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‘Judicialização’ na Saúde já
consome R$ 5,9 mi do orçamento

Pacientes da rede pública vão à Justiça com pedidos de medicamentos e Americana se vê obrigada a custear
até tratamentos “de luxo”; estimativa aponta que cerca de 40% dos ações são de por pessoas de alta renda P5
Paulo Pinto / Fotos Públicas

Homem é
executado em
carro parado
no semáforo
03 Cidades

SB amplia
3ª dose para
novo público
A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia nesta
segunda-feira (4) a aplicação da dose de reforço da
vacina contra a Covid-19
em idosos com 60 anos ou
mais e profissionais de Saúde, que já tenham completado seis meses da segunda
dose. Trabalhadores de serviços públicos e privados
de saúde, como hospitais,
clínicas e ambulatórios,
poderão receber a terceira
dose, sem necessidade de
agendamento.

SÁBADO DE MANIFESTAÇÕES | Com faixas atacando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), críticas à condução do combate à pandemia
pelo Ministério da Saúde e o reforço de vacinados que foram pela primeira vez às ruas, os atos contra o governo federal e pelo impeachment do
presidente da República movimentaram o sábado no Rio de Janeiro, em São Paulo (foto), Brasília, Belém, Maceió e mais de 250 cidades do país. P6

Assessoria RBEC / Divulgação

03 Cidades

A quantidade de pessoas inscritas na Receita Federal como MEI (microempreendedores individuais), que já havia saltado em 2020, cresceu mais 15% este ano, até setembro.
Nas cinco cidades da região, são 78 mil cadastros.

Rio Branco
segura 0 x 0
e avança às
quartas de final
16

Número de MEIs cresce mais
15% na região em 2021
04 Cidades

Esportes
TIGRE | Jogadores do Rio Branco comemoram vaga após apito final
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Novo Código de Processo Eleitoral

30°
18°
Pancadas de
chuva a tarde
Fonte: CPTEC | Unicamp
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ECONOMIA

Dólar Com.
- 1,42%
R$ 5,369

Euro

- 1,28%
R$ 6,228

Bovespa

+ 1,73%
112.899 pontos
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Mega Sena*

ANTONIO TUCCILIO
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

O projeto de lei que
cria o Código de Processo
Eleitoral prevê mudanças
já nas próximas eleições.
E elas não são positivas,
incluindo propostas que
enfraquecem a fiscalização e a devida punição de
candidatos e partidos que
cometam irregularidades.
Entre os exemplos estão
a flexibilização do uso do
fundo partidário, as restrições da atuação da Justiça Eleitoral e a descriminalização do transporte
de eleitores e da boca de
urna no dia de eleição.
Todas essas mudanças
somadas ao sucateamento da Lei da Ficha Limpa
mais parecem um projeto
de normalização de irre-

gularidades na política
brasileira.
O Código tem 372 páginas e 902 artigos. Sua elaboração foi liderada pelos partidos do Centrão.
Um dos pontos que mais
chama a atenção diz respeito à aplicação do fundo partidário, criado para
dar suporte financeiro
às siglas. De acordo com
a proposta, as legendas
poderão usar esses repas-

O absurdo maior
refere-se ao
transporte de
eleitores
ses públicos para custear
outros gastos de interesse
partidário, “conforme deliberação da Executiva”.
Está aí a brecha perfeita para que os partidos
usem esse dinheiro para
fazer o que bem entenderem.
O Código Eleitoral também estabelece fiscalização privada dos partidos,

o que impede transparência na prestação de contas
com o Tribunal de Justiça
Eleitoral.
Novamente,
mais brechas para facilitar irregularidades.
O absurdo maior refere-se ao transporte de eleitores e realização de boca
de urna, que deixam de
ser punidos com prisão.
Imagine só o caos se isso
for em frente!
Seria ótimo se os políticos tivessem toda essa
desenvoltura em relação
aos direitos dos servidores públicos. Se trabalhassem tão rapidamente
para ajudar quem contribui para a sociedade
há anos, a reforma administrativa nem seria uma
pauta ameaçando nossos
direitos.
O novo Código ainda precisa ser aprovado.
Sempre torço para lucidez de alguns em meio a
decisões como essa. Espero que esse seja o caso.
Não podemos mais aceitar esse tipo de mudança no sistema eleitoral e
abrir mais caminho para
a impunidade.
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É uma
transferência
de riscos e
custos para os
trabalhadores

Maria de Lourdes Ferreira Ribeiro

PRESTIGIANDO A ARTE | Santa Bárbara d’Oeste tem Feira do Artesanato até o

dia 16 de outubro - exceto no feriado. Das 10h às 17h, na Praça Central.
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Em tempos onde a discussão sobre as fake news
chega ao Congresso, é
mais que propício reforçar o quanto a informação é fundamental para
a sustentabilidade de
qualquer empresa. Mais:
é obrigação das corporações se comprometerem
com o princípio da transparência no contexto da
governança corporativa.
Tempos atrás, os dados
positivos e os negativos
do desempenho de uma
companhia, assim como
os indicadores operacionais e financeiros,
raramente eram citados
de forma clara e irrestrita nos informes anuais.
Felizmente, é consenso
hoje, no meio empresarial, que exercer a transparência significa uma
corporação estruturada,
com solidez e credibilidade no mercado.
A verdade sobre uma
organização faz parte de
um conjunto de princípios inegociáveis. Os investidores mais bem informados terão melhores
condições de analisar os
riscos inerentes e desafios
da empresa, assim como
antever oportunidades.
Por sua vez, o comportamento do consumidor
também mudou. Uma
pesquisa recente da
Edelman Trust Barometer, que entrevistou 8 mil
pessoas em oito países,
mostrou que 97% deles
esperam que as marcas
resolvam problemas sociais. As novas gerações,
principalmente, têm demandado conhecer mais
sobre os valores e práticas
das organizações que estão por trás dos produtos,

