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busca vitória
Time de Fábio Carille
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hoje, às 16h, no Sul
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O espetáculo
das delícias
vai começar
Clube Gourmet traz
um especial com os
53 estabelecimentos
que se inscreveram
para participar do
Roteiro Gastronômico
de Americana , que vai
oferecer um show de
gostosuras a partir
do dia 8 de outubro
Clube Gourmet

PARA TODOS OS GOSTOS | Roteiro Gastronômico de Americana terá 53 estabelecimentos participando de 8 de outubro a 15 de novembro

Americana registra recorde de
prisões em flagrante em 2021

Foram 621 pessoas presas na cidade no acumulado dos oito primeiros meses deste ano; total supera os
registros de 2019 e 2020, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo P3

Americana
dobra mortes
no trânsito
Americana registrou no último mês de agosto o dobro
de mortes em acidentes de
trânsito se comparado ao
mesmo período do ano passado. O número de acidentes com vítimas também
subiu e saltou dos 94 registrados em agosto do ano
passado para 99 ocorridos
no mesmo mês deste ano.
Os dados são do sistema
Infosiga-SP.
05 Cidades

Bruno Santos / Folhapress

Bolsonaro usará marco para
viajar e recuperar popularidade
O presidente Jair Bolsonaro planeja uma sequência de
eventos para celebrar a semana em que completa mil dias
de mandato e tentar recuperar a sua popularidade que atualmente está no pior patamar desde que tomou posse. A
ideia original do presidente é fazer viagens para todas as
regiões do país, num esforço concentrado para apresentar
entregas como estradas, casas populares e até hidrelétrica. A confirmação das agendas nos estados, no entanto,
depende do teste de Covid-19 que o presidente deve realizar neste fim de semana.
06 Brasil + Mundo

RESERVATÓRIOS SECANDO | O nível de armazenamento de água no
Sistema Cantareira – conjunto de reservatórios que abastece a Grande
SP e também os mananciais da região de Campinas – segue caindo
rapidamente. Nos últimos 30 dias, o volume armazenado caiu mais 6,2
P4
pontos percentuais, atingindo agora 31%.
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A medalha de Simone Biles

31°
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Pancadas
de chuva
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,64%
R$ 5,344

Euro

+ 0,43%
R$ 6,260

Bovespa

- 0,69%
113.282 pontos

SUA SORTE
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Quina*
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JORGE MIKLOS
ANALISTA JUNGUIANO E
SOCIÓLOGO

No contexto das Olimpíadas de Tóquio em 2021,
a atleta estadunidense Simone Biles desistiu de participar da final do solo da
modalidade. Biles era um
dos grandes símbolos dos
jogos. Seu desempenho
individual era o mais esperado. Diante de tamanha
pressão, ela preferiu se resguardar dizendo: “Temos
que proteger nossas mentes e corpos, não é apenas ir
lá [competir] e fazer o que o
mundo quer que façamos.
Nós não somos apenas
atletas, no fim do dia nós
somos pessoas e, às vezes,
temos que dar um passo
atrás”.
Penso que Biles é a última romântica que sobreviveu no mundo pós-moderno. Romantismo foi o
nome de um movimento
intelectual que nasceu na
Europa nos séculos XVIII
e XIX e que teve como traço distintivo um mal-estar com a modernização

burguesa. O romantismo
foi uma reação contra a
vida brutalizada pela fúria
produtivista. Os românticos reuniram uma crítica
contundente a um sistema
tecnicista e sua crença na
racionalidade instrumental, na tirania das métricas
que constitui a lógica que
toda vida é um meio para
se alcançar um fim. Parece que todas as esferas da
vida humana (inclusive

Parece que todas as
esferas da vida são
moldadas pelo valor
da alta performance
o mundo dos afetos) são
moldadas pelo valor da alta
performance. Damos nota
aos serviços. Quem é bem
avaliado respondeu positivamente às expectativas
das metas. Sem perceber,
estamos avaliando pessoas.
O ranking é o novo contrato social, indicando a
uberização da vida, um sistema de julgamento para a
qualidade do serviço prestado. Sobre isso vale a pena
assistir o “Nosedive”, o primeiro episódio da terceira
temporada da série antológica de ficção científica
britânica Black Mirror, dis-

ponível no canal de streaming Netflix. A ditadura das
métricas e dos resultados
tem gerado aquilo que o filósofo teuto-coreano Byung-Chul Han chamou de “A
Sociedade do Cansaço”,
que estabelece modos de
vida que se expressam por
um excesso ou tirania da
positividade, produzindo
sujeitos que devem buscar
sempre superar-se com relação aos seus ganhos. Com
isso, são engendradas subjetividades e sociabilidades agenciadas pela multitarefa e constante (auto)
produção. Talvez por isso
verifica-se um crescimento de casos de ansiedade e
depressão desencadeados
pela pressão imposta no
mundo corporativo em que
o normal é ser workaholic,
uma pessoa que trabalha
compulsivamente.
Românticos são pessoas
como Biles, que fazem escolhas nas quais a vida não
está pautada pela ética utilitária, competitiva e avaliada por resultados. Menos é
mais. O exemplo de Biles
nos convida a alinhar nossas vidas aos valores ecológicos, identificados com
uma vida psíquica sustentável. Servir a propósitos
comunitários e ter relações
humanas saudáveis é a medalha de ouro que podemos conquistar na vida.
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Daqui pra lá,
a chance de
um golpe é
zero. De lá pra
cá existe essa
possibilidade

José Maria Mondoni

O TREM | A composição segue nos trilhos a transportar história e emoção pela

rede ferroviária e fazer dos passeios experiências de descobertas da região.

