurecer as regras do funcionalismo, a proposta acabou por manter previsão
de estabilidade a todos
os servidores, ainda que
com possibilidade de demissão por desempenho
insuficiente, e com dispositivo que estipula corte
de salário em até 25% em
caso de crise fiscal. O texto-base foi aprovado por
28 votos a 18. Os deputados ainda precisam votar
sugestões de modificações à proposta.
Ao final desta etapa, a
PEC (Proposta de Emenda à Constituição) segue
para o plenário da Câmara dos Deputados, onde
precisa do apoio mínimo
de 308 dos 513 deputados, em votação em dois
turnos, para ser aprovada. Se passar, o texto irá
ao Senado. Lá são necessários os votos de 49 dos
81 congressistas, também
em votação de dois turnos.
Para afastar qualquer
risco de derrota, partidos

PROPOSTA | O deputado Arthur Maia, relator do projeto

da base do governo trocaram membros da comissão e os substituíram
por deputados favoráveis
à reforma. Inicialmente, o colegiado era composto por 34 membros.
O número foi ampliado
para 47 ao longo das atividades, de acordo com
o presidente Fernando
Monteiro (PP-PE).
Com bancada de oito
deputados, o Novo, defensor das mudanças no
serviço público, conseguiu emplacar quatro
integrantes entre os titu-

lares do colegiado e três
entre os suplentes.
O PL também trocou
integrantes e colocou na
comissão, por exemplo, o
deputado Giovani Cherini (RS), conhecido defensor do governo.
A mudança surtiu efeito. Na noite desta quarta-feira (22), um requerimento para retirada de
pauta recebeu 22 votos
contrários e 19 favoráveis. Nesta quinta, o placar foi muito mais amplo: 31 votos contrários e
15 favoráveis.

O relator, Arthur Maia
(DEM-BA),
promoveu
uma série de mudanças
em relação ao texto aprovado na CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça). Ele retirou dois tipos
de vínculos previstos na
PEC original: o por prazo
indeterminado e o de experiência como etapa de
concurso público.
Maia, em seu parecer,
definiu que todos os servidores públicos terão direito à estabilidade após
cumprirem três anos de
estágio probatório. Os
novos entrantes poderão perder o cargo caso
tenham avaliação de desempenho insuficiente,
em análise que será feita
em plataforma digital e
contará com a participação do usuário do serviço
público.
Segundo o texto, com
duas avaliações insatisfatórias consecutivas ou
três intercaladas, no período de cinco anos, haverá necessidade de apurar a responsabilidade do
servidor por seu desempenho.
O parecer indica que
esses períodos “asseguram a constatação do
fracasso de medidas corretivas obrigatoriamente
implantadas após um
primeiro resultado negativo”.

MANIFESTAÇÃO

MTST invade prédio da Bolsa de Valores de SP
Reprodução

Manifestantes
do
MTST (Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto)
e da frente Povo Sem
Medo invadiram o edifício-sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3),
na região central da capital, no início da tarde desta quinta-feira (23), em
protesto contra a fome.
A ideia foi a de fazer
uma manifestação simbólica para evidenciar a
gravidade do problema
da fome no Brasil atualmente, que ocorre de
maneira simultânea ao
enriquecimento dos estratos mais ricos do país,
dizem os organizadores.
Na base do processo,
afirmam, estão as políticas do governo Jair Bolsonaro. Segundo a B3, a
manifestação ocorreu de
forma pacífica, não ten-
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O BC (Banco Central) divulgou nesta quinta-feira
(23) que o limite de R$ 1.000 para operações em
canais digitais com Pix e TED (Transferência
Eletrônica Disponível) entre pessoas físicas à
noite, entre 20h e 6h, começa a valer em 4 de
outubro. O objetivo, segundo a autarquia, é
aumentar a segurança e reduzir a vulnerabilidade
dos sistemas às ações de criminosos. As medidas
foram anunciadas no mês passado, mas ainda não
tinham data de implementação. A medida também
valerá para cartão de débito quando utilizado
para fazer transferência, com o WhatsApp Pay, por
exemplo. Esse limite poderá ser modificado pelo
cliente. Em operações realizadas durante o dia,
permanece a regra de que o limite oferecido para o
Pix tem que ser o mesmo da TED.
Arquivo / TodoDia Imagem

