SB anuncia
multivacinação
Crianças e adolescentes
de até 15 anos poderão
atualizar coberturas
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05 Cidades

Americana lança edital de R$ 20 mi
para ampliar iluminação de LED
Modernização do sistema público, que vem sendo feita em vários bairros, com redução de gastos com energia
elétrica, deve atingir até mais dez mil pontos em três regiões da cidade; previsão é iniciar o serviço em janeiro P3
Divulgação

Maria Giovana é nova Na bomba, nova alta
vice-presidente do
do diesel pode ser
PDT no Estado de SP superior a R$ 0,25
Sanitarista e ex-vereadora
é confirmada no cargo pelo
presidente do partido, em
evento em Americana; Kim,
ex-vereador, volta à sigla

Representante do Recap
diz que preços ainda estão
defasados desde o feriado
e já prevê aumento também
sobre o valor da gasolina

Cidades 04

Cidades 03

Ministério anuncia 3ª dose
para maiores de 60 anos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem que
idosos a partir de 60 anos poderão receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A ampliação da campanha de
imunização foi anunciada pelo ministro em um vídeo durante
uma comemoração de 1.000 dias do governo Bolsonaro.
NOVA VICE-PRESIDENTE | Maria Giovana recebeu o ex-ministro Carlos Lupi nesta terça em Americana

Pix: bancos vão
reter operações
suspeitas

07 Brasil + Mundo
PSG | Divulgação

O Banco Central publicou
nesta terça-feira (28) mais
uma série de mudanças nas
regras do Pix, sistema de
pagamentos instantâneos,
para aumentar a segurança e
evitar crimes e fraudes. Uma
delas permite que o banco
retenha uma operação suspeita de fraude por até 72h.

Frota de ônibus
em Americana
ainda é menor
que a exigida
03 Cidades

Secretários
de N.O. pedem
demissão

06 Brasil + Mundo

A PRIMEIRA VEZ NINGUÉM ESQUECE | Messi anotou nesta terça-feira (28) seu 121º gol na Champions
League. Pela primeira vez, não foi com a camisa do Barcelona. Ele balançou a rede vestindo a camisa do
P10
Paris Saint-Germain e contribuiu para a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City de Guardiola.

Em dois dias, entre segunda-feira e ontem, dois secretários municipais pediram
demissão em Nova Odessa.
Primeiro foi o de Meio Ambiente, Walter Bonaldo Filho.
Ontem, o de Saúde, Dr. Nilvaldo Rodrigues.
04 Cidades
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Primavera de cores e cheiros

32°
17°
Pancadas de
chuva à tarde
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,85%
R$ 5,424

Euro

+ 0,68%
R$ 6,334

Bovespa

- 3,05%
110.123 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.412 | 25/09/2021

09 - 16 - 34 - 36 - 49 - 60

Quina
Concurso 5.669 | 28/09/2021

11 - 40 - 58 - 71 - 78

Federal

LUIZ CARLOS AMORIM
ESCRITOR, EDITOR E REVISOR

Hoje a Primavera deu só
umas espiadinhas, com
o sol aparecendo de vez
em quando por entre as
nuvens, como quem diz:
“tá bom, eu sei que é primavera!” Mas os pedaços
azuis de céu são muito pequenos, às vezes prometem aumentar e dá uma
esperançazinha, mas logo
nuvens escuras e carregadas começam a tomar o
seu lugar.
Sei que o ser humano
não correspondeu a sua
beleza e generosidade, Primavera, desrespeitando
a natureza, não cuidando
da nossa velha e cansada
Terra, o lugar que lhe foi
dado para que vivesse em
paz. E você chegou para
substituir o Inverno que
foi bem severo, desta vez,
ao contrário de alguns
anos recentes. E o calor vai
chegando, de vagarinho. O
verão promete ser bem rigoroso, também, mas por
enquanto vamos aproveitando a primavera, a estação mais bonita de todas.
Vi você, Primavera, pre-

sente no meu jardim, onde
tudo está florescendo: os
pés de araçás, os amores-perfeitos, os hibiscos, as
arquídeas, as petúnias, as
rosas, até os morangos.
Meus pés de manacás-da-serra, os jacatirões de inverno, ainda desabrocham
alguns botões temporões,
vejam só, agora, quase no
final de setembro, só pra
homenagear você, recém
chegada Primavera. Nas

Nas ruas, ainda
floresce o ipê. Tudo
vai florescer, daqui
por diante
ruas, ainda floresce o ipê.
Tudo vai florescer, daqui
por diante. Apesar da chuva, apesar do vento, apesar
do calor, que promete vir
por aí. Tudo terá mais cor,
até as pessoas deixarão
florescer mais sorrisos e
seus olhos refletirão um
colorido degradê. A estação mais bonita do ano
chegou. Tudo brotará,
com viço, até a alegria no
coração do ser humano,
apesar de tudo, apesar da
pandemia, de presidente
e políticos incompetentes
e corruptos.
Então, seja bem-vinda, Primavera, abra o céu
e o sol e ilumine as co-

res das tantas flores que
ainda permite que desabrochem, apesar do descompasso do tempo, causado pela poluição e pelo
descaso de nós, homens,
sábios homens, donos da
Terra. Sabemos que estamos fazendo tudo errado,
mas continuamos fazendo
tudo errado em prejuízo
de nós mesmos.
Fique mais tempo com a
gente, Primavera, ilumine
a mente dos homens que
dirigem as nações, eles
precisam se dar conta de
que é preciso agir, tomar
providências para que o
fim do nosso planeta não
cheque antes do que deveria. Quem sabe não aprendemos?
Primavera, tu és renascimento, és esperança de
recomeçarmos fazendo
as coisas de maneira certa, não desmatando, não
poluindo, fazendo uso de
energias limpas, revivendo
nossos rios, não contaminando os mares e o ar.
Será que nós, homens,
saberemos entender isso?
É tempo de Primavera,
tempo de recomeçar, de
renascer, tempo de brotar para a vida, de deixar
a vida brotar. Até a Covid
está dando mostras de
perder forças, dando lugar
ao florescer da vida que a
Primavera representa. Primavera, a esperança verde
de um futuro possível.

Concurso 5.600 | 25/09/2021

Número
1º Prêmio
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O plantonista
dizia para o
paciente: ‘Preciso
te dar. Se eu não
der, sou demitido’

Desenvolvimento urbano e
reconhecimento facial

SUSANNA MARCHIONNI
CEO DA PLANET SMART CITY
NO BRASIL

A cada novo passo que
o mercado dá, podemos
perceber que a relação
entre empresas e consumidores vai se aprofundando e indo muito
além do capital financeiro. O capital humano
vem ganhando espaço
e se tornando central e,
com o mercado imobiliário, isso se evidencia
em ritmo acelerado.
Sustentabilidade, responsabilidade social, e
inovação são exemplos
de pontos cruciais na
hora de fechar negócio, já
que apostando em uma
empresa, as pessoas passam a se sentir representadas por ela nos pontos
altos e baixos.
Onde quero chegar
com esse pensamento?
Quando se fala em cidades inteligentes, a maioria das pessoas pensam
em tecnologia, reconhecimento facial, carros elétricos e empreendimentos com moradias que
custam milhares de dólares por metro quadrado.
É inegável que um
projeto supertech tem
o poder de melhorar a
qualidade de vida, mas
que tipo de impacto
causamos na sociedade
quando escolhemos beneficiar um grupo reduzido de pessoas baseado
no seu poder de compra?
Indo na contramão
dessa realidade, nasceram as cidades inteligentes
inclusivas,
empreendimentos
construídos seguindo o
conceito smart city, mas
abraçando um diferencial único: a inclusão social. Derrubando muros,
no sentido real e literal,

BRUNA MORATO

FALECIMENTOS

Advogada de médicos da
Prevent Senior, sobre a
obrigação do “kit Covid”,
ontem, na CPI da Covid

Santa Bárbara d’Oeste

Maria Apparecida Martins Ignacio

BRASIL, BRASILEIRO | Pilotando uma “moto”, adaptada com um paralama de

Fusca, apoiador de Bolsonaro acena ao presidente em Teixeira de Freitas (BA)

Esta edição tem 13 páginas
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já que essas cidades são
abertas, com serviços e
equipamentos gratuitos
ou de baixo custo não
somente para moradores, mas para todas as
pessoas.
Ao conhecer esses
projetos, é comum que
surjam questionamentos acerca da viabilidade
da construção e da manutenção, e o segredo
é: economia de escala.
Executando uma obra
de grande porte, é possível economizar em
insumos e reverter o capital obtido para a construção de equipamentos
como playgrounds, bibliotecas, coworkings e
até cinema.
E onde entra a tecnologia nas cidades inteligentes inclusivas? Aplicativo, IoT, energia solar,
muitas são as maneiras
de modernizar as smart
cities e até mesmo gerar
renda para a manutenção dos serviços na cidade, com uma virada de
chave que considero essencial, que é considerar
a tecnologia um meio,
não o fim. O fim é sempre o mesmo: as pessoas.
Sempre digo que uma
pessoa que pode comprar uma casa de milhões e ter uma BMW
na garagem pode e deve
morar ao lado de uma
pessoa que precisou financiar um imóvel e se
deslocar de ônibus. Uma
cidade verdadeiramente
inteligente acolhe pessoas de qualquer classe
e proporciona uma vida
de qualidade para todos.
Acredito que a inclusão social e o acesso às
oportunidades mudam
muito mais que vidas,
transformam sociedades e mudam o mundo.
Por isso, aposto com
convicção que as cidades inteligentes inclusivas irão impactar muito
mais do que o mercado
imobiliário e serão responsáveis por um presente e um futuro mais
justo para todos.
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Divulgação

Americana prevê investir
mais R$ 20 milhões para
modernizar iluminação
Edital: Sosu vai contratar instalação de luzes de LED
em até 10 mil pontos em mais três regiões da cidade
de ser firmado com nova
empresa.
O município tem cerca
de 30 mil pontos de iluminação em vias públicas e outros 6,4 mil em
praças.
A implantação de lâmpadas de LED foi feita em
cerca de 14 mil pontos
nos últimos três anos, e
o novo contrato deve ampliar a tecnologia em determinadas regiões, avenidas e pontos escuros,
como explica o secretário
de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga
Camargo Neves.
Ele salienta que é previsto obter um desconto dentro do orçamento
projetado para o serviço,
com base em tabelas e regras vigentes, já que será
uma quantidade grande
de materiais complementares, além das lâmpadas.

