Rio Branco
decide vaga
Tigre recebe Catanduva
hoje precisando do
empate para avançar
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Esportes

Prefeitura vai subsidiar empresa de
ônibus em até R$ 150 mil por mês
Decreto do prefeito Chico Sardelli estabelece que Administração de Americana vai custear valor de R$ 0,55
por passagem regular à concessionária SOU Americana (Grupo Sancetur) para evitar aumento da tarifa P3
Arquivo / TodoDia Imagem

1ª dose para
adolescentes
segue parada
Adolescentes entre 12 e
17 anos continuam sem vacinas para a primeira dose contra a Covid-19 em Americana.
O agendamento para essa
faixa etária está suspenso
no município há mais de uma
semana, desde quinta-feira
(23), segundo a Secretaria de
Saúde da cidade, por falta de
doses da vacina da Pfizer – a
única autorizada pela Anvisa
para aplicação em menores
de idade. O governo do estado diz que enviou doses
suficientes, mas a prefeitura
contesta e não há prazo para
retomada.
05 Cidades

PREÇO MANTIDO NA CATRACA | Com pagamento de subsídio pela Prefeitura de Americana, tarifa vai seguir em R$ 4,70 para usuários

Procon vê subir
queixas contra
o consignado
As reclamações relacionadas a crédito consignado
junto ao Procon de Santa
Bárbara d’Oeste aumentaram 288,6% entre todo o ano
passado e os nove primeiros
meses de 2021. O índice de
crescimento nas queixas
contra essa modalidade de
empréstimo pessoal é maior
do que o apresentado por todo o estado de São Paulo no
mesmo período, de 156%.
04 Cidades

Corpo de Bombeiros / Divulgação

Cidades têm
hoje ‘Dia V’ da
vacinação
05 Cidades

SUSTO | Um motorista de 50 anos sofreu um grave acidente de carro
nesta sexta-feira (1) em um cruzamento do Parque das Nações, em
Sumaré. O Corsa que ele conduzia foi atingido por um ônibus do sistema
metropolitano e ele acabou ficando preso às ferragens. O resgate durou
P5
mais de uma hora. Felizmente, ele sofreu apenas ferimentos leves.

Sábado, 2 de Outubro de 2021
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Fim da profecia educacional

29°
19°
Pancadas de
chuva
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88
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Dólar Com.
- 1,42%
R$ 5,369

Euro

- 1,28%
R$ 6,228

Bovespa

+ 1,73%
112.899 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.413 | 28/09/2021

03 - 22 - 37 - 40 - 41 - 48

Quina
Concurso 5.672 | 01/10/2021

04 - 22 - 59 - 69 - 75

Federal
Concurso 5.601 | 29/09/2021

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

Bilhete
081680
054199
049952
084070
000874
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ANDRÉ DRATOVSKY
CEO E FUNDADOR DA FINTECH
ELLEVE

De todos os desafios enfrentados por uma nação
em desenvolvimento, a
desigualdade de oportunidades talvez seja o desafio mais sensível e latente.
Famoso por figurar entre
os últimos no ranking de
educação da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento), e
na 64ª posição, segundo o
IMD World Competitiveness Center, o Brasil ainda
carece de acesso à educação contemporânea e
tecnológica de ponta. Embora reconheça diversos
desafios quando o assunto
é financiamento educacional, um deles é certamente o mais perturbador: a
generalização das taxas de
inadimplência e os custos
indiretos causados por isso.
O mercado assume que
a gestão desses ativos é um
desafio que precisa ser enfrentado de mente aberta,
além de contar com a tecnologia como uma aliada
nesse sentido. As soluções
de Big Data Analytics possibilitam, dentre outras
vantagens, o cruzamento rápido de informações
e uma visão holística em
tempo real, dos riscos relacionados a cada perfil
de estudante, permitindo

realizar análises preditivas
e eficazes. Já a IA tem um
papel decisivo e preponderante na inovação do
ensino, quando falamos
em uma análise de dados.
Permite que as instituições
de ensino e, também, todos
os atores envolvidos neste
processo, sejam mais competitivos e possam fornecer
uma educação de qualidade e de alto impacto, sim,
a que forma para às áreas
do futuro, listadas recentemente pelo Fórum Econômico Mundial.
Ao passo que a tecnologia nos desafia com seu
ritmo evolutivo, frenético e

O mercado assume
que a gestão
desses ativos é
um desafio
perecível do conhecimento, os dados ganham espaço na rotina de algumas
empresas para a tomada
de decisão, seja na área de
recrutamento de pessoas,
vendas, marketing e finanças. Na educação já estão
sendo usados para a análise preditiva, cálculos de
evasão e na liberação de
recursos para o estudo profissional e técnico.
Por óbvio e por anos, conceder crédito a jovens “financeiramente invisíveis”,
em especial aos mais pobres, sempre foi algo muito
perigoso e um risco iminente, considerando que
o processo de concessão
de crédito sempre, e his-

toricamente, era feito por
mãos humanas. Por sorte
e competência de muitos
engenheiros e cientistas
de dados, as tecnologias
de Inteligência Artificial
(AI) e Machine Learning
(ML) vieram para resolver
esse desafio, quais sejam,
a equidade de oportunidades e o lucro consciente.
São tecnologias que treinam e capacitam computadores capazes de aprender com dados históricos,
reproduzem resultados assertivos, levando em conta
uma quantidade de variáveis infinitas. Com o uso de
AI e ML, modelos de crédito podem ser criados para
um número enorme de arquétipos, eliminando, portanto, decisões genéricas e
humanamente enviesadas.
Incorporam dados alternativos, comportamentais,
psicométricos e de finalidade de uso, cujas correlações
produzem decisões preditivas muito mais assertivas
que as tomadas por humanos. É necessário ponderar,
entretanto, o potencial para
eliminação de erros e inclinações socioeconômicas
e raciais, cabendo somente às empresas decidirem
como treinar suas máquinas que por si só, são como
crianças superdotadas.
Fim da profecia. Aqui,
num mundo ideal em que
a tecnologia é aliada, cada
um tem a oportunidade
de provar seu potencial e
intenções, sem tolher resultados dos investidores
às custas das limitações
essencialmente humanas.
Sim, a tecnologia alcançou
o momento.

IMAGEM DO DIA
Divulgação

Pelo crime que
significou ele não
responder às
ofertas da Pfizer,
do Butantan, da
OMS

A (in)viabilidade do Imposto
sobre Grandes Fortunas

MARÍLIA BOCZAR
ADVOGADA NA ÁREA
TRIBUTÁRIA

Muito tem-se discutido
sobre a reforma tributária
no Brasil, especialmente
com o agravamento da
crise econômica provocado pela pandemia de
Covid-19. Além da unificação de alguns tributos
como ICMS, ISS, IPI, PIS
e Cofuns, há propostas
para alterar o Imposto de
Renda que versam sobre
a ampliação da tributação
sobre a renda, bem como
alteração nas alíquotas e
isenções vigentes.
Nesse embate, a tributação sobre grandes fortunas também emerge.
Não faltam especialistas
favoráveis e também os
contrários à instituição
do imposto sobre grandes
fortunas, o IGF. No Senado Federal, por exemplo, existem seis iniciativas em tramitação: PLP
183/2019, PLP 125/2021,
PLP
50/2020,
PLP
315/2015, PLP 101/2021,
PLP 38/2020.
Se de um lado há argumentos aduzindo que
esse modelo de tributação não prejudica a economia, eis que os trabalhadores, a indústria e o
mercado não serão taxados, de outro, há aqueles
que pregam que haverá
uma fuga de investidores
do país.
Promulgada em 1988,
a Constituição Federal já
trouxe a possibilidade de
a União, além de tributar
a renda, instituir imposto
sobre grandes fortunas
em seu artigo 153, inciso
VII. A lei complementar
para regulamentar o IGF,
no entanto, jamais foi editada. Agora, com a crise e
na iminência da reforma
tributária, o tema voltou

FALECIMENTOS

RENAN CALHEIROS

Relator da CPI da Covid, sobre
a citação de Bolsonaro no
relatório final da comissão

Santa Bárbara d’Oeste
ELES MERECEM | A sexta-feira foi de atividades recreativas no Centro de

Integração e Valorização do Idoso (Civi), em Americana. Muita alegria e
música para celebrar o Dia Internacional da Pessoa Idosa.
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a ser discutido sob o argumento de que a tributação vigente é proporcionalmente menos onerosa
para os mais ricos, bem
como as distorções sociais, as quais seriam ocasionadas pelo acúmulo
de riqueza nas mãos de
poucos privilegiados, são
um entrave ao desenvolvimento do país.
Destaque-se que, dentre os projetos em tramitação no Senado, três (PLP
38/2020, PLP 50/2020 e
PLP 101/2021) instituem
o imposto por tempo determinado apenas como
forma de aumentar a arrecadação a fim de disponibilizar mais recursos para
o combate à pandemia.
Já nos demais, o imposto
será devido anualmente e
terá como base de cálculo
o patrimônio líquido.
A maioria dos países
não opta pela tributação de grandes fortunas
devido à complexidade
na apuração do imposto devido, eis que se faz
mandatória a constante
avaliação dos ativos. Vale
lembrar que, no caso do
Imposto de Renda, por
outro lado, o tributo incide sobre os rendimentos
tributáveis e, em resumo,
quando ocorre lucro na
venda de bens e sobre
operações
financeiras,
não havendo, portanto,
a incumbência, como no
caso do IGF, de se trazer
a valor presente todo o
patrimônio do contribuinte, descontando-se
a depreciação, os montantes despendidos com
demais impostos e custos
de manutenção. Assim, se
de um lado há a inadiável
necessidade de redistribuição da renda, não se
pode fazê-la simplesmente com a instituição de
mais um imposto sobre o
patrimônio, sem nenhuma contrapartida na redução ou extinção de outros tributos, sob pena de
agravar ainda mais as distorções sociais em virtude
da falta de investimentos
privados no país.
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AMERICANA
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Prefeitura vai subsidiar
empresa de ônibus em
até R$ 150 mil mensais
Administração Chico Sardelli vai custear até R$ 0,55
por passagem regular, para evitar aumento de tarifa
RENATO PEREIRA
AMERICANA

Como medida para evitar o aumento do preço
das passagens do transporte urbano, a Prefeitura
de Americana vai subsidiar parte do valor gasto
por passageiro. O Executivo vai pagar à SOU Americana (empresa do Grupo Sancetur) R$ 0,55 por
tarifa de usuários regulares e R$ 0,27 referentes
a quem possui desconto
nas viagens.
O valor mensal investido será definido com base
no número de pessoas
que usarem o serviço dentro do período ou até atingir o teto de R$ 150 mil.
Atualmente a passagem
na cidade custa R$ 4,70,
mas o processo licitatório

para a concessão do sistema foi vencido em fevereiro deste ano pela Sancetur, única que ofereceu
proposta, com o preço de
R$ 5,40 por passageiro.
Em março, o prefeito
Chico Sardelli (PV) obteve na Câmara aprovação
de uma lei para a retomada do subsídio na cidade
e anunciou que as tarifas
não teriam reajuste para
os passageiros na pandemia, mantendo o valor
nos atuais R$ 4,70.
Agora, a decisão da
prefeitura de subsidiar a
empresa em até R$ 150
mil por mês foi definida
no Decreto Nº 12.797, de
27 de setembro, assinado
pelo prefeito Chico Sardelli e publicado na edição desta quinta-feira (30)
no Diário Oficial.

