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Esportes

Americana passa a usar drone
para fiscalizar área ambiental

Equipamento com câmera, adquirido por R$ 17mil, é integrado as ações do GPA da Guarda Municipal para
ampliar o monitoramento da situação das áreas de preservação e eventuais crimes contra meio ambiente P5

Campeonato Brasileiro
Nem Weverton salva o time

CLUBE GOURMET

Palmeiras tem a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 32 gols sofridos em 25 jogos. Situação é crítica,
faltando apenas 13 rodadas para o término da competição.
16

Esportes

PIZZARIA MAMMA JAMMA | DNA carioca e tradição, 10ª unidade da rede chega a Campinas
como a primeira inaugurada no estado de São Paulo, no Parque D. Pedro Shopping.
P4 e 5

PIS-Pasep
Americana: terapia ABA
Muitos ainda Licitação foi suspensa
Apae aponta falhas e TCU aceitou a representação. O tranão sacaram tamento
é voltado a pessoas portadoras do transtorno do
Liberado desde agosto de
2019, o saque das contas
dos fundos do Programa de
Integração Social (PIS) e do
Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep) está esquecido por muitos trabalhadores. Cerca de 10,5 milhões
de brasileiros ainda não retiraram R$ 23,3 bilhões.
06 Brasil + Mundo

espectro autista (TEA). O recebimento das propostas estava previsto para a última sexta-feira (15), dia da suspenção.
04 Cidades

PALMEIRAS | Time amarga quarta pior defesa do Brasileirão 2021

Domingo, 17 de Outubro de 2021

OPINIÃO

/jor n altododia

Como crescer sem políticas para a Educação?

26°

do. Contrário à falta de
políticas positivas, o governo do Estado de São
Paulo cumpre o seu papel:
anunciou nova expansão
do Programa de Ensino
Integral (PEI), ofertando
mais de um milhão de va-

17°
Tempestades
isoladas
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
- 1,11%
R$ 5,455

Euro

- 1,05%
R$ 6,329

Bovespa

+ 1,29%
114.647 pontos

SUA SORTE

VANDERLEI MACRIS
DEPUTADO FEDERAL

A discussão sobre a importância da Educação
no Brasil é antiga e de
amplo conhecimento. O
país está atrás de outras
nações nas avaliações
de ensino, bem como no
desempenho econômico.
Tanto que a economia,
nos últimos anos, emperrou. A pesquisa e a inovação são impulsionadoras
de desenvolvimento e estão diretamente ligadas à
formação intelectual. Mas
onde estão as políticas nacionais para o ensino?
A pauta do Ministério
da Educação se fixou em
diretrizes ideológicas, não
mais na necessidade de
ampliar o conhecimento
e melhorar o aprendiza-

É o maior aumento
de escolas de tempo
integral da história
do país
gas em todo o Estado em
2.029 escolas, localizadas
em 457 municípios.
Segundo especialistas,
o conceito de educação
integral prevê o desenvolvimento humano global
em múltiplas dimensões,
sendo física, afetiva, cognitiva, socioemocional e
ética, enquanto o ensino
tradicional visa desenvolver prioritariamente
– pela falta de tempo – a
capacidade intelectual do
aluno.

O ensino nunca teve tamanha valorização como
esta promovida pelo governador Doria com a
ampliação do PEI. É o
maior aumento de escolas de tempo integral da
história do país. Seis vezes mais. Compromisso
com o ensino de qualidade e o futuro dos jovens.
Ganham os alunos, mas,
também, o Estado de São
Paulo, com a formação
de estudantes mais conscientes intelectualmente
e capacitados neste desenvolvimento humano
global.
No entanto, esta política deveria ser o fundamento nacional. Não só
no nosso Estado, mas o
conhecimento precisa ser
propiciado e propagado
em uma nação que necessita formar cidadãos mais
sabedores e conscientes a
inovar os seus projetos.
São grandes as críticas
aos auxílios, mas o governo Federal não está
ensinando a população a
“pescar”.
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Bandido é
elogio
para ele
JAIR BOLSONARO