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Com uma projeção de
custo de até R$ 20,4 milhões, a Sosu (Secretaria
de Obras e Serviços Urbanos) de Americana prevê
implantar
iluminação
pública com luzes de LED
em mais três regiões da
cidade a partir de 2022.
Serão entre nove mil e 10
mil pontos de iluminação a serem substituídos
em locais como São Luís,
Boer, Bertoni, Campo
Limpo, Parque Nações,
Morada do Sol, Guanabara, Novo Mundo e Parque
Universitário.
Os recursos são provenientes das reservas da
Contribuição de Iluminação Pública (CIP), que
custeia a conta de energia
das vias, canteiros e praças – além do contrato de
manutenção, que acabou

ÔNIBUS EM AMERICANA

Frota na rua ainda é
menor que a prevista
A ampliação do número de ônibus do transporte público em circulação em Americana
ainda não foi feita, conforme previsto em contrato entre a prefeitura e
a Sancetur, operadora da
SOU Americana.
A promessa de colocar
mais veículos circulando
conforme o relaxamento
das restrições do Plano
SP contra a Covid-19 não
foi totalmente cumprida
pela empresa, segundo a
prefeitura.

Questionado ontem
sobre as ações, o Executivo informou que “a
Prefeitura segue tomando todas as providências necessárias para
que haja o cumprimento contratual, que é a
previsão de 65 veículos
em circulação”. Defendeu que houve ampliação nos últimos dias,
com a frota passando
de 35 para 48 veículos,
em fato constatado pela
fiscalização.
| DAÍZA DE CARVALHO
Arquivo / TodoDia Imagem

ÔNIBUS | Frota ainda reduzida em Americana

Depois de renovada
a iluminação das áreas,
um novo projeto deve ser
submetido à CPFL para
atualizar a cobrança.
Ele cita que a troca na região do Cidade Jardim, por
exemplo, levou à economia de R$ 40 mil mensais.
RECEITAS E CUSTOS
Em relação às contas, o
secretário ilustrou com o
mês de maio, quando os
recursos da taxa de iluminação paga pelos contribuintes chegaram a R$
1,3 milhão.
Naquele mês, a conta
de energia foi na ordem
de R$ 620 mil – mas já
chegou a R$ 820 mil/mês,
em variações da bandeira
tarifária.
O custo de manutenção
foi cerca de R$ 200 mil. O
saldo é usado para aplicação em editais, como o
que receberá as propos-

TROCA | Instalação de luzes de LED em abril deste ano, na região da Praia dos Namorados

tas no próximo dia 8.
Considerando os trâmites burocráticos para
definição da empresa, a
expectativa é que o contrato seja assinado ainda
em dezembro e o início
da implantação, em janeiro de 2022.
A Sosu assinou neste
mês contrato de um ano
com a SRE Engenharia
e Construções, no valor
de R$ 2,6 milhões. No
entanto, diferentemente
do contrato anterior, este
será por demanda, ou

seja, o município pagará
o que for trocado, e não
um valor fixo mensal.
O novo contrato também disponibiliza atendimento pelo telefone (19)
3199-4153, além do site
da prefeitura, com registro de protocolos para ordens de serviço. O prazo
de solução é de 72 horas a
partir dos chamados.
FINISA
Recentemente aprovada pela Câmara, a verba
de R$ 25 milhões a ser

contratada com a Caixa
por meio do Finisa (linha
de crédito para obras de
infraestrutura) prevê intervenções do DAE (Departamento de Água e
Esgoto) e da Secretaria de
Obras.
O secretário explica
que os projetos ainda serão desenvolvidos e que a
pasta fará o recapeamento de ruas que passarão
por intervenção do DAE,
além de outras vias já
danificadas por serviços
voltados ao saneamento.

COMBUSTÍVEIS

ALTA APÓS COVID

Na bomba, alta do diesel
pode ser superior a R$ 0,25

Prefeito de
Campinas
deixa hospital

O anúncio da Petrobras
de uma nova alta de R$
0,25 no preço do litro do
diesel a partir desta quarta-feira (29) repercutiu de
imediato nas distribuidoras. Parte delas pararam
de receber pedidos ainda
na tarde desta terça, enquanto outras, menores,
já repassaram o preço antes da vigência prevista.
Eduardo Valdivia, diretor da regional de Campinas do Recap (Sindicato
do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo),
explica que o preço está
represado desde a primeira semana de setembro, após o feriado. E, na
bomba, a diferença pode
ser ainda maior para o
consumidor, a depender
da política de cada estabelecimento – já que a
defasagem frente ao valor
do mercado internacional
de petróleo é ainda maior,
acima de R$ 0,30.
De acordo em ele, esse
acréscimo era esperado
há mais de uma semana.

Valdivia esclarece que
desde 2017 a Petrobras
segue a política de preço
internacional do petróleo,
inicialmente com ajustes
diários, e depois apenas
quando o preço estava
muito fora da média do
mercado internacional.
Sobre segurar as altas,
ele cogita tanto decisões
políticas quanto econômicas.
Se a alta deve impactar
diretamente os fretes, já
que o diesel abastece principalmente caminhões,
além de ônibus, motoristas de outros veículos,
também podem ter outro
impacto no bolso em breve. “A gasolina está com
defasagem de preço próxima a R$ 0,15 frente ao
mercado internacional.
É um aumento esperado
até a próxima semana. A
Petrobras segurou até demais para fazer o repasse,
já que costumava segurar
até R$ 0,10”.
Na prática, em vez dos
R$ 0,25, a alta seria de R$

0,23 devido à mistura de
88% diesel puro com 12%
de biodiesel.
Valdivia cita ainda o aumento do ICMS pelo governo estadual, na última
sexta-feira, que elevou os
preços da gasolina e etanol em R$ 0,03.
Ele afirma que em seu
estabelecimento está segurando três altas seguidas do imposto, chegando
a R$ 0,10. Estima que, se o
preço não estabilizar, a gasolina pode ter nova alta
até a próxima semana. Já
o etanol tem recebido aumento semanal, com R$
0,04 nesta semana.
Pelo comunicado da Petrobras, o preço médio de
venda nas refinarias passa de R$ 2,81 para R$ 3,06
por litro, como “parte da
elevação nos patamares
internacionais de preços
de petróleo e da taxa de
câmbio”. A estatal ainda
justificou que a alteração
acontece “após 85 dias
com preços estáveis”.

| DAÍZA DE CARVALHO

O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), recebeu alta
do hospital Vera Cruz
Casa de Saúde na tarde
desta terça-feira (28).
Ele estava internado na
unidade desde a última
quinta (23) para tratar de
uma pneumonia secundária à Covid-19.
Saadi, que é médico,
tem 58 anos e já foi vacinado com duas doses,
seguirá com protocolos
e procedimentos para a
reabilitação em casa, segundo boletim médico
divulgado na alta.
Durante os cinco dias
de internação, o prefeito
permaneceu isolado na
enfermaria, estável clinicamente, sem a necessidade de suporte de oxigenoterapia, mas fazendo
uso de medicamentos
(corticoide, antibiótico,
suporte clínico e anticoagulação profilática) para
tratar a infecção pelo novo
coronavírus. | DA REDAÇÃO

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

PULGA ATRÁS DA ORELHA
O vereador Gualter Amado (Republicanos) anda desconfiado de que possa estar havendo irregularidades em
obras de reparos feitas pelo DAE e empresas terceirizadas
a serviço da autarquia em Americana. Em requerimento
na Câmara, ele relata que vem acompanhando algumas
obras (foto) e que, após análise de documentos enviados
a ele, observou que “alguns reparos ocorreram na mesma
data ou com um intervalo muito curto”. “Outro ponto
identificado é que alguns serviços foram realizados em localidades muito próximas, na mesma rua, apenas alguns
metros abaixo. Isso evidencia que a necessidade do reparo
pode ter se dado em decorrência de um conserto anterior”,
destaca Gualter, que relacionou uma série de endereços
para exemplificar as situações.

PULGA ATRÁS DA ORELHA (2)
Para dar prosseguimento à sua investigação, digamos assim,
Gualter Amado solicita ao DAE envio de relatório de casos como
os identificados por ele, referente aos últimos 12 meses, contendo endereço, serviço, ordem de serviço, data de execução, quem
realizou o serviço – se DAE ou terceirizada – e a data de pagamento. Pede ainda esclarecimentos sobre os casos de reparos
realizados diversas vezes na mesma localidade com cópias dos
comprovantes de pagamento. O requerimento consta da pauta
da sessão da Câmara desta quinta-feira (30).

PEDIDOS EM BRASÍLIA
O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL), e o secretário
de Educação, Vinicius Ghizini, estiveram em Brasília, nesta
segunda-feira (27), para apresentar demandas ao governo
federal. Durante o encontro com o ministro-chefe da Casa Civil,
Ciro Nogueira, Demarchi e Ghizini pleitearam recursos para aprimorar a infraestrutura da rede municipal, dentro das atribuições
do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
“O ministro se mostrou receptivo às nossas demandas e salientou que o Ministério está de portas abertas para Americana”,
informou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

PEDIDOS EM BRASÍLIA (2)
Na passagem por Brasília, Odir e Ghizini visitaram também
o Ministério da Saúde e a Câmara dos Deputados. “É uma
grande honra representar Americana e o prefeito Chico Sardelli aqui em Brasília. É minha primeira vez aqui e isso me deixa
até emocionado. Trouxe as necessidades da nossa cidade até
o Ministério da Casa Civil e fui muito bem recebido pelo ministro”, disse o sempre emotivo vice-prefeito Odir Demarchi.

TABELA DO SUS
O deputado federal
Henrique do Paraíso (do
Republicanos de Sumaré)
enviou nesta terça-feira
(28) ao ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, um
ofício pedindo reajuste na
tabela de remuneração
de procedimentos do SUS
realizados em instituições de saúde privada
de todo país. De acordo
com exposto no ofício, as
últimas atualizações na
tabela ocorreram em 1996
na tabela geral e em 1998
para o procedimento de
partos.