Esta edição tem 24 páginas

@jornaltododia
(19) 98826-0438 - Financeiro
(19) 98767-1388 - Comercial
(19) 9 9444-6774 - Redação
(19) 3471-2700 - Distribuição

O transcurso dos 199
anos da Independência
remeteu-me à reflexão
sobre o crescimento de
35%, entre 2010 e 2020,
do número de brasileiros morando no Exterior,
conforme demonstra o
mais recente levantamento do Itamaraty. Agora, são 4,2 milhões os que
buscam melhor sorte em
outras nações. Perdemos
valores e talentos formados aqui e que, no meio
de sua jornada, descrentes das perspectivas e
oportunidades em nossa
terra, tentam uma nova
vida em outro lugar.
Obviamente, é legítimo
o livre-arbítrio de cada
cidadão sobre o seu destino. Porém, cabe procurar
entender os motivos que
os encorajam a ir embora,
para que não continuemos a estimular o êxodo, e ponderar a respeito
do que cada um de nós
pode fazer pelo Brasil,
contribuindo para buscar
a solução dos seus problemas e transformá-lo
num país melhor. Temos
imenso potencial não explorado, na área da bioeconomia, por exemplo,
que pode ser convertido
em fomento econômico
e desenvolvimento. Por
outro lado, não crescemos de modo sustentável
nos últimos 40 anos, dos
quais perdemos 20, com
medíocres índices de expansão do PIB.
Cabe um alerta aos políticos, autoridades dos
três poderes e à sociedade, no sentido de que
é necessário construir
uma visão de futuro, por
meio de uma agenda efi-

Santa Bárbara

presidente

facebook.com/jornaltododia

FERNANDO V. PIMENTEL
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (ABIT)

caz, focando corações e
mentes, por meio de uma
trajetória melhor do que
tivemos até agora. Ocorreram avanços importantes nas últimas quatro
décadas, que não podem
ser ignorados, como mais
inclusão social, vagas
para todos nas escolas, a
despeito da persistente
baixa qualidade do ensino, a criação do SUS, que
demonstra sua importância na pandemia, ampliação da infraestrutura e a
própria Constituição de
88, que, embora anacrônica em alguns princípios
atrelados à normalização
da economia, é um marco institucional relevante.
Cada brasileiro pode e
deve atuar na sua esfera,
visando edificar uma nação mais ética e solidária
e capaz de exercer todo
o seu potencial de crescimento, para nos levar a
um melhor patamar educacional, cultural, econômico e social. Também
seria interessante termos
capacidade de atrair de
volta os que emigraram,
bem como talentos de
todas as nacionalidades
e etnias, para ajudarem
a construir um país com
melhores perspectivas.
Cedo ou tarde, os que
partem acabam descobrindo que também
há problemas em todas
as nações, inclusive no
mundo
desenvolvido.
Por isso, é importante
refletir sobre a pertinência de enfrentarmos os
nossos próprios obstáculos, como os tributários,
a insegurança jurídica e
física, a burocracia exagerada, o peso insustentável
do Estado pouco eficiente, a ausência de um eficaz projeto de fomento
industrial e a dispersão
de políticas públicas.
Quase dois séculos após a
Independência e 33 anos
depois da promulgação
da Constituição de 1988,
temos de evoluir, criando consensos de modo
equilibrado e um projeto
viável de país.
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CRIMINALIDADE

Americana tem recorde de prisões
Foram 621 pessoas presas em flagrante durante os oito primeiros meses deste ano; total supera 2019 e 2020
DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Americana registrou,
em agosto, 68 flagrantes e
79 pessoas presas durante atos ilícitos, totalizando, em 2021, 534 casos
lavrados e 621 presos. O
acumulado dessas ocorrências em oito meses
já supera o total registrado em todo o ano de
2020 (426 e 561, respectivamente) e 2019 (354
e 457). Os dados são da
Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São
Paulo (SSP-SP).
O município teve alta
no número de prisões
(79) em relação ao mês
anterior (73), chegando a 621 neste ano. Em
agosto foram instaurados 169 inquéritos, somando 1.350 no ano.
As ocorrências relacionadas a entorpecentes
se mantiveram na média
dos últimos meses. Foram 32 de tráfico, 16 de
porte e 14 de apreensão.
No ano, o acumulado é
de 198, 124 e 99 casos,
respectivamente.
Três
armas de fogo foram
apreendidas (chegando
a 24) e um porte ilegal registrado (totalizando 10
neste ano).
O balanço policial registrou um homicídio
doloso e dois homicídios
culposos por acidente
de trânsito, além de duas
tentativas de homicídio.
As lesões foram mais numerosas: 42 dolosas (alta
em relação às 31 de julho)
e 45 entre as culposas
por acidente de trânsito
(queda comparada às 56
do mês anterior). Foram
dois casos de estupro, um
deles de vulnerável.
Roubos em geral foram
19, mesma quantidade
do mês anterior, num saldo de 190 casos neste ano.
De veículos, quatro, e de
carga, um. Furtos em geral tiveram 142 ocorrências registradas, enquanto de veículos foram 63.
NA REGIÃO
Em Santa Bárbara
d’Oeste foram instaurados 62 inquéritos policiais em agosto. Os flagrantes também estão
entre os mais numerosos
do mês, com 27 lavrados
e 24 prisões. O município
registrou cinco homicídios culposos por acidente de trânsito, 35 lesões
corporais dolosas e 37
relacionadas ao trânsito.
Foram ainda 109 furtos
em geral e 17 de veículos.