FROTA REDUZIDA
Nas última semanas,
o número reduzido de
ônibus em operação na
cidade tem sido alvo de
críticas de usuários do
sistema.
O contrato entre a
prefeitura e a Sancetur,
assinado em março, determina que no mínimo
65 veículos estejam em
circulação na cidade,
mas a frota foi reduzida
quase pela metade com
as restrições da pandemia. Com o relaxamento
das medidas sanitárias, a
empresa já foi notificada
para aumentar a frota –
o que ainda não havia
ocorrido até a última terça-feira (28), quando a
prefeitura confirmou ter
fiscalizado 48 ônibus em
operação.

SEMANA NACIONAL

Região chega a R$ 6 mi negociados
em conciliações trabalhistas
DAÍZA DE CARVALHO
REGIÃO

O TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho) da
15ª Região, que abrange
toda a região de Campinas, homologou R$
6.037.615,95
somente
em Americana e região
durante a “Semana Nacional de Conciliação e
Execução Trabalhista”,
que ocorreu entre 20 e 24
de setembro.
Os dados ainda estão
em compilação, mas a
prévia solicitada pela reportagem indica 77 acordos envolvendo mais de
600 pessoas em 203 audiências realizadas nas
varas do trabalho que
contemplam Americana,
Nova Odessa, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.
O Fórum Trabalhista de Americana conta
com duas varas, e Nova
Odessa faz parte da jurisdição. A unidade teve
71 audiências (16 na 1a
Vara e 55 na segunda),
27 acordos (11 e 16), 134

pessoas envolvidas (32
e 102) e R$ 3.122.158,95
homologados (com R$
2,6 milhões na 2a Vara).
Nas varas de Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré foram realizadas, respectivamente
27, 22 e 83 audiências e
28, 5 e 17 acordos.
Em Santa Bárbara foram 50 pessoas envolvidas e, em Sumaré, 423.
A quantidade de Hortolândia ainda não havia
sido computada.
Os valores negociados
em cada município foram de R$ 1.807.146,39,
R$
147.619,00,
R$
960.691,61, respectivamente.
Os dados contemplam
os resultados da semana
envolvendo processos
na fase de conhecimento
e na fase de execução.
Com o slogan “Cada
solução, um recomeço”,
o evento de conciliação
foi coordenado pelo
CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho) e pelo TST (Tribunal
Superior do Trabalho)

com a participação de
todos os 24 tribunais
trabalhistas.
Devido à pandemia, os
órgãos decidiram unificar os dois movimentos
conciliatórios anuais.
A iniciativa inédita buscou promover o
maior número de soluções consensuais dos
conflitos
trabalhistas
por meio da conciliação, além de garantir a
efetiva quitação dos débitos reconhecidos na
justiça.
Para a presidente
do TRT da 15ª Região,
desembargadora
Ana
Amarylis Vivacqua de
Oliveira Gulla, “o desempenho da 15ª, que
inclui a região de Americana, demonstra toda
a dedicação de magistrados e servidores que
conseguiram promover
o maior número de soluções consensuais dos
conflitos
trabalhistas
por meio da conciliação,
garantindo também a
efetiva quitação dos débitos reconhecidos”.

ÔNIBUS | Empresa que opera sistema vai receber subsídio da Prefeitura de Americana

SAIBA MAIS
Atual concessionária do sistema de transporte coletivo urbano de Americana, a SOU Americana (empresa do Grupo Sancetur) é responsável pelo serviço desde setembro de 2018, quando assumiu em
caráter emergencial, durante a gestão do ex-prefeito Omar Najar (MDB). Em 2020, a prefeitura abriu
a licitação para a concessão do sistema. Somente o Grupo Sancetur apresentou proposta, em fevereiro deste ano, no valor estimado de R$ 511 milhões por 15 anos de contrato. A proposta, que prevê a
tarifa em R$ 5,40, foi homologada pela prefeitura.

FERIADO DE FINADOS

TRANSPORTE COLETIVO

Sumaré abre
inscrições para
comerciantes

Hortolândia tem três
novas linhas de ônibus

O Departamento de
Fiscalização de Posturas
da Secretaria de Obras de
Sumaré realizará exclusivamente na próxima segunda-feira (4), das 8h30
às 16h30, as inscrições
para comerciantes e pessoas interessadas em vender produtos nos dias 1º e
2 de novembro, feriado de
Finados, no Cemitério Municipal da Saudade. Após
as inscrições, haverá sorteio entre os interessados,
sendo dez boxes disponíveis para flores e velas e
oito para alimentação.
As inscrições serão na
Secretaria de Obras, na
Rua Antonio Pereira de Camargo, 276, Centro.
É necessária a apresentação dos originais e cópias
do RG, CPF, comprovante de endereço, Inscrição
Municipal e carnê do ISSQN com comprovante de
pagamento e certidão de
nascimento. Terão prioridade aqueles que têm inscrição exclusiva de comercialização de flores, devido
à especialização no ramo.
| DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

A partir deste sábado
(2) três novas linhas urbanas passam a circular
em Hortolândia. São elas
a 3.23 (TMH-Terminal
Metropolitano de Hortolândia/Jd.Bella
Ville,
via Jd.Sta Maria), 3.94
(Centro/Jd. Sta Esmeralda, via Av. da Emancipação) e 3.96 (Pq. do Horto/
Jd. Adelaide, via Av. da
Emancipação).
Deste modo, a prefeitura amplia o atendimento
de deslocamento dentro
do município e também
passa a oferecer transporte
coletivo em novos pontos.
A linha 3.23 (TMH/Jd.
Bella Ville) funcionará
em caráter experimental,
atendendo novos loteamentos que surgiram na
cidade, tais como Bella Ville, Jd. São Felipe e Jd. Terras
de Santa Maria.
Atualmente, usuários
que moram nestes locais
acabam fazendo grandes
deslocamentos para ter
acesso ao transporte coletivo.

A segunda linha em
teste, a 3.94 (Centro/Jd.
Sta Esmeralda, via Av. da
Emancipação), conseguirá atender 12 importantes
pontos da cidade. São eles:
Região central, rotatória do
supermercado São Vicente, Avenida Anhanguera,
Supermercado Pague Menos, Jardim Boa Esperança, Jardim Minda, Posto da
Ilha, Supermercado Goodbom, Hospital Mário Covas, Havan, farmacêutica
EMS e Wickbold.
Já a linha 3.96 (Pq. do
Horto/Jd. Adelaide, via Av.
da Emancipação) atenderá
os seguintes pontos: Supermercado Pague Menos,
Rua Cecílio Nunes da Silva, Rua Paraná, Jd. Minda,
Posto da Ilha, Goodbom,
Hospital Mário Covas, Havan, farmacêutica EMS,
Wickbold, Dell e Igreja Católica São Francisco Xavier
(Jd.Adelaide).
Segundo a Secretaria de
Mobilidade Urbana, as linhas 3.94 e 3.96 cobrirão
um trecho que, a partir
de sábado, deixará de ser
atendido pelas linhas metropolitanas 694 e 696.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

SUPERÁVIT EM AMERICANA
A prestação de contas da Prefeitura de Americana, referente ao segundo quadrimestre do ano (maio a agosto),
apontou receita de R$ 642.335.120,78 – equivalente a
66,71% do montante estimado para todo o ano – frente
a uma despesa acumulada de R$ 511.546.550,05 até
aqui no exercício de 2021. Com isso, o saldo atual das
contas públicas é de superávit de R$ 130.778.570,05.
Os números foram apresentados em audiência pública
na Câmara, na última quarta-feira (foto). Vereadores
questionaram a secretária de Fazenda, Simone Inácio de
França Bruno, entre outros pontos, sobre os investimentos na Educação, que ficaram abaixo do limite legal exigido de 25% - no segundo quadrimestre, esse percentual
ficou em 17,49%.

“OUTUBRO ROSA” NA CÂMARA
Por falar em Câmara de Americana, o Legislativo quer deixar
claro seu apoio integral ao “Outubro Rosa”, campanha nacional de conscientização e prevenção do câncer de mama.
Para isso, a Câmara irá promover ações de conscientização
com os funcionários e decorar o plenário e a entrada do
prédio do legislativo com a cor alusiva à campanha. “Quanto
mais cedo o diagnóstico, mais chances de cura. É nosso
dever, como agentes públicos, alertar para a prevenção, que
deve ser cada vez mais difundida”, afirmou o presidente da
Câmara, vereador Thiago Martins (PV).

QUEM AVISA...

A Câmara de Sumaré
aprovou o Projeto de
Lei nº 238/2021, que
“autoriza” a prefeitura a
criar a Creche do Idoso
na cidade. A proposta,
de autoria do vereador
Rudinei Lobo (PL), foi
aprovada com 20 votos
favoráveis e agora segue
para sanção (ou veto)
do prefeito Luiz Dalben
(Cidadania).

...DO IDOSO
Segundo o vereador
Rudinei Lobo, objetivo
do projeto é proporcionar
acolhimento, abrigo diurno,
cuidados, proteção e
convivência adequados às
necessidades dos idosos. A
atendimento, conforme a
lei aprovada, deve ser feito
de segunda a sexta-feira,
em horário comercial.
Resta saber se a prefeitura
vai bancar.

VICE-GOVERNADOR HOJE NA REGIÃO
O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidatíssimo
à sucessão de Doria, desembarca na região neste sábado.
Às 8h30, em Campinas, ele visita o Hospital Celso Pierro
(da PUC) e anuncia a ampliação do repasse do Programa
“Mais Santas Casas” para a região. Às 11h, em Jaguariúna,
Garcia autoriza a concessão do Programa “Nossa Casa Preço Social”, onde vai assinar contrato para a construção
de unidades habitacionais e libera recursos para obras de
infraestrutura urbana.
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Procon tem explosão de
queixas contra consignado
Só em Santa Bárbara, aumento é de quase 300%; veja as orientações
Arquivo / TodoDia Imagem

RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA

As reclamações relacionadas a crédito consignado junto ao Procon
de Santa Bárbara d’Oeste
aumentaram 288,6% entre todo o ano passado e
os nove primeiros meses
de 2021. Em 2020, foram
registrados na cidade 88
atendimentos, enquanto
entre janeiro e setembro deste ano foram 342
queixas contra essa modalidade de empréstimo
pessoal.
O índice de crescimento é maior do que
o apresentado por todo
o estado de São Paulo
no mesmo período, de
156%.
Esse tipo de empréstimo permite que instituições financeiras descontem parcelas de quitação
da dívida diretamente na
folha de pagamento ou
benefício do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) do tomador
do crédito.
De acordo com o Pro-

PROCON | Crescem queixas contra crédito consignado

con, a maior parte das
pessoas que reclama sobre o abuso de financeiras dizem que não contrataram o serviço.
“A grande maioria são
idosos que não possuem
o hábito de consultar o
extrato bancário e tomam
ciência da contratação
somente quando ocorre
o desconto junto ao seu
benefício no mês seguinte. Em muitos casos, os
consumidores
vítimas

desse tipo de fraude nos
informam que foram
abordados por telefone
com histórias de que o
governo tem um valor
para ser devolvido para o
aposentado, o que não é
verdade”, alerta o Procon.
O restante das reclamações sobre a prática
são sobre taxas de juro e
duração do contrato.
“Existem casos de consumidores que realizaram desconto por meio

de saque em cartão de
crédito e não perceberam a diferença. O problema maior, quando
isso ocorre, é que o cartão de crédito possui
juros, multa e encargos
contratuais sobre o saldo
devedor total, e, em sua
maioria, os saques não
são utilizados na modalidade ‘parcela fixa’, o que
acarreta em valores cada
vez maiores para quitação”, orienta o órgão.
A recomendação é que
o consumidor que optar
por esta modalidade de
crédito solicite o envio
das faturas em residência
para conferir o saldo devedor e procurar as instituições financeiras pelos
canais oficiais, evitando
assim fornecer dados e
realizar pagamentos que
aparecem em aplicativos
de conversa.
Em todo o estado de
São Paulo foram registradas 2.555 queixas sobre
empréstimo consignado
nos oito primeiros meses
de 2020, contra 6.542 no
mesmo período de 2021.