TABELA DO SUS (2)
A tabela do SUS prevê
valores de remuneração
para mais de 4,6 mil
procedimentos médicos,
desde atendimentos
ambulatoriais até cirurgias
de maior complexidade.
Para o deputado a tabela
encontra-se “deveras
defasada”, o que segundo
ele, dificulta a concretização
de direitos e maior eficiência
na prestação de serviços
públicos na saúde – “área
sensível que demanda
senso de urgência de toda
autoridade e de todo gestor
público neste país”.
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Lupi confirma Giovana
vice do PDT estadual
Em evento em Americana, ex-vereadora assume cargo; Kim volta à sigla
Divulgação

RAFAEL REZENDE
E DA REDAÇÃO
AMERICANA

A sanitarista e ex-vereadora de Americana Maria
Giovana Fortunado foi
anunciada oficialmente
na manhã desta terça-feira
(28) como vice-presidente
estadual do PDT (Partido
Democrático Trabalhista).
Segundo o presidente nacional do partido, o
ex-ministro Carlos Lupi,
que participou do evento
em Americana, a função
de Maria Giovana será a
coordenação política e
institucional do PDT em
todo o estado de São Paulo. No mesmo evento, ambos anunciaram também
o retorno do ex-vereador
Marco Antonio Alves Jorge,
o “Kim”, ao partido. Kim
disputou as últimas eleições para prefeito pelo SD
(Solidariedade).
Para Carlos Lupi, Maria
Giovana é uma das principais lideranças políticas do
PDT em todo o estado de
São Paulo. “Nosso partido
foi unânime em elevá-la ao
cargo de vice estadual. Não
tenho dúvidas que ela é,
hoje, um dos quadros mais
importantes. É mulher, jovem e preparada”, afirmou
o ex-ministro.
Segundo ele, Maria Giovana deve ser candidata a
deputada federal pelo PDT
nas eleições do ano que

São Judas Tadeu
recebe melhorias
A Prefeitura de Sumaré
iniciou nesta semana as
obras de infraestrutura
nos bairros Recanto das
Árvores e Jardim São
Judas Tadeu, região da
Área Cura, onde cerca
de 78 famílias foram
removidas por meio de
processo de reintegração
de posse no primeiro
semestre do ano. A
Rua Papa João Paulo
VI e vias adjacentes
estão sendo preparadas
para recebimento
da pavimentação
asfáltica, melhorando
significativamente a
qualidade de vida dos
moradores da região.
O trabalho é realizado
pelas secretarias
municipais de Obras e de
Serviços Públicos. Serão
seis mil metros quadrados
de asfalto, além da
construção de novas guias
e sarjetas.

PDT | Maria Giovana, nova vice estadual do partido, com Kim e o ex-ministro Carlos Lupi

vem. Contudo, ele salientou que nada a impede de
voos mais altos. “Acredito
que a candidatura dela a
deputada federal é coerente, mas se precisarmos
alçá-la a voos maiores e
ela aceitar, está muito bem
preparada”, explicou ele.
Maria Giovana afirmou
que está lisonjeada com a
nova função e, ao mesmo
tempo, com um enorme
sentimento de responsabilidade.
“Estou muito feliz com a
nova função, mas claro, isso
traz muitas responsabilidades. Vamos reorganizar o
partido aqui em São Paulo.
Essa é uma tarefa difícil,
mas vamos cumprir com

muito diálogo e vontade de
fazer o melhor”, disse.
KIM
Ex-vereador por cinco
mandatos em Americana
e ex-secretário de Habitação durante a gestão de
Omar Najar (MDB), Marco Antonio Alves Jorge, o
“Kim”, aproveitou o evento
desta terça para anunciar
sua volta ao PDT. Kim já
fez parte do partido e disse
estar feliz com seu retorno.
“Fiquei feliz com o
convite e lisonjeado com
a presença do Lupi em
Americana, em especial
nesse ato. Foi no PDT que
iniciei minha trajetória
política, trabalhando com

o prefeito Tebaldi, desde
seu primeiro mandato, e
realizando projetos que
pareciam
impossíveis.
Americana tem muito a
contribuir nesse grande
debate nacional que irá
definir, em 2022, os rumos
do nosso estado e do nosso país. Por isso me sinto
confortável em unir projetos e propostas com a Maria Giovana, que assumiu
hoje a vice-presidência
estadual do partido”, afirmou Kim.
Kim é arquiteto da
prefeitura. Agora, é cotado para ser candidato
a deputado estadual em
“dobradinha” com Maria
Giovana.

BAIXAS NO PRIMEIRO ESCALÃO

Secretário de Saúde é o 2º a
pedir demissão em N.Odessa
RENATO PEREIRA
NOVA ODESSA

O secretário de Saúde
de Nova Odessa, Dr. Nivaldo Rodrigues, pediu exoneração do cargo nesta
terça-feira (28). O anúncio
foi feito por meio de um
vídeo publicado em uma
rede social. Na gravação,
o médico diz que motivos
particulares fizeram com
que saísse do cargo.
Rodrigues
também
agradeceu ao prefeito
Cláudio Schooder (PSD),
o Leitinho, pela oportunidade de estar à frente da
pasta e ressaltou no vídeo
que “trabalhou muito para
ele chegar onde está”.
“Vou me dedicar a projetos pessoais. Nós conseguimos fazer muita coisa

Divulgação

DR. NIVALDO | De saída

enquanto estive à frente
da secretaria”, comentou.
O pedido de exoneração chega um dia depois
de outro secretário desembarcar do governo de
Leitinho.
Na segunda-feira (27),

o secretário de Meio Ambiente, Walter Bonaldo
Filho, também anunciou
que vai desligar-se da gestão dentro de 15 dias, tão
logo conclua alguns projetos em andamento na
pasta. A saída, segundo ele,
se dá por motivos pessoais.
Ambos faziam parte do
Executivo desde o início
da gestão do atual prefeito, em janeiro deste ano.
Em nota no início da
noite desta terça, a prefeitura informou, por intermédio da assessoria de
imprensa, que o prefeito
Leitinho “está em viagem
oficial a Brasília (DF) e
deve conversar com Nivaldo tão logo retorne”.
A prefeitura disse que as
duas situações “não têm
ligação uma com a outra”.

CIDADES
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SAÚDE PÚBLICA

SB anuncia campanha de multivacinação
Crianças de todas as idades e adolescentes com até 15 anos podem procurar UBSs para atualizar coberturas
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste inicia
nesta sexta-feira (1º) a
Campanha de Multivacinação para crianças de
todas as faixas etárias e
adolescentes com até 15
anos de idade (14 anos,
11 meses e 29 dias).
A campanha estadual
segue até o dia 29 de
outubro, de segunda a
sexta-feira (exceto feriados), em 12 UBS (Unidades Básicas de Saúde)
da cidade.
No período, os pais e/
ou responsáveis devem
levar os menores às uni-

dades com a carteira de
vacinação, documento
de identificação com foto
e cartão SUS em mãos
para que um profissional
avalie quais doses precisarão ser aplicadas, tanto
para eventual situação
de atraso, falta ou necessidade de reforço.
De acordo com o governo estadual, a medida
deve contribuir para melhorar as coberturas vacinais, que têm oscilado
nos últimos anos.
No total, serão oferecidos 16 tipos de vacinas
que protegem contra cerca de 20 doenças.
Um “Dia D” da Campanha será realizado no

COVID-19
Para
adolescentes
entre 12 e 15 anos, que
também estão sendo
imunizados contra o
novo coronavírus, não
será necessário intercalar as vacinas, sendo
possível recebê-las simultaneamente.
Todas as medidas de
prevenção à transmissão da Covid-19 nas
ações de vacinação serão adotadas, segundo a
prefeitura.

Vestibular da Unicamp registra
queda no número de inscritos
O número de inscritos
para o vestibular 2022 da
Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas)
é 18,4% menor do que o
registrado no ano passado. A edição 2022 recebeu 63.297 inscritos, que
concorrerão por 2.540 vagas – número menor que
em 2020, quando foram
77.653 estudantes inscritos, recorde histórico de
participação do processo
seletivo.
Os números de estudantes de escola pública
e de autodeclarados pretos e pardos também são
os menores desde 2018.
No ano passado, 34,2%
dos vestibulandos eram
oriundos da rede pública de ensino, frente aos
30,5% deste ano.
Já pretos e pardos disputando uma vaga eram
21%, enquanto nesta edi-

VACINA | Ao todo, rede oferecerá 16 tipos de vacinas que protegem contra 20 doenças

VACINAÇÃO

ENSINO SUPERIOR

RENATO PEREIRA
CAMPINAS

Divulgação

dia 16 de outubro, com
mais detalhes a serem divulgados pela Secretaria
Municipal de Saúde nos
próximos dias.

ção são 19,1%.
Ao todo, 10,7% dos estudantes optaram pelas
cotas étnico-raciais.
Para o diretor da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), José
Alves de Freitas Neto, a
queda nos números já era
esperada.
“Era esperada diante do
contexto de desmobilização estudantil e também
forte crise econômica,
que faz com que muitos
adiem sua preparação
ou mesmo o ingresso em
uma universidade pública”, analisou. “A queda de
inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino
Médio) e a diminuição de
pedidos de isenção de taxas foram outros indícios
que apontavam para a
queda”, completou Freitas Neto.
A medida encontrada
pela Comvest para amenizar o problema foi esDivulgação

tender o prazo final para
inscrições.
“Ao prorrogarmos as
inscrições, obtivemos a
adesão de mais oito mil
estudantes,
incluindo
aproximadamente
mil
que haviam sido comtemplados com a isenção,
mas não tinham efetivado
a inscrição”, explicou.
As provas da primeira
fase estão marcadas para
o dia 7 de novembro e
a segunda fase, entre os
dias 9 e 10 de janeiro do
ano que vem.
Para este ano, será
mantido o número de
questões da primeira etapa do processo, que havia
sido reduzido na edição
anterior de 90 para 72,
e também o tempo máximo para realização de
quatro horas.
A lista de obras de leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp apresenta dez obras, ao invés
das 12 tradicionais.