Santa Bárbara d’Oeste

Pesquisadora da Unicamp,
sobre a opção do MEI

facebook.com/jornaltododia

FELIPE LEONARD
CEO E PRESIDENTE DA S.I.N.
IMPLANT SYSTEM

antes da decisão de compra. As áreas de interesse
são diversas e incluem
questões como ‘sustentabilidade e meio ambiente’, ‘direitos humanos e
igualdade’, ‘ética e transparência’ e ‘responsabilidade social’, dentre outros importantes temas.
Esse elevado nível de
consciência está presente, ainda, nas novas gerações de trabalhadores,
que também exigem das
suas organizações transparência e propósito. Em
síntese: a ética cria valor
não apenas para investidores, mas para toda
a sociedade. Sabemos o
tempo e esforço que se
leva para construir uma
marca e que apenas um
episódio onde haja falta
com a verdade ou que
demonstre incoerência
entre o que se declara e
o que se pratica, pode
fazer todo esse trabalho
escorrer pelas mãos. E os
impactos negativos vão
atingir a sociedade como
um todo, dos consumidores a colaboradores,
passando por investidores e demais públicos.
Por tudo isso, as companhias necessitam assumir uma posição de
humildade, e se comunicarem de forma clara
e objetiva para construírem um clima organizacional saudável, onde a
informação é a melhor
forma de se combater
ideias falsas.
Em síntese, ao enxergarmos o mundo como
um sistema de forças
entrelaçadas e relacionadas entre si, estaremos
formando organizações
de aprendizagem, nas
quais as pessoas tendem
a estabelecer objetivos
mais elevados, criando
os resultados desejados
e compreendendo continuamente como podem
evoluir em grupo.
Para isso ocorrer, é preciso estimular também
uma base de confiança
para o ambiente corporativo.
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CAMPANHA CONTRA COVID-19

HORTOLÂNDIA

SB inicia 3ª dose para
60+ e na área da saúde

Homem é executado
dentro de carro

Dose de reforço começa ser aplicada nesta segunda para novos públicos
Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia
nesta segunda-feira (4) a
aplicação da dose de reforço da vacina contra a
Covid-19 em idosos com
60 anos ou mais e profissionais de Saúde, que já
tenham completado seis
meses da segunda dose.
Trabalhadores de serviços públicos e privados
de saúde, como hospitais,
clínicas e ambulatórios,
poderão receber a terceira
dose, sem necessidade de
agendamento.
A imunização da dose
adicional também segue
normalmente para idosos acima de 70 anos, que
também tenham recebido
a segunda dose há mais de
seis meses, e para imunos-

VACINAÇÃO CONTRA COVID | Santa Bárbara amplia público para a terceira dose

suprimidos com 18 anos
ou mais, após 28 dias da
segunda dose.
Para a dose adicional, a
pessoa deve apresentar o
cartão de vacinação contendo a informação das
duas doses da vacina apli-

cadas, além do CPF e documento com foto.
A campanha segue de
segunda a sexta-feira, das
9h às 16h30, nos ginásios Djaniro Pedroso (Rua
Prudente de Moraes, 250,
Centro), e Mirzinho Daniel

(Rua Bororós, s/nº, Jd. São
Francisco), e na Casa de
Maria (Rua Mococa, 510,
Jd. das Laranjeiras).
Em caso de dúvidas, o
telefone é o 3455-1654,
de segunda a sexta, das
8h às 16h.

Um homem foi morto
a tiros na manhã deste sábado, dentro de um carro
que estava parado em um
semáforo em uma avenida
do bairro Jardim Amanda,
em Hortolândia. Um motociclista encostou ao lado
do carro da vítima, efetuou
vários disparos e fugiu tranquilamente na sequência.
Câmeras de segurança
instaladas nas imediações
de uma universidade que
funciona na avenida registraram a execução.
De acordo com informações de testemunhas, a
vítima, identificada preliminarmente como “Juninho”, estava conduzindo
um GM/Celta prata, no
sentido Rodovia SP-101 da
Avenida Santana, quando parou em um semáforo que fica no cruzamento
com a Rua Romualdo Ferreira da Silva. Na sequência,
um homem conduzindo
uma motoa encostou ao
lado do carro da vítima e
efetuou vários disparos. Ao
menos cinco disparos atin-

giram o homem na cabeça
e nas costas. O assassino
estava sozinho na moto e
fugiu em seguida.
Motoristas que estavam
em volta do veículo em
meio ao trânsito entraram
em desespero e fugiram do
local.
Uma equipe do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi
acionada, mas encontrou o
rapaz já em óbito.
Nas imagens das câmeras de segurança, é possivel
ver ainda um homem que
desembarca do lado do
passageiro do Celta, parecendo desnorteado após os
tiros - que acertaram apenas o motorista.
O cruzamento fica a menos de um quilometro da
companhia da Polícia Militar. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto
Médico Legal) de Americana. Até o fechamento desta
edição, não havia identificação da vítima ou suspeitos pelo crime.
| RAFAEL REZENDE

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

PROTESTO
Manifestantes de Santa Bárbara contrários ao governo
Bolsonaro promoveram uma passeata a favor do impeachment do presidente, na manhã deste sábado (2). A concentração para o ato começou por volta das 9h em frente
à Estação Cultural, na Avenida Tiradentes, seguindo até a
Praça Coronel Luiz Alves, no centro da cidade. O grupo carregava bandeiras do Brasil e de partidos da oposição, além de
faixas pedindo a saída de Bolsonaro. O ato em Santa Bárbara foi convocado pelo PT e pelo PSol, com a participação de
movimentos sociais, com a Unegro. A vereadora Professora
Juliana, do PT de Americana, participou da mobilização.
Cerca de 50 manifestantes que estiveram na passeata
seguiram para São Paulo, onde participariam do protesto
marcado pelos partidos de oposição na Av. Paulista.

INVESTIMENTOS NA RMC
Em passagem ontem pela RMC, o vice-governador Rodrigo
Garcia (PSDB) promoveu uma série de anúncios de investimentos do governo do estado na região. Em Campinas, no
hospital da PUC, ele confirmou o programa “Mais Santas
Casas”, lançado durante a semana para ampliar os repasses
de verbas para Santas Casas e hospitais filantrópicos do
estado. Só na região de Campinas, confirmou o vice, o recursos
anuais passarão de R$ 6,1 milhões para R$ 39,7 milhões para
diversas unidades.