HORTOLÂNDIA

NOVA ODESSA

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste emitiu ontem um
“alerta à população” a respeito da comercialização de lotes,
chácaras e sítios de forma clandestina e irregular, sem autorização do Município e dos órgãos competentes. Embora não
tenha mencionado qualquer denúncia ou caso específico, a
nota oficial informou que “a Administração Municipal já está
tomando as medidas necessárias a fim de responsabilizar as
pessoas envolvidas neste ato criminoso, pois a Lei Federal
6.766/1979 que dispõe sobre o parcelamento do solo, em seu
artigo 50, dispõe de punições severas tanto para os “loteadores” quanto aos adquirentes/compradores”. E pediu para a
população denunciar.

CRECHE...
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Centro de Qualificação
Câmara passa a exigir
comprovante de vacina Profissional é aberto
DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

A partir da próxima segunda-feira (4), a Câmara de Nova Odessa passa
a exigir o comprovante
de vacinação contra Covid-19 para permitir a
entrada no prédio do Legislativo. O ato da Mesa
Diretora que prevê a
obrigatoriedade foi publicado no Diário Oficial
do Legislativo desta sexta-feira (1).
A partir de segunda,
vereadores, servidores
e população em geral deverão apresentar
comprovante com pelo
menos uma dose de vacinação contra a Covid-19
para entrar na Casa.
No ato que determinou a obrigatoriedade do
“passaporte sanitário”, os
parlamentares que compõem a Mesa Diretora,
Elvis Ricardo Maurício
Garcia (presidente), Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (primeiro secretário)

e Oseias Domingos Jorge (segundo secretário),
afirmam que a vacinação
tem se revelado de fundamental importância
na proteção contra a
infecção e redução das
hospitalizações e mortes.
A decisão dos vereadores tem também fundamentação
jurídica
nas leis nº 13.979/2020
e nº 14.035/2020, além
do voto do ministro do
STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo
Lewandowski, que, ao
julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
6.586/DF, afirmou que “a
vacinação compulsória
não significa vacinação
forçada, porquanto facultada sempre a recusa
do usuário, podendo,
contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais
compreendem, dentre
outras, a restrição ao
exercício de certas atividades ou à frequência
de determinados lugares
(...)”.

A Prefeitura de Hortolândia promoveu nesta
sexta-feira a inauguração do CQP I (Centro de
Qualificação Profissional), que abrigará formações do projeto “Capacita
Hortolândia”,
disponibilizando cursos
livres e gratuitos na área
de estética, informática
e costura sobre Ideias de
Negócio, Empreendedorismo, Customização de
peças e Unhas artísticas.
Segundo a Secretaria
de Inclusão e Desenvolvimento Social, no espaço serão capacitadas,
em média, 1.500 pessoas
por ano, cerca de 150 por
mês.
O CQP 1 está localizado no piso superior do
mesmo prédio que abriga o CRAS (Centro de Referência de Atendimento
Social) Santa Clara, na
Rua Estados Unidos, 217,
no Jardim Santa Clara do
Lago II.
AULA INAUGURAL
Após a cerimônia, que
teve a participação do

prefeito Zezé Gomes
(PL), numa tenda em
frente ao prédio, aconteceu a aula inaugural do
projeto, com a palestra
“Capacitar, empreender
e transformar”, que mostrou aos jovens aprendizes a importância do
repensar,
capacitar-se
e orientar-se para olhar
novas oportunidades e
transformar a própria
vida.
O tema foi abordado
por Tereza Mônica Sartori Marcheto, um dos
profissionais do Sebrae
Campinas (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) presentes. “É fundamental
trabalhar com a inclusão
produtiva, que resgatará
a autonomia das famílias
referenciadas. As capacitações descentralizadas
reestabelecem a dignidade do povo, que está em
busca dos seus sonhos e
principalmente da reeinserção no mundo do trabalho”, destacou o prefeito Zezé Gomes.
| DA REDAÇÃO
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COVID-19

1ª dose a adolescentes em
Americana segue parada
Cidade paralisou vacinação há mais de uma semana e diz não ter Pfizer
DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Adolescentes entre 12 e
17 anos continuam sem
vacinas para a primeira
dose contra a Covid-19
em Americana. O agendamento para essa faixa
etária está suspenso na
cidade há mais de uma
semana, desde quinta-feira (23), segundo a
Secretaria de Saúde da
cidade por falta de doses da vacina da Pfizer
– a única autorizada pela
Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária)
para aplicação em menores de idade.
A Secretar de Saúde informou ter recebido nesta quinta-feira (30) mais

7.581 doses de vacinas.
São 2.325 AstraZeneca
para aplicação de segunda dose, 3.576 da Pfizer,
também exclusivamente para segunda dose,
e 1.680 da CoronaVac,
para aplicação de primeira dose.
A prefeitura diz que
ainda não tem data para
retomada.
A administração alega
que “aguarda a chegada de lote específico de
vacina, para retomar a
vacinação nesse público-alvo”.
JOGO DE EMPURRA
Já a Secretaria de Estado da Saúde informou
que foram enviadas na
semana passada as doses

Covid: SB promove ‘Dia
V’ hoje das 8h às 13h
A Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste aderiu
ao “Dia V” da vacinação
contra a Covid-19, que
ocorrerá neste sábado
(2) em praticamente todas as cidades paulistas
– inclusive na vizinha
Americana.
A vacinação hoje será
concentrada na Casa de
Maria, na Rua Mococa,
510, no Jardim das Laranjeiras. A iniciativa,
voltada principalmente
para quem está com a
segunda dose pendente,
será das 8h às 13h, sem
necessidade de agendamento.
A mobilização foi

ainda a serem aplicadas,
uma vez que foram recebidas 356,7 mil e aplicadas 336,9 mil”.
O município também
rebateu, justificando que
o sistema não considera
perdas e a atualização
das aplicações do dia.
“O Estado envia doses
suficientes em quantidade idêntica para
aplicação de primeira e
segunda dose nos públicos-alvo e em tempo
oportuno para a vacinação, de acordo com o
cronograma estabelecido no Programa Estadual
de Imunização (PEI), e
conforme recebe novas
remessas do Ministério
da Saúde”, reiterou a secretaria estadual.

GIRO

Motorista fica preso nas
ferragens após acidente
Um motorista ficou levemente ferido após
o carro que conduzia ser atingido por um
ônibus na manhã desta sexta-feira (1), em um
cruzamento do Parque das Nações, em Sumaré.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros,
o condutor de um Corsa seguia pela Rua Quito,
quando foi atingido na lateral por um ônibus do
sistema metropolitano. O Acidente ocorreu no
cruzamento com a Rua José Rodrigues da Silva.
As equipes dos Bombeiros de Sumaré e do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
foram acionados para resgatar a vítima, que ficou
presa nas ferragens. O trabalho de retirada do
condutor de 50 anos durou cerca de uma hora.
Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) Macarenko. Apesar do forte
impacto, o homem sofreu ferimentos leves. Peritos
do Instituto de criminalista estiveram no local para
periciar os veículos e apontar as causas da colisão.
No coletivo não houve feridos. O caso foi registrado
na delegacia de Polícia da região.
Corpo de Bombeiros

“DIA V” CONTRA A COVID

VACINAÇÃO

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

de Pfizer para contemplar os adolescentes.
A informação foi contestada pelo município
à época, justificando que
a quantidade era insuficiente para o público
previsto (considerando
projeções do IBGE para
a faixa etária) e que parte das doses não poderia
ser aplicada nos mais jovens devido à fabricante.
Em relação às doses
desta semana, a secretaria estadual esclareceu
que não houve reserva
para adolescentes, pois
é aguardado o envio pelo
Ministério da Saúde.
O órgão estadual informou que “a plataforma VaciVida mostra um
‘saldo’ de 19,8 mil doses
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anunciada na quarta-feira (29) e será realizada
em parceria com os 645
municípios do Estado de
São Paulo.
Em Santa Bárbara,
também serão aplicadas
a primeira dose e doses
adicionais para públicos
já inseridos anteriormente na campanha.
O “Dia V” tem ainda
como objetivo a atualização dos registros de
vacinação na plataforma
“VaciVida”, do governo
do estado.
Em caso de dúvidas
gerais sobre a vacinação,
a pessoa pode entrar
em contato, de segunda
a sexta-feira, das 8h às
16h, pelo telefone 3455–
1654.
Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

Vacinação hoje em
Sumaré vai até 16h
A secretaria de Saúde da
Prefeitura de Sumaré realiza neste sábado (2) o “Dia
V” de vacinação contra o
coronavírus. Das 9h às 16h,
no Centro Esportivo Vereador José Pereira, a vacina
estará disponível para primeira dose da população a
partir de 18 anos de idade;
segunda dose - conforme
data especificada no comprovante de vacinação; e
dose de reforço para a população acima de 60 anos
de idade (que recebeu a segunda dose ou dose única
há pelo menos seis meses)
e imunossuprimidos (que
receberam a segunda dose
ou dose única há, pelo menos, 28 dias).
O endereço do Centro
Esportivo é Rua Sebastião
Raposeiro Júnior, nº 261,

Vila Yolanda Costa e Silva.
Para a primeira dose, é
necessário levar RG, CPF
e comprovante de residência (a população mais
jovem pode apresentar o
comprovante em nome
do responsável). Já para as
segunda e terceira doses
deverá ser apresentado o
comprovante de vacina.
Para os imunossuprimidos, será exigido documento que comprove a
doença.
“Principalmente a população com data ou em atraso para a 2ª dose da vacina,
e para a população apta a
receber a dose de reforço,
pedimos que aproveite o
sábado para colocar a vacinação em dia”, alertou o
secretário de Saúde, Rafael
Virginelli.
| DA REDAÇÃO

ACIDENTE | Motorista sofreu ferimentos leves

Suzano inscreve até segunda
para Programa de Estágio
A Suzano – que tem fábrica em Limeira, no limite
com a Americana – está com as inscrições abertas
para o Programa de Estágio 2022 até o dia 4 de
outubro, segunda-feira. Conhecido como “Raízes
do Futuro”, o programa será voltado para os
estudantes com graduação prevista entre dezembro
de 2022 e dezembro de 2023. Ao todo, serão
mais de 200 vagas para atuar nas áreas Florestal,
Industrial e Corporativa da companhia, nas cidades
de Campinas, São Paulo, Jacareí, Itapetininga,
Limeira, Suzano e Santos, todas no estado de São
Paulo; Aparecida do Taboado, Três Lagoas e Ribas
do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul; Aracruz e
Cachoeiro do Itapemirim, ambas no Espírito Santo;
Açailândia e Imperatriz, no Maranhão; Belém, no
Pará; Maracanaú, no Ceará; e Mucuri, na Bahia. A
previsão é que os novos talentos iniciem o estágio
na companhia em fevereiro de 2022. Para se
inscrever, basta acessar o site da Cia de Talentos:
grupociadetalentos.com.br/estagiosuzano20221.