N.O. ‘convoca’ quem recebeu
Pfizer para ‘adiantar’ 2ª dose
A Secretaria de Saúde de Nova Odessa está
“convocando” moradores
que tomaram a primeira
dose da vacina da Pfizer
contra Covid-19 há oito
semanas ou mais para
tomar a segunda dose
“adiantada”,
conforme
anunciado na última sexta-feira (24). O intervalo
entre as duas doses dessa
vacina foi reduzido de 12
para oito semanas.
Segundo a prefeitura,
cerca de 3,5 mil moradores estão nesta condição
em Nova Odessa – ou seja,
tomaram a “D1” da Pfizer
entre 28 de junho e 30 de
julho, e que já podem tomar a “D2” da mesma fabricante.
A “convocação” se torna ainda mais importante
porque, segundo o órgão,
o município já recebeu
estas doses, que têm prazo de validade mais curto
que as demais, de 30 dias.
“Precisamos
intensificar a divulgação desse

Divulgação

PFIZER | Intervalo reduzido

novo intervalo da segunda dose da vacina Pfizer.
Era para recebermos 500
pessoas para segunda
dose da Pfizer na segunda-feira no ginásio, mas
não está aparecendo quase ninguém. Essa vacina
tem validade de 30 dias, e
se as pessoas não comparecerem agora para tomar
a segunda dose, achando

que podem deixar para
o dia marcado na ficha,
corremos o risco de não
termos vacina para atendê-las depois”, explicou
a enfermeira Paula Mestriner, coordenadora do
órgão.
A vacinação continua
diariamente na cidade.
Durante a semana, moradores de 12 anos ou mais
que ainda não tenham
tomado a primeira dose
também podem procurar
o Ginásio de Esportes do
Jardim Santa Rosa diariamente, das 8h às 15h,
para receber a vacina.
Quem tem segunda
dose marcada para o
dia útil (ou, agora, para
a nova data “adiantada”
para “D2” da Pfizer) também deve procurar o ginásio, assim como quem
perdeu a data. Já os idosos estão recebendo a
“D3” em uma Unidade de
Saúde, conforme são convocados por telefone.
| DA REDAÇÃO

CÃES E GATOS

Hortolândia vai castrar 1,1 mil animais

CASTRAÇÃO | Hortolândia anuncia campanha pública

A Prefeitura de Hortolândia anunciou nesta
terça-feira (28) a realização de mais uma campanha de castração de cães
e gatos, que será feita em
quatro regiões da cidade.
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, a ação está
marcada para ocorre en-

tre os dias 13, 14 e 15 de
outubro,além de 3 e 4 de
novembro.
Haverá inscrições prévias, que segundo a prefeitura poderão ser feitas
de 4 a 6 de outubro, de
maneira online, por meio
de um link que será divulgado nos próximos dias.
Para inscrever o animal
de estimação, é neces-

sária a apresentação do
Cartão Cidadão do tutor.
No total, 1.111 animais
serão atendidos por meio
do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal.
Apesar do prazo de
três dias para as inscrições, as vagas podem
se encerrar antecipadamente caso se atinja a
capacidade de atendi-

mento da campanha.
A campanha de castração está sendo organizada por meio de um convênio com a Secretaria de
Estado da Saúde, que garantiu R$ 200 mil para implantação do Programa
Estadual de Identificação
e Controle da População
de Cães e Gatos.
| DA REDAÇÃO
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Petrobras sobe em 8,9%
preço do diesel nas refinarias
É o primeiro reajuste do produto após 85 dias; litro rompe a casa dos R$ 3
Arquivo / TodoDia Imagem

NICOLA PAMPLONA
FOLHAPRESS

Após 85 dias sem reajuste, a Petrobras anunciou nesta terça-feira (28)
aumento de 8,9% no preço do diesel em suas refinarias. O anúncio ocorre
um dia depois de mais
uma sequência de ruídos
entre o governo e a estatal
em relação aos preços dos
combustíveis.
A partir desta quarta
(29), o litro do diesel sairá
das refinarias da Petrobras custando, em média, R$ 3,06, um aumento
de R$ 0,25 em relação ao
valor vigente até esta terça. É a primeira vez que
o preço do combustível
nas refinarias ultrapassa a
barreira dos R$ 3.
Segundo a estatal, o
reajuste “reflete parte da
elevação nos patamares
internacionais de preços
de petróleo e da taxa de
câmbio”. Nesta segunda
(27), a empresa já havia
sinalizado que promoveria o reajuste, por entender que o preço do
petróleo atingiu um novo
patamar.
“Esse ajuste é importante para garantir que

SUBINDO | Depois de gasolina e etanol, é a vez do diesel

o mercado siga sendo
suprido em bases econômicas e sem riscos de
desabastecimento pelos
diferentes atores responsáveis pelo atendimento
às diversas regiões brasileiras:
distribuidores,
importadores e outros
produtores, além da Petrobras”, afirmou a estatal
nesta terça. No comunicado sobre o reajus-

te, a empresa disse que
durante os 85 dias sem
reajuste “evitou o repasse
imediato para os preços
internos devido à volatilidade externa causada por
eventos
conjunturais”,
repetindo discurso adotado pela gestão do general
Joaquim Silva e Luna.
Na segunda pela manhã, o presidente Jair
Bolsonaro (sem parti-

do) afirmou que discutia
com o Ministério de Minas e Energia maneiras
de reduzir o preço dos
combustíveis “na ponta da linha”, declaração
que teve impacto sobre
as ações da Petrobras em
bolsa de valores.
Logo depois, a companhia convocou uma entrevista para reforçar que
mantém sua política de
preços, na qual sinalizou
que já considerava novos
aumentos diante da alta
das cotações internacionais do petróleo, que está
sendo negociado em torno dos US$ 80 por barril.
“Vemos o preço do [petróleo] Brent se posicionar num valor elevado,
acima de US$ 70 por barril e está sinalizando realmente uma necessidade
de ajustes de preço”, afirmou na entrevista o presidente da estatal, Joaquim
Silva e Luna.
Segundo
estimativa
da Abicom (Associação
Brasileira dos Importadores de Combustíveis),
naquele momento o litro
do diesel era vendido no
Brasil R$ 0,46 mais barato do que a paridade de
importação.

ECONOMIA

Bolsa fecha em queda de 3% com risco nos EUA
A Bolsa de Valores brasileira caiu 3,05%, a 110.123
pontos, e o dólar subiu
0,87%, a R$ 5,4260 nesta
terça-feira (28), em um
dia marcado por fortes
baixas nos mercados de
ações do exterior devido à
expectativa de inflação e
consequente elevação de
juros nos Estados Unidos.

Em Wall Street, Dow
Jones, S&P 500 e Nasdaq
fecharam com quedas
de 1,63%, 2,04% e 2,83%,
respectivamente. A tempestade nas bolsas está
relacionada à busca dos
investidores por ganhos
com títulos do Tesouro
dos Estados Unidos devido à expectativa de con-

firmação de que o Fed
(Federal Reverve, o banco
central dos EUA) elevará
os juros básicos e reduzirá suas compras de ativo.
A inflação é uma preocupação mundial devido
a um cenário de elevação
do preço das commodities. O petróleo está no
centro do problema. O

barril do Brent, referência para o setor petrolífero, atingiu US$ 80,75
(R$ 437,71), o maior valor
desde 16 de outubro de
2018, segundo dados da
Bloomberg. Ao final do
dia, a commodity recuou
1,19%, a US$ 78,58 (R$
425,95), após cinco altas
consecutivas. | FOLHAPRESS

Bancos vão reter operações suspeitas no Pix
por até 72 horas.
As medidas começam
a valer a partir de 16 de
novembro. “A opção irá
permitir que a instituição realize uma análise
de fraude mais robusta,
aumentando a probabilidade de recuperação dos
recursos pelos usuários
pagadores que foram ví-

GIRO

Delegado pagava até R$ 14 mil mensais
a equipe de filmagem, diz Corregedoria
O delegado Carlos Alberto da Cunha, 43, o Da
Cunha, manteve por cerca de um ano e seis meses
uma estrutura particular para filmar operações
e divulgar vídeos na internet que, conforme
investigação da Corregedoria, teve custo mensal
de até R$ 14 mil. O salário médio dele na polícia
tem sido de R$ 10.470 líquidos. Os membros da
equipe de filmagem não pertencem às forças de
segurança do estado, mas ainda assim alguns
deles dirigiram viaturas, tomaram depoimentos
em ocorrências, usaram roupas semelhantes à de
policiais e ostentaram armas. Além disso, usaram
unidades policiais como estúdio. As informações
estão no relatório de indiciamento de Da Cunha
sob a suspeita de crime de peculato, documento
em poder da Justiça e do Ministério Público.
Divulgação

DELEGADO ON | Da Cunha tem canal no Youtube

Vale resgata 33 dos 39 trabalhadores
que ficaram presos em mina no Canadá
Ao menos 33 dos 39 trabalhadores que ficaram
presos em uma mina da cidade de Sudbury, em
Ontário, no Canadá, já tinham sido resgatados
até o meio-dia desta terça-feira (28). Segundo
a empresa brasileira Vale, exploradora da mina
Totten, a expectativa é que os seis profissionais
restantes sejam resgatados ainda nesta terça.
Em nota, a Vale informou que os funcionários
já resgatados passam bem. Os funcionários
ficaram presos no interior da mina subterrânea
na manhã do último domingo (26), quando uma
pá escavadeira atingiu o elevador que levaria os
trabalhadores à superfície, indisponibilizando-o.
Enquanto as condições no eixo eram avaliadas, os
empregados se dirigiram às estações subterrâneas
de refúgio, onde acessaram as escadas secundárias.