Nova Odessa registrou
16 inquéritos e teve 12
prisões (seis em flagrante
e as demais com mandado). O município recuperou cinco veículos e teve
11 casos de porte de entorpecentes. No trânsito,
foram 16 lesões culposas.
Furtos em geral tiveram
29 ocorrências, e de veículos, nove.
Em Sumaré o registro
de furtos em geral chegou a 210 no mês, além
de 33 de veículos e 28
roubos de automóveis. O
município teve dois homicídios dolosos, além
de outros dois culposos
em acidente de trânsito.
Foram instaurados 81 inquéritos.
Os inquéritos instaurados em Hortolândia chegaram a 50 em agosto,
com 26 flagrantes lavrados e 28 prisões (17 delas
em flagrante). O município teve dois homicídios
e três estupros, além de
129 furtos em geral (e 53
roubos) e 23 de veículos
(com 21 roubos).

Divulgação

PRISÃO EM FLAGRANTE | Policiais da DIG de Americana prendem suspeito de homicídio, no último mês de agosto

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

VERBA PARA SAÚDE
A vereadora Professora Juliana (PT) intermediou junto
ao deputado federal Paulo Teixeira (PT) uma emenda
parlamentar no valor de R$ 100 mil para ser utilizada na
área da Saúde de Americana. A verba já está no caixa e
será utilizada para custear despensas na atenção básica.
“Sabemos que existe uma fila muito grande para consultas com clínico geral nas UBS na cidade, com uma espera
de até três meses. É uma área que merece atenção.
Conversamos com a Secretaria de Saúde e definimos
que essa verba será utilizada para a compra de consultas
médicas no consórcio de saúde (Cismetro) que Americana está aderindo agora”, disse a parlamentar.

VERBA (2)
Com a confirmação de
mais uma emenda parlamentar de R$ 100 mil, a
vereadora Professora Juliana chegou à marca de
R$ 850 mil intermediados
com deputados e deputadas do PT para a cidade
de Americana desde que
assumiu o mandato em
janeiro de 2021. A cidade, é
claro, agradece.

NO FLAGRA
A Prefeitura de Sumaré está autorizada a utilizar imagens
fotográficas ou de vídeo para multar imbecis que ainda insistem em fazer descarte irregular de lixo e entulho na cidade.
Projeto de lei para isso, de autoria do presidente da Câmara,
Willian Souza (PT), foi aprovado na sessão da última semana, com 18 votos favoráveis em plenário, e agora segue para
sanção (ou veto) do prefeito Luiz Dalben (Cidadania).

NO FLAGRA (2)

NO FLAGRA (3)

O projeto determina que a
Prefeitura fica autorizada a
utilizar imagens da Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana e Rural, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal,
comércios privados, bem
como imagens gravadas
por meio de celulares ou
quaisquer outros aparelhos
eletrônicos utilizados por
populares para flagrar (e
multar) o descarte irregular
de lixo na cidade.

O vereador petista reclama
que “muitas pessoas, até de
outras cidades, têm vindo
a Sumaré e descartado
lixo em qualquer lugar”.
“Com a permissão para a
utilização de imagens de
câmeras de segurança e
celular será mais eficiente a
identificação de infratores
e a aplicação de multa.
Precisamos inibir essa
prática criminosa em nosso
município”, complementa.
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Nível do Cantareira cai mais
6,2 pontos percentuais
Em 30 dias, reservatórios caem de 38,1% para 31,9% da capacidade
Bruno Santos/Folhapress

FOLHAPRESS
E DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

O nível dos reservatórios do Sistema Cantareira
– responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões
de moradores da Grande
São Paulo e que também
abastece as cidades da região de Campinas – baixou
1,6 ponto percentual em
uma semana. Na última
sexta-feira (24), o sistema
operava com 31,9% de sua
capacidade. Na sexta-feira
(17) anterior, o índice era
de 33,5%.
As informações são da
Sabesp, a companhia de
saneamento básico do
estado.
O Cantareira opera em
alerta desde 6 de setembro
– quando chegou a menos
de 35% de sua capacidade.
Se considerado o período de um mês, a queda
no nível de água foi de 6,2
pontos percentuais – em

SECA | Reservatórios do Sistema Cantareira baixam rapidamente e projetam crise

24 de agosto, o índice era
de 38,1%.
O inverno – estação
encerrada nesta semana
– normalmente é um período de menos chuvas.
Mas a queda no nível do
reservatório preocupa especialistas.
Divulgação

Em 2013, pré-crise hídrica no estado, a redução
no volume de água armazenada no Cantareira foi
de 17% durante o inverno.
Neste ano, foi de 25%.
Diante do cenário de
escassez, na última semana os Comitês PCJ (das

bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí)
lançou uma campanha
incentivando economia
de água e alertou que os
níveis deste ano indicam
uma crise hídrica severa
em 2022 – pior até do que
a sexa histórica de 2014.