FIM DE SEMANA

Previsão indica chuvas volumosas

CLIMA | Final de semana deve ser de chuvas torrenciais

Com o término do
mês de setembro, que foi
um dos mais secos dos
últimos anos, outubro
começa com chuvas potencialmente volumosas,
mas sem redução das
temperaturas. A Defesa
Civil do estado alerta para
a previsão de chuvas intensas entre este sábado
até a próxima segunda-feira. Em Americana, a

projeção é de acumulado
maior no próximo dia 4,
com até 40 mm.
O Cepagri/Unicamp divulgou que setembro foi
o mais seco desde 2007,
quando foram registrados
2 mm de chuva no mês.
Neste ano foram 7 mm na
estação da instituição em
Campinas.
De acordo com o órgão,
a projeção é de fim de se-

mana nublado, com pancadas de chuva recorrentes
e temporais com potencial
de tempo severo.
“Os maiores indicativos
para chuva forte e volumosa e de severidade de
temporais são estimados
para domingo e segunda-feira”, reforça.
Apesar da nebulosidade e chuvas, as temperaturas ainda sobem e o

tempo fica abafado, por
conta de períodos de entrada de sol.
Neste sábado, as temperaturas ficam entre
19ºC e 30ºC, em máxima
que dependerá da condição de nuvens.
No domingo, as temperaturas ficam entre 20ºC
e 29ºC, com a mesma dependência da nebulosidade.
| DAÍZA DE CARVALHO
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COVID-19

Medicamento reduz em 50%
risco de morte e internação
Merk pede uso emergencial e comercialização nos EUA do Molnupiravir
Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

A farmacêutica Merck
anunciou nesta sexta-feira (1) que o tratamento
oral que desenvolveu
contra a Covid-19 reduziu em torno de 50% o
risco de hospitalização
ou morte de pacientes,
de acordo com os resultados de teste clínico. A
empresa, junto com a
Ridgeback Biotherapeutics, responsáveis pelo
medicamento, solicitaram às autoridades de
saúde dos Estados Unidos o uso emergencial do
remédio.
Além disso, farão pedido de comercialização
para outras agências reguladoras ao redor do
mundo.
A Merck indicou que a
análise prévia do uso do
composto Molnupiravir
mostrou que 7,3% dos
pacientes submetidos ao
tratamento foram hospitalizados nos 29 dias seguintes.
Durante este período

CONTRA A COVID | O Molnupiravir se mostrou eficiente

de observação, 14,1%
dos pacientes que receberam placebo, foram

hospitalizados ou morreram. Não houve óbito
registrado entre aqueles

que foram tratados com
o medicamento, enquanto que oito daqueles que receberam comprimido sem qualquer
fórmula, faleceram.
“Caso seja autorizado
o uso, o Molnupiravir
poderia ser o primeiro
medicamento antiviral
de uso oral contra a covid-19”, afirma comunicado emitido pela Merck.
O remédio, segundo
explica a companhia,
funciona inibindo que o
novo coronavírus se replique dentro do corpo.
“São necessárias, com
urgência, mais ferramentas e tratamentos para
combater a pandemia
da Covid-19, que se tornou na causa principal
de mortes e continua
afetando profundamente pacientes, famílias e
sociedades”, afirmou Robert Davis, presidente da
Merck.
A notícia animou os
mercados nos Estados
Unidos. As ações da empresa Merk tiveram alta
de 8,4%.

Com mais 492 mortes, Brasil supera 597 mil óbitos
O Brasil registrou
492 mortes por Covid e
17.984 casos da doença,
nesta sexta-feira (1º).
Com isso, o país chegou
a 597.292 vidas perdidas
e a 21.443.761 pessoas

infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da
pandemia.
Rondônia não divulgou dados devido a problemas relacionados à
atualização do sistema

do Ministério da Saúde.
O Amapá também não
divulgou os números da
Covid, nesta sexta.
Ao menos 10 estados
continuam com problemas para contabilizar os

casos de Covid-19 em
razão de uma atualização no sistema do Ministério da Saúde feita
há três semanas. Isso levou a um represamento
dos dados.
| FP

MEDICINA

Conselho é processado por parecer de cloroquina
A Defensoria Pública
da União ajuizou ação
nesta sexta-feira (1º)
contra o CFM (Conselho
Federal de Medicina) por
sua responsabilidade na
chancela do uso consentido de cloroquina e
de hidroxicloroquina no
tratamento de pacientes
com sintomas leves, importantes ou críticos decorrentes da Covid-19.
A ação pede indenização por danos morais
coletivos no valor mínimo de R$ 60 milhões.
O valor, se obtido, será
depositado no Fundo de
Direitos Difusos e pode

ser direcionado a uma
finalidade específica ligada ao tratamento de
vítimas da Covid-19 e do
tratamento precoce.
“Nossa tese é de que o
CFM é um dos responsáveis pelo enfrentamento
errático da pandemia no
Brasil por ter dado suporte técnico-científico
ao uso de ‘kit Covid’ e
de tratamento precoce”,
afirma João Paulo Dorini, defensor regional de
direitos humanos em
São Paulo, e um dos autores da ação.
“Com isso, o CFM estimulou duas condutas
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diferentes. A primeira é
a de médicos e pacientes
que buscaram o tratamento com cloroquina
e com hidroxicloroquina
no lugar de buscar outros tratamentos, e isso
ficou claro no caso recente da Prevent Senior”,
explica Dorini, fazendo
menção aos relatos de
que pacientes procuravam hospitais da rede
em busca desses medicamentos.
“A outra conduta estimulada foi a falsa impressão gerada na população de que existe um
medicamento barato e

eficaz para prevenir a
infecção, o que desestimula a adesão às demais
medidas preventivas e
eficazes, como o uso de
máscaras ou mesmo a
vacinação”, aponta o defensor. A ação pede que
o CFM retire a orientação do uso de cloroquina e hidroxicloroquina
para o tratamento de
Covid-19 e oriente “ostensivamente” a comunidade médica e a população em geral sobre
a ineficácia desses medicamentos para tratar a
infecção respiratória.

| FOLHAPRESS

GIRO

Queiroga tem novo teste positivo para
Covid e continuará internado nos EUA
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou
em suas redes sociais nesta sexta-feira (1°) que
continuará em quarentena nos Estados Unidos
após o novo resultado de exame de Covid ter
dado positivo para a doença. “Infelizmente, o
exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo,
o que me impede de retornar ao Brasil ainda
hoje. Sigo trabalhando a distância p/ acelerar a
imunização dos brasileiros. Agradeço a todos que
estão torcendo por mim. Estou sem sintomas e
logo logo estarei de volta”, publicou. O ministro
da Saúde recebeu diagnóstico de Covid-19 no dia
21 de setembro durante viagem a Nova York para
acompanhar Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral
da ONU. O ministro estava hospedado no mesmo
hotel que Bolsonaro e permaneceu no local.
Arquivo / TodoDia Imagem

QUARENTENA | Queiroga vai continuar isolado

Prefeitura de Santos multa Carrefour após
funcionário ficar preso 36h em elevador
A Prefeitura de Santos aplicou uma multa de
R$ 1.025,85 ao Carrefour após um funcionário
permanecer 36 horas presos em um elevador
da unidade da avenida Conselheiro Nébias.
O homem de 27 anos ficou confinado no
equipamento até a manhã de segunda-feira (27),
sem se alimentar e nem tomar água. O Carrefour
afirmou ter recebido a multa, por meio de um
telefonema feito por sua assessoria de imprensa,
às 15h25 desta sexta-feira (1º). A empresa
disse que não iria se posicionar. Na ocasião do
incidente, o mercado afirmou prestar “todo o
suporte necessário” ao funcionário, “incluindo
apoio psicológico.” Em nota, a Prefeitura disse ter
intimado o Carrefour a apresentar, em 30 dias,
laudo técnico dos itens de segurança.

São Paulo anuncia retomada das obras
da Fábrica do Samba e projeta Carnaval
O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou
nesta sexta-feira (1º) a retomada das obras da
Fábrica do Samba, na Barra Funda (zona oeste da
cidade de São Paulo), e fez a previsão de entrega
do local para 21 de fevereiro de 2022, pouco
antes do Carnaval do próximo ano, que ainda
não tem realização confirmada na capital, mas
as datas deverão ser de 26 de fevereiro a 1º de
março. A chamada Fábrica do Samba começou
a ser construída em 2012 e tinha a inauguração
marcada para janeiro de 2015, mas nunca ficou
pronta. Somente 7 das 14 escolas do Grupo
Especial contam com galpões no espaço, que foi
parcialmente inaugurado pela gestão Haddad.
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GOVERNO

Bolsonaro discute preço dos combustíveis
Presidente se reúne com Guedes e Arthur Lira; assunto vira prioridade e supera discussões do Auxílio Brasil
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, e
o presidente da Câmara,
Arthur Lira (PP-AL) no
Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (1º) para
discutir o preço dos combustíveis e a agenda econômica. A reunião ocorre
no momento em que o
governo busca alternativas para conter a alta
dos combustíveis, tema
que assumiu o topo das
prioridades do Palácio do
Planalto, acima do Auxílio
Brasil, programa substituto do Bolsa Família.
Lira escreveu no Twitter, após o encontro, que
já há “decisões práticas”
para reduzir estes custos.
Ele citou a aprovação na
Câmara do auxílio Gás
Social, com valor de, no
mínimo, 50% da média do
preço nacional do botijão,
com objetivo de subsidiar
famílias de baixa renda.
Lira disse que as discussões sobre a pauta econômica também serão feitas

no fim de semana.
Bolsonaro
disse
a
apoiadores, após conversar com Guedes e Lira,
que vai voltar a discutir
“a questão energética”
no fim de semana. Ainda
afirmou que o ministro
de Minas e Energia, Bento Albuquerque, lida com
um “abacaxi enorme”.
“São Bento, quem tem
de fazer oração pra ele, é o
Bento Albuquerque. Esse
está sentado em cima de
um abacaxi enorme”, disse o presidente. A declaração foi reproduzida por
uma página bolsonarista
no Youtube. O governo
teme que a crise hídrica
leve a interrupções no
fornecimento de energia.
Aliados do presidente
Jair Bolsonaro passaram
a considerar o preço da
gasolina e do diesel nas
bombas um dos principais obstáculos para a
campanha de reeleição
de 2022.
A avaliação no Planalto é que mesmo o lançamento de um programa
social turbinado tende a
ter impacto eleitoral reduzido caso o governo não