INVESTIMENTOS NA RMC (2)
Em Jaguariúna, Rodrigo Garcia autorizou a construção de um
novo empreendimento habitacional na modalidade “Nossa
Casa-Preço Social”, com subsídio de R$ 7,8 milhões do governo. Dos 384 apartamentos previstos para o novo conjunto,
122 serão obrigatoriamente destinados a famílias com renda
de até três salários mínimos, ao preço social de R$ 100 mil
por imóvel. Outro aporte de R$ 1,2 milhão será aplicado para
construir 120 moradias em Santo Antonio da Posse. Garcia
também autorizou a liberação de três novos convênios com a
Prefeitura de Jaguariúna. O investimento é dividido em R$ 4
milhões para obras de pavimentação asfáltica no município –
R$ 2 milhões via estado e o restante pelo município –, R$ 350
mil para reforma e ampliação de creche e R$ 835 mil para a
construção de um centro de saúde.
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MERCADO DE TRABALHO

Número de MEIs já é 15%
maior na região em 2021
Em cinco cidades, são 78 mil pessoas no comando de seus negócios
Arte / Folhapress

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

No fim de 2019, Americana totalizava 13.326
pessoas inscritas na Receita Federal como MEI (microempreendedores individuais). No primeiro ano
da pandemia, ao final de
2020 esse número cresceu
21%, saltando para 16.206
cadastros – 2.880 a mais no
ano, média de 240 adesões
mensais de trabalhadores
que se formalizaram como
MEI, seja por opção ou necessidade.
O ano de 2021 entra no
último trimestre, com relaxamento de restrições e
avanço da vacinação, e o
ritmo de abertura de novos
negócios já cresceu mais
15% até setembro.
De acordo com números
da Receita Federal, agora
são 18.690 cadastros em
Americana – mais 2.484
inclusões neste ano, média
de 276 por mês.
O mesmo índice de crescimento em 2021 é verificado na média das cinco
cidades da região.
Juntas, Americana, Hortolândia, Nova Odessa,
Sumaré e Santa Bárbara
d’Oeste somam 78.416
optantes pelo MEI, com
10.419 adesões neste ano,
um aumento na ordem de
15% em relação ao acumulado até o ano passado
(67.997).
“UBERIZAÇÃO”
Em termos econômicos, os números podem
ser vistos como possível
reflexo do desemprego, intensificado pela pandemia,
levando um maior número
de pessoas a abrir seu próprio negócio.
Mas, na prática, ser o
“próprio patrão” evidencia
mudanças cruciais nas cadeias de produção.
É o que analisa Ludmila
Costhek Abilio, pesquisadora do Cesit (Centro
de Estudos Sindicais e de
Economia do Trabalho) do
Instituto de Economia da
Unicamp.
Ela observa como trabalhadores informais se
interligam a grandes redes,
como a mão de obra análoga ao trabalho escravo
por trás de grandes marcas,
em linhas de produção que
funcionam sem definição
de jornada, condições de
trabalho e salário mínimo.
“Nesse processo, vai se
constituindo a figura do
MEI, que aparece como
trabalhador
autônomo,

PERFIL E NÚMEROS NA REGIÃO
Entre os 18.690 MEIs inscritos em Americana, 30,2% têm estabelecimento fixo (8.791), 26,74% (7.783) trabalham em formato móvel
(porta a porta/ambulantes) e 18,67% (5.434) pela Internet.
As áreas com mais inscritos são a de cabeleireiros (1.214), venda
de vestuário e acessórios no varejo (1.186), preparação de documentos (705), obras de alvenaria (629) e instalação e manutenção
elétrica (406). Esse perfil se repete nas cidades da região.
Sumaré tem o maior número absoluto de MEIs na região: 22.124,
dos quais 3.037 se inscreveram neste ano, numa média de 337 inclusões mensais em 2021.
Hortolândia ganhou 2.787 microempreendedores neste ano, totalizando 20.079 até setembro.
Em Santa Bárbara d’Oeste foram 1.496 inscrições até agora em 2021,
que elevaram o total para 12.662.
Nova Odessa soma 4.861 MEIs, com 615 novos inscritos este ano.

mas numa condição que é
um vetor para eliminação
de direitos trabalhistas,
como FGTS e 13º salário,
de proteções e regulações
sobre tempo de trabalho.
É uma transferência de riscos e custos para os trabalhadores, que corre junto
com a eliminação de garantias”, explica.
Em sua análise, ainda
que o MEI seja um instrumento para a formalização
de trabalhadores, a “esteira
avassaladora da demolição
das proteções ao trabalhador e intensificação da
exploração faz com que
esse mesmo instrumento
se torne um veículo de informalização do trabalho”.
Daí a relação com a “ube-

rização do trabalho”, sua
área de pesquisa.
O termo referencia a
precarização das relações
trabalhistas ligada às novas
tecnologias.
A pesquisadora explica
que trata-se de pessoas que
vivem como trabalhadores
sob demanda, mas informais, ainda que formalizados, pois permanecem sem
garantia sobre o tamanho
da jornada para garantir sobrevivência, além de itens
como valor, local, custos e
instrumentos de trabalho.
Neste processo, o que seria de alçada da empresa é
terceirizado ao trabalhador,
“que passa a estar solitário
na gestão da sua própria
sobrevivência”.

ESCOLHA?
Já para Eliane Rosandiski, economista do Observatório PUC-Campinas,
ainda que o MEI seja uma
opção melhor do que a
informalidade, é preciso
considerar que trata-se de
uma escolha em ser empreendedor ou a submissão a uma forma híbrida
de trabalho, que se mostra
mais flexível do que a adequada, com carteira de
trabalho e direitos.
A economista elenca
duas situações: a do MEI
que funciona como um
disfarce do pretenso empregado registrado e o
que busca a regularização
da prestação do serviço
ao perceber o risco de
viver na informalidade –
como alguém “invisível”
a diversos direitos sociais.
Ela analisa que algumas atividades podem
demonstrar preocupação
com uma segurança mínima, já que o pagamento mensal das taxas ao
governo cobre o direito
à aposentadoria e remuneração em caso de afastamento por doença, por
exemplo.
“Além disso, conseguir
emitir nota (fiscal) configura melhor possibilidade de fazer negócios”. A
pandemia pode ter sido
um peso nessa escolha,
diante da exposição às
fragilidades sobretudo
na saúde.