EDUCAÇÃO

Americana recebe mais
5 mil ‘kits alimentação’

KITS ALIMENTAÇÃO | Quarta remessa chegou na quinta

A Secretaria de Educação de Americana recebeu, na última quinta-feira (23), mais cinco mil
“kits alimentação” para
ser distribuídos aos alunos
da rede municipal.
Uma remessa já havia
sido entregue e destinada
aos alunos do ensino fundamental.
Agora, serão contemplados os estudantes da
educação infantil.
Com a entrega de quin-

ta, a Educação conclui a
quarta etapa de compra
e distribuição dos kits –
compostos por arroz, feijão, açúcar, biscoitos doce
e salgado, fubá, leite em
pó, macarrão e óleo.
“Vale ressaltar que todos
os alunos têm direito ao kit
alimentação. Basta procurar a direção da escola e
fazer a solicitação”, lembra
o secretário de Educação,
Vinicius Ghizini.
| DA REDAÇÃO
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Sobe número de mortes em acidentes
Americana registra dobro de vítimas fatais no trânsito em agosto, comparado ao mesmo período de 2020
DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Americana registrou
duas mortes no trânsito
em agosto, dobrando o
número na comparação
com o mesmo mês de
2020, segundo dados do
Infosiga-SP. Os acidentes com vítimas passaram de 94 para 99 nos
mesmos meses, considerando as duas ocorrências com fatalidades.
Nos acidentes não
fatais, o município registrou queda em relação a julho (120), que
foi até então o mês
com recorde neste ano.
No mês, prevaleceram
as colisões (41), seguidas
de choque (6), atropelamento (5) e outros tipos
de acidente (7).
A maioria (85,57%)
ocorreu em vias municipais, com 9,28% em rodovias. A maior parte das
ocorrências foram registradas entre 18h e 20h e
em noites de domingo.

Com os dois óbitos registrados, mesmo número do mês anterior,
o município acumula
23 perdas no ano, sen-

Acidentes com
vítimas em agosto
vão de 94 em 2020
para 99 este ano
do que a maior parte se
locomovia com motocicleta (10).
Em agosto, as mortes
foram de um motociclista e um pedestre, em
situações de colisão e
atropelamento.
SANTA BÁRBARA
Em Santa Bárbara
D’Oeste foram registradas seis mortes em
agosto, metade de todas
registradas neste ano.
Foram três óbitos em
motocicleta e dois em
bicicleta, com a maior

parte das ocorrências
em rodovias. As motocicletas também são
maioria entre os veículos usados pelas vítimas, com a maior parte
das ocorrências registradas como colisão.
Foram 100 acidentes
sem fatalidades registrado no mês, cerca de 1/3
como colisão.
Apesar do recuo em
relação a julho (109), é
mantida a tendência de
alta em relação aos primeiros meses do ano.
Sumaré registrou um
óbito, em queda em relação a julho, quando foram cinco. O município
acumula 23 fatalidades
no trânsito neste ano, a
maioria com automóveis.
Já os acidentes sem
fatalidade chegaram a
52 em agosto, prevalecendo as colisões (16).
O cenário é de queda em
relação a julho, quando foram registradas 89
ocorrências.

ACIDENTE | Acidente com vítima fatal, ocorrido na Praia Azul, em agosto deste ano
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REPÚBLICA EM XEQUE

Bolsonaro vai viajar o país
para recuperar popularidade
Presidente usa marco de mil dias de governo para tentar reverter reprovação
Agência Brasil

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Na esteira do pior patamar de reprovação ao
governo desde que tomou posse, o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) planeja uma
sequência de eventos
para celebrar a semana
em que completa mil
dias de mandato. A ideia
original do presidente
é fazer viagens para todas as regiões do país,
num esforço concentrado para apresentar
entregas como estradas,
casas populares e até hidrelétrica.
A confirmação das
agendas nos estados,
no entanto, depende do
teste de Covid-19 que
ele deve realizar neste
fim de semana, após o
ministro Marcelo Queiroga (Saúde) ter se infectado em Nova York.

COVID

Crescem mortes por causas
mal definidas na pandemia
Mortes em decorrência das chamadas causas
mal definidas cresceram
30% no Brasil no primeiro ano da pandemia.
Para especialistas, esses
dados indicam uma subnotificação de óbitos da
Covid-19.
Estão entre os casos
mal definidos, por exemplo, aqueles registrados
em casa ou em hospital,
sem assistência ou com
causa desconhecida. No
total, foram 97.436 óbitos desse tipo no país
em 2020, contra 74.972
em 2019 -um aumento, portanto, de 22.464

casos em um ano. Isso
representaria 11,5% dos
194.976 mortos brasileiros por Covid no ano
passado, de acordo com
o consórcio de veículos
de imprensa.
Os dados do SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade) do Ministério da Saúde foram
compilados por Fatima
Marinho, médica epidemiologista e especialista
sênior da Vital Strategies,
organização global composta por especialistas e
pesquisadores com atuação junto a governos.
| FOLHAPRESS
Agência Brasil

PLANO | Bolsonaro planeja viagens para todas as regiões do país para entregar obras

Caso o resultado seja
negativo, o mandatário
terá luz verde para deixar o isolamento.
Com as viagens e os
eventos, Bolsonaro espera recuperar parte da sua
popularidade. Segundo
o Datafolha divulgado
na semana passada, 53%
da população considera

a gestão do presidente
ruim ou péssima, um
novo recorde. A ideia de
integrantes do Palácio do
Planalto é que, liberado
do isolamento, Bolsonaro visite ao menos uma
cidade de cada região e
participe por videoconferência de inaugurações
de impacto.

Bolsonaro até já mudou o discurso depois
que algumas de suas falas pagaram mal. “Daqui
pra lá, a chance de um
golpe é zero. De lá pra
cá, a gente vê que sempre existe essa possibilidade”, disse o presidente
nesta semana em entrevista à revista Veja.