SEGURANÇA | Limite passa a valer das 20h às 6h

Arrecadação federal sobe 7,25% e bate
recorde em agosto, com R$ 146,5 bilhões
A Receita Federal registrou uma arrecadação de
R$ 146,5 bilhões em agosto, um recorde para o
mês, já considerando números atualizados pela
inflação. O resultado representa um crescimento
real de 7,25% na comparação com agosto do
ano passado. Em relação ao mesmo período de
2019, quando não houve impacto da pandemia,
os dados de agosto de 2021 registraram alta
real de quase 9%. O balanço foi divulgado pelo
Ministério da Economia nesta quinta-feira (23).
No acumulado de janeiro a agosto, a arrecadação
de impostos somou R$ 1,199 trilhão. Isso significa
uma alta real de 23,5% na comparação com o
mesmo período de 2020, e também recorde na
série histórica iniciada em 1995. Apesar do dado
positivo, o crescimento da arrecadação perdeu
força. A alta das receitas foi de 67% acima da
inflação em maio, 46% em junho e 30% em julho.

EUA anunciam corte de 85% de gases
usados em refrigeração até 2036

INVASÃO | Manifestantes ocupam prédio da Bolsa de Valores de SP nesta quinta-feira

do havido impacto para
as operações de mercado.
Os manifestantes ficaram em um local de acesso público, de entrada
livre, chamado de Espaço B3, onde ficaram por
aproximadamente uma
hora, no início da tarde.

Na sequência, continuaram o ato em frente ao
edifício.
“Estamos
acompanhando a situação calamitosa do país, 19
milhões de pessoas passando fome, 15 milhões
de desempregados, in-

flação nos produtos básicos, na gasolina, no butijão de gás. Isso decorre da
política de Bolsonaro de
privilegiar o setor financeiro às custas da miséria
do povo”, afirma Felipe
Vono, coordenador do
MTST.
| FOLHAPRESS

Uma nova medida, anunciada nesta quintafeira (23), busca reduzir 85% do consumo de
hidrofluorcarbonetos nos Estados Unidos dentro
dos próximos 15 anos. A meta, se cumprida, deve
evitar até o ano de 2100 um acréscimo de 0,5°C na
temperatura do planeta. Esses gases, importantes
causadores do efeito estufa, normalmente são
usados em equipamentos de refrigeração, como
geladeira e ar-condicionado. Sua aplicação nessa
indústria cresceu nas últimas décadas como
substitutos dos clorofluorcarbonetos, os CFCs,
que causam danos à camada de ozônio.
A regra foi emitida pela EPA (Agência de Proteção
Ambiental) e começa a valer em 2022.
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CONFRONTO
Cesar Greco/Palmeiras

Abel prepara
equipe de
olho no dérbi
Atividade foi a primeira que técnico
teve elenco inteiro à disposição
DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

O técnico Abel Ferreira
comandou o treino do
Palmeiras, nesta quinta-feira (24) na Academia
de Futebol focado no
clássico contra o Corinthians, que será realizado neste sábado, às 19h,
na Neo Química Arena,
em partida válida pela
22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Esta foi a primeira
atividade desenvolvida
com o objetivo de preparação para o dérbi em
que Abel contou com o
elenco inteiro à disposição para as atividades. O
time se reapresentou na

última quarta-feira após
o empate com o Atlético-MG, por 0a 0, pela Libertadores. Os jogadores
titulares
participaram
apenas dos trabalhos regenerativos.