Presidente do Brasil, ao
falar sobre o seu possível
indiciamento a ser feito pelo
senador Renan Calheiros
(MDB) em relatório final da
CPI da Covid-19

Maria Aparecida Leme de Oliveira
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Apostar em energia
solar é um bom negócio
tanto para pessoas físicas
e jurídicas quanto para
o meio ambiente. O sol
é uma fonte inesgotável
de energia e os sistemas
fotovoltaicos
trazem
impacto ambiental mínimo. Além de ser uma
solução que pode chegar
a reduzir em 95% a conta
de luz dos consumidores.
Segundo a Associação
Brasileira de Energia Fotovoltaica (Absolar), de
2012 até o momento, a
produção de energia pela
luz solar alcançou 8,4 gigawatts (GW), evitando
que mais de 8,3 milhões
de toneladas de gás carbônico (C02) fossem lançadas ao meio ambiente.
Hoje, o País possui 411
mil sistemas fotovoltaicos conectados à rede,
que favorecem 514 mil
unidades consumidoras. Desse total, 40,7%
são consumidores residenciais, 36,6%, comércio e serviços, e 13,2%,
propriedades rurais. O
tempo de vida útil de
equipamentos fotovoltaicos é, em média, de 25
anos, enquanto o tempo
médio de retorno do investimento na geração
de energia é de cerca de
cinco anos, podendo ser
ainda menor em estados
e municípios com tarifa
maior de energia.
Além das vantagens de
ser mais barata e limpa, a
energia solar atrai a atenção dos consumidores
pela facilidade em adquirir e instalar os painéis
solares, inclusive com
possibilidade de financiamento. No Brasil, existem diversas linhas de

Santa Bárbara d’Oeste

manutenção. Para relembrar os tempos áureos, uma foto aérea de 2010

facebook.com/jornaltododia

VINÍCIUS LIBÓRIO PINTO
SUPERINTENDENTE DA REDE SP
INTERIOR I DO SANTANDER

financiamento oferecidas
tanto por bancos públicos e privados quanto por
cooperativas de crédito.
Para estimular os consumidores a implantarem projetos fotovoltaicos, é importante que o
mercado ofereça melhores condições de financiamento, reduzindo as
taxas mínimas de juros e
elevando o prazo de parcelamento, com um prazo de carência maior para
pagamento da primeira
parcela. Somente a Santander Financiamentos
realizou nos quatro primeiros meses deste ano
78% mais empréstimos
do que em igual período
de 2020, sendo 70% para
pessoas físicas e 30% para
empresas. Somos líder no
financiamento fotovoltaico no País. A International Finance Corporation (IFC) – membro do
Grupo Banco Mundial e
a maior instituição global
de desenvolvimento voltada para o setor privado
nos mercados emergentes – apoia o Santander,
que oferece uma linha de
crédito exclusiva para o
financiamento da aquisição de painéis solares
por pequenas e médias
empresas e, também, por
pessoas físicas. Esse apoio
está alinhado às prioridades da IFC de promover o
financiamento verde e a
eficiência energética.
As mudanças climáticas são uma grande
ameaça ao desenvolvimento do Brasil, com
potencial para afetar
milhões de pessoas e colocar em risco a subsistência agrícola, reduzir o
abastecimento de água,
energia e alimentos, e
aumentar a incidência
de desastres naturais. A
parceria apoia, entre outras frentes, elevar a participação de energia solar
em propriedades rurais.
Iniciativas como essa
são essenciais à saúde do
planeta. E ainda promovem grande economia
aos consumidores.