Unicamp revoga título de doutor honoris
causa de Jarbas Passarinho por apoio a AI-5

SISTEMA DE PAGAMENTO

O BC (Banco Central)
publicou nesta terça-feira (28) mais uma série de
mudanças nas regras do
Pix, sistema de pagamentos instantâneos, para
aumentar a segurança e
evitar crimes e fraudes.
Uma delas permite que o
banco retenha uma operação suspeita de fraude

06

timas de algum crime.
Sempre que o bloqueio
cautelar for acionado a
instituição deverá comunicar imediatamente ao
usuário recebedor”, justificou.
As mudanças foram
anunciadas em 27 de
agosto após pressão dos
bancos diante da explo-

são de fraudes, sequestros e outros crimes envolvendo o Pix.
Parte dessas iniciativas foram formalizadas
na semana passada, incluindo a determinação
do limite de R$ 1.000
para operações em canais digitais com Pix e
TED.
| FOLHAPRESS

A Unicamp revogou nesta terça-feira (28) o título
de doutor honoris causa concedido ao ex-ministro
da ditadura Jarbas Passarinho. A decisão ocorre
porque o político foi um dos proponentes do Ato
Institucional nº 5, em 1968, durante o período do
regime militar no Brasil. Conhecido como AI-5, o
mecanismo deu início a um período de censura e
acirramento da repressão no país. A decisão pela
cassação foi unânime no Conselho Universitário.
Jarbas Passarinho (1920-2016) recebeu o título
em 30 de novembro de 1973 quando era ministro
da Educação. Segundo a Unicamp, os principais
argumentos para a decisão foram as indicações das
comissões da Verdade nacional e da Unicamp.
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INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA

CPI vê elo de conselhos
com Prevent e gabinete
paralelo pelo ‘kit Covid’

Roque de Sá / Agência Senado

Em depoimento, advogada de médicos diz que havia um
“pacto” entre operadora e governo para evitar lockdown
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Senadores da CPI da
Covid apontaram que o
depoimento da advogada Bruna Morato, que
representa médicos que
denunciaram irregularidades da Prevent Senior,
deixou clara a ligação da
operadora com os Conselhos Federal e Regional
de Medicina e com o gabinete paralelo na adoção do “kit Covid”, medicamentos sem eficácia
contra a doença.
Os membros da comissão aprovaram nesta
terça-feira (28) requerimento no qual pedem
que as Procuradorias em
São Paulo e no DF, além
da Polícia Federal, investiguem possível omissão
dos conselhos no caso
Prevent. Esses conselhos
já entraram no radar da
CPI anteriormente por
não tomar posição mais
definitiva em relação ao
tratamento precoce e por
usar redes sociais para
criticar o colegiado.
Morato, que diz representar 12 médicos da Prevent, afirmou à CPI nesta
terça que seus clientes
tinham medo de denunciar irregularidades na
operadora, pois havia
uma relação próxima forte entre a empresa e os
conselhos de medicina.
O grupo representado
pela advogada elaborou

um dossiê encaminhado
à comissão com denúncias contra a empresa.
Morato também apontou que havia um “pacto” entre a operadora e o
chamado gabinete paralelo, composto por médicos que aconselhavam o
presidente Jair Bolsonaro e incentivavam o uso
do “kit Covid”. Um dos
objetivos deste alinhamento, segundo ela, seria a elaboração de uma
estratégia para evitar o
fechamento da economia durante a pandemia,
usando o tratamento precoce como “esperança”
para a população.
Em uma revelação que
chamou a atenção dos
senadores, a advogada
mencionou que o gabinete paralelo atuava em
consonância com o Ministério da Economia,
que defendia a estratégia.
A Prevent Senior entrou
no radar da CPI após o recebimento do dossiê dos
médicos da Prevent, que
relatou que hospitais da
rede eram usados como
“laboratórios” para estudos com medicamentos
sem eficácia comprovada
para o tratamento da Covid-19, como a hidroxicloroquina. Os familiares
dos pacientes não seriam
informados de que receberiam esses medicamentos. A advogada foi
insistentemente
questionada pelo governista

Marcos Rogério (DEM-RO) sobre o nome dos 12
médicos que representa
e que teriam feito as denúncias. No entanto, ela
alegou sigilo profissional
e se recusou a entregar as
identidades.
Morato também foi
questionada pelos senadores sobre por que os
médicos não encaminharam as denúncias para os
conselhos de medicina,
para que as irregularidades fossem apuradas e, os
responsáveis, punidos.
“Esses médicos recebiam a informação de
que o Conselho Federal
de Medicina e de que o
Cremesp, de São Paulo,
ou seja o Conselho Regional de Medicina de São
Paulo, teria relação com
a empresa, de modo que
eles tinham muito medo
de levar essas denúncias
ao Cremesp”, afirmou a
advogada.
Morato indicou em seu
depoimento uma forte ligação da operadora com
o governo Bolsonaro, por
meio do chamado gabinete paralelo. Segundo
ela, a direção da Prevent
Senior buscou se aproximar do Ministério da
Saúde, após uma série de
críticas do então ministro
Luiz Henrique Mandetta. A tentativa se deu por
um parente de Mandetta,
mas a relação não avançou. Os diretores então
ficaram sabendo de um

NA CPI | A advogada Bruna Morato disse que médicos foram coagidos pela Prevent

Existia um plano para que as pessoas
pudessem sair às ruas sem medo.
Eles desenvolveram uma estratégia. Qual era
essa estratégia? Através do aconselhamento
de médicos
BRUNA MORATO

Advogada de médicos da Prevent

grupo que assessorava
o governo, em conexão
com o Ministério da Economia. “O que eles me
explicaram foi o seguinte: existe um interesse do
Ministério da Economia
para que o país não pare,
e, se nós entrarmos nesse
sistema de lockdown, nós
teríamos um abalo econômico muito grande, e,
então, existia um plano
para que as pessoas pudessem sair às ruas sem
medo”, afirmou Morato.
“Eles desenvolveram
uma estratégia. Qual era
essa estratégia? Através
do aconselhamento de
médicos”, disse a advogada.
OUTRO LADO
A Prevent Senior negou

em nota divulgada na
tarde desta terça-feira as
acusações feitas pela advogada Bruna Morato na
CPI da Covid e acusa a defensora de tentar fechar
acordo para não levar as
denúncias à comissão.
“O mesmo teor dessas
imputações havia sido
trazido à empresa, antes
da CPI, pela advogada
Bruna Mendes dos Santos Morato, que tentou
fechar um acordo para
não levar o caso à comissão”, afirma a empresa
na nota. A operadora diz
que as acusações são
“infundadas”, têm como
base mensagens “truncadas ou editadas” vazadas
à imprensa e serão desmontadas ao longo das
investigações.

Governo de SP
aciona conselhos
de medicina
O secretário de
Saúde do Estado de
São Paulo, Jean Gorinchteyn, oficiou o
Conselho Regional
de Medicina de São
Paulo (Cremesp), o
Conselho Regional
de Enfermagem de
São Paulo (Coren-SP)
e o Conselho Regional de Farmácia São
Paulo (CRF-SP) solicitando a adoção
de medidas contra a
rede Prevent Senior.
Nos documentos, o
secretário demonstra
preocupação com as
denúncias apresentadas junto à CPI da
Covid no Senado,
como a de adotar o
uso sistemático do
chamado “kit Covid
no atendimento de
seus pacientes e a de
omitir a Covid-19 de
atestados de óbito.

| MÔNICA BERGAMO

CORONAVÍRUS

Ministério anuncia 3ª dose contra Covid para maiores de 60
Arquivo / TodoDia Imagem

VACINA | Pessoas acima de 60 anos receberão reforço

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira (28)
que idosos a partir de 60
anos poderão receber a
dose de reforço da vacina
contra a Covid-19.
A ampliação da campanha de imunização foi
anunciada pelo ministro
em um vídeo exibido durante uma comemoração
de 1.000 dias do governo
Jair Bolsonaro em João
Pessoa, na Paraíba.
O vídeo em que Queiroga faz o anúncio foi
gravado no hotel onde
ele está isolado em Nova

York, nos Estados Unidos. Ele teve diagnóstico
positivo para a Covid na
última terça-feira (21) e
integrava a comitiva do
presidente Bolsonaro que
foi à Assembleia-Geral da
ONU (Organização das
Nações Unidas).
“Graças à estratégia diversificada que o governo
federal, por intermédio
do Ministério da Saúde,
adotou para a aquisição
de vacinas, é possível
hoje, no final do mês de
setembro, já ofertar para
os idosos brasileiros uma
dose de reforço da vaci-

na”, disse Queiroga no
vídeo.
“Além dos idosos com
mais de 70 anos, os profissionais de saúde que já
foram anunciados como
contemplados com o reforço, agora, o Ministério da Saúde vai atender
aqueles com mais de 60
anos”, afirmou na gravação, também publicada
no Twitter.
NÚMEROS
O Brasil registrou 818
mortes por Covid e 16.904
casos da doença, nesta terça-feira. Com isso,

o país chegou a 595.520
óbitos e a 21.381.393 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2.
Às terças, os números
costumam ser um pouco superiores, devido aos
atrasos de notificação nos
domingo e segundas.
A média móvel de casos
chegou a 19.206 infecções
diárias, um aumento de
26% em relação ao dado
de duas semanas atrás.
Já a média de mortes é
de 569 vidas perdidas por
dia, redução de 5% em
comparação ao dado de
14 dias atrás. | FOLHAPRESS
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ELEIÇÕES 2022

Tasso declara apoio a Leite contra Doria no PSDB
Senador abandona prévias do partido para apoiar o governador do Rio Grande do Sul, adversário do paulista
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Num movimento esperado por membros do
PSDB, o senador Tasso
Jereissati (CE) desistiu
de sua pré-candidatura à
Presidência da República
para apoiar o governador Eduardo Leite (RS)
nas prévias do partido.
Os dois fizeram o anúncio de forma conjunta
na tarde desta terça-feira
(28), em Brasília.
As prévias tucanas,
marcadas para 21 de
novembro, estão concentradas em Leite e no
governador João Doria
(SP). Ambos fazem campanha pelos estados
e travam uma corrida
apertada até agora. O
ex-prefeito de Manaus
Arthur Vírgilio também é
pré-candidato, mas tem
menos chances e, na visão de tucanos, pode desistir antes do final.
No discurso em que
declarou sua desistência
e seu apoio a Leite, Tasso exaltou qualidades do
gaúcho e afirmou que a
maioria da bancada do
Senado e 80% das executivas estaduais do PSDB
estão apoiando essa ala
nas prévias tucanas.
“Não sou candidato
nas prévias do PSDB,
mas isso não quer dizer

que não estou na luta.
Estou na luta, junto com
companheiros, para fazer, no meu ver a pessoa
que representa o PSDB
legítimo, histórico e o
PSDB do futuro, que é
o governador Eduardo
Leite, candidato à Presidência e presidente da
República”, disse Tasso
durante evento na sede
do PSDB nesta tarde.
A reunião teve a presença de parlamentares
tucanos que apoiam Leite e da imprensa. Tasso
afirmou que sua decisão
se deu por uma questão
de pragmatismo e pela
série de afinidades de
pensamento entre ele
e Leite. “Começamos a
perceber uma coisa muito clara, que 80% mais ou
menos das executivas estaduais ou estavam com
Eduardo ou comigo, não
estou exagerando. Eu
olhava para Eduardo e
pensava: esse cara pensa
igual a mim. A única diferença é a idade, porque
sou mais bonito e mais
moço”, brincou Tasso,
que tem 72 anos contra
36 do governador.
“Vi no Eduardo dinamismo, juventude e força
de vontade, que, depois
dos 70 anos, a gente procura ter, mas não tem
mais. [...] O Brasil de hoje
espera realmente uma

coisa nova”, disse Tasso.
O senador afirmou ainda que, junto de Leite,
irá fazer uma visita ao
ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso
(PSDB), que já declarou
publicamente apoio a
Doria - a visita irá reabrir
a disputa entre os governadores pelo voto do tucano mais importante do
partido. “Tenho certeza
absoluta de que o presidente FHC está torcendo,
no mínimo, pela nossa
caminhada”, disse Tasso.
Em sua fala, Tasso também criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido), afirmando que
ele tem viés autoritário
e desprezo pela democracia e pela ciência.
“O Brasil está na rota de
naufrágio em todos os
sentidos”, completou.
O senador, que esteve
com o ex-presidente Lula
(PT) durante o giro do
petista no Nordeste, afirmou que as pessoas hoje
se ofendem e se agridem
e que diálogo é preciso.
Leite afirmou receber
o apoio de Tasso com
orgulho e responsabilidade. Ao exaltar o senador, fez críticas veladas
a Doria ao dizer que,
como Tasso, vê a “política como missão” e que
a política exige “pensar
nos outros e não em si”.