Partida será neste
sábado, às 19h, na
Neo Química Arena

Após um aquecimento,
a comissão técnica comandou duas atividades
no gramado, sendo que a
primeira foi mais posicional, enquanto a segunda

TREINAMENTO | O técnico Abel Ferreira fala enquanto é observado pelo jogador Dudu durante atividades, ontem

foi focada em simulações
de jogo. De uma forma
geral, os jogadores trabalharam balanços defensivos, transições, contra-ataques e transições. Por
fim, alguns atletas ainda
praticaram cruzamentos
e finalizações.

O time volta a treinar
na Academia de Futebol
na manhã desta sexta-feira (24). No dia do
jogo, os jogadores realizarão a já tradicional ativação no gramado pelo
período matutino.
Como o Palmeiras terá

a partida de volta contra
o Atlético-MG na próxima terça-feira (28), a
tendência é que Abel
preserve parte dos titulares no clássico deste
sábado. O treinador não
conta com desfalques
por suspensão ou por

problemas físicos para o
Dérbi.
O Palmeiras ocupa a
segunda colocação na
tabela do Campeonato
Brasileiro, com 38 pontos somados, com uma
diferença de sete pontos
do líder Atlético-MG.

DUELO

Corinthians treina e monta provável escalação
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Corinthians deu sequência à preparação
para o clássico deste sábado (25), contra o Palmeiras, na Neo Química
Arena. Nesta quinta-feira
(23), o técnico Sylvinho
comandou um treino tático, acertou o posicionamento da equipe nas
bolas paradas e, por fim,
dividiu o elenco para

Sylvinho
acertou possível
posicionamento da
equipe para o dérbi
uma série de atividades
específicas. Ainda há
dúvidas na formação do
time titular para o dérbi
do fim de semana.
De acordo com as informações
divulgadas
pelo Corinthians, o treinamento começou com
uma atividade tática em
campo reduzido. Depois, como é habitual ao
longo da semana, a comissão técnica treinou

TREINO | Renato Augusto (à esq.) e Róger Guedes (à dir.) estão na lista da provável escalação contra o Palmeiras

os lances de bola parada
e corrigiu o posicionamento dos defensores e
também dos atacantes

neste tipo de jogada.
Por fim, Sylvinho separou os atletas do sistema defensivo para um

treinamento específico
de saída de bola e movimentação. Enquanto
isso, os nomes do siste-

ma ofensivo trabalharam
finalizações, cobranças
de pênalti e faltas com os
auxiliares Alex e Doriva.

Sem Gabriel, suspenso pelo cartão vermelho
recebido diante do América-MG, há algumas dúvidas na formação titular
do Corinthians. No entanto, uma provável escalação tem Cássio; Fagner,
João Victor, Gil e Fábio
Santos; Xavier (Du Queiroz ou Cantillo); Willian,
Giuliano, Renato Augusto
e Gabriel Pereira; Róger
Guedes (Jô).
O meia-atacante Adson voltou a treinar sem
qualquer tipo de restrição após sofrer uma pancada no joelho esquerdo,
no jogo contra o Athletico-PR -desde então, ele
desfalcou a equipe por
quatro rodadas no Campeonato Brasileiro. O garoto deve ser relacionado
para o clássico e ficar no
banco de reservas.
O dérbi acontece amanhã, às 19h (de Brasília).
O jogo é válido pela 22ª
rodada do Brasileiro e,
em caso de vitória, pode
aproximar o Corinthians
do G4. Vice-líder da
competição, o Palmeiras tenta o triunfo em
Itaquera para pressionar
o Atlético-MG na briga
pelo título.
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FASE RUIM
EM BAIXA

Santos fica sem a
São Paulo tem a pior
força dos capitães
marca de perda de bola
No jogo contra Atlético-MG Tricolor entregou 165 vezes a bola de presente
Rubens Chiri / saopaulofc