FALECIMENTOS

PARQUE ECOLÓGICO | Local reabriu neste sábado(16) após um período de
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SAÚDE PÚBLICA

Esquecidos pelos
pacientes, raios-x
serão leiloados

Arquivo / TODODIA Imagem

Hospital Municipal vai leiloar chapas de raio-x
“abandonadas”; não há espaço para reter os exames
DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Cada vez que um paciente do Hospital Municipal de Americana
passa por um exame de
raio-x, mas não o retira,
só aumenta o volume de
material acondicionado
pela instituição. Sem espaço físico para manter e
obrigada pela legislação
a arquivar por até dois
anos, a administração
agora promove um leilão
para se desfazer dos materiais, que precisam ter
destinação apropriada.
É um material que não
pode simplesmente ser
jogado no lixo, como explica a diretora adjunta do hospital, Tatiane

Apostólico. Há legislação
específica devido à química contida na impressão das chapas, por isso
apenas empresas especializadas estão autoriza-

Apenas empresas
especializadas estão
autorizadas a coletar
o material
das a fazer a coleta, pois
também devem seguir as
normas sanitárias.
O volume a ser leiloado será “trabalhado” pela
empresa vencedora no
decorrer de um ano, período em que fará a re-

tirada do material para
o processo de extração
dos elementos químicos.
Conforme o edital, serão
disponibilizados
1.200
litros de fixador de raio-x
que terá o lance mínimo
de R$ 2,80 o litro, 300 quilos de filme de raio-x a R$
2 o quilo, no mínimo, e
600 litros do revelador,
sem custo, mas que a retirada é obrigatória para
a destinação correta.
De acordo com a diretora, ainda não há
previsão de quando o
aparelho do hospital
será atualizado, o que
depende de viabilidade
financeira. Até que isso
seja possível, esse material continuará sendo
produzido. Para que a

RAIO-X | Serão leiloados exames com mais de dois anos que não retirados por pacientes

imagem seja fixada na
chapa, elementos como
a prata fazem parte do
processo. Ainda que em
pequenas quantidades,
unidas a outras substân-

cias, se descartadas em
forma incorreta (num
aterro sanitário, por
exemplo), podem ser liberados componentes
tóxicos e poluentes tan-

to para o solo quanto
para o ar.
A sessão do leilão
acontece na próxima
terça-feira, às 13h30, no
auditório da Fusame.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

HADDAD EM SANTA BÁRBARA
Fernando Haddad (PT) desembarca em Santa Bárbara
d’Oeste na próxima quinta-feira (21). O ex-prefeito de
São Paulo, que disputou o segundo turno das eleições
presidenciais de 2018 contra o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido,) estará na cidade para um encontro com
lideranças locais. O evento está marcado para às 7h30,
na sede do PT local. Na sequência, o petista deve seguir
para Piracicaba.

OLHA O TREM
O presidente da Câmara
de Americana, Thiago
Martins(PV), está
cobrando melhorias no
cruzamento da linha
férrea com a Rua Carioba,
na região central, por
parte da da concessionária Rumo Logística, que
teria se comprometido a
promover melhorias no
entorno da ferrovia.

OLHA O TREM (2)
Em uma moção de apelo à Rumo, protocolada na Câmara,
Thiago Martins pede adequação da atual da guarita, que hoje
não possui sanitários ou local apropriado para refeições dos
trabalhadores, além de mudança para o outro lado da linha
férrea e automatização da porteira. “A porteira instalada no local
após a tragédia (de 2010) sequer é automatizada e, ao soar o
sinal, os funcionários precisam atravessar a linha para fechá-la de
forma manual e assim impedir o trânsito de pedestres e veículos”,
destaca o presidente da Câmara.

FARMÁCIA NOVA
Ainda em Americana, o
vereador Marcos Caetano
(PL) informou ter visitado
na sexta-feira (15) a Farmácia Central de alto custo
mantida pela prefeitura,
segundo ele “para conhecer a estrutura do local e
obter informações sobre os
procedimentos de entrada
e saída de medicamentos”.
Saiu de lá convencido
de que o local, em suas
palavras, precisa de uma
reforma e disse que irá buscar verbas parlamentares
para reforma do prédio.