COVID-19 | Dados indicam subnotificação de óbitos

CORTE

ECONOMIA

Aprovação do STF resiste a ataques

Inflação e cenário político
afetam compra de imóveis

Agência Brasil

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Alvo preferencial de
Jair Bolsonaro na crise
institucional em que o
presidente mergulhou o
país nos últimos meses,
o STF (Supremo Tribunal Federal) manteve sua
avaliação estável de julho para cá -embora isso
não seja exatamente boa
notícia para seus 11 ministros. Apenas 25% dos
brasileiros consideram o

trabalho dos magistrados
da corte como ótimo ou
bom, ante 35% que o reprovam e outros 35% que
o avaliam como regular.
Foi o que aferiu o Datafolha em sua pesquisa
nacional, com 3.667 entrevistas presenciais em
190 cidades, feita de 13 a
15 de setembro.
Em relação à rodada
anterior, em julho, houve uma piora da avaliação dentro da margem
de erro, de dois pontos

percentuais para mais ou
menos. Há dois meses,
24% aprovavam o trabalho do Supremo, 36% o
consideravam regular e
33%, o reprovavam.
Assim, é possível dizer
que o enorme desgaste
promovido por Bolsonaro, que elegeu os ministros Alexandre de Moraes
e Luís Roberto Barroso
como alvos de uma campanha sistemática, teve
danos contidos à já má
imagem da corte.

STF | Presidente Luiz Fux

A parcela de brasileiros
que têm a intenção de
comprar um imóvel passa por uma leve queda
desde que atingiu o pico
no final do ano passado,
e o ambiente político e
econômico está afetando essa decisão, segundo
levantamento da consultoria Brain Inteligência
Estratégica.
Antes da pandemia,
o índice de intenção de
compra era de 43%. Houve uma queda para 20%
em abril de 2020, depois
chegou a 46% em novembro, e agora está em 39%.
O levantamento apon-

ta ainda que para pouco
mais da metade dos 1.200
entrevistados, há fatores no país que podem
atrapalhar a intenção de
compra. A inflação é citada por 45% como um
desses fatores, seguida
pelo cenário político e
econômico complicado,
principalmente por causa
da eleição de 2022 (31%),
a taxa de desemprego
(24%) o aumento de juros para financiamento
(20%) e o baixo crescimento econômico (19%).
A pandemia foi apontada
por apenas 10% dos entrevistados.
| FOLHAPRESS

IMÓVEIS | Cai número de interessados na compra

Agência Brasil

Domingo, 26 de Setembro de 2021

07

by Maurício Etechebere
edited by Nicole Heguy

Quero um cãozinho. E agora?

A FAM te dá uma forcinha e traz três dicas de cães de pequeno porte.
E claro, cuidar sempre com muito amor do novo integrante da família!
Você sabia que Cinofilia é amor aos cães?
Estudos dizem respeito a vários assuntos referentes
ao universo canino, como comportamento de
cão, psicologia canina, saúde do cão e sempre
direcionado a uma raça específica, já que a cinofilia
busca maior conhecimento e aperfeiçoamento sobre
as raças de cães. Cada uma das raças tem, dentro de
um padrão, características que preveem questões
como comportamento, necessidade de espaço, o
tamanho, o tipo de pelo. As informações básicas para
que adquira seu cão sabendo um pouco de tudo que
precisa para dar a ele uma família e uma vida feliz e
digna.

Somos FAM de Pets!

YORKSHIRE TERRIER
Conhecido por ser o cão miniatura mais popular do mundo, o
yorkshire terrier tem origem na Inglaterra no século XIX, onde era um
exímio caçador de ratos. Porém, logo perceberam seu potencial não
apenas em beleza, mas também em comportamento, uma vez que é um
excelente cão de companhia. Em poucos anos, ele se tornou uma raça
popular, sendo um cão corajoso e com grande capacidade de comunicar
seus sentimentos e intenções. Mesmo sendo um pouco agressivo às
vezes, é muito afetuoso e carinhoso com seus donos. Com a pelagem
longa e expectativa de vida de 13 anos, eles pesam aproximadamente
3 quilos e geralmente são muito doces e inteligentes, o que causa uma
certa dificuldade para adestrar. É preciso ter paciência e cuidados
com a pelagem, orelhas e olhos. No geral, os yorkshires são excelentes
companhias.

HIGHLAND WHITE TERRIER
Uma raça amigável, o Highland White Terrier tem sua origem na
Escócia, sendo um ótimo cão de companhia e de caça. Resultado
do cruzamento entre cairn terriers, é um cachorro ativo e que
precisa de muito exercício para gastar energia. Tem personalidade
forte, é decidido, amoroso, valente e independente, gostando
muito de receber carinho da família, não importa se são adultos ou
crianças. Se adapta bem a apartamentos e casas e convive bem em
qualquer clima, sendo uma ótima companhia para idosos devido
ao seu companheirismo.

SPITZ ALEMÃO

Raphaela e Megg

Gabriela Giraldi e Dengoso

WhatsFAM (19) 99437.9555 | 0800 771 2449 • Av. Joaquim Boer, 733 - Jardim Luciene
CEP: 13477-360 | Americana/SP • vestibular@fam.br

Considerada uma das raças mais calmas do mundo, o Spitz
alemão é um dos melhores cães para se ter de estimação, já que é
dócil e fácil de lidar. É muito brincalhão, extrovertido e inteligente,
aprendendo vários truques e sendo a sensação de festas. Essa raça
é encontrada em vários tamanhos, sendo que é considerada anão
até aos 22cm, enquanto a “versão” gigante pode chegar aos 60cm.
Características das raças podem orientar quanto às peculiaridades
de cada grupo, informando e esclarecendo dúvidas, mas não devem
servir, sozinhas, como ponto de partida para a escolha de um animal.
Consulte sempre um Médico-Veterinário.