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A fase do São Paulo
não é das melhores, mas
poucas vezes no Brasileiro o time esteve tão
inoperante quanto no
empate por 0 a 0 com o
América-MG na noite de
quarta-feira (22). O time
tricolor entregou 165 vezes a bola de presente
aos mineiros, sua pior
marca no campeonato.
O número é 29% mais
alto do que a média do
time de Hernán Crespo
nos últimos 15 jogos,
quando o São Paulo somou 128 perdas de posse por jogo em média,
segundo o site Sofascore, especializado em estatísticas de futebol.
Rigoni foi quem mais
perdeu a posse da bola,
23 vezes, seguido por
Igor Gomes, com 18,
Nestor, com 16, e Reinaldo e Galeano, com 15.
O time tricolor já tinha
perdido 15% mais vezes
a posse da bola, somando 148, no duelo como
Atlético-GO, no domingo passado (19), quando
venceu por 2 a 1, mas
sofreu uma pressão dos
goianos no fim da partida. Em todas as outras
15 partidas ficou abaixo
das 140 perdas de posse.

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

PG
45
38
34
33
33
30
29
29
28
27
26
26
25
24
23
23
23
22
17
10

| FOLHAPRESS

DE GRAÇA | Perda de posse de bola contra o Atlético-MG, na quarta, teve a pior marca

Isso aconteceu mesmo
com o treinador argentino optando por uma
formação com quatro
meio-campistas no time
titular -Luan, Nestor,
Gomes e Sara -, o que
supostamente deveria
render mais articulação
ao time.
Em todos os 53 jogos
da temporada, só duas
vezes o São Paulo entre-

J
20
20
18
21
20
21
20
21
21
20
20
21
20
21
21
21
21
19
21
21

V
14
12
11
9
8
7
7
7
6
8
6
6
5
5
6
5
5
6
3
1

GP
32
32
35
29
31
20
24
22
23
25
17
18
19
20
25
18
18
15
8
17

• 22ª RODADA
Amanhã (25/9)
17h – Ceará x Chapecoense
19h – Corinthians x Palmeiras
21h – São Paulo x Atlético-MG

Ainda no processo de
conhecer seus jogadores
e realizar testes, o treinador santista precisa
recuperar o ânimo nos
bastidores. Hoje, um
personagem que pode
ganhar espaço internamente é justamente
Tardelli. Aos 36 anos, o
atacante pode passar
experiência aos mais jovens e fortalecer os veteranos. Entretanto, após
o ataque direcionado,
quando foi abordado
por torcedores de forma
agressiva, o jogador precisa de tempo.
O próximo compromisso do time do técnico
Fábio Carille é contra o
Juventude, no domingo
(26), fora de casa, às 16h,
pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ivan Storti/ SantosFC

Domingo (26/9)
11h – América-MG x Flamengo
16h – Fluminense x Bragantino
16h – Internacional x Bahia
16h – Juventude x Santos
18h15 – Sport x Fortaleza
18h15 – Athletico-PR x Grêmio
20h30 – Atlético-GO x Cuiabá

gou a bola ao adversário
mais do que 165 vezes:
nos clássicos contra Santos e Corinthians pelo
Paulistão, quando somou 199 e 179 perdas de
posse, respectivamente.
Não só esse número,
mas a quantidade de
chutes no gol ajudam a
explicar o desempenho
fraco do São Paulo de
Crespo contra o Améri-

ca. Foram somente seis
chutes, o menor número
desde a eliminação da
Copa Libertadores para
o rival Palmeiras.
HOJE
O time tricolor volta a
campo neste sábado (25)
quando terá pela frente
o líder Atlético-MG, no
Morumbi, pela 22ª rodada do Brasileiro.

CAPITÃO | Marinho se adapta após um mês sem treinar

PARA OUTUBRO

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

Em uma das piores sequências do Santos no
século, há nove jogos sem
vencer, o time não pode
contar com seus capitães.
O uruguaio Carlos Sánchez, por exemplo, há algum tempo não brilha no
meio-campo. Já Marinho,
retornando de lesão após
um mês parado, ainda se
adapta ao ritmo de jogo
e ao trabalho do técnico
Fábio Carille, enquanto
Pará não convence na lateral direita.
Ou seja, em um momento de pressão da torcida pelo resultado, que
até então não veio, os jogadores mais experientes
não estão em momento
inspirado para motivar
o restante do elenco. E
isso faz com que o trabalho de Carille redobre no
clube.