MEDALHAS
A Câmara de Sumaré vai
homenagear educadores
com a “Medalha Paulo
Freire” nesta segunda-feira (18), em solene
às 19h, no auditório da
Escola Municipal José de
Anchieta. A medalha foi
instituída pelo Decreto-Legislativo nº 452/2019,
de autoria do presidente
da Casa, vereador Willian
Souza (PT). Dos 21 vereadores do Legislativo, onze
indicaram profissionais da
Educação para receber a
homenagem.

Domingo, 17 de Outubro de 2021
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SUSPENSÃO

APAE aponta erros
e barra licitação
Licitação para o atendimento de autistas é questionada por entidade
Fotos: Arquivo / TODODIA Imagem

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

O Tribunal de Contas
da União (TCU) determinou e a Prefeitura de
Americana acatou a suspensão do edital de pregão presencial que previa
o “registro de preços para
prestação de serviços de
terapia ABA, intervenção
fonoaudiológica, terapia
ocupacional (integração
sensorial) e acompanhamento familiar para
cumprimento de ordens
judiciais”. O tratamento
é voltado a pessoas portadoras do transtorno do
espectro autista (TEA). O
recebimento das propostas estava previsto para
a última sexta-feira (15),
mesma data da publicação da suspensão.
Conforme o TODODIA mostrou no início do
mês, o tratamento é um
dos mais custosos para o
município dentre as demandas reivindicadas na
Justiça. Conforme o porta-voz da prefeitura informou à época, são cerca de
40 pessoas atendidas, a
um custo mensal entre R$
7 mil e R$ 10 mil por mês
cada uma.
Em despacho do TCU
emitido na quinta-feira e
assinado pelo conselheiro
Dimas Ramalho, o órgão
acolhe a representação da
APAE (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais) de Americana, que
aponta diversas falhas no
edital da prefeitura.
Por meio do advogado
Rodrigo Fornaziero Cam-

TERAPIA ABA | Tribunal de Contas do Estado acolheu a representação da entidade

pillo Lorente, a entidade
argumenta que os serviços que complementam
os prestados pelo SUS
devem ser feitos preferencialmente por entidades filantrópicas e sem
fins lucrativos, conforme
previsto no artigo 199 da
Constituição.
A Apae também critica o modelo de licitação,
justificando que “o objeto
da contratação se trata de
serviço de natureza continuada, para o qual é vedada a utilização do sistema de registro de preços”.
Outro fator apontado é
a falta de especificações
que são “indispensáveis
à correta elaboração de
propostas”, como “tempo
de duração das sessões
contratadas; indefinição
do serviço de ‘acompa-

nhamento familiar’; ausência de clareza quanto
à extensão da exigência
de especialização em Terapia ABA para os profissionais”, reiterando que
tal exigência “configura-se como cláusula restritiva à participação”.
O conselheiro decidiu
conceder medida liminar
de paralisação do certame para “afastar possíveis
impropriedades trazidas
pelos
representantes”
para verificação das objeções e se há sinais de irregularidades no edital.
Em relação à alegação
de possível incompatibilidade do objeto com
o sistema de registro de
preços e ausência de informações indispensáveis
à correta elaboração de
propostas, o conselheiro
já aponta desconformidades com a lei de licitações e também jusrisprudência do órgão, ou seja,
entendimento prévio, a
partir de outros casos, de
que pode se configurar irregularidade. Considerou
que os elementos foram
suficientes para intervir
no prosseguimento da licitação.
O órgão determinou
prazo de cinco dias para
que a prefeitura apresentasse cópia integral do
edital e dos seus anexos,
além das alegações e esclarecimentos que julgar
necessários na representação, podendo o Executivo ser penalizado caso
não atenda, conforme
previsto em legislação do
TCU enquanto fiscalizador contábil.
Questionada
sobre
como procederia no caso,
a prefeitura informou o