Domingo, 26 de Setembro de 2021
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MAXIBUSINESS
por: Gledson Müller

(19) 9 9151 2772

/ j o r n a lto d o d i a

Café com

Fotos: Gledson Müller

Síndico

Café com Síndico foi realizado na cidade de Nova Odessa no final de semana passada, evento exclusivo e gratuito para síndicos, conselheiros e zeladores da região. O encontro é desenvolvido para compartilhamento de conhecimentos, informações e experiências sobre gestão condominial, novas leis e
regulamentações além das inovações do mercado entre profissionais da área,
através de palestras ministradas no local. Na ocasião teve a oportunidade de
interagir com os expositores no evento, onde foram apresentados e ofertados
ao publico seus produtos e serviços no segmento.
Veja algumas fotos dos expositores e organizadores do evento.

Gabriel Silva, Rodrigo Silva, Louise Crepaldi
e Barbara Baldin - Lima E Silva Seguros

Daiana Pedroso e Fernando
Pedroso - Altec Sombra

Luciana Remondi, Lucimeire Remondi e Rafael
Vieira - Organizadores do Café com Síndico

Fatima Cristina Scanferla e Ronaldo Scanferla Universidade Anhembi Morumbi Polo Americana

Karla Da Rosa e Patricia C.
Padilha - Gv Brasil Ponto Digital

MAXIBUSINESS

José Ricardo Campos e
Ricardo Campos - Jrc Facilities

Domingo, 26 de Setembro de 2021

Rodrigo Teixeira
- Tino Sistemas

Milena Oliveira, Heloisa Perles, Criser
Cerquiare e Nicole Adega - Fokus
Adiministradora de Condomínios

Wanderlei de Oliveira e Luis
de Oliveira - Labor Playgroud

08
09

Raphael Monteiro - Grupo
Dumon Portaria Remota

Adir Borin e Catia Borin
- Vidro Clean View

Nivaldo dos Santos
- New Sofá Clean

Roseli Corbine e Poliana
Benetti - Grupo Bom Pastor

João Vitor
Salgado - Comgás

Eliton Pratex e Renata
Castro - Pratex Pinturas

Aline Teixeira Jm Marmoraria

Utilize o leitor de códigos
QR Code do seu celular
para ver o vídeo.
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Fotos: Divulgação

Simone Scanavini e Larissa Jordão

Paulo e Simone Scanavini
e a filha Melissa

Oliver Vaughan e Larissa Jordão

Arlete De Marchi, Marcos De
Marchi e Simone De Marchi

Fonoaudiologia sumareense

Caroline e Marcos De Marchi
e os filhos Marcos e Felix

Daniela e Rafael
Costa e a filha Alice

Gigliane e Ivan Dantas
e o Filho Rafael

Daniela Calil, Lais Cezarino e Savia Quental

em Festa

A NuAudit nasceu determinada e em meio a uma pandemia.
As fonoaudiólogas Larissa Jordão de Almeida e Simone Bredda
De Marchi Scanavini deram início a esse espaço de prestação
de serviço de excelência nos cuidados, avaliações e tratamentos auditivos. E junto com um grande time, elas buscam ser
referência em qualidade nos mais completos e complexos
exames audiológicos para diagnóstico das patologias auditivas, processamento auditivo e funções labirínticas. Dentre as
fonoaudiólogas, além da Larissa e Simone, integram a equipe
também: Laís Cezarino, Savia Quental, Daniela Calil e Kelly
Vaughan Pedroni. E em outras especialidades oferecidas por
elas estão: Dr. Ivan de Picoli Dantas, como otorrinolaringologista, Dr. Evandro Ortigoso, como neurocirurgião e atuando na
Medicina da Dor, Dra. Carolyne De Marchi, cirurgiã-dentista e
Rafael Augusto Costa, como psicólogo do espaço. Para comemorar o primeiro ano, elas reuniram a equipe multidisciplinar
da clínica, familiares e amigos, e celebaram essa vitória. Hoje
trazemos fotos desse encontro e desejamos sorte e sucesso a
todos esses profissionais da saúde e do bem-estar.

Marcelo e Kelly Pedroni

Leandro e Dulcilene
Gomes e a filha Giovana

Jason Jordão, Larissa
Jordão e Sonia Almeida

Barbara e José Rodolfo
Amadeu e o filho Antonio

Luana Rocha e
Leticia Mardegan

Josimeire Brambile, Elaine
Soares e Claudio Pinto

CULTURA
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MÚSICA

Ringo Starr lança
EP e fala sobre
o fim dos Beatles

TV Tudo
Tempo reduzido

“Change the World” revela as intenções do músico de
80 anos que marcou a história na bateria do quarteto
Reprodução/Instagram