SG
19
9
17
6
9
2
2
-1
1
1
-3
-5
-2
-5
-8
-5
-7
-3
-10
-17

Times de SP pedem volta de torcida
Os cinco times paulistas na Série A do Campeonato Brasileiro tentam
convencer o governador
João Doria (PSDB) a autorizar a presença de torcida nos estádios de São
Paulo a partir de outubro, apesar da pandemia
de Covid. Os cartolas de
Corinthians, Palmeiras,
Red Bull Bragantino, São
Paulo e Santos trabalham
junto à FPF (Federação
Paulista de Futebol) na
busca pelo sim do político antes do conselho técnico do torneio nacional,
marcado para terça (28).
Na ocasião, representantes das 20 agremiações e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)
voltarão a deliberar sobre o tema. A tendência
é que a maioria dos dirigentes vote pela volta da
torcida a partir da rodada

Divulgação

NEO QUÍMICA ARENA | Plano libera público apenas a partir de 1º de novembro

do dia 2 de outubro, a 23ª
da Série A.
Pelo plano atualmente estabelecido em São
Paulo, a realização de
jogos com a presença de
público, assim como shows e pistas de dança, será
liberada somente a partir

de 1º de novembro.
Pelos critérios adotados pelos estados hoje,
além dos times paulistas,
somente Bahia e Sport
não teriam o aval das
autoridades
sanitárias
para receber torcedores
no mês que vem. A FPF

se comprometeu a solicitar ao governador uma
liberação de pelo menos
30% da capacidade dos
estádios, mas ainda não
obteve parecer favorável.
Doria se mostrou reticente e não pretende recuar.
| FOLHAPRESS

12

Sexta, 24 de Setembro de 2021

CULTURA

/jor n altododia

DIVERSÃO
Fotos: Divulgação

O circo
chegou!
Com entrada gratuita,
espetáculo percorre espaços
públicos de Santa Bárbara

NO PALCO | O Palhaço Tico (Bruno Peruzzi) e a Palhaça Polenta (Dani Maimoni) comandam o espetáculo, para adultos e crianças, que fala sobre a vida em transformação
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA

Palhaço é realmente
um faz-tudo: faz malabares, faz acrobacias,
faz música ao vivo, faz
palhaçada. Por sinal,
faz muita palhaçada. E
quando são dois: Tico
e Polenta? Sai de baixo, porque os gracejos
e as galhofas vêm em
superdose. Aliás, é justamente esse o objetivo
do espetáculo circense
MalabaRindo, da Companhia MB Circo, que
faz temporada em quatro espaços públicos de
Santa Bárbara d’Oeste a
partir desta sexta-feira
(24). As apresentações
são gratuitas e indicadas a toda a família.

A plateia pode aguardar por números de malabares (bolas, claves,
de contato e facões),
esquetes de palhaços,
acrobacias em dupla
e, claro, palhaçadas e
gargalhadas garantidas
pela dupla de protagonistas.
“A ideia do espetáculo é transmitir toda a
magia do circo de uma
forma lúdica, engraçada e gostosa, com uma
linguagem popular e
adaptável, entendendo
com quem está falando
e como está se falando. Assim, buscamos
ter uma interação com
o público e contamos
com a participação dele
durante todo o espetáculo”, destaca Bruno

Peruzzi, o Palhaço Tico.
Ao lado dele, a plateia
confere a performance
de Dani Maimoni, a Palhaça Polenta.
Com direção e roteiro
da dupla, sob a supervi-