seguinte: “Sobre a Análise do Comportamento
Aplicada (Terapia ABA),
trata-se de um contrato
que já existe com a prefeitura e foi aberta licitação
porque ele vence no final
deste ano. A APAE impugnou o edital, alegando
que a prefeitura deveria
antes de abrir a licitação
ter oferecido os serviços
a ela, por se tratar de uma
instituição sem fins lucrativos. Como esta oferta já
havia sido realizada à instituição, o processo será
avaliado pela Secretaria
de Negócios Jurídicos”.
HISTÓRICO
O edital já havia sido
suspenso neste ano. A primeira publicação foi em
28 de agosto, com abertura das propostas previstas
para 16 de setembro. No
dia 11, no entanto, foi publicada a suspensão para
readequação do edital. No
dia 24 do mesmo mês, a
nova data prevista era 15
de outubro, quando saiu a
nova suspensão devido à
determinação do TCE.
No ano passado, foi
homologado, em publicação de 8 de dezembro,
o pregão que teve como
ganhadora a empresa
Equipe Educar Clínica de
Intervenção Comportamental, pelo valor de R$
1.312.000,00. Não há especificação de prazos na
publicação.
A empresa já havia sido
contratada em janeiro de
2020 com dispensa de licitação (em artigo da lei
de licitações que prevê,
entre as razões, o atendimento emergencial), por
até 180 dias, pelo valor de
R$ 58.200,00.

CIDADES
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MEIO AMBIENTE

Drone reforça fiscalização ambiental
Americana agora verifica, do alto, situação de áreas de preservação e eventuais parcelamentos irregulares
DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

A situação de áreas de
preservação e de eventuais
parcelamentos
irregulares agora são
verificadas do alto. A
fiscalização ambiental
em Americana passou a
contado com o reforço
de um drone com câmera, que deve auxiliar
as checagens em locais
onde os agentes não
conseguem chegar.
O equipamento, modelo Mavic 2 Enterprise
Zoom, foi adquirido em
novembro de 2019 por
R$ 17.075,00.
A compra foi autorizada pelo Condema (Conselho Municipal do Meio
Ambiente) e feita com
recursos do fundo gerido
pelo órgão, como explica
Ana Zanaga Zeitlin, presidente.
O uso é do GPA (Grupo
de Proteção Ambiental)
da Gama (Guarda Muniocipal de Americana).

Divulgação

A prefeitura informou
que o uso do equipamento também atende
ao cumprimento de um
TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)
firmado com o Ministério Público, que previa,
entre outros itens, ma-

Equipamento
permite monitorar
áreas onde os
agentes não chegam
teriais, equipamentos e
veículos para medidas
protetivas ao meio ambiente.
“Dentre os trabalhos
com o drone estão o levantamento e diagnóstico ambientais de áreas
verdes e parques, avaliação de áreas degradadas, monitoramento de
áreas que foram reflorestadas pelos técnicos
da secretaria e auxílio

DE OLHO NO VERDE | Uma das imagens já produzidas pelo drone do GPA, que agora verifica situação do alto

nos trabalhos de fiscalização pelo GPA”, detalhou o município.
A resolução em que
o Comdema autoriza a
compra foi publicada no

último mês de setembro.
As formalizações fazem parte do processo
de atualização para o
ranking do programa
“Município Verde-Azul”,

agora retomado após o
período pandêmico.
Também foram publicadas outras medidas
que são parâmetros na
avaliação da cidade no

quesito ambiental para
o ranking.
Quanto melhor a pontuação, mais recursos
podem ser obtidos para
aplicação em ações.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Mais de 10 milhões não sacaram PIS-Pasep
O valor não retirado pelos brasileiros é de R$ 23,3 bilhões; após essa data, o dinheiro será transferido à União
AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

Liberado desde agosto de 2019, o saque das
contas dos fundos do
Programa de Integração
Social (PIS) e do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor
Público (Pasep) está
esquecido por muitos
trabalhadores. Segundo
a Caixa Econômica Federal, cerca de 10,5 milhões de brasileiros ainda não retiraram R$ 23,3
bilhões.
Tem direito ao saque
quem trabalhou com
carteira assinada na
iniciativa privada entre
1971 e 4 de outubro de
1988. Os interessados
devem procurar a Caixa
Econômica Federal para
retirar o dinheiro. O prazo para o saque vai até 1º
de junho de 2025. Após
essa data, o dinheiro
será transferido à União.