CIDADES
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

‘Judicialização’ na Saúde já
leva R$ 5,9 mi do orçamento
Pacientes vão à Justiça e Americana custeia até tratamentos “de luxo”
Arquivo / TodoDia Imagem

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

A judicialização de medicamentos já abocanhou
dos cofres públicos de
Americana R$ 5,9 milhões
só neste ano. É o montante gasto com remédios ou
tratamentos de pacientes
que moram na cidade e
buscam a Justiça para tê-los pagos pela prefeitura
– que pode recorrer, mas,
em geral, é condenada a
pagar.
No entanto, o recurso
jurídico que deveria ser
usado por quem não tem
recursos para arcar com
os custos, acaba sendo
usufruído em cerca de
40% dos casos por pessoas
comprovadamente de altas rendas.
Essa é a situação exposta
por Fábio Joner, assessor
institucional da Secretaria
da Saúde.
Ele esclarece que os pedidos partem do amparo
no artigo 196 da Constituição Federal, ao prever
que a saúde é um direito
de todos e dever do Estado, empregando a universalização do SUS (Sistema
Único de Saúde).
Joner alega que esse direito tem sido distorcido
por pessoas com posses
e alta renda, que conseguem, na Justiça, que o
município pague com
dinheiro público o tratamento particular – que em
muitos casos tem disponibilidade gratuita de equivalentes na rede.
A estimativa é que em
40% dos casos os processos partem de pessoas de
classe média ou classe média alta.
Joner exemplifica com
um medicamento contra
enxaqueca que custa R$
1,8 mil por mês, requisitado por um paciente que

PREFEITURA DE AMERICANA | Alto custo com ações

se consultou em hospital
referenciado em São Paulo
que cobra em torno de R$
2 mil por consulta.
Outro caso foi o pedido
de insulina de alto custo,
um medicamento que nenhum ente público tem,
mas que tem o mesmo
efeito dos demais disponíveis na rede. Enquanto
o ofertado pelo SUS custa
R$ 80 mensais, o requisitado na Justiça sai por R$
1,2 mil. O município aca-

Justiça manda e
Americana paga de
insulina de ‘luxo’ a
hidroginástica
ba perdendo nos tribunais
porque a Justiça se atém à
prescrição médica (mesmo que sejam apresentados estudos de que outro
medicamento de valor
inferior garantirá o efeito)
e à lei que prevê o direito
à saúde, como justifica Joner. Se o município se recusar a pagar, pode ter as
contas bloqueadas.
Todos os pedidos são seguidos de uma visita social
justamente para averiguar
a condição do paciente.

05

Domingo, 3 de Outubro de 2021

Mas os agentes são barrados em residências notoriamente de alto padrão,
como condomínios de
luxo. O município também
tenta recorrer em todas os
processos comprovando
situações como a de requerentes com renda de
quase 10 salários mínimos
ou acionistas de empresas
com capital social em milhões de reais. São rendas
de pessoas para quem o
município foi obrigado a
custear tratamentos como
hidroginástica. Ainda há
pedidos de produtos como
leite de cabra em pó, fitoterápicos e ao menos 12
marcas diferentes de fraldas geriátricas.
Em 2020, R$ 7,9 milhões
saíram dos cofres municipais para este fim.
Embora muitas pessoas
realmente
necessitadas
recebam a ajuda, associações de secretarias de
saúde buscam implantar
protocolos para que não
ocorram abusos e as medidas possam atender quem
comprovadamente
não
tem condições. No entanto, o público mais carente sequer sabe que tem
esse direito, muito menos
como buscá-lo.
As cifras apresentadas
pelo assessor não consi-

deram cirurgias, que têm
uma proporção menor.
Ele estima dois pedidos a
cada 80 de medicamentos.
Estas, sim, o município
conseguiu barrar durante
a pandemia, quando só foram priorizadas as urgências. Mesmo assim foram
buscados procedimentos
como cirurgia bariátrica.
O tratamento mais caro
atualmente é o “ABA”
(abreviação para Applied
Behavior Analysis ou Análise do Comportamento
Aplicada), voltado a pessoas com autismo. São cerca de 40 pessoas atendidas
num custo mensal entre
R$ 7 mil e R$ 10 mil por
mês cada uma.
O tratamento voltado à
questão comportamental é requisitado mesmo
por famílias que possuem
plano médico particular.
“A prefeitura mantém um
contrato para atendimento num centro com todos
os profissionais como fonoaudiólogo, psicólogo
e terapeuta ocupacional.
Nos planos, as famílias
precisariam
procurar
cada profissional individualmente, então recorrem ao Judiciário para
não terem esse trabalho
de deslocamento”, explica, acrescentando que
cerca de 30% dos atendidos têm plano médico.
O contrato do município é na ordem de R$ 1,7
milhão ao ano para este
atendimento.
Ele conclui que o atendimento às demandas “de
luxo” incinde numa desassistência coletiva, por tirar
recursos de outras áreas,
o que os municípios buscam inibir criando protocolos que sejam capazes
que garantir o atendimento sem abusos de quem
tem condições de pagar
por tratamentos.

GIRO

São Vicente faz promoção para
marcar aniversário de 53 anos
A rede de Supermercados São Vicente abre o
mês de outubro com grandes novidades para
os clientes. Já a partir do dia 1 de outubro, todas
as lojas da rede oferecem ótimos preços com a
promoção: “Aniversário São Vicente: A festa é toda
sua”, em comemoração aos 53 anos de uma das
principais marca do varejo alimentar do estado
de São Paulo. Com preços baixos em todos os
setores da loja, como hortifruti, açougue, padaria,
adega, entre outros, tanto na loja física quanto
no supersvonline.com.br, o São Vicente faz a
festa para os clientes. A história destes 53 anos
dos Supermercados São Vicente começou com o
casal, Marcelina e Mario Cavicchiolli, que ousou
sonhar e realizar! Mais de 5 décadas depois,
conta atualmente com 17 lojas nas cidades de
Americana, Santa Bárbara d´Oeste, Nova Odessa,
Cosmópolis, Salto, Hortolândia, Indaiatuba,
Mogi-Mirim, Itu, Sorocaba e Barueri, esta última
inaugurada neste ano. Desde o ínicio, em 1968,
a rede mantém o legado de um atendimento
diferenciado, além de produtos de qualidade e
o crescimento sustentável. Mais informações
acesse svicente.com.br.
Divulgação