No palco, números
de malabares,
acrobacias, esquetes
e muita palhaçada

são de número da atriz
e palhaça Geisa Helena,
da Trupe Koskowisck, o
espetáculo estreou em
2015. Dois anos depois,
foi contemplado com
um edital do ProAC.
Para aquecer ainda mais

a virtuose de Tico e Polenta, a MB Circo conduziu MalaBarindo, em
2017, por uma temporada internacional em
teatros, feiras e espaços
públicos da Argentina.
Não parou mais de cair
na estrada. Por sinal,
trata-se do espetáculo
mais apresentado da
companhia.
Quem assiste à dupla,
diverte-se,
gargalha,
brinca de ser criança
e, claro, reflete sobre a
vida em transformação
e em constante movimento. “Depois de mais
de um ano e meio de
pandemia,
podemos
compreender este espetáculo como uma busca
por superar obstáculos e almejar sonhos. O

quanto devemos subir
para conquistá-los. Em
nosso gran finale, tratamos justamente disso: ‘Não importa o que
aconteça e o que você
tenha que deixar para
trás, siga seu coração e
alcance o tão almejado
sonho’”, avalia Dani.
A temporada seguirá
todos os protocolos sanitários e de segurança
recomendados
pelos
órgãos de saúde por
causa da pandemia de
coronavírus, entre os
quais distanciamento
entre os espectadores,
obrigatoriedade do uso
de máscara, aferição de
temperatura na entrada
dos locais e totem com
álcool em gel disponível
para a plateia.

A COMPANHIA
Fundada em 2013, a
MB Circo nasceu com a
proposta de ser um espaço para o encontro de
amigos que desejavam
pesquisar
comicidade,
estudar humor circense
e, claro, conjugar o verbo
palhacear na cena. Após
um ano de atividades, a
trupe estreou o primeiro espetáculo em grupo:
Bandalhaços Show, que
contou com a supervisão
artística de Lu Lopes, a reconhecida Palhaça Rubra.
Enquanto rodavam por
festivais, circuitos, editais
e encontros em São Paulo
e Minas Gerais, os artistas
da MB Circo prepararam
Cabaré Cirqu&tal, a segunda montagem, que
estreou em 2016.

PROGRAMAÇÃO
A ideia do espetáculo
é transmitir toda a magia do
circo de uma forma lúdica,
engraçada e gostosa, com
uma linguagem popular
e adaptável, entendendo
com quem está falando e
como está se falando. Assim,
buscamos ter uma interação
com o público e contamos
com a participação dele
durante todo o espetáculo
BRUNO PERUZZI
ator

Classificação: Livre
Tempo de duração: 45 minutos
Hoje (24/9), às 19h
Leo Sallum
Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste (SP)

Amanhã (25/9) e Domingo (26/9), às 16h e às 18h
CEU das Artes
Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol II,
em Santa Bárbara d’Oeste (SP)
Terça-feira (28/9) e Quarta-feira (29/9), às 9h
CIEP “Professor José Renato Pedroso”
Rua Benjamin Wiezel, 148, Jardim Santa Rita,
em Santa Bárbara d’Oeste (SP)

Quinta-feira (30/09), às 9h30
CIEP “Charles Keese Dodson”
Avenida Ruth Garrido Roque, 1111, Residencial Parque do Lago,
em Santa Bárbara d’Oeste (SP)
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Círculo do Livro
de Santa Bárbara
debate cultura afegã
Encontro remoto terá a participação de consultora
especializada em Turquia e tradições muçulmanas
Divulgação

TV Tudo
Observação

Recentemente, abordamos aqui que Gloria Perez,
prejudicada pela pandemia,
demoraria muito a voltar
com uma novela inédita na
faixa das 21h da Globo.
Mas tem um detalhe:
esse plano, de estrear novelas inteiramente gravadas, irá com certeza
antecipar os trabalhos da
próxima produção da autora, “Travessia”.