REGRA ELEITORAL

Congresso derruba veto e mantém
criação de federações partidárias
O Congresso Nacional
derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro à
proposta que permitia que
partidos políticos de organizem em uma federação,
pelo tempo mínimo de
quatro anos. A derrubada
dá sobrevida às siglas pequenas, que corriam o risco de serem extintas. Para
ser derrubado em definitivo, o veto precisava ter votos contrários da maioria
absoluta dos senadores e
deputados federais.
Normalmente, as sessões do Congresso Nacional são realizadas com
deputados e senadores
juntos. Por causa da pandemia, cada Casa vem
realizando a sua própria
sessão para analisar os vetos, embora ambas aconteçam no mesmo dia.
A maior parte dos vetos
presidenciais foram apreciados em bloco pelos
deputados e senadores.

Arquivo / TodoDia Imagem

LEI | Derrubada de veto dá sobrevida a siglas pequenas

No entanto, não houve
acordo inicialmente em
relação à proposta das federações, que precisou ser
votada em separado.
A votação foi apertada
no Senado, com 45 votos
a favor da derrubada do
veto, contra 25 pela manutenção –eram necessários 41 votos.

Após o resultado no Senado, no entanto, a Câmara dos Deputados decidiu
votar os vetos remanescentes em bloco, incluindo entre eles o referente
às federações. Os vetos
foram derrubados por 353
votos a 110. Eram necessários 257 votos.

| FOLHAPRESS

Divulgação / PSDB

JUNTOS NO NINHO | Leite e Tasso se cumprimentam após anúncio de união ontem

Moro se reúne com Podemos para discutir candidatura
O ex-juiz Sergio Moro
se reuniu no último final
de semana com a cúpula
do Podemos para tratar
da possibilidade de uma
candidatura pelo partido nas eleições de 2022.
Ele indicou que irá
tomar uma decisão somente no mês de novembro. Moro afirmou
que pretende conversar
ainda com outras pes-

LEGISLAÇÃO

Lira defende
ICMS fixo para
combustíveis
Em um ato com o
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em
Alagoas, o presidente
da Câmara, Arthur Lira
(PP), defendeu nesta
terça-feira (28) mudanças na legislação
tributária para adotar
um ICMS fixo para os
combustíveis.
A ideia é que o tributo, que é uma das
principais fontes de arrecadação de estados e
municípios, tenha um
valor fixo e não uma
alíquota que varia de
acordo com o preço do
produto nas bombas de
combustíveis.
A proposta endossa o
discurso de Bolsonaro,
que tem atrelado a alta
no preço dos combustíveis à arrecadação dos
impostos estaduais.
| FOLHAPRESS

soas para a análise do
cenário político antes de
definir se sairá candidato - e para qual cargo.
Moro viajou ao Brasil
nos últimos dias vindo dos EUA, onde atua
como consultor de um
escritório de advocacia
em Washington.
Ex-ministro da Justiça
do governo Jair Bolsonaro, ele tem sido corte-

jado para se candidatar
à Presidência em 2022,
mas também é cogitada a possibilidade de
disputar uma vaga ao
Senado.
A ideia do Podemos é
lançar o ex-juiz da Lava
Jato como candidato da
chamada terceira via
para concorrer contra
Bolsonaro e contra o ex-presidente Lula.
| FP

ESTADOS UNIDOS

Senadores falam em ‘sérias
consequências’ a Bolsonaro
O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, o democrata Bob
Menendez, e outros três
parlamentares enviaram
nesta terça-feira (28) uma
carta instando o governo
de Joe Biden a deixar claro para o presidente Jair
Bolsonaro que qualquer
ruptura democrática no
Brasil “terá sérias consequências”.
Na missiva enviada
ao secretário de Estado,
Antony Blinken, os senadores advertem que
Bolsonaro vem fazendo
ameaças de rompimento
da ordem constitucional
no Brasil, usando-se de
uma linguagem “irresponsável” e de gestos de
intimidação contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Dado que o Brasil é
uma das maiores democracias e economias do

mundo e um dos principais aliados dos EUA
na região, a deterioração
da democracia brasileira
tem implicações no hemisfério e além”, dizem
os senadores na carta.
“Instamos o senhor a
deixar claro que os EUA
apoiam as instituições
democráticas brasileiras
e que qualquer ruptura antidemocrática da
atual ordem constitucional terá sérias consequências.”
Menendez,
representante de Nova
Jersey, é um moderado
bastante respeitado em
Washington e, à frente
da Comissão de Relações
Exteriores, tem grande
influência sobre a política externa americana.
Além dele, assinam a carta os senadores democratas Dick Durbin (Illinois),
Ben Cardin (Maryland) e
Sherrod Brown (Ohio).
| FOLHAPRESS
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DECISÃO

Clubes têm volta da torcida sábado
Retorno imediato dos torcedores foi acolhido por 18 das 20 equipes que disputam a Série A do Brasileiro
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O conselho técnico
dos clubes da Série A do
Campeonato Brasileiro
decidiu nesta terça-feira (28) pelo retorno dos
torcedores aos estádios
já neste final de semana,
mas com ressalvas para
a situação do Bahia e dos
clubes paulistas.
Como o veto ao público seguirá até domingo
(3) em São Paulo, o duelo
entre Santos e Fluminense, antes marcado para o
mesmo dia, será realizado em uma nova data. A
agremiação praiana acredita que o melhor para seu
momento atual -clube luta
para se distanciar da zona
de rebaixamento- é jogar
com o apoio de seu torcedor e teve aval da equipe
carioca pelo adiamento.
Palmeiras e Red Bull
Bragantino, que jogarão
pela 23ª rodada do Nacional em casa, atuarão com
portões fechados. O time
de Bragança receberá o
Corinthians no sábado (2).
No dia seguinte, o elenco
alviverde pega o Juventu-

de, no Allianz Parque. Já o
São Paulo visitará a Chapecoense neste final de
semana.
A equipe palmeirense
preferiu não mexer em seu
calendário de jogos.
Assim como o Santos, o
Bahia também terá o seu
compromisso pelo Brasileiro, contra o Ceará, an-

Athletico-PR é
contra, e Flamengo
não participou da
reunião da votação
teriormente previsto para
sábado, remarcado.
O retorno imediato dos
torcedores foi acolhido
por 18 das 19 equipes que
participaram da reunião
virtual. O Athletico-PR é
contra o volta dos torcedores neste ano. O clube
foi procurado pela reportagem para comentar a
decisão, mas não se pronunciou até a publicação
deste texto.
O Flamengo, em movimento que o isola ainda

mais dos demais clubes,
não participou do encontro. O clube, que teve uma
liminar do STJD (Superior
Tribunal de Justiça Desportiva) e o aval da Prefeitura do Rio de Janeiro para
a volta da torcida, acredita
que essa não é uma decisão das equipes ou da CBF,
mas das autoridades.
“Esta é uma decisão
conjunta dos clubes, um
passo importante para
a presença dos torcedores nos estádios que está
sendo dado em parceria
com os órgãos sanitários,
respeitando sempre o
protocolo elaborado pela
comissão médica organizada pela CBF. Esperamos
que a torcida, a maior beleza do futebol, volte a brilhar e a se emocionar nos
estádios”, disse Ednaldo
Rodrigues, presidente em
exercício da CBF.
Entre os 20 times da
Série A do Brasileiro, somente o Bahia não tem
autorização do poder público para reabertura dos
portões. No estado de São
Paulo, o torcedor poderá
voltar ao estádio a partir
de 4 de outubro.

Santos adia partida e espera público
O Santos decidiu
adiar o jogo contra o
Fluminense marcado
para este domingo, na
Vila Belmiro, pela 23ª
rodada do Campeonato Brasileiro. A partida
ocorrerá entre 20 e 27
de outubro. A decisão
foi tomada após o Conselho Técnico de clubes
da Série A do Brasileiro
definiu, definir em reunião com os 20 clubes
da Série A, pela volta do
público já na próxima
rodada do campeonato.
Sem permissão para
mandar jogos com público em seu estado, o
Bahia teve o jogo contra o Ceará adiado. Só o
Athletico-PR votou contraa volta das torcidas.
O Flamengo, com liminar a seu favor para ter
público no Maracanã,
não participou do encontro.
SÃO PAULO
O Estado de São Paulo, em decisão do governo, ainda não permite
público neste fim de
semana. Dessa forma, a
CBF sugeriu aos clubes
que adiassem as partidas para contar com a

Ivan Storti/Santos

Lucas Figueiredo/CBF

TAÇAS DO BRASILEIRO | Público volta aos estádios para assistir ao campeonato

Turner desiste de transmitir jogos
A Turner anunciou
nesta terça-feira (28)
que vai abrir mão do
direito de transmitir o
Brasileiro a partir de
2022. Entre os 20 times
que disputam a Série
A neste ano, a empresa
tem contrato com Palmeiras, Santos, Athletico, Juventude, Fortaleza, Ceará e Bahia.
Quando essas equipes
se enfrentam, ela pode
transmitir as partidas
em TV fechada, geralmente nos canais TNT
Sports ou HBO Max.