SÃO VICENTE | Aniversário de 53 anos da rede

Abastecimento na região da
Praia Azul pode ser afetado
O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de
Americana informou na tarde deste sábado (2)
que um rompimento de subadutora resultou na
interrupção do bombeamento para o reservatório
R14. Devido ao problema, os bairros Jardim
Letônia e Praia Azul podem ter o abastecimento
comprometido, segundo a autarquia. “O DAE já está
trabalhando pelo reparo da estrutura, mas ainda
não há previsão de retomada do abastecimento”. Em
outra ocorrência, pela manhã, a autarquia informou
que os cabos elétricos do poço artesiano da Rua
Antônio Sobral, no Jardim Brasil, foram furtados
pela segunda vez em menos de um mês. De acordo
com o DAE, foi preciso fechar o local, sem previsão
de reabertura até o início da tarde de ontem. Os
criminosos levaram ainda peças do sistema de
telemetria, que faz a medição do nível d’água. No
último dia 21, a mesma medida precisou ser tomada
por conta de furtos no local.
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PROTESTOS
Paulo Pinto / Fotos Públicas

Atos pelo Brasil contra
Bolsonaro focam inflação
e combate à Covid-19
Partidos políticos e centrais sindicatos comandam
manifestações no sábado em mais de 250 cidades
FOLHAPRESS E
DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Com faixas atacando o
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido), críticas à
condução do combate à
pandemia pelo Ministério
da Saúde e o reforço de
vacinados que foram pela
primeira vez às ruas, os
atos contra o governo federal e pelo impeachment
do presidente da República movimentaram o sábado no Rio de Janeiro, em
São Paulo, várias capitais e
mais e 250 cidades do país.
Milhares de pessoas
participaram do ato ao

longo do dia – ainda em
número bem menor ao
que ocorreu no dia 7 de
setembro.
Estiveram
presentes
FUP (Federação Única dos
Petroleiros), CUT (Central
Única dos Trabalhadores),
SinproRio (Sindicatos dos
Professores do Rio) e partidos políticos como PT,
PSOL e PCO.
As camisas do Partido
dos Trabalhadores dominam o tom do protesto
“Fora Bolsonaro”, com forte presença do PSOL.
A PM não estimou o
número de manifestantes nas principais capitais do país até o fecha-

mento desta edição.
A Avenida Rio Branco,
no Rio, teve três quarteirões ocupados entre a
Presidente Vargas e a rua
Buenos Aires.
Além de receber integrantes de centrais sindicais e partidos políticos,
o protesto, na Candelária,
no Centro do Rio, contou
também com reforço de
pessoas que estão saindo
de casa pela primeira vez,
após receberam as duas
doses da vacina contra a
covid-19.
É o caso do professor da
Fatec, Antonio Carlos Borges Campos, 56, que participa pela primeira vez de

FORA BOLSONARO | Protesto contra o governo ontem na Av. Paulista, em São Paulo

um ato contra o presidente durante a pandemia.
“Eu me resguardei até
agora e estou vindo ao
primeiro protesto. Não é
100% seguro, mas me parece que já está na hora.
Esse é o momento de fazer florescer a esperança
que parece o fundamental. Nossa faixa é em homenagem a Paulo Freire
que a gente tem como um
semeador de esperança.
A educação é a saída e a
entrada”.
Vacinado com três doses contra a covid-19, o
casal Helena Martins, 86,
e Eunicio Cavalcante, 88,
também aderiu ao ato
deste sábado contra o
presidente.
“A luta é minha razão
de viver. Eu vivo para lutar
por um mundo melhor,
por uma sociedade mais
humana, menos desigual.
Agora com a vacina, estamos no fora Bolsonaro”,
disse o aposentado que
trouxe para o ato cadeiras
de praia para aguentar o
protesto até o final.
No Recife (PE) e em Be-

lém (PA), os manifestantes
se concentraram para os
protestos na região centrais dessas capitais.
Em Maceió (AL), os manifestantes pediram “mais
Paulo Freire”. As pessoas
começaram a se concentrar por volta das 10h, na
praça do Centenário, no
bairro do Farol, e seguiram
em direção às ruas do centro da capital alagoana.
Os organizadores da
“Campanha
Nacional
Fora Bolsonaro” dizem
acreditar que seria a maior
manifestação contra o
presidente neste ano.
O protesto de caráter
nacional estava confirmado em 251 cidades brasileiras e em 16 países, segundo informaram fontes
ligadas à organização do
evento.
Em São Paulo, a manifestação, também não
concluída até o fechamento desta edição, previa a
presença de lideranças de
21 partidos. A expectativa
dos organizadores era de
que representantes de todas as correntes políticas

subissem ao palanque na
Avenida Paulista.
Fernando Haddad (PT),
Ciro Gomes (PDT) e Guilherme Boulos (PSOL),
que disputaram as eleições
presidenciais de 2018, iam
discursar no ato na região
central de São Paulo. Deles, apenas Ciro deverá
disputar a Presidência novamente em 2022.
A manifestação contra
Bolsonaro previa até mesmo a presença de representantes do PSL, partido
pelo qual o presidente foi
eleito em 2018. Partidos
de centro-direita e da direita, como PSDB, MDB,
DEM e Podemos, também
engrossaram o protesto.
Apesar da confirmação
da presença dos diretórios estadual e municipal
do PSDB, a organização
nacional negou o apoio
institucional do partido.
“A eventual presença de filiado do PSDB é a livre expressão política de nosso
integrante como oposição
já definida pelo partido”,
disse o partido em suas redes sociais.

R$ 70 mil para manter
produto vencidos
O Ministério da Saúde
gasta cerca de R$ 70 mil
por mês para armazenar
medicamentos, testes
e insumos do SUS
vencidos. Revelado
pela Folha de S.Paulo,
o estoque de produtos
sem validade é avaliado
em R$ 243 milhões. O
valor para mantê-los na
central de distribuição
da Saúde, em Guarulhos
(SP), foi confirmado por
autoridades do governo
federal que acompanham
as discussões. A VTCLog,
investigada pela CPI
da Covid, administra
o armazém. Cabe à
empresa informar a
Saúde sobre produtos
prestes a vencer.
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Antares realiza prova de bolsas e
apresentação do novo ensino médio

Equipe Pedagógica do Colégio Antares

Leandro Reami - Reami
Comunicação Agencia de
Marketing do Colégio Antares

Professores da Área de Humanidades
e Ciências Socias Aplicadas

Na manhã do último sábado, o Colégio Antares promoveu
mais uma edição da prova de Bolsa de Estudo, para a concessão de descontos para a 1ª série do Ensino Médio.
Durante o período em que os estudantes realizaram a
prova, os pais participaram de uma apresentação sobre o
novo Ensino Médio.
O Colégio Antares está com as matrículas abertas para
todos os segmentos e os interessados podem realizar
agendamento pelo telefone: 3461-5647.
Av Armando Salles de Oliveira,1369 - Americana
Saiba mais: www.antaresamericana.com.br
Volnei Sacardo -

Jesus Limoni - Gerente
Administrativo

Diretor Pedagógico

Samara Scalon Coordenadora do Ensino Médio

Pais na Palestra

Canditados no Exame de Bolsa

Receptivo dos Pais

Katia da Vinha Tornisielo Orientadora Educacional

Utilize o leitor de
códigos QR Code
do seu celular
para ver mais
infomações.