Passaporte

“Gênesis” está longe de terminar por aqui, mas já começa
a viajar. Na segunda que vem estreia no Chile. E já tem acertos com a República Dominicana, Guatemala e também
com a Univision, dos Estados Unidos.
Blad Meneghel

Mais uma

MUNDO DA LEITURA | ‘O Livreiro de Cabul’ é o livro principal a ser discutido
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

O Círculo do Livro de
Santa Bárbara d’Oeste
discute na próxima edição de outubro a cultura
afegã. O encontro aberto, que será realizado no
dia 13, às 19h, via Google Meet, tem como livro
principal “O livreiro de
Cabul, de Asne Seierstad,
e participação da consultora de viagens especializada em Turquia e países
com vertentes muçulmanas Zina Sandra Covesi.
Como essa edição trata
da cultura do Afeganistão,

os leitores poderão ler os
livros: Cabul no Inverno
(Ann Jones), Cartas de
Herat (Christina Lamb),
O Salão de Beleza de Cabul (Debora Rodriguez),
A Outra Face (Deborah
Ellis), A Terceira Xícara de
Chá (Greg Mortenson),
Mulheres de Cabul (Harriet Logan), O Caçador de
Pipas (Khaled Hosseini),
A Cidade do Sol (Khaled Hosseini), O Silêncio
das Montanhas (Khaled
Hosseini), Não Há Dia
Fácil (Mark Owen), Minha Guerra Particular
(Masuda Sultan), Eu sou
o livreiro de Cabul (Shad

Muhammad Rais), A Memória do Mar (Khaled
Hosseini), Conflitos do
Oriente Médio (François
Massoulié), Oriente Médio (Leandro Karnal) e
Guerra e paz no Oriente
Médio (Michel Treignier).
O Círculo do Livro é
gratuito e abrange a Biblioteca Central, Centro Cultural e Biblioteca
Léo Sallum, Biblioteca
Neide Crócomo e Centro Tricânico.
As inscrições para participar da discussão podem ser feitas até a data
do evento no site do Círculo do Livro.

Roberto Cabrini, pelo
Jornalismo da Record,
embarcou segunda-feira
para o Afeganistão com a
missão de gravar uma série
de reportagens especiais.
Trata-se da sua terceira
viagem para aquele país,
novamente centro do noticiário mundial.

Último dia

O SBT estabeleceu esta
sexta-feira como data-limite para todos os seus
funcionários entregarem o
documento de vacinação. É
obrigatório.
Quem não atender a solicitação, por algum motivo
médico, vai ter que justificar
a contraindicação para a
vacinação.

Por escrito

Como aqui foi colocado,
todo mundo de lá recebeu
este comunicado. Olha um
trecho dele:
“...Dessa forma, a todos
os colaboradores, torna-se
obrigatória a vacinação
e o encaminhamento do
comprovante de vacinação
atualizado para o email...
até esta sexta-feira”.

Festa da Band

A Band deixou para dia
30, a apresentação da sua
nova programação, a de
2022, para o mercado.
A novidade maior, claro,
“Faustão na Band” (não
avisei que seria este?), de
segunda a sexta, das 20h30
às 22h45.

E outra

Para a mesma ocasião,
também será anunciado
o “Mil e Uma Perguntas”,
projeto do Diego Guebel
com apresentação do Zeca
Camargo.
Será exibido às segundas,
quartas, quintas e sextas,
22h45. Só nas terças que

Dandara Albuquerque é
Neferiades em ‘Gênesis’

não. Além do “MasterChef”,
por aí devem entrar outros
programas de temporada.

Bate – Rebate
· Na semana em que se
comemora o Dia Nacional
de Luta da Pessoa com
Deficiência, a TV Cultura
exibe o documentário inédito “Um Lugar Para Todo
Mundo”...
· ... É uma coprodução da
Maria Farinha Filmes e da
estadunidense Rota6, que
aborda a importância de
garantir uma educação inclusiva para as crianças. No
ar, domingo, às 23h.
· “Direto ao Ponto”, do
Augusto Nunes no YouTube
da Jovem Pan, completará
um ano nesta próxima segunda-feira e terá o presidente Jair Bolsonaro como
convidado. Direção da jornalista Paula Azzar.
· Emilly Araújo passa agora a ter um quadro no “TV
Fama” da Rede TV!...
· ... Entra com a proposta
de cobrir os principais eventos do universo sertanejo.
· Neste sábado, Dia do
Rádio, será oficializado o
acréscimo do nome de José
Paulo de Andrade à Rua