Até maio de 2020, a
Caixa administrava apenas as cotas do PIS, destinadas aos trabalhadores do setor privado. No
entanto, o Banco do Brasil (BB), que gerenciava o
fundo do Pasep, destinado a servidores públicos,

Saques de PIS
e Pasep estão
unificados

militares e funcionários
de estatais, transferiu as
cotas para a Caixa, o que
permitiu a unificação
dos saques.
O saque pode ser pedido no aplicativo Meu
FGTS, que permite a
transferência para uma
conta corrente. A retirada em espécie varia
conforme o valor a que o

beneficiário tem direito.
O saldo pode ser consultado no aplicativo, no
site do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) ou no internet
banking da Caixa.
O saque de até R$ 3 mil
poderá ser feito nas lotéricas, correspondentes
Caixa Aqui e nos terminais de autoatendimento, utilizando o cartão
Cidadão, com senha.
Outra opção é nas agências da Caixa. Acima de
R$ 3 mil, somente nas
agências da Caixa, mediante a apresentação de
documento oficial com
foto. Para saber se tem
direito às cotas do fundo,
o correntista deve consultar o endereço www.
caixa.gov.br/cotaspis.
Segundo a Lei 13.932,
de 2019, os recursos do
fundo ficarão disponíveis para todos os cotistas. Diferentemente
dos saques anteriores,

Reuters :Pilar Olivares

SAQUE | Transferência para conta corrente pode ser pedido no app Meu FGTS

realizados em 2016, 2017
e 2018, não há limite de
idade para a retirada do
dinheiro.
A lei facilita o saque
por herdeiros, que passarão a ter acesso sim-

plificado aos recursos.
Eles terão apenas de
apresentar declaração
de consenso entre as
partes e a declaração de
que não existem outros
herdeiros conhecidos,

além de documentos
como certidão de óbito,
certidão ou declaração
de dependentes, inventários ou alvarás judiciais que comprovem as
informações.
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by Maurício Etechebere
edited by Nicole Heguy

Somos FAM de Pets!

Febre Maculosa – Zoonose

Se eles falassem, pediriam para ir ao Médico Veterinário – Parte II
ser fatal se não diagnosticada corretamente, sendo os cães considerados
sentinelas.
Febre maculosa: Causa
febre alta, rigidez, respiração difícil, vômito,
diarreia, edema na pata e
no focinho, e, finalmente, sangramento nasal,
na urina e nas fezes. Para
que se fique infectado, o
carrapato precisa sugar
no mínimo quatro horas.
Sintomas Iniciais Inespecíficos da Doença do
Carrapato:

Caroline Perrielo e Lola
Neste segundo capítulo da série “Se eles falassem”, o assunto é a conhecida febre maculosa,
uma doença perigosa
transmitida por carrapatos. Bora curtir mais este
material do curso de veterinária da FAM?
Zoonose é toda doença
que pode ser transmitida
tanto para cães quanto
para humanos. Por isso,
inúmeras enfermidades
exigem tratamento profundo antes de o tutor
voltar a ter contato com
seu pet.