Harilson Mestriner Professor de Matemática

Professores da Área de Linguagem

Domingo, 3 de Outubro de 2021
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by Hermano Baldo
e Léo Matos

DE VOLTA: O PRIMEIRO
PET SHOP DA FAMÍLIA PADOVANI
José Carlo Padovani IN MEMORIAN

No último sábado (24) foi inaugurado o CãoChorro, o
Primeiro PetShop da família Padovani e de Americana
e Região. A marca retorna com uma loja completa, climatizada e com estacionamento próprio. São mais de
8 mil produtos entre Alimentos, Acessórios e Medicamentos das principais marcas do mercado para Cães,
Gatos, Aves e Roedores. A inauguração contou com a
presença de animais e seus tutores, além do colunista e
mascote do TODODIA, o TICTAC.
Os clientes foram recepcionados com um delicioso café da
manhã e levaram para casa um brinde para os seus bichinhos.
Após anos de trabalho no Mercadão Municipal, José Carlo Padovani inovou e inaugurou a primeira loja do segmento Pet
em 1986. No estabelecimento era possível encontrar produtos,
acessórios, banho e tosa e até animais para adoção – uma
grande novidade para a região na época.
Os atuais proprietários da CãoChorro e filhos de José
Carlo, Leonardo e Gustavo Padovani, se orgulham da trajetória da marca e trazem a experiência de mais de 15 anos
trabalhando na área nas Lojas da Família Padovani
para oferecer atendimento diferenciado e sempre o melhor que o mercado Pet pode trazer.
Hoje a loja está localizada na Avenida São Paulo,
na esquina com a Avenida da Indústria, em Santa
Bárbara d’Oeste – e em breve haverá a abertura
de uma nova unidade em Americana.

PETSHOP

Gustavo Padovani com TicTac

Marley Paula Padovani, matriarca da família, conta como é reviver a inauguração do primeiro pet shop da região.

É emocionante! Fomos
os pioneiros na área de
pet shop em Americana, e
é maravilhoso rever o nome
retornando para o mercado!
MARLEY PAULA
PADOVANI
Marley Paula Padovani com os filhos Gustavo e Leonardo

CÃOCHORRO
Av. da Indústria, 978, esquina
com Av. São Paulo, Jardim Pérola
Santa Bárbara d’Oeste
Delivery:
(19) 3461-6161
Site:
caochorropetshop.com.br
Instagram:
@caochorropetshop

Domingo, 3 de Outubro de 2021

Juliano Coscrato e Mariana Moraes com a Mayla
Claudia Caldeira e Roxy

Renata e Pedro Henrique com Calvin

Juliana Furlan e Melina Padovani com a Yoda

Gislaine Venzel e Pablo Oliveira
com Amora

Celia, Oriovaldo, Manuela e Eloisa com Mel

Pamela Franco Cia e Gustavo Padovani

Victor Hugo com TicTac

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

09

Domingo, 3 de Outubro de 2021

10

social@tododia.com.br
@ ma ugo d oy

/jorn altododi a
Fotos: Divulgação

Cintya Maria Noveleto
e André Luiz Saraceni

Liliane Vieira de Souza Cordeiro
e André de Oliveira Cordeiro

Casais de

Mayra Timoteo da Silva Rocha
e Haberson Wesler de Brito

Setembro
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!

Sabrina da Mata
Guedes e Lucas
Touzo Coelho

Dra Ana Paula Moraes Neto
e Dr. Yuri Carlo David Sila

Aline Akel Ferruccio e
Leonardo Menuzzo Starnini

Jhenifer Pereira da Silva e Bruno
Henrique da Silva Mendonça

Ana Paula Assioni Zanatta
e Wesley Crespilho Dultra

Aline Maria dos Santos e
Dr. Emerson Renan
Afonso Lima

Yuri Augusto Ferreira Santos e
Patrícia Pavim Ferreira Santos

Thamyres Mendes Pessoa
Bitencourt e Rafael V. de
Souza Bitencourt

CULTURA
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Disco engavetado
de David Bowie terá
lançamento oficial
“Toy” mescla músicas novas e versões, mas deixou de
ser lançado há 20 anos por divergências com gravadora
Reprodução/Instagram

TV Tudo
Tem conversa

Ronnie Von, em breve,
poderá ser uma novidade
do canal de culinária da
Band, o “Sabor & Arte”.
A ideia é que ele venha a
realizar entrevistas para
uma atração do segmento de vinhos. Ronnie está
afastado dos programas
desde sua saída da TV Gazeta.

Reencontro

Thais Melchior integrou o elenco de “Gênesis”, na Record,
como Raquel na fase Jacó, mas agora está inteiramente
dedicada às gravações de “Poliana Moça” no SBT. Nos bastidores, é um grude só com a protagonista, Sophia Valverde.
Instagram

Contas

“Um Lugar ao Sol”, próxima novela das 21h da
Globo, terá quatro meses
de duração. Como já destacado neste espaço, a
trama, assinada por Lícia
Manzo, entrará no ar inteiramente gravada. Cauã
Reymond, Alinne Moraes e
Andreia Horta são os protagonistas.
TOY | Disco tem canções pouco conhecidas que o falecido cantor gravou entre 1964 e 1971
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Um disco inédito de
David Bowie está prestes
a chegar ao streaming
e às lojas. “Toy”, que foi
gravado em 2001 mas
nunca chegou a ser lançado, mescla músicas
inéditas e novas versões
de canções pouco conhecidas que o cantor
britânico gravou originalmente entre 1964 e
1971. O novo álbum sai
no dia 26 de novembro,
como parte de uma nova

compilação de discos de
Bowie, chamada “David
Bowie 5: Brilliant Adventure (1992-2001). A coletânea, quinta de uma
série de lançamentos
póstumos, traz também
edições remasterizadas
de outros álbuns.
Bowie gravou “Toy”
depois de cantar a música “Can’t Help Thinking
About Me” pela primeira
vez em 30 anos em um
episódio do programa
“Vh1 Storytellers”, e depois de seu show no megafestival Glastonbury,

em 2000. Com a banda
que o acompanhava na
época, gravou o álbum
inteiramente ao vivo.
A ideia de Bowie era
lançar “Toy” o mais rápido possível, para captar
o senso de urgência das
gravações espontâneas,
mas o projeto acabou
engavetado após divergências com a gravadora, a Virgin/EMI. Em vez
disso, ele deixou o selo e
reuniu composições novas das mesmas sessões
de estúdio e as lançou no
disco “Heathen”, de 2002.