A Turner garante que
vai continuar a exercer
seu direito de mostrar
os confrontos na edição
deste ano, que termina em 5 de dezembro.
“A decisão, amparada
pela cláusula de saída
prevista em contrato,
foi tomada porque a
oferta de transmissão
fragmentada do Campeonato Brasileiro de
futebol não permite à
companhia proporcionar uma experiência
integral aos seus assinantes. Com venda pul-

verizada para TV aberta
e outras plataformas,
além de outros fatores
limitantes, como falta
de jogos exclusivos e
os blackouts, o modelo
atual não é sustentável
para a companhia”, afirma nota da empresa.
As agremiações voltam a ser donas dos
seus direitos no Brasileiro em TV fechada e
podem negociá-los. A
única opção possível,
no momento, é o Grupo Globo.
| FOLHAPRESS
Divulgação/Palmeiras

PEIXE | Time do técnico Carille prefere jogar com público

presença do público em
seus jogos. Palmeiras,
que enfrenta o Juventude, e o Red Bull Bragantino que joga com o
Corinthians aceitaram
jogar sem torcida.
O Santos aceitou adiar
o jogo contra o Fluminense. O time da Vila
Belmiro prefere atuar
com a sua torcida presente. O clube acredita
que o melhor para seu

momento atual - luta
para se distanciar da
zona de rebaixamentoé jogar com o apoio de
seu torcedor. Só voltará
a campo para enfrentar
o São Paulo no dia 7 de
outubro, no Morumbi.
Cuiabá,
Fortaleza,
Atlético-MG, Flamengo,
Chapecoense e Grêmio
terão suas torcidas já
nesta rodada.
| DA REDAÇÃO

ALLIANZ PARQUE | Palmeiras é um dos times que tinham contrato com a empresa
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RESULTADO

EM BAIXA

Paulo tem pior
Ataque do Corinthians São
ataque no Brasileiro
melhora com reforços
Jogadores novos causam impacto positivo e time aumenta média de gols

Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Com menos de um trimestre no Corinthians,
o trio formado pelos reforços Giuliano, Renato
Augusto e Róger Guedes
já causou um impacto
positivo nos números
ofensivos da equipe.
Desde a estreia do primeiro reforço, no dia 8 de
agosto, o clube alvinegro
melhorou sua média de
gols no Campeonato Brasileiro, não perdeu nem
uma partida sequer e viu
os
recém-contratados
participarem diretamente de 60% de todos os gols
anotados dali em diante.

Os dois empates por 0
a 0 seguidos na semana
passada ilustram a campanha pouco produtiva
do São Paulo neste Brasileiro: são apenas 18
gols marcados e o quinto pior ataque da com-

Nunca o Tricolor
marcou tão poucos
gols numa edição
de pontos corridos
petição. Nunca o Tricolor marcou tão poucos
gols em uma edição de
pontos corridos.
Os motivos pelo mau
desempenho ofensivo
são variados e conhecidos. O São Paulo tem
sofrido para ter seus
atacantes à disposição

-Eder, Luciano e Marquinhos tiveram lesões recentes- e, dentro de campo, ainda sente falta de
um meio-campista mais
criativo: Benítez vive má
fase, e o líder de assistências na temporada é
Rodrigo Nestor, com seis.
Não à toa o clube trouxe de volta um antigo artilheiro, Jonathan Calleri,
mas que ainda busca ritmo de jogo e se readapta
ao Brasil, o que impede a
produtividade são-paulina de ter um impacto real
ao menos por enquanto.
Nos 180 minutos contra América-MG e Atlético-MG, dois jogos em
casa, o São Paulo tentou
oito finalizações e acertou apenas duas na direção do gol -ambas contra
o primeiro adversário, de
Galeano e Rigoni.
| FOLHAPRESS

Rubens Chiri / saopaulofc.net

MEDALHÕES
Após deixar de lado
a aposta nos garotos
das categorias de base
e dar espaços aos medalhões contratados no
meio da temporada, o
Corinthians teve uma
significativa
melhora no Brasileiro, única
competição que resta
ao clube no ano.
O time deixou a segunda metade da tabela
de classificação e agora está dentro da zona
de classificação para a
Copa Libertadores. São
oito jogos de invencibilidade, a maioria deles

REFORÇOS| Com Giuliano e Róger Guedes, Timão melhorou os números ofensivos

tendo pelo menos um
nome do trio como destaque.
No período, o Corinthians anotou dez gols
em oito jogos (média
de 1,25 tentos por partida). O atacante Roger
Guedes fez três (dois
deles no clássico contra
o Palmeiras) e deu uma
assistência. Já o meia
Giuliano fez um gol e
distribuiu dois passes
aos seus companheiros.
Por fim, Renato Augusto
também já fez gol, logo

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

PG
46
38
36
35
33
33
32
32
30
29
28
27
27
26
24
24
23
22
17
10

J
21
21
22
19
21
22
21
22
21
22
21
21
22
22
22
22
22
20
22
22

V
14
12
10
11
8
8
8
8
9
6
6
6
6
6
5
5
6
6
3
1

GP
32
33
30
36
32
22
26
24
29
23
20
17
18
21
19
20
25
17
8
17

• 23 RODADA
Sábado (2/10)
17h – Fortaleza x Atlético-GO
17h – Cuiabá x América
19h – Bragantino x Corinthians
21h – Atlético-MG x Internacional
Domingo (3/10)
16h – Flamengo x Atlhetico-PR

16h – Chapecoense x São Paulo
18h15 – Palmeiras x Juventude
20h30 – Grêmio x Sport
Bahia x Ceará*
Santos x Fluminense*
*jogos adiados

COMPARAÇÃO
A título de comparação, antes da chegada
dos reforços, a equipe
havia marcado 13 gols
nas primeiras 14 rodadas do Brasileiro -média
de 0,9 por jogo. Considerando as partidas da
Copa do Brasil, o time
de Sylvinho apresentava
uma média de 0,8 gols
por compromisso nesta
temporada.

O elenco também
conta com Willian como
reforço. O meia ainda
não chegou a participar
diretamente de algum
gol do Corinthians, mas
tem sido participativo
no sistema ofensivo da
equipe.
No Dérbi do último
sábado (25), em 78 minutos em campo, o camisa 10 tentou quatro
finalizações ao gol adversário, já sendo uma
peça importante na formação titular alvinegra.

RARO | Rigoni foi um dos poucos a chutar para o gol

NA REDE

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 sua reestreia, diante
do Ceará.

SG
19
8
7
17
8
3
4
0
3
1
-1
-3
-5
-4
-5
-8
-10
-5
-11
-18

Messi marca o 1º gol pelo PSG
Lionel Messi anotou
nesta terça-feira (28)
seu 121º gol na Champions League. Pela primeira vez, não foi com
a camisa do Barcelona.
Ele balançou a rede vestindo a camisa do Paris
Saint-Germain e contribuiu para a vitória por 2
a 0 sobre o Manchester
City, pela 2ª rodada do
Grupo A.
No Parc des Princes,
Gueye também deixou
sua marca no placar,
ainda no primeiro tempo, aos oito minutos. O
jogo estava equilibrado
depois do intervalo e,
em um contra-ataque,
o argentino ampliou,
aos 28.
O resultado contra os
ingleses ameniza a turbulência em Paris causada por críticas de Mbappé a Neymar, captadas

Divulgação/PSG

121º | Gol de Messi contribui para a vitória por 2 a 0 do PSG sobre o Manchester City

por emissoras de TV no
último jogo do PSG pelo
Campeonato
Francês.
Durante a vitória sobre
o Lyon, o francês foi flagrado no banco de reservas reclamando que o
brasileiro não lhe passava a bola.

A imprensa parisiense
aponta que o clima no
vestiário do clube é de
apoio a Neymar, sobretudo porque o camisa 7
havia externado antes do
início da temporada que
seu desejo era se transferir ao Real Madrid.

Desta vez, o brasileiro
teve atuação mais discreta. Coube ao francês
servir um companheiro
para abrir o placar. O poderoso trio ofensivo ainda teve dificuldade para
encontrar uma sintonia
em campo. | FOLHAPRESS
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Portinari vai ao teatro

Obras do pintor inspiram peça que mostra o cotidiano das pessoas do interior

PALCO | Espetáculo “Por ti, por tão, coração” resgata a cultura do homem do interior por meio das pinturas de Portinari e mostra seu cotidiano, suas alegrias e também suas tristezas
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA

O espetáculo “Por ti,
por tão, coração”, inspirado nas obras do pintor
Candido Portinari, será
apresentado no Teatro
Municipal “Manoel Lyra”,
em Santa Bárbara d’Oeste, nesta quinta-feira
(30), às 20h.
A peça, através das
obras do pintor, aborda o
cotidiano das pessoas do
interior, revelando suas
alegrias, embates, mas
também suas misérias e
sofrimento. “O espetáculo é um respiro poético.
Uma celebração. Um cântico à nossa gente. Uma
saudação ao tempo em
que se corria descalço na
terra, à infância e ao singelo. A terra está em nós.
Ainda que não tenhamos
nascido e trabalhado na
terra. Nossos ancestrais o
fizeram. Desejamos saudar a terra que há em nós,
fértil e capaz de iluminar
o mundo”, analisa a Cia
Arte-Móvel, responsável
pelo espetáculo.
Conhecido como “pintor do novo mundo”, ele
traduziu em sua obra
um mundo de paz, de
trabalho produtivo, alegria. Em Por ti, por tão,
coração, informa a companhia, através das obras
de Portinari, que retra-

Pintor tem reconhecimento mundial
O espetáculo é uma celebração, uma
saudação ao tempo em que se corria
descalço na terra, à infância e ao
singelo
CIA ARTE-MÓVEL

responsável pela produção

tam a felicidade e o amor
entre os seres humanos
e de fraterna confiança
entre os povos, reencontramos a nós mesmos,
e saudamos a todos os
corajosos artistas que
traduzem em arte toda a
história da nossa gente.
O “Por ti, por tão, coração” tem dramaturgia e direção de Otávio
Delaneza e trilha sonora original de Giovanni Bonfim. O elenco é
composto por Brunna
Oliveira, Gabriel Mazon,
Lays Ramires e Vinícius
Pestana. A cenografia assinada pelo diretor.
A apresentação presencial é gratuita e a retirada
dos ingressos é realizada
on-line. As informações
estão no Instagram da Cia
Arte-Móvel.