LUCAS BRÊDA
FOLHAPRESS

Ringo Starr lançou na
sexta (24) seu segundo
EP de 2021, “Change the
World”. O título revela as
intenções do músico de
80 anos, que marcou a
história tocando bateria
nos Beatles. “Moro nos
Estados Unidos, mas
metade do mundo está
passando fome e metade do mundo não tem
água. Todo mundo sabe
que apoio a WaterAid,
porque acredito que se
você não tem nada, pelo
menos deveria ter água.
Mas as pessoas bebem
lixo, água poluída e, daqui uns anos, vai ser difícil respirar por causa da
poluição no ar.”
O baterista diz que não
é político, mas faz o que
está ao seu alcance. “Só
acho que você tem que
ser legal com seu vizinho,
seus amigos. É só isso.
Tentar entender o que
está acontecendo. Os
governos têm que se responsabilizar não apenas
pelo próprio país, mas
por todos esses países
que estão sofrendo.”
Sobre o filme “The
Beatles: Get Back”, do-

Com a volta do “Top
Chef Brasil” à sua programação, a Record passa a
exibir uma duração menor
de “A Fazenda” nas noites
de sexta-feira, com aproximadamente 15 minutos.
As gravações do reality
gastronômico já foram encerradas.

Especial

O especial Falas da Vida, em homenagem aos idosos,
programado pela Globo para o dia 1º de outubro, terá
apresentação de Zezé Motta e reprise, dia 4, no GNT. E o
detalhe: é a volta da artista na função de apresentadora
na TV após mais de 20 anos.
João Miguel Junior)

Ambiente

Depois de uma fase
preocupante, com seguidas mudanças de horário,
o clima agora é outro nos
bastidores do programa
“Vem Pra Cá”, conduzido
por Patricia Abravanel e
Gabriel Cartolano. Reina a
tranquilidade.

Pressão

Curiosamente, a situação é um tanto inversa no
“Fofocalizando”.
E tudo por conta da cobrança de audiência.
RINGO STAR | Músico aprova documentário da banda

cumentário que cobre os
momentos finais da banda, Ringo disse que rever
aquelas imagens o trouxe
uma sensação diferente
da de “Let it Be” –o filme de 1970, que cobre o
mesmo período.
“Eu sempre ficava lamentando o filme original. Não tem nenhuma
diversão nele, é tudo baseado naquele pequeno
incidente”, ele diz, falando do fim dos Beatles.

“Get Back mostra a gente rindo e fazendo brincadeiras e sendo músicos. Sei lá, do começo de
janeiro [de 1969] até o
fim do mês fizemos um
disco e aquele show no
terraço que foi incrível,
porque tocamos ao vivo
novamente.”
“Acho que todo mundo
vai gostar porque vocês
vão ver essa banda trabalhando duro e passando
por altos e baixos.”

Entrevista

Marcelo Tas, na próxima
terça-feira, às 22h, recebe
um convidado internacional no “Provoca”, o fundador da Wikipédia, Jimmy
Wales. No bate-papo, entre outros temas, ele conta
que nos primeiros dias do
serviço não dormia pensando nos plantadores de
fake news.

Vai longe

As reprises da “Escolinha”, do Bruno Mazzeo,
nas tardes de sábado da
Globo, iniciadas em julho,
ainda vão longe. O último
programa será exibido no
dia 25 de dezembro, totalizando 25 episódios.

Nova série

A Globoplay acelera
os trabalhos da série “As
Aventuras de José e Durval”, inspirada na vida
e nas músicas da dupla
Chitãozinho & Xororó, em
mais uma coprodução
com a O2 Filmes.
Os irmãos Rodrigo e Felipe Simas viverão os sertanejos.

Olhar diferente

Em relação às muitas
baixas de atores em seus
quadros, a Globo, “em
sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado”, não trata
como enxugamento. Diz

Zezé Motta

que “a não renovação de
um contrato não significa
o final de uma parceria”.
E conclui: “o novo modelo de gestão de talentos
permite que essa parceria
seja renovada em muitos
outros formatos e projetos
futuros”.

Bate – Rebate
· A temporada inédita de
“Ó Paí Ó”, com Lázaro Ramos, vai estrear em 2022,
no Canal Brasil, onde ele
também comanda o programa “Espelho”.
· O Globoplay fará, ano
que vem, em parceria com
o Multishow, uma nova
temporada de “Cilada”,
com Bruno Mazzeo...
· ... Também para a temporada 2022, o streaming
da Globo produzirá o musical “Rensga Hits!” e “Rota
66”, do Caco Barcellos...
· ... Globoplay também
terá uma série, “Dragon”,
sobre E-Sports, que interessa ainda ao SporTV.
· Grazi Massafera, longe
das novelas desde o elogiado trabalho em “Bom
Sucesso”, é um nome que
também poderá aparecer
em produções do streaming. Dificilmente irá escapar.
· Maria Casadevall,
atualmente nos cinemas

com “A Garota da Moto”,
fará a série “Rio Connection”, na Globo...
· ... Trata-se da produção, inteiramente falada
em inglês, que terá Marina
Ruy Barbosa como protagonista.
· Em 7 de outubro, às
22h25, o Investigação Discovery estreia a série Vans
Misteriosas e relembra as
investigações de crimes
reais que mais parecem
lendas urbanas...
· ... Os assassinos utilizaram furgões para atrair
ou sequestrar suas vítimas
para uma última e aterrorizante viagem.
· Andreia Horta gravou
quinta-feira sua última
cena para “Um Lugar ao
Sol”, nova novela das oito.