Arquivo / TodoDia Imagem

encontre uma saída para
o problema dos preços.
FUNDO REGULADOR
Bolsonaro sugeriu na
quinta-feira (30), em
transmissão nas redes
sociais, a criação de um
“fundo regulador” para
estabilizar o preço dos
combustíveis utilizando
dividendos da Petrobras
pagos à União. Ao citar a
ideia, Bolsonaro afirmou
que “ninguém vai meter a
mão em nada”.
A sinalização do fundo
de estabilização já havia sido dada por Lira na
quarta-feira (29).
Segundo o presidente
da Câmara, o fundo não
mexeria na política de
preços da Petrobras e poderia ser alimentado com
dividendos
repassados
majoritariamente para a
União ou com recursos
do gás do pré-sal.
O presidente ainda defendeu, na mesma transmissão, a decisão da Petrobras de investir num
programa social para garantir a compra de gás de
cozinha por famílias em
situação de vulnerabili-

CONVERSA | Bolsonaro e Guedes discutiram ações para conter alta dos combustíveis

dade social. A Petrobras
informou na quarta que
irá investir R$ 300 milhões no programa.
A ideia também tem recebido o apoio do presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG). Durante entrevista à Rádio
Gaúcha na manhã desta
sexta, o senador afirmou

ESTRADAS

COMÉRCIO EXTERIOR

Governo assina contrato de concessão
de trechos de rodovias em GO e TO

Balança tem
superávit recorde
de US$ 56,4 bi

Foi assinado nesta
sexta-feira (1º) o contrato de concessão da
BR-153/080/414/GO/
TO, que terá à frente, pelos próximos 35 anos, o
Consórcio Eco 153 (EcoRodovias). Serão 850
quilômetros de trechos
concedidos. Desses, 627
km serão de pistas duplicadas.
Durante a cerimônia
de assinatura, em Anápolis, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, lembrou
que serão investidos R$
14 bilhões no empreendimento pela iniciativa
privada. As informações
são da Agência Brasil.
“A obra vai gerar 14 mil
empregos”, disse Tarcísio
Gomes ao comemorar
“mais um empreendimento importante em
Goiás, ao lado [de um
trecho] da Ferrovia Norte-Sul”. O consórcio ofereceu R$ 320 milhões em
outorgas, na expectativa
de atrair R$ 14 bilhões em
investimentos, dos quais
R$ 6,2 bilhões serão para
custos operacionais. Cerca de R$ 960 milhões te-

A balança comercial
brasileira registrou superávit de US$ 56,4 bilhões
nos primeiros nove meses de 2021, maior patamar da série histórica iniciada em 1997, segundo
dados divulgados nesta
sexta-feira (1°) pelo Ministério da Economia.
O saldo acumulado do
ano ficou 38,3% acima
do registrado no mesmo
período de 2020 (US$
40,8 bilhões). O dado dos
nove meses já é maior
do que o observado em
qualquer período de 12
meses fechados da série
histórica.
No entanto, houve
uma desaceleração do
indicador em setembro.
Motivado por um crescimento mais intenso da
importação e um valor
médio menor dos produtos exportados, como
minério de ferro, o saldo
das compras e vendas do
Brasil no exterior ficou
positivo em US$ 4,3 bilhões - dado 15% menor
do que o observado no
mesmo mês de 2020.

Divulgação / ANTT

VIA | Trecho da BR-153, concedida ao Consórcio Eco 153

rão como destino a conta
vinculada que deverá ser
usada em obras no estado de Tocantins.
Segundo o ministério,
o valor final do pedágio,
por quilômetro, será de
R$ 0,10218, após desconto máximo na tarifa de
16,25%. Ao interligar as
regiões Norte e Sul, a rota
ajudará no escoamento
da produção da região,
em especial do agronegócio. A expectativa do
governo é que a obra
contribua para a geração
de “quase 120 mil postos

de trabalho” ao longo do
contrato.
“O trecho concedido
compreende 850,7 quilômetros de extensão, entre
os municípios de Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO). O Programa
de Exploração da Rodovia
(PER) prevê a duplicação obrigatória de 623,3
quilômetros, sendo 349,2
quilômetros do terceiro
ao décimo ano, e outros
274,1 quilômetros entre o
19º e o 25º ano”, informa o
ministério.
| FOLHAPRESS

| FOLHAPRESS

que a Petrobras deve ter
“um papel social de estabilização dos preços de
combustíveis”.
“ O papel da Petrobras
é importante na solução
do problema, inclusive
cedendo um pouco na relação que tem com investidores para poder fazer
com que haja reflexo para

a sociedade”, disse Pacheco. Em reuniões coordenadas pela Casa Civil, assessores palacianos têm
discutido medidas que
podem ser adotadas. No
momento, eles apostam
na aprovação de um projeto que muda regras de
cobrança do ICMS sobre
combustíveis.

GOIÁS

Médico é preso sob suspeita
de ter violentado 40 mulheres
Suspeito de ter cometido violência sexual
contra dezenas de mulheres, o médico Nicodemos Júnior Estanislau
Morais, 41, foi preso nesta quarta-feira (29) pela
Polícia Civil de Goiás
- mais de 40 vítimas já
testemunharam contra o
homem até o momento.
Outras mulheres ainda
devem ser ouvidas pela
investigação nos próximos dias, o que pode fazer o número de vítimas
aumentar, diz a delegada
Isabella Joy Lima e Silva,
responsável pelo caso.
A delegada afirmou
que recebeu em setembro uma queixa contra o
médico na Delegacia Especial de Atendimento
à Mulher de Anápolis, a
cerca de 60 quilômetros
de Goiânia. Pesquisando
no sistema, ela descobriu outros dois registros
feitos por outras duas
mulheres contra ele que
ainda não haviam sido
investigados. Uma dessas ocorrências foi registrada em 2020 por uma
paciente que relatou que

o médico teria penetrado com os dedos em sua
vagina e comentado que,
“se ela tivesse esperado
mais, teria gozado”. Os
relatos, segundo a delegada, indicam suposta
violação sexual mediante fraude, já que ele se
utilizaria da profissão
para cometer os crimes.
“Nós ouvimos essas
vítimas, vimos que os
casos eram parecidos.
Então a gente abriu o
inquérito com mais robustez e representamos
pela prisão preventiva”,
explica a delegada.
Por meio de nota, o advogado de Morais, Carlos Eduardo Gonçalves
Martins, disse que ainda
não teve acesso à íntegra
do processo e que algumas pacientes teriam se
prontificado a prestar
depoimento em favor
do médico. “Até onde a
defesa teve acesso ao inquérito consta somente
o simples exercício profissional do médico Dr.
Nicodemos, especialista
em ginecologia.”
| FOLHAPRESS
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Michelle teria atuado
para favorecer amigos em
programa emergencial

Arquivo / TodoDia Imagem

Segundo revista, primeira-dama ajudou empresas de
amigos a buscar créditos do Pronampe; MP vai investigar
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A primeira-dama Michelle Bolsonaro agiu
para favorecer empresas
de amigos na busca por
créditos de programas
emergenciais da Caixa
durante a pandemia do
coronavírus,
segundo
reportagem
publicada
nesta sexta-feira (1º) pela
revista Crusoé. A Procuradoria da República no
Distrito Federal irá investigar a suposta ação.
De acordo com a revista, documentos indicam
que Michelle tratou do
tema pessoalmente com
o presidente da Caixa,
Pedro Guimarães.
Um email divulgado
pela revista mostra uma
assessora da primeira-dama avisando sobre o
envio de “documentos
dos microempresários de
Brasília que têm buscado

créditos a juros baixos”. A
mensagem ainda faz referência a uma conversa
telefônica entre Michelle
e Pedro Guimarães sobre o assunto. A revista
diz que a Caixa chegou
a abrir uma apuração interna depois que o sistema de controle detectou
um “fato estranho”.
A auditoria, ao analisar
processos de concessão
de empréstimo, identificou a sigla PEP (acrônimo para “pessoa exposta
politicamente”) e chegou
a uma lista de indicações
feitas pela primeira-dama, que incluía pessoas
próximas a ela, como
a dona de uma rede de
confeitarias de Brasília.
Segundo a Crusoé,
os integrantes da lista
aprovados foram enquadrados no Pronampe
(Programa Nacional de
Apoio às Microempresas
e Empresas de Pequeno

Porte) e não há indícios
de que os valores liberados extrapolassem os
limites previstos pela lei.
Porém, diz a revista, o
processo para obtenção
de crédito contrariou o
fluxo normal, recebendo
uma espécie de “tratamento vip”.
A maioria das operações de crédito se deu
em uma mesma agência,
em Taguatinga (DF), que,
segundo a reportagem,
foi visitada por auditores
que descobriram a pasta
“indicações” no sistema.
Ela concentraria os pedidos enviados por superiores do banco a respeito destas demandas.
Além da confeiteira, a
lista tinha uma empresa com duas lojas em
Brasília que já teria sido
promovida pela primeira-dama e outras marcas
que fazem parte do que
a revista chama de um

AJUDA | A primeira-dama Michelle Bolsonaro teria favorecido amigos junto à Caixa

“círculo pequeno de gente bem relacionada” e de
indicados por eles.
O Pronampe foi instituído em 2020 como medida emergencial de enfrentamento ao impacto
econômico da pandemia da Covid. Segundo a
Caixa, foram concedidos
R$ 22 bilhões em empréstimos.
OUTRO LADO
Em contato com a reportagem, a Caixa disse
que “submete as empresas ao seu rigoroso

processo de governança,
compliance e análise de
riscos”.
Segundo o banco, “o
rito de análise de riscos
ocorre mediante processo totalmente automatizado, independente e
sem interação humana”.
Mas a Caixa não respondeu diretamente sobre a investigação interna citada pela revista e
não esclareceu sobre os
prazos de liberação de
crédito para as empresas
indicadas por Michelle.
Em nota, o banco disse

que a concessão de crédito para empresas no
Pronampe “exige obrigatório enquadramento
prévio pela Receita Federal do Brasil, de onde
advém, portanto, a lista
de empresas que podem
ser analisadas”. Ao citar
os R$ 22 bilhões de empréstimos
concedidos
pelo programa, afirmou
que todos obedecem “ao
mesmo rito interno”. O
Planalto, por meio da
Secretaria de Comunicação, não respondeu à reportagem.