Plano é esse

As gravações de “Verdades Secretas 2” serão
encerradas em novembro.
Depois da exibição na Globoplay, a partir de outubro, esta produção, liderada por Camila Queiroz, irá
para a televisão aberta.
Não imediatamente, é
claro, porque existe uma
grande expectativa em
torno desse trabalho.

Estreia

Comandado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro,
estreia neste domingo,
logo depois do “Hora do
Faro”, a segunda temporada do “Canta Comigo
Teen”. A competição musical é a edição juvenil do
formato Canta Comigo,
versão do All Together
Now.

Rotina

Silvio Santos se afastou
do dia a dia do SBT, não
fala nada sobre um retorno aos trabalhos, porém,
mantém sua rotina. Continua em contato frequente
com executivos da sua
emissora e marcando em
cima.

E mais

Essa entrada de surpresa da Patricia Abravanel
no “Programa Silvio Santos” é mais um indicativo
de que o animador não
tem pressa nenhuma em
voltar. Claro que em relação ao Silvio, tudo pode
mudar em 20 minutos.

Thais Melchior e Sophia Valverde

Dica

“É preciso ter saúde
mental para ser atriz e muita dedicação”. Dica de Vitória Strada, numa live, para
aqueles que estão iniciando carreira. Sobre o sempre
questionado beijo técnico
nas novelas, Vitória não se
alongou na resposta: “é um
beijo sem língua”.

Bate – Rebate
· Julio Machado, visto
recentemente em “Império”, estará em “Verdades
Secretas 2”.
· “As 1001 Perguntas”,
novo programa de Zeca
Camargo na Band, um quiz
show, ainda sem data de
estreia, terá sempre duas
duplas competindo...
· ... Ainda no formato,
haverá a “pergunta do
anunciante” e muita rede
social.
· Giovana Cordeiro fará o
remake de “Pantanal” na
Globo...
· ... A atriz tem dois trabalhos na Netflix: “Carnaval” e “Olhar Indiscreto”...
· ...”Olhar Indiscreto” estreia em 2022 e também
reúne no elenco Débora

Nascimento, Emanuelle
Araújo, Nikolas Antunes e
Ângelo Rodrigues.
· Novo “Encrenca” estreia hoje na Rede TV!,
liderado por Viny Vieira e
Fernanda Keulla.
· Mais de 300 profissionais estão envolvidos no
processo de produção do
programa “Faustão na
Band”.
· Glenda Kozlowski assumiu o “posto” de apresentadora dos eventos da
Band...
· ...Em tempo, o atual
formato do “Show do Esporte”, com a apresentadora no time, completa
um ano.

C´est fini
“Vamos investir no nível
de utilidade da cobertura
e nos problemas do País”,
declara Fernando Mitre, da
Band, sobre as próximas
eleições. O seu departamento também está às
voltas com um trabalho
direcionado para os 200
anos de independência do
Brasil, que se comemora
no ano que vem.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo
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oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
Arrume tudo que estiver
fora do lugar, tome o dia
para jogar fora as coisas
que não são mais necessárias e que,
inclusive, poderiam ser úteis para outras pessoas, mas não a você. Arrume
o exterior e o interior também.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Ainda que não esteja
acontecendo nada que,
praticamente, traga
regozijo a você, mesmo assim seus
próprios pensamentos parecem se
compor de tal maneira que a leveza
começa a circular pela sua alma,
renovando o ânimo.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Fazer hoje o que
estaria programado
para amanhã, por que não? Se houver
boa disposição e nada melhor a fazer,
ocupe seu tempo produtivamente,
sendo indiferente ao fato de que hoje
deva ser dia de descanso.

TOURO | 21/4 a 20/5
No meio de tantas coisas absurdas que acontecem por aí, sempre sua
alma encontrará o refúgio da beleza,
do bom humor e das situações leves
e divertidas que servem para nutrir e a
vida continuar valendo a pena.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Agora você pode tomar
as iniciativas que nos
dias anteriores não
encontravam o clima certo para serem
postas em marcha. Não se importe
com o fato de ser domingo, o céu
não funciona dentro do almanaque
terrestre.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Use o tempo de hoje
para passear, mesmo
que sem rumo fixo. Andar à toa por aí
fará você absorver uma qualidade de
energia de vida que, de outra maneira,
seria difícil sintonizar. Experimente,
você vai gostar.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Colocar ponto final
em algumas questões
proveria sua alma com
um prazer indizível. Mesmo que essa
opção pareça remota demais para ser
verdade, ou ser factível, se aproximar
a ela já brindaria com esse tipo de
prazer.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Se as pessoas não andam lá essas coisas, então evite toda e qualquer
companhia, preferindo tomar distância
e se encerrar nos assuntos que lhe
provoquem leveza e regozijo, porque
esses sempre estarão disponíveis.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Para sentir que a vida
continua valendo a pena,
às vezes é necessário
sair do casulo e se arriscar um pouco,
porque, assim, com um choque de
adrenalina, você percebe com mais
clareza a mão carinhosa da vida.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Ao seu redor há muitas
coisas disponíveis que
poderiam lhe brindar
com o regozijo que sua alma é tentada
a buscar longe. Longe é um lugar que
complica o que poderia acontecer
facilmente no seu ambiente próximo.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Mesmo que haja
desacertos e que seja
impossível os consertar de imediato,
ainda assim você pode reservar este
dia para se dar alguns prazeres e,
assim, renovar seu ânimo para, depois,
continuar a luta. Em frente.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Sem importar a quantidade nem a intensidade
dos perrengues, a leveza
da alegria circula de qualquer forma,
indiferente a quaisquer impedimentos.
Aproveite essa circulação para refrescar e nutrir sua alma. Aí sim.