C’est fini
O músico André Abujamra (filho do saudoso
Antonio Abujamra) assina a trilha sonora da
peça “Meu Reino Por Um
Cavalo” - adaptação da
obra Ricardo III, de William
Shakespeare. Estreia dia 9
de outubro, sábado, às 15
horas, no Teatro SESI-SP,
com a Cia. Vagalum Tum
Tum e direção de Ângelo
Brandini.
Então é isso. Mas terça
tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
É de fundamental
importância manter a
clareza e tratar todas
as pessoas com honestidade, porque
nas próximas semanas as pontas que
ficaram soltas ao longo do tempo se
apresentarão cobran

LEÃO | 22/7 a 22/8
As conversas podem até
desandar, mas isso não
significa que continuarão
assim por muito mais tempo. A desandada é temporária e pode até servir
para você ter uma visão mais objetiva
a respeito de suas necessidades.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Não é que as pessoas
tenham péssimas intenções, porque, mesmo que algumas
sejam assim, a maioria age de forma
estranha e contraditória porque anda
confusa mesmo. Aumente seu nível
de tolerância e compreensão. Aí sim.

TOURO | 21/4 a 20/5
São tantos assuntos
acontecendo ao mesmo
tempo, e todos parecem
seduzir sua alma com perspectivas
interessantes, que seria melhor você
descansar até conseguir ter a cabeça
despejada de desejos urgentes.
Melhor assim.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Continue em frente
com tudo que você vem
desenvolvendo e, a
partir deste momento, estude melhor
qualquer coisa que tenha de iniciar,
para que os primeiros passos sejam
amadurecidos com planejamento e
organização.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
É inútil e contraproducente você querer
acertar todas, principalmente neste
momento, em que as coisas embolam
no meio do campo. Dá para continuar
em frente com alegria mesmo assim, a
despeito de tudo que acontecer.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
O futuro reserva a você
grandes coisas, mas
essa reserva precisa
ser aproveitada por você através
do atrevimento. Além disso, usar
sua inteligência para distinguir os
momentos de avançar e os de recuar.
Um tempo para tudo.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Acertar ou não, eis uma
coisa que não se pode
antecipar com total
segurança. É tudo uma tentativa e,
na maior parte dos casos, os erros
determinam os ajustes necessários
para continuar tentando, até acertar.
Em frente.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Muitos planos e imagens
maravilhosas inundam
sua mente, tudo provocando entusiasmo e humor elevado.
Isso é ótimo, porque melhora o ânimo
e supera o desgaste de tudo que
andou dando errado. A seguir, a ação.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Entre a vontade de
intervir e a ação a ser
tomada, procure deixar
passar um tempo, evitando qualquer
precipitação. Isso ajudará você a
amadurecer mais suas atitudes e,
com isso, evitar encrencas desnecessárias.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Tudo que acontecer nas
próximas semanas será
de difícil compreensão, e isso não
há de se tornar objeto de ansiedade
nem muito menos de angústia. A
complexidade do panorama encerra
perspectivas auspiciosas.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Segure o tranco que os
pensamentos ansiosos
determinarem, porque a
esta altura do campeonato você, por
experiência, deveria saber que a ansiedade se traveste de profetiza, mas
que é, na verdade, uma mentirosa,
uma farsa.

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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EMPREGOS
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Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego?

NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!
PENSECOM®
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Uma equipe qualificada é fundamental
para o sucesso do seu negócio!
PENSECOM ® INTELIGÊNCIA EM RECURSOS HUMANOS
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BRASILEIRO

Santos busca vitória fora de casa
Com apenas uma vitória longe da Vila Belmiro, Peixe quer melhorar restrospecto diante do Juventude hoje, às 16h
DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Juventude e Santos se
enfrentam neste domingo, a partir das 16h, em
partida válida pela 22ª
rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi, em
Caxias do Sul. Depois
de 17 rodadas, o time
gaúcho voltou à zona de
rebaixamento e vive sua
pior sequência na competição, com seis jogos
sem vencer.
Já os paulistas buscam melhorar o retrospecto fora de casa no
campeonato, em 10 jogos, apenas um vitória
conquistada longa da
Vila Belmiro, contra a
Chapecoense. No geral, o Peixe não vence
há seis jogos fora da
Vila Belmiro (incluindo
Libertad pela Sul-Americana e Juazeirense e
Athletico pela Copa do

Brasil). Contando as
partidas em casa, o Alvinegro já não sabe o que
é uma vitória há nove
compromissos.
A partida é um confronto direto da parte
debaixo da tabela e apenas um ponto separa as
equipes. O Juventude
é o primeiro dentre os
quatro últimos e ocupa
a 17ª colocação com 23
pontos e o Peixe vem
logo acima, é o 14º com
24 pontos ganhos. O
Santos vem de empate
sem gols contra o Ceará, fora de casa, e o Juventude vem de derrota
para o Athletico-PR, em
Curitiba.
O técnico Fábio Carille esboçou o time titular do Santos. A equipe
deve ter apenas uma
mudança em relação
ao 11 inicial do empate
em 0 a 0 com o Ceará,
no Castelão: Carlos Sánchez na vaga de Marcos

Guilherme e o 3-4-3
passa a ser um 3-5-2.
Ainda no processo de
conhecer seus jogadores e realizar testes, o
treinador santista precisa recuperar o ânimo
nos bastidores. A falta
de confiança do elenco,
que ainda está abalada
pelo caso Tardelli, que
foi ameaçado por torcedores, impacta diretamente no rendimento
da equipe.
Em uma das piores sequências do Santos no
século, 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.

Ivan Storti/Santos

MISSÃO | O técnico Fábio Carille tem a tarefa de reverter o momento ruim do Peixe