Radiantes, onde fica a sede
do Grupo Bandeirantes, em
São Paulo...
· ... Haverá uma solenidade às 11h com a presença do presidente do Grupo,
Johnny Saad, do prefeito de
São Paulo, Ricardo Nunes e
vereadores que assinaram o
projeto de lei com a mudança de nome.
· Milton Leite, Maurício
Noriega e Antero Nero gravaram a edição deste mês
do “Grande Círculo”, do
SporTV, com o presidente
do Fortaleza, Marcelo Paz.
· Camila Queiroz e Klebber Toledo tiraram este final
de semana, a partir de hoje,
para uma “segunda lua de
mel”. Destino: litoral norte
de São Paulo.

C’est fini
Na Band, passaram a surgir comentários sobre um
possível interesse em Tatola Godas, Dennys Motta,
Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos, o pessoal do
“Encrenca”, que anunciou
saída da Rede TV!.
No passado, dizem, já
houve uma paquera.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Honestidade e transparência em todos seus
movimentos deixarão as
pessoas mais tranquilas e, assim, elas
se abrirão e colaborarão com muito boa
vontade em tudo que você determinar.
É uma troca justa, não lhe parece?

LEÃO | 22/7 a 22/8
Se o planejamento não
se adequa à prática,
então você há de preferir
seguir pelo caminho da prática, em
vez de insistir em que tudo seja feito
de acordo ao planejamento. Tenha em
mente que planejamento é apenas
teoria.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Sem organizar e planejar,
as ações se tornarão
dispersas, e se perderá tempo,
além de recursos serem gastos em
demasia. Invista bastante tempo
em perceber todos os detalhes do
percurso antes de iniciar.

TOURO | 21/4 a 20/5
É possível esperar,
mas sua alma há de se
perguntar se isso seria
mesmo pertinente, ou se não seria
essa uma atitude que criaria suspense desnecessário. Não são só seus
interesses que importam, há também
outras pessoas.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
O panorama se amplia,
este é seu momento de
colocar em prática o que
tem tido em mente, e dentro do alcance do que andou planejando. Nenhuma
grande aventura, a não ser a do próprio
viver. De resto, tudo planejado.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Para você se divertir
não é necessário negligenciar suas outras atividades, as
obrigações que, mesmo não sendo de
seu total apreço, estão aí requerendo
atenção porque são necessárias,
imprescindíveis.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Quando você não se
sentir com a bola toda,
procure não agir como se
estivesse com a bola toda. Esse é um
momento em que sua alma preferiria
se esconder e ficar em silêncio, mesmo que isso pareça surpreendente de
sua parte.

LIBRA | 23/9 a 22/10
O tempo passa e o
fim do mundo que a
ansiedade profetiza
não acontece. Nunca acontecerá,
porque a ansiedade é uma mentirosa,
fica insuflando emoções intensas
sem que necessariamente esteja
acontecendo algo.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Por um lado há os planos
que você projeta, e pelo
outro há o plano maior
em que tudo acontece, o próprio funcionamento do Universo. Nem sempre
dá para coordenar tudo de um jeito
que demonstre sincronia. É raro até.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
O bem da maioria é o
seu bem também, mas
essa é uma fórmula que
não é aplicada no dia a dia de nossa
humanidade, até muito pelo contrário.
Ainda assim, continuará sendo essa a
fórmula necessária para o bem-estar
geral.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Inevitáveis demoras
acontecem porque nem
tudo que precisa ser decidido está em
suas mãos, há coisas que outras pessoas precisam decidir e, aí sim, você
recupera o domínio sobre o cenário.
Enquanto isso, só resta esperar.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Do entendimento do
que deve ser feito ao ato
de fazer há de passar
o menor tempo possível. Nada de
perder tempo na imaginação agora,
tudo há de ser testado na prática, e
descartado se a teoria não combinar
com a prática.

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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