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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Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego?

NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!
PENSECOM®
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TALENTOS, O FUTURO
DO SEU NEGÓCIO

  
    
    
   
      
 
      
 
   

Uma equipe qualificada é fundamental
para o sucesso do seu negócio!
PENSECOM ® INTELIGÊNCIA EM RECURSOS HUMANOS

 


    
       
     
       

  

    
    


  

          
    
       

 

      
       
      

Encontrou seu curso por aqui?
Candidate-se no site!
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CAMPEONATO PAULISTA

Rio Branco empata e garante vaga
Com grande partida do goleiro Felipe Ramos, Tigre segura o Catanduva em Americana e obtém a classificação
Reprodução /FPF TV - Eleven

Assessoria RBEC / Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

O Rio Branco está classificado para as quartas
de final do Campeonato
Paulista Sub-23 da Segunda Divisão, a Bezinha
2021. Na tarde deste sábado (2), o time do técnico Bira Arruda segurou o
empate em 0 x 0 contra o
Catanduva, no Décio Vitta, e assegurou a vaga por
ter a vantagem. O jogo de
ida, no meio de semana,
também tinha sido 0 x 0.
Foi a décima partida
sem derrota do Tigre na
competição.
O grande destaque da
partida em Americana foi
o goleiro Felipe Ramos, que
foi bem no primeiro tempo
e brilhou com ao menos
quatro defesas difíceis na
segunda etapa.
Até a conclusão desta
edição, o Rio Branco ainda aguardava a definição
de todos os jogos da rodada para saber quem será
o adversário do time nas
quartas de final da compe-

DEU TIGRE NO DÉCIO VITTA | Rio Branco segura o empate contra o Catanduva e avança para as quartas de final

tição – equivalente à quarta
divisão do futebol paulista.
Nos outros jogos deste sábado, União Suzano,
Flamengo-SP, VOCEM, São
Carlense e Grêmio Prudente também garantiram vaga
na próxima fase.
Os confrontos serão
definidos por ordem da
campanha, com o primeiro colocado enfrentando o
oitavo, o segundo encarando o sétimo e assim sucessivamente.

O JOGO
Sem seu artilheiro e camisa 10, Luis Antonio, machucado, o Rio Branco começou melhor a partida e
inclusive teve chances de
abrir o marcado ainda no
início do jogo. Aos 8 minutos, Rodnei arriscou um
bom chute na diagonal,
que assustou a defesa do
Catanduva.
Aos 10, numa cobrança
de falta de Rodrigo Pelé, o
Rio Branco também levou

bém na cara do gol, bateu
rasteiro, mas novamente
houve grande defesa do
goleiro do Tigre. Menos de
um minuto depois, outra
batida forte exigiu elasticidade de Felipe Ramos.
O Rio Branco conseguiu
responder à pressão do
Catanduva só aos 22 do
segundo tempo, quando o
centroavante João Celere
recebeu cruzamento de
Souza, girou sobre a marcação e bateu forte, exigindo grande defesa do goleiro Luís Felipe, que botou
para escanteio.
Aos 26, o goleiro do Rio
Branco salvou novamente
a equipe. No final, o empate sem gols garantiu a vaga.
“Muito feliz pela classificação. Sabemos que era
muito difícil, mas graças a
Deus soubemos administrar o resultado, o que tínhamos de crédito dentro
do regulamento. Agora é
pensar nas quartas de final,
sempre focados no nosso
objetivo, que é o acesso”,
declarou o técnico do Rio
Branco, Bira Arruda.

perigo – o goleiro espalmou.
Aos 14, o centroavante
João Celere, duas vezes,
teve tudo para abrir o marcador, mas a defesa do Catanduva afastou.
O time visitante também
levava perigo nas descidas
de contra ataque, que fora
neutralizadas, ora pela dupla de zaga do Tigre, formada por Léo Cruz e Casão, ora por boas defesas
do goleiro Felipe Ramos.

Aos 30, Brian, do Catanduva, puxou na ponta
direita, cortou pro meio e
bateu cruzado, rente à trave, levando perigo ao gol do
Rio Branco.
Mas o arqueiro do Tigre
brilhou ainda mais na segunda etapa, quando fez
três defesas seguidas logo
no início do segundo tempo. Aos 7 Davi ficou na cara
do gol, mas o goleiro Felipe
Ramos interceptou.
Aos 10, Iacoveli, tam-

BRASILEIRÃO

Palmeiras recebe em casa hoje o
desesperado Juventude, às 18h15

São Paulo
encara a
Chape no Sul
O São Paulo deve seguir desfalcado de Igor
Vinícius neste domingo
(3), contra a Chapecoense, na Arena Condá, às
16h, pela 23ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
Em semana livre antes do duelo, o São Paulo treinou mais uma vez
sem o lateral nesta sexta
(1), o que reduz muito as
chances de que ele esteja à disposição no confronto.
Sem Igor Vinícius
(pancada no olho), nem
Orejuela (lesão muscular), o paraguaio Galeano deve ser mantido na
ala direita pela terceira
partida seguida. Com
isso, a escalação provável do São Paulo neste
domingo tem Tiago Volpi; Arboleda, Miranda
e Léo; Galeano, Luan,
Liziero, Nestor e Gabriel
Sara; Rigoni e Luciano
(ou Marquinhos).
O São Paulo ocupa a
13ª posição do Brasileirão com 27 pontos, enquanto a Chapecoense é
a lanterna, com apenas
dez.

| FOLHAPRESS

Em situações bem diferentes no Brasileiro, Palmeiras e
Juventude se enfrentam neste domingo (3), às 18h15,
no Allianz Parque. Finalista da Libertadores, a equipe
paulista começou a rodada em 2º no Nacional, com 38
pontos. Com 26 e em 14º, o Juventude briga contra o
rebaixamento.

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

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

• 23 RODADA
Ontem (2/10)
17h – Fortaleza x Atlético-GO*
17h – Cuiabá x América*
19h – Bragantino x Corinthians*
21h – Atlético-MG x Internacional*

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

Hoje (3/10)
16h – Flamengo x Atlhetico-PR

* Jogos não encerrados até a
conclusão da edição; **jogos adiados