IMPEACHMENT

Atos contra presidente hoje testam união de partidos
Os protestos pelo impeachment do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) marcados para este
sábado (2) prometem
ser os de maior variedade ideológica entre os
convocados por setores
da esquerda desde maio,
mas não devem vencer o
desafio de mobilizar a di-

reita ou de reunir em um
só palco todos os presidenciáveis de 2022.
O esforço dos organizadores para a ampliação dos atos que costumam pintar de vermelho
a Avenida Paulista, em
São Paulo, se deu a partir ainda dos ecos do 7 de
Setembro bolsonarista e
Arquivo / TodoDia Imagem

da avaliação geral de que
a pressão pelo impeachment na Câmara dos Deputados só será efetiva se
furar bolhas.
Desta vez, além da
Campanha Nacional Fora
Bolsonaro, que reúne
diversas associações da
sociedade civil e já promoveu cinco edições de

protestos nacionais, as
manifestações também
são organizadas por uma
aliança de nove partidos
e pelo Direitos Já, fórum a
favor da democracia que
reúne líderes de 19 partidos e já congregou mais
de 200 entidades em seus
eventos. Ainda assim, a
maior parte dos políticos,

partidos e organizações
envolvidas nesta rodada
de protestos é identificada com a esquerda.
O grupo de nove partidos -PT, PSOL, PC do B,
PSB, Cidadania, PV, Rede,
PDT e Solidariedade- é
majoritariamente de esquerda e reúne siglas que
já participavam, total-

mente ou em parte, das
ações anteriores.
Para os organizadores,
porém, é um avanço significativo que todos esses
partidos entrem de cabeça na convocação dos
protestos, cujas edições
anteriores tinham protagonismo mais evidente
da esquerda. | FOLHAPRESS

APURAÇÃO

Bolsonaro estará em relatório final da CPI

RETA FINAL | O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros

O senador e relator da
CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta sexta-feira (1º)
que o nome do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) estará no relatório final da comissão, mesmo
sem o chefe do Executivo
constar na lista de investigados.
“Tem muita gente investigada e tem muita
gente também que constará no relatório sem
que tenha sido elevada à
condição de investigado.

Caso típico para citar um
exemplo é o do presidente da República, pelas digitais, participação, omissão, pela forma como
deixou de comprar na
hora certa as vacinas. Pelo
crime que significou ele
não responder às ofertas
da Pfizer, do Butantan, da
OMS, que dariam naquela oportunidade quase
170 milhões de doses de
vacina”, disse Calheiros à
Globo News.
O relator explicou que,
até o momento, a CPI já

tem 34 pessoas investigadas diretamente e que outras não foram colocadas
como investigadas porque a partir dessa classificação é possível que
a pessoa solicite a concessão de habeas corpus
junto ao STF (Supremo
Tribunal Federal). Com
isso, “a pessoa, se quiser,
poderá ficar calada sobre
qualquer coisa que o incrimine e isso dificulta a
condução do interrogatório”. “Então, fomos colocando as pessoas como

investigados na medida
em que não havia mais
nenhuma dúvida com relação a sua participação.”
Calheiros destacou que
as relações e compra de
milhões de doses da vacina indiana Covaxin pelo
governo federal, mesmo
sem a autorização da Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária), é
um “escárnio”, visto que o
governo Bolsonaro ignorou as ofertas das vacinas
de outros fabricantes.
| FOLHAPRESS
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ARTES

Santa Bárbara abre inscrições

para projetos culturais

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste abrirá na segunda-feira (4)
inscrições para novos
projetos a serem realizados pela Lei Aldir Blanc
no Município. Até o dia
3 de novembro, artistas
locais das linguagens de
Arte, Patrimônio Cultural e Economia Criativa
poderão se inscrever no
site da prefeitura. Com
investimento total de R$
136,5 mil, 42 novos projetos deverão ser desenvolvidos e realizados até
a dia 31 de maio de 2022.
Serão aceitos projetos
voltados a artes visuais,
música, teatro, dança,
literatura, narrativa oral,
cultura popular e urbana e demais expressões
artísticas, comunidades
tradicionais,
culturas
afro-brasileiras; culturas populares; arquivos, museus e salas de
memória e moda, gastronomia, cultura digital ou outras formas de
atividades que tenham
como princípio a criatividade e o capital intelectual, além do edital
“Caminhos da Cultura 2
de 2021” para oficinas e
workshops.

136,5 MIL
É O VALOR QUE
A PREFEITURA VAI
INVESTIR

Por meio da Lei Aldir
Blanc, prefeitura
apoia trabalhos de
artistas locais
Fotos: Divulgação

“Os resultados da Lei
Aldir Blanc no Município
são excelentes. A distribuição dos recursos fomentou o mercado criativo e empregou diversos
profissionais da cultura.
São técnicos, costureiras,
equipes de apoio e diversos outros trabalhadores
da cadeia produtiva que
foram beneficiados. A
continuidade das ações
por meio da utilização

Serão aceitos
projetos de
diversas expressões
artísticas
dos recursos remanescentes da Lei viabilizará
que outros 42 profissionais sejam favorecidos,
desenvolvam sua arte e
compartilhem seu conhecimento através de
oficinas e workshops”,
ressaltou o secretário de
Cultura e Turismo, Evandro Felix.
A Lei Aldir Blanc em
Santa Bárbara já alcançou cerca de 70 mil pessoas com ações culturais
e contemplou 52 propostas e oito espaços,
em repasses de apro-

42
É O TOTAL DE PROJETOS
QUE SERÃO APOIADOS
PELA LEI ALDIR BLANC

BALÉ | Apresentação de dança é uma das atividades culturais que podem ser inscritas para ter apoio da Lei Aldir Blanc

ximadamente R$ 1,2
milhão. Ao todo foram
executadas 84 ações de
artistas locais. Além da
parte cultural, a lei na
cidade registrou na área
econômica 567 oportunidades de contratações
diretas para profissionais da cultura e mais de
300 contratações indiretas de prestadores de
serviços ou produtos.
As ações da Lei são
realizadas por meio do
Governo Federal, Mi-

nistério do Turismo e
Secretaria Especial da
Cultura, em parceria
com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Para
atender à Lei, a Prefeitura lançou em julho de
2020 o Mapa da Cultura
Barbarense,
cadastro
responsável por coletar
dados da área cultural
da cidade, quantificar
e apresentar direcionamento às políticas públicas para o Setor Cultural
do Município.

A distribuição dos recursos
fomentou o mercado criativo e
empregou diversos profissionais da
cultura. São técnicos, costureiras,
equipes de apoio e diversos outros
trabalhadores que foram beneficiados
EVANDRO FELIX

secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste

Casa do Artesão inicia credenciamento de artistas em SBO

CASA DO ARTESÃO | Artistas têm espaço para expor e comercializar suas criações

A Casa do Artesão “Sr.
Roldão de Oliveira” de
Santa Bárbara d’Oeste
abrirá na segunda-feira
(4) o credenciamento
de artesãos. As inscrições devem ser feitas no
site da prefeitura até dia
4 de novembro.
O objetivo é habilitar artesãos da cidade
para expor e comercializar suas criações em
um espaço próprio e
atender aos princípios
da oportunidade e valorização da cultura
e dos artesãos locais,
estimular a produção
artesanal e ser um mecanismo do desenvolvimento econômico e
de inclusão social, na

medida em que gera
emprego e renda.
Poderão participar do
processo o artesão individual que resida em
Santa Bárbara d’Oeste,
maior de 18 anos e que
esteja cadastrado no
Mapa da Cultura Barbarense como Trabalhador (a) da Cultura, cuja
área prioritária de atuação seja “Artes Visuais”.
As peças artesanais
apresentadas para o edital serão divididas em
“Referência à cultura local e Iconografia do município” e “Linguagem
própria”, podendo inscrever três peças artesanais que contemplem
cada elemento. Em

contrapartida, o artesão credenciado deverá
contribuir com oficinas
gratuitas abertas à população, participações
em ações da secretaria.
A Casa do Artesão “Sr.
Roldão de Oliveira” fica
localizada no Centro de
Atendimento ao Turista, que também sedia
o Centro de Memórias
“Historiador
Antonio
Carlos Angolini” e Museu da Imigração.
| DA REDAÇÃO

4/10
DATA EM QUE ABREM
AS INSCRIÇÕES PARA
O CREDENCIAMENTO
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CRIATIVIDADE

Palestra e música
encerram amanhã
Salão de Humor

TV Tudo
Procedência

Mostra terá apresentação com repertório de
Elis Regina e grandes nomes da música popular
Divulgação

Marina Liberato, filha do
Gugu, lança neste sábado o
seu primeiro documentário,
“O Método Kovacsik”, terapia natural e complementar
que propõe um tratamento
diferenciado e gratuito a
pacientes com diagnóstico
de câncer.
O conteúdo, de 17 minutos, estará disponibilizado
em seu perfil no Instagram,
@marinamliberato.

Dia da volta

Depois de uma semana de folga, Cátia Fonseca na segunda-feira voltará, ao vivo, na Band.
Foi uma folga, que inicialmente não estava no script,
mas que acabou sendo necessária por causa das reformas nos estúdios da Band.

E outra

Existe um trabalho na Band para que o “Melhor da Tarde”, este ano ainda, mais tardar no próximo, passe a duas
horas de duração nacional.
O encaixe comercial está pedindo.
Divulgação

Quantidade

SALÃOZINHO | Trabalhos de alunos também estão expostos na edição deste ano
DA REDAÇÃO
PIRACICABA

O encerramento da
48ª edição do Salão Internacional de Humor
de Piracicaba, amanhã
(3) terá uma palestra
cantante, com repertório musical de Elis Regina e grandes compositores como Tom Jobim,
Belchior, Gilberto Gil,
Chico Buarque, Aldir
Blanc, entre outros.
O Salão deste ano reúne 308 trabalhos selecio-

nados enviados por artistas de 49 países, como
Argentina, Brasil, China,
Cuba, Estados Unidos,
Espanha, Índia, Inglaterra, Itália, México, Peru,
Palestina, Romênia, Rússia, Sérvia, Tailândia.
Os cartuns, caricaturas, charges, tiras e
esculturas refletem o
drama dos refugiados,
autoridades
políticas,
vacina, pandemia, celebridades, tecnologia,
redes sociais e outros
assuntos que permitem

a reflexão em torno de
panoramas universais.
Também foram expostos nesta edição 100
trabalhos de estudantes
das cidades de Piracicaba, Mogi Mirim, Mogi
Guaçu, Rio Claro, Monte
Alto e Rio Grande (RS).
As obras estão expostas no Parque do Engenho Central até amanhã
das 10h às 17h com entrada gratuita, e também podem ser vistas
por um tour virtual no
site do salão.

“Reis”, a substituta de
“Gênesis” na Record, terá
aproximadamente um total de 140 capítulos escritos.
Este número, claro, poderá aumentar de acordo com
o tamanho dos episódios
aliado ao processo de edição. “Reis” será contada em
formato de temporadas e
terá na direção o argentino
Juan Pablo Pires.

Quebra-cabeça

A Globo, tendo em vista
o começo de 2022, tem um
problema para resolver na
sua programação.
O que será colocado no
ar, no instante das transmissões dos campeonatos
regionais pelas concorrentes? Por exemplo: Paulista
e Carioca na Record?