SERVIÇO
Cia Arte-Móvel em “Por
Ti, Por Tão, Coração”
Dia 30 de setembro
(quinta-feira), às 20h
Ingressos: gratuitos
Reservas: Instagram da
Cia Arte-Móvel
Informações: (19)
99955.3099
Classificação Livre

O espetáculo faz parte
do projeto Candinho, cuja
realização é do Ministério
do Turismo, Secretaria
Especial da Cultura, Prefeitura de Santa Bárbara
d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com recursos da
Lei Federal Aldir Blanc
14.017/2020.

Candido
Portinari (1903-1962) foi um
pintor brasileiro, um
dos principais nomes
do Modernismo e é um
dos artistas nacionais
com maior reconhecimento mundial.
Suas obras alcançaram fama internacional, entre elas, o painel Guerra e Paz, na
sede da ONU em Nova
Iorque, e a série Emigrantes, do acervo do
Museu de Arte de São
Paulo (Masp).
Candido
Portinari
nasceu em Brodósqui, no interior de São

Paulo, no dia 30 de dezembro de 1903. Filho
dos imigrantes italianos Giovan Battista
Portinari e Domenica
di Bassano era o segundo filho entre 12
irmãos. Aos seis anos
já começava a desenhar. Não concluiu o
curso primário e aos
14 anos participou da
restauração da Igreja
de Brodowski.
Suas pinturas costumam trazer temas que
retratam as condições
em que vivia o povo
brasileiro na primeira
metade do século XX.

Portinari teve muito
êxito ao destacar questões sociais, festas populares, o trabalho na
roça, a infância, entre
outros assuntos.
Seu estilo de pintura
singular e inconfundível teve demasiada
inspiração das vanguardas artísticas que
despontaram na Europa na transição do século XIX para o século
XX. Entretanto, o pintor conseguiu absorver essa influência e
transformá-la em uma
arte
genuinamente
brasileira. | DA REDAÇÃO
Reprodução

CANDIDO PORTINARI |Obras do pintor integram acervo da ONU e do Masp
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ATIVIDADES

Oficinas gratuitas
ensinam dança em
Santa Bárbara

TV Tudo
Streaming

Projetos em espaços públicos estão com inscrições
abertas para as aulas, que incluem ação social e lazer
Divulgação

O Amazon Prime marcou para 22 de outubro a
estreia de “Peçanha Contra
o Animal”, outro filme do
Porta dos Fundos.
É a busca de um serial
killer por um policial incorreto. Elenco daqueles:
Antonio Tabet, Rafael Portugal, Evelyn Castro, Thati Lopes, Rafael Infante,
Valesca Popozuda, Serjão
Loroza, entre outros.

Estreia

“É um emaranhado de perguntas”, diz Andreia Horta
sobre o drama ‘O Jardim Secreto de Mariana’, que chega
aos cinemas nesta quinta-feira. Andreia e Gustavo Vaz
vivem os principais papéis, dirigidos por Sergio Rezende.
Em tempo: a atriz também vive uma das protagonistas
da novela “Um Lugar ao Sol”.
Fábio Rocha

Que fase

Michel Teló, uma vez
mais, é o “cara” a ser batido
no “The Voice Brasil”.
Com a conquista do último domingo, entre versões
adulta e infantil, ele alcançou seis títulos do programa. Que poderá chegar a
sete, ainda este ano.
CORPO EM MOVIMENTO | Aula de Passinho com o grupo Amigos do Flash Back
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA

A Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste segue
com atividades culturais e esportivas nos
equipamentos públicos
da cidade. Agora o CEU
de Santa Bárbara, no
Planalto do Sol 2, conta
com aulas de Passinho
com o grupo Amigos do
Flash Back. Além dessa ação, o “Tricânico”,
no Romano, tem vagas
para o projeto “Sem

Preguiça”, em parceria com a Secretaria de
Esportes. As atividades
são gratuitas.
As aulas de passinho
do Amigos do Flash
Back acontecem todas
as terças-feiras, das 20h
às 21h30, na quadra de
esportes do CEU. Para
participar das aulas basta ir no dia e horário dos
encontros, sem inscrição prévia. O grupo se
reúne de forma voluntária para ensinar e compartilhar momentos de

dança e diversão, além
de promover em ações
sociais e de lazer. Mais
informações pelo telefone (19) 99212.8593
Já o projeto “Sem Preguiça” tem vagas para
crianças de 8 a 12 anos.
As aulas necessitam
de agendamento prévio pelo WhatsApp (19)
3454.0331 e acontecem
às terças e quintas-feiras, a partir das 13h. As
atividades são de alongamento, aquecimento,
dança e jogos.

Entrada

Está marcada para
acontecer nesta próxima
sexta-feira a entrada da
nova participante de “A Fazenda”, a digital influencer
Lary Bottino.
Confinada já há alguns
dias, antes até dos acontecimentos do final de
semana.

Por outra

Já existe a decisão que
ninguém será escolhido
para ocupar a vaga do
Nego do Borel, excluído do
jogo no último sábado.
E não será porque, quem
quer que fosse, após os
episódios em questão já
entraria com informações
privilegiadas de fora.

Presta atenção

Por favor, quem leu por
aqui que o início da TV Jovem Pan seria no próximo
dia 17, por favor, apague.
Ficou para o final do mês
que vem, por causa de algumas licenças e equipamentos para transmissão
no satélite.

Primeiros passos

Com estúdio, o 2, na
sede da Band, já definido,
o pessoal do “Perrengue
na Band”, dirigido por Ricardo de Barros, vai trabalhar agora a montagem
de equipe, sempre com a
expectativa de receber alguém da Rede TV!.
Passo seguinte, criação
de cenário e gravação de
pilotos.

Andreia Horta

Bate – Rebate
· Mais de 300 pessoas se
interessaram em participar
da primeira temporada do
“Rio Shore”, estreia da MTV
e Paramount+, no dia 30,
às 22h...
· .... Mas dessas todas,
apenas dez foram selecionadas para os seus 12 episódios...
· ... Entre os quais se encontra Matheus Crivella,
o “Novinho”, outro que já
tem participação em reality show como profissão...
· ... Fez o “De Férias com
o Ex” e o “Acapulco Shore”.
· Nesta sexta, 22h30,
o GNT apresenta a nova
temporada do “Superbonita”, com Taís Araújo...
· Grazi, Preta Gil, Cleo
Pires, Fernanda Torres, Andreia Beltrão, Zezé Motta,
Karol Conka, Luana Xavier,
Ana Furtado, Maria Beltrão
e Fátima Bernardes serão
as convidadas.
· E o GNT já confirma
nova temporada do “Que
História é Essa, Porchat?”
para o ano que vem.
· Segundo a jornalista

Cristina Padiglione, em sua
coluna no Agora, Marcos
Mion já está gravando para
a Netflix...
· ... Independentemente
do seu acordo com a Globo.
· O “Duelo de Mães”
deste sábado, às 20h25,
na Band, apresenta uma
disputa culinária entre
as mães da cantora Kell
Smith e do influenciador
digital Isaías Silva.

C´est fini
A festa do 20º Grande
Prêmio do Cinema Brasileiro está marcada para o
dia 28 de novembro, com
cerimônia transmitida ao
vivo pela TV Cultura. Os
finalistas concorrem em
31 categorias e foram escolhidos em votação pelos
sócios da Academia. “Boca
de Ouro”, de Daniel Filho,
e “Pacarrete”, de Allan
Deberton, são os longas
com maior número de indicações (15), seguidos de
‘A Divisão - O Filme’, de Vicente Amorim (8).
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Este é um momento
propício para você dar
fim a esses assuntos
que se alastram há tanto tempo
já, que provavelmente as pessoas
envolvidas já se esqueceram de como
foi que tudo começou. Há passados
que merecem ser enterrados.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Para sua alma não se
sentir exilada dos seus
ideais, você precisa
inserir no dia a dia atividades que
sirvam de exemplo daquilo que sua
alma anseia realizar. Você não precisa
do destino final, você precisa do
caminho.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Apesar de todos os
exercícios de futurologia
que a alma faz, não se pode nunca
ter certeza sobre o que acontecerá
depois, tudo está sujeito a uma trama
muito complexa de ingredientes. Lide
com a imprevisibilidade.

TOURO | 21/4 a 20/5
Entre enxergar as coisas
como elas são e como
elas seriam ideais, o
que você preferiria? A diferença das
respostas indica, também, a diferença
das atitudes que você tomará em relação a tudo que está em andamento.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
As pessoas ideais são
as que contrastam com
as pessoas reais, essas
mesmas com que você se relaciona
diariamente. As pessoas ideias são
formulações teóricas que dificultam a
dinâmica dos relacionamentos reais.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
As cobranças que lhe
são feitas precisam
ser avaliadas com carinho e atenção,
cuidando para não reagir intempestivamente a elas como se tudo fosse
uma grande injustiça. Cada coisa em
seu devido lugar, isso sim.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Os ideais estão, na maior
parte do tempo, em
algum lugar diferente
daquele pelo qual você transita, se
mostram através de visões e sonhos.
Mas, você sabe que isso não precisa
ser assim. Realizar os ideais.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Continue fazendo tudo
que estiver ao seu
alcance para avançar em
seus projetos de vida, e se for o caso
de sua alma ainda não ter certeza de
quais seriam esses projetos, então
faça disso sua prioridade durante
esta época.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Pretender que a força do
pensamento realize seus
sonhos é pretender que
a vida seja simples, e não é nada disso
que acontece. A vida é um sistema
complexo que requer de você muito
esforço e empenho, isso sim.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
O cenário é complexo,
mas não necessariamente negativo. É
complexo porque sua alma está doida
para tomar algumas iniciativas, mas
ao mesmo tempo, a natureza dessas
atropelaria algumas pessoas. Nada
positivo isso.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Lindos cenários se
abrem à visão interior
da alma, mas, enquanto isso, os perrengues continuam no dia a dia. Não
importa, administre o cotidiano dentro
do possível e continue sonhando alto.
Em frente.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Permita-se as visões
que elevam sua alma a
uma dimensão muito
acima dos perrengues e picuinhas
que fazem parte do cenário pelo qual
você transita atualmente. Tudo isso
passará, mas as visões permanecerão. É assim.

Sudoku
Para jogar, preencha
os quadradinhos com
números de 1 a 9,
sem repetir algarismo
em cada uma das
linhas verticais e
horizontais.

Palavras cruzadas
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