Calendário
esportivo

O futebol, no ano que
vem, terá um calendário de
competições diferente de
tudo o que sempre existiu,
com a antecipação dos regionais, campeonato brasileiro e Copa do Brasil.
Isto em função da Copa
do Catar, que será disputada de 21 de novembro a 18
de dezembro.

Moda

A ex-modelo e influenciadora digital Julia Fernanda
Prado, assim como Sabrina
Sato, Isis de Oliveira e Simaria Mendes, acompanhou a
Semana da Moda de Paris.
E, num desses dias, almoçou no festejado Le Castiglione, com as angels da
Victoria Secrets, Sara Sampaio e Taylor Hill.

Tem isso

No esporte da Globo há
até quem aposte na volta
Libertadores da América
em 2023.

Cátia Fonseca

Tem um meio-campo
sendo feito para que as
relações com a Conmebol
voltem a ser tão boas como
no passado.

Bate – Rebate
· Neste sábado, a TV Verdes Mares vai apresentar o
especial, “Belchior Eterno”.
Depois do “Altas Horas”. Outubro é o mês que o artista
completaria 75 anos.
· Na quarta que vem, 19h,
a Netflix promove a estreia
de “7 Prisioneiros”...
· ... O filme, com boa repercussão lá fora, tem Rodrigo
Santoro no elenco.
· “A Fazenda” está repetindo nas redes sociais o
mesmo sucesso de sempre...
· ... No Twitter, em particular, trending topics quase
todas as noites.
· Não teve como: a mudança do BandSports para
as novas instalações da rua
Tabapuã vai acontecer depois do período inicialmente
previsto...
· ... Agora está marcada

para novembro. Isso se não
houver outro atraso.
· Neste domingo, a partir
das 21h30, o “GloboNews
Debate” terá a participação
dos deputados federais Gleisi Hoffmann (PT) e Marcelo
Freixo (PSB) e também de
Guilherme Boulos (PSOL)...
· ... Eles vão analisar o cenário político nacional e as
expectativas para as eleições presidenciais de 2022.
Apresentação de Julia Duailibi e Octavio Guedes.
· “Olhar de Repórter” entrou em produção na Band-SP, mas ainda não tem
data de lançamento.

C’est fini
Alguém, sabe-se lá quem,
tratou de espalhar por aí que
Luciano Huck vai apresentar
o “Domingão” da Globo só
até o ano que vem. Mentira.
Isso não existe.
O novo contrato dele foi
assinado em junho passado
e vai até 2025.
Ficamos assim. Mas
amanhã tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo
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oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
Para seguir em frente
com suas pretensões,
você precisará fazer
apostas altas. Este é o momento
de avaliar tudo que está envolvido
e tomar decisões, pois, mesmo que
sejam temporárias, ajudarão você a
escolher melhor.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Reagir não é o mesmo
que tomar uma iniciativa.
Toda reação acaba sendo precipitada, não importa o quanto
você a justificar depois. A tomada de
iniciativa, por outro lado, sempre é
uma ação mais amadurecida. É assim.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Você pode ter de ouvir o
que não gostaria de ter
de ouvir, mas isso só acontece porque
você andou se metendo em terrenos
em que sua alma não foi convidada.
Ação e reação, ouviu falar dessa lei?
Ela funciona.

TOURO | 21/4 a 20/5
Tudo que anda acontecendo às pessoas
próximas, também
acontece a você, porque não há como
tomar distância nessa hora. Procure,
por isso, tomar algumas iniciativas
que promovam o bem-estar geral,
inclusive o seu.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Procure retificar as
inverdades, porém, não
espere boa acolhida de
ninguém por isso, porque as pessoas
preferem mentiras confortáveis a ter
de enfrentar verdades duras. Tome
essa atitude por você, não por mais
ninguém.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Há horas em que se atrever a ir ao encontro de
uma situação arriscada acaba dando
bons frutos, além de fazer sua alma se
sentir melhor. Porém, você precisa ter
em mente que esses momentos são
exceção e não a regra.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Há dias em que seu
espírito hilário não
condiz com o estado de
ânimo das pessoas, e você precisa
prestar atenção a isso para que suas
piadas não sejam inconvenientes, ou
produzam reações desmedidas nas
pessoas.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Para dizer verdades,
sempre haverá uma hora
propícia, enquanto outras seriam contraproducentes. Tenha
isso em mente para não correr o risco
de, ao dizer uma verdade, o tiro sair
pela culatra. Isso seria uma pena.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
A troca justa e necessária em todo relacionamento é subvertida pelo
tolo convencimento que as pessoas
têm de que elas devem preservar
suas individualidades e autonomia.
Isso é verdade, mas o relacionamento
é para quando?

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Se as notícias mobilizam
temor e ansiedade, deixe
tudo isso de lado, porque
seria uma pena você estragar seu
humor se vinculando a uma corrente
de informações que não cumprem o
dever de dar ânimo. Tudo é escolha.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Da mesma forma com
que as coisas boas não
parecem durar muito, os eventos ruins
também estão fadados a ser varridos
pela mão misteriosa do destino.
Entre umas e outras coisas, sua alma
permanece. Só isso importa.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Às vezes, sua própria
mente argumenta
de forma impecável
sobre o quanto é certo que tudo dará
muito errado. Porém, na prática essas
argumentações não conseguem
se sustentar, porque muitas outras
coisas acontecem.

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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BEZINHA

Rio Branco joga por vaga nas quartas
Por ter a melhor campanha no campeonato, um empate hoje com o Catanduva garante classificação do Tigre
Fran Zanini/Catanduva

DA REDAÇÃO
AMERICANA

O Rio Branco enfrenta o Catanduva, neste
sábado (2), às 15h, no
Estádio Décio Vitta,
para garantir uma vaga
nas quartas de final no
Campeonato
Paulista
Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.
Ainda em recuperação, o camisa 10, Luis
Antonio, não estará no
jogo da volta das oitavas
de final.
Na partida de ida, em
Catanduva, os times
empataram em 0 a 0 e
por ter a melhor campanha na competição,
para que o Tigre garanta
a vaga nas quartas, basta um empate hoje.
FORA
O camisa 10, Luis
Antonio, jogador com
maior número de gols
marcados (5) pelo Rio

partamento médico do
clube. Renan, que substituiu o atleta na última
partida, mas levou amarelo e não voltou no segundo temp, e Cristiano
disputam a vaga do camisa 10.

Time entra em
campo sem o camisa
10, Luis Antonio,
artilheiro do Tigre

DISPUTA | Na partida de ida das oitavas de final o Rio Branco ficou no empate sem gols com o Catanduva, fora de casa

Branco, e participação
na finalização de outros três, está fora do

jogo por causa de um
entorse no tornozelo na
partida de ida contra o

Catanduva.
O jogador, que está
medicado e em trata-

mento desde a última
quarta-feira, continua
em recuperação no de-

BRASILEIRO

O atacante Marquinhos Trindade que também estava em recuperação, ainda era dúvida
até esta sexta-feira.
O Rio Branco terminou a primeira fase
como líder do Grupo
3 com 23 pontos. Com
campanha de 77% de
aproveitamento, foram
sete vitórias, dois empates e uma derrota.

Daniel Augusto/Agência Corinthians

Jô é baixa de última hora no
Corinthians no jogo de hoje
O atacante Jô está fora
do jogo contra o Red
Bull Bragantino, neste
sábado (2), pela 23ª rodada do Campeonato
Brasileiro. O camisa 77
do Corinthians sentiu
dores no joelho direito
durante o treinamento desta sexta (1) no CT
Joaquim Grava e foi preservado pela comissão
técnica.
Por outro lado, o meia-atacante Adson volta
a ser relacionado após
cinco partidas seguidas
sendo ausência.
Na última atividade
antes da viagem a Bra-

gança Paulista, o técnico
Sylvinho comandou uma
atividade tática, acertou
o posicionamento da
equipe nas bolas paradas e, por fim, selecionou alguns atletas para
as cobranças de falta e
de pênalti.
A tendência é de que o
Corinthians não tenha alterações entre os titulares
que bateram o Palmeiras
na rodada passada. Assim, o Timão deve entrar
em campo com Cássio;
Fagner, João Victor, Gil e
Fábio Santos; Cantillo;
Willian, Giuliano, Renato
Augusto e Gabriel Pereira;

Roger Guedes.
Além de Jô, Sylvinho
não poderá contar com
Gabriel (suspenso pelo
terceiro cartão amarelo),
Rua Oliveira e Roni - os
dois últimos sob os cuidados do departamento
médico. O meia-atacante Adson, recuperado de
um trauma sofrido no
joelho esquerdo, volta a
ser novidade após mais
de um mês como desfalque do Corinthians.
O duelo com o Red
Bull Bragantino será disputado às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid.
| FOLHAPRESS

TÁ FORA | Jô sentiu dores no joelho e não joga hoje contra o time de Bragança

Ari Ferreira/Red Bul Bragantino

Bragantino vem embalado para disputa

RIVAIS | Bragantino venceu o Corinthians no último jogo

O Red Bull Bragantino
volta a campo neste sábado (2) para mais um
jogo do Campeonato
Brasileiro. Às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid,
recebe o Corinthians
pela 23ª rodada do Nacional. A partida será
transmitida pelo canal
Premiere.
Quinto colocado com
os mesmos 33 pontos

do oponente, o Braga
está na frente do Corinthians pelo maior saldo
de gols: oito contra três
do adversário. Vindo de
uma classificação inédita para a final da Copa
Sul-Americana, o time
de Maurício Barbieri
chega muito motivado
para enfrentar este concorrente direto ao G4.
“O Corinthians é um

concorrente direto na
briga da parte de cima
da tabela. Para nós, uma
vitória será de suma
importância para continuarmos
seguindo
os times que estão um
pouco mais acima”, disse o lateral Aderlan.
A equipe de Bragança
Paulista venceu o Corinthians por 2 a 1 no
primeiro turno, no dia

16 de junho. Na ocasião,
em Itaquera, Aderlan e
Eric Ramires marcaram
para o Braga. Roni para o
time paulistano. Preparado para o reencontro,
Aderlan espera mais um
jogo acirrado contra o
rival. “Eles vêm embalados também, são oito jogos sem perder. Mas daremos o nosso melhor”.
| DA REDAÇÃO
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Santos se prepara para o clássico
Com o jogo contra o Fluminense adiado, equipe foca na partida contra o São Paulo na próxima quinta, no Morumbi
Ivan Storti/SantosFC

Galeano ganha chance
O São Paulo seguiu
nesta sexta-feira (1)
preparação para enfrentar a Chapecoense, no domingo, às
16h, pela 23ª rodada
do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito
Igor Vinicius deve ser
a principal baixa no
time. O jogador não
treinou durante a semana por causa de um
trauma no olho, após
receber uma pancada
diante do Atlético-GO.
Sem Orejuela, também
lesionado, o substituto
na lateral deve ser novamente Galeano.
Calleri e Gabriel fizeram trabalhos físi-

cos durante a semana
livre, e podem ser surpresas no time titular.
Quem treinou entre
os titulares nesta sexta foi Marquinhos. O
jogador disputa com
Calleri uma vaga no
elenco.
ESCALAÇÃO
Com isso, um possível São Paulo para o
duelo contra a Chapecoense tem: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda
e Léo; Galeano, Luan
(Gabriel),
Liziero,
Nestor e Gabriel Sara;
Rigoni e Luciano (Calleri ou Marquinhos).
| DA REDAÇÃO

Rubens Chiri/saopaulofc.net)

CLÁSSICO | Santos enfrenta o São Paulo na próxima quinta-feira pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro
DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

O técnico do Santos,
Fábio Carille, comandou mais um treino nesta sexta-feira (1). O time
não jogue neste fim de
semana devido ao adiamento da partida contra
o Fluminense, e por isso
o foco agora é o clássico contra o São Paulo,
na próxima quinta-feira
(7), pela 24ª rodada do
Ca Brasileiro. no Morumbi.
O treinador quer usar
esse período para prepa-

rar o time e recuperar os
jogadores que estão no
departamento médico.
Madson e Jobson devem voltar a ser relacio-

Técnico aproveita o
período sem jogos
para recuperar
atletas no DM
nados. O lateral-direito
não atua desde a derrota
para o Flamengo, em 29
de agosto. Já o volante

sofreu uma grave lesão
no joelho direito na última temporada. Ele não
entra em campo desde
a vitória por 2 a 1 sobre
o Botafogo, em janeiro,
pelo Brasileirão do ano
passado.
Robson Reis e Kaiky
iniciaram o trabalho de
transição esta semana. O
primeiro sofreu entorse
no tornozelo no empate
com o Bahia e desde então está fora. O segundo
teve uma lesão na coxa.
A última vez que entrou
em campo foi em agosto,
contra o Fortaleza.

Ainda assim restarão
John, Kevin Malthus,
Sandry e Luiz Felipe no
departamento médico.
Os dois primeiros passaram por cirurgia devido
a lesões no menisco do
joelho.
Já Sandry ainda realiza
trabalho de transição separado do grupo. A previsão é de que ele volte
em novembro. Luiz Felipe que sofreu um edema na coxa durante jogo
contra o Athletico-PR,
em agosto, pela Copa do
Brasil, tem realizado trabalhos internos

CHANCE | Jogador Galeano deve jogar contra o Peixe

NA CONMEBOL

Galo quer anular gol do Palmeiras
Após analisar novamente as imagens do
jogo entre Atlético-MG e
Palmeiras, a direção do
time mineiro que anular
o lance do gol de Dudu
que deu empate ao Verdão na Libertadores O
departamento jurídico
do Galo protocolou reclamação formal na Conmebol para tentar anular o lance e modificar o
resultado do confronto
pela Libertadores.
Antes de o palmeirense Dudu marcar o gol no
Mineirão, as imagens
mostram que o atacante
Deyverson invadiu a lateral do campo, antes da
finalização da jogada.
É neste ponto que o
Atlético-MG se baseia
para acusar o gol do Palmeiras de ilegalidade. O
clube teria se baseado
no código disciplinar da

Arquivo / TodoDia Imagem

LIBERTADORES | Felipe Melo, do Palmeiras, disputa bola com Hulk, do Atlético-MG

Conmebol e solicitou a
anulação do gol de Dudu
e determinação do resultado final da partida em
1 a 0 para o Atlético-MG,
classificando o clube para
a final da Libertadores
contra o Flamengo

Caso não seja possível
o Galo pede que o jogo
de volta entre as equipes
seja repetido
Ao revisar a jogada, o
árbitro de vídeo (VAR)
percebeu a invasão de
Deyverson, e sugeriu car-

tão amarelo para o atacante, mas considerou o
gol válido, pois, na visão
dos auxiliares de vídeo,
Deyverson não teve interferência direta na jogada.
Esse é o ponto que favorece o Palmeiras. | DA REDAÇÃO

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

Clubes
Atlético-MG
Palmeiras
Fortaleza
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
Hoje (2/10)
17h – Fortaleza x Atlético-GO
17h – Cuiabá x América
19h – Bragantino x Corinthians
21h – Atlético-MG x Internacional
Amanhã (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

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

Seleção terá ingleses
na próxima rodada
das Eliminatórias

Lucas Figueiredo/CBF

Governo inglês vai liberar jogadores convocados que
estejam vacinados para defender seus países nos jogos
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O governo inglês anunciou nesta sexta-feira
(1º) que irá liberar da
obrigação de quarentena
jogadores estrangeiros
convocados para defender países que estejam
na chamada “zona vermelha” da Covid -como
o Brasil-, desde que estejam com seu esquema
vacinal completo. Com a
medida, Tite poderá contar na próxima rodada
tripla das Eliminatórias

com os oito atletas convocados por ele e que jogam na Premier League.
A nova regra cria uma
espécie de isolamento
parcial, na qual os jogadores precisam cumprir
algumas restrições em
um período de 10 dias ao
retornarem à Inglaterra,
mas nada que os impeça
de treinar ou jogar por
seus times.
A obrigatoriedade de
quarentena total fez
com que na última data
Fifa, em setembro, clubes ingleses não liberas-

sem os convocados de
diversos países, o que
afetou a equipe brasileira no classificatório
para Copa do Mundo de
2022, no Qatar. Para os
próximos três jogos do
Brasil, contra Venezuela,
Colômbia e Uruguai, o
técnico chamou os goleiros Alisson (Liverpool)
e Ederson (Manchester
City), o lateral Emerson
(Tottenham), o zagueiro
Thiago Silva (Chelsea),
os meias Fabinho (Liverpool) e Fred (Manchester
United) e os atacantes

CONVOCADOS | Tite vai poder contar com oito jogadores que jogam na Premier League

Raphinha (Leeds) e Gabriel Jesus (Manchester
City). De acordo com a
CBF, todos estão completamente vacinados.
Ao jornal The Guardian, um porta-voz do
governo inglês afirmou
que “a melhor defesa
contra o vírus é a vacinação, e essas novas medidas permitirão que os

jogadores totalmente vacinados cumpram suas
obrigações internacionais da forma mais segura e prática possível, ao
mesmo tempo que permitem que eles treinem
e joguem com seus clubes o mais cedo possível
após o seu retorno”.
Segundo a publicação,
mesmo com a liberação,

os jogadores precisaram
permanecer
isolados
em lugares próximos ao
centro de treinamento
de seus clubes ao retornarem à Inglaterra. Além
disso, enquanto estiverem a serviço de suas
seleções, deverão limitar
ao máximo seus deslocamentos, entre os treinos
e as partidas.

ARGENTINA

Público volta aos estádios com River e Boca
Divulgação

MONUMENTAL DE NUÑEZ | Torcedores retornam ao estádio depois de 582 dias

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Neste domingo (3), ao
girarem as catracas do
Monumental de Nuñez,
torcedores do River Plate
(ARG) terão deixado para
trás 582 dias de espera
para voltar a pisar em um
estádio e assistir in loco
ao clube do coração. Não
bastasse a ocasião já especial para os frequentadores da arquibancada,
o time terá pela frente o
seu maior rival.
A equipe do técnico
Marcelo Gallardo receberá o Boca Juniors (ARG),

pela 14ª rodada da Liga
Profissional, às 17h, com
transmissão da ESPN
Brasil. O Superclássico
é o carro-chefe do fim
de semana que marca o
retorno do público aos
estádios argentinos após
mais de um ano e meio
de ausência em razão da
pandemia do novo coronavírus.
Cada estádio poderá
receber no máximo 50%
de sua capacidade. Para
que consigam o acesso,
os torcedores maiores
de 18 anos precisarão
apresentar um registro
de vacinação, que com-

prove o recebimento de
ao menos uma dose de
qualquer imunizante.
No último dia 9 de setembro, o governo e a
AFA (Associação do Futebol Argentino) utilizaram o duelo da seleção
argentina diante da Bolívia, pelas Eliminatórias,
como evento-teste para
avaliar a volta do torcedor às arquibancadas do
país. Na ocasião, 30% do
Monumental foi liberado
para a presença da torcida, que assistiu à vitória
por 3 a 0 sobre os bolivianos, com três gols de
Lionel Messi.

COPA LIBERTADORES

Brasil gera polêmica no torneio
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Apesar da confirmação
do domínio brasileiro nas
duas principais competições continentais, a Conmebol considera como
impossível a redução de
vagas para o Brasil ou
qualquer mudança de regulamento no momento
com objetivo de criar dificuldades para os times
do país na Libertadores e
na Sul-Americana.
Com dobradinha nas
finais das duas competi-

ções, o futebol brasileiro
já sabe que enviará nove
representantes à Libertadores em 2022 -sete deles
com vaga direta na fase
de grupos. Na Sul-Americana, outros seis times se
encaixam, formando um
cenário no qual só cinco dos 20 que disputam
a Série A do Brasileirão
não terão compromissos continentais ano que
vem -quatro deles serão
rebaixados, inclusive.
Mas o quadro de domínio brasileiro ainda não
faz o comando da Con-

mebol repensar o modelo atual, embora haja
incômodo nos vizinhos.
O ponto é que desde
a expansão da Libertadores, em 2017, o título
tem se revezado entre
Brasil e Argentina. Os
dois países, inclusive,
sempre povoam as fases
de mata-mata da competição. Mas o Brasil deu
um salto nos últimos três
anos, porque chegará ao
terceiro título continental consecutivo, com a
decisão entre Flamengo
e Palmeiras.

Em 2021, o domínio
atingiu outra esfera, já
que Red Bull Bragantino
decidirá a Sul-Americana com o Athletico. Ou
seja, o Brasil abocanhou
espaço até no segundo
escalão. Na Sul-Americana, inclusive, a Conmebol estreou neste ano um
novo formato, com fase
de grupos.
Quando a Conmebol
aumentou o número de
participantes nas duas
competições foi pensando também em ampliar
receitas.

Divulgação

TAÇA LIBERTADORES | Terceiro título do Brasil
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Casais de

Setembro
Hugo Thadeu Gadioli e Nathalie
Caroline Silva Vilaverde

Juana Karen da Costa Justino
e Higor Santos da Silva

Ariel Farias Guglielmino e Jaqueline
de Freitas Moro Guglielmino

Janaina Coral Rivaben e Felipe Vicentin

A

primavera começou só no dia 22. Mas o mês de setembro veio repleto de
energia, renovação e amor. Muito amor! Muitos casais puderam realizar o
sonho de subir ao altar e, desta vez, reunindo familiares e amigos. Os eventos já parecem estar de volta. Eu faço votos mesmo que eles voltem e voltem com
força total. Nossa seleção de casais está linda! Hoje ilustramos nossa página com
muito amor, compromissos e votos. Desejamos felicidades sem fim a eles e uma
longa vida a dois, cheia de alegria e cumplicidade. Vamos os casais de setembro!

Alex Jean Canuto
e Tatiane Zavaski

Juliana Sant Ana Campos
e André Luis Garcia

Ana Gabriella Teixeira Leite
e Eliel Bispo dos Santos

Diego Tangerino da Costa
e Gudimila Gabriel Tobias