A febre maculosa é
uma doença infecciosa,
febril aguda e de gravidade variável. Ela pode
variar desde as formas
clínicas leves e atípicas
até formas graves, com
elevada taxa de letalidade. A febre maculosa é
causada por uma bactéria do gênero Rickettsia,
transmitida pela picada
do carrapato.
A capivara é um dos
hospedeiros do carrapato-estrela (Amblyomma cajennense), o qual
transmite a doença Fe-

Beatriz e Smoke

Luni e Nicole

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

bre Maculosa Brasileira
(FMB).
A doença é transmitida por esses carrapatos,
que funcionam como
reservatórios da bactéria
Rickettsia rickettsii, que
são micro-organismos
que causam a doença.
A Febre Maculosa Brasileira é uma zoonose
emergente causada por
bactérias do gênero Rickettsia,
transmitidas
pela picada de carrapatos, pulgas, piolhos e ácaros infectados, podendo

1- Febre.
2- Dor de cabeça (que
pode ser intensa ou não)
3- Mal-estar.
4- Mialgia (dor muscular)
5- Artralgia (dor nas articulações, juntas)
6- Náuseas, vômitos.
7- Diarreia.
Procure sempre o Médico Veterinário. O tratamento é realizado por
antibióticos. Febre repentina de 40 graus ou
mais, pode confundir o
diagnóstico, sendo necessário exames complementares.
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MAXIBUSINESS
por: Gledson Müller

/gledson m u ller

(19) 9 9151 2772

Supermercados

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

Esta é com certeza uma
das melhores lojas de
Americana, em uma das
principais avenidas da
cidade, e os nossos
clientes merecem
fazer as suas compras
em um ambiente
que ofereça ainda
mais comodidade e
praticidade

São Vicente

MARCOS
CAVICCHIOLLI
diretor presidente
da rede São
Vicente

Marcos Cavicchiolli, Diretor
Presidente da Rede São Vicente

Maurício Cavicchiolli e Elza, sócio
proprietário da rede São Vicente

A Rede de Supermercados São Vicente reinaugurou dia 8 desse mês, o mais novo layout da loja na tradicional Avenida de Cillo, em Americana. Com um investimento igual ao da construção
de uma nova loja, ela ganha mais praticidade, facilidade e conforto para os clientes.
Para oferecer a melhor experiência durante as compras, em
uma área de venda de 2.900 metros quadrados, a loja substituiu
e aumentou o número de checkouts: agora são 25, sendo 6 caixas
de autoatendimento. Os checkouts possuem monitores touch-screen, que possibilitam um atendimento mais ágil e eficaz das
operadoras, além de serem ergonomicamente mais adequados
para a rotina operacional, totalmente moderno.
A loja foi renovada por completo com expositores refrigerados,
frezzers, iluminação em LED e setores modernizados, como padaria, adega completa, bebidas, açougue Swift, açougue nota 10,
espaço com alimentos saudáveis com mix diversificado, além de
um amplo sortimento de produtos diferenciados e exclusivos,
tudo isso para maior agilidade no atendimento aos clientes.
A loja ainda possui um Boulevard com 16 Luc’s, lojas de diferentes serviços e negócios oferecidos como lotérica, lojas de
acessórios para celular, farmácia entre outros.
Além de toda a estrutura oferecida na nova loja, os clientes do
supermercados São Vicente, também podem fazer suas compras
on-line, a rede oferece o serviço Drive-Thru, para a retirada dos
produtos na loja, ou a entrega em domicílio. Para maiores informações acesse o site www.svicente.com.br e boas compras!

Andréa e Rejianes Cavicchiolli

Prefeito de Americana Chico Sardelli e o Padre
Gilson Fernandes da Paróquia Nossa Sra Auxiliadora

Maurício Cavicchiolli,
Diretor da Rede São Vicente

Maria Tereza e Lucia Helena Cavicchilolli,
sócias proprietárias da rede São Vicente

MAXIBUSINESS
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Regina Ferreira, representante do Lar dos Velhinhos São
Vicente de Paulo, recebendo a doação da rede São Vicente

Cristina Pisoni,
Coordenadora do
Clube Gourmet,
conhecendo a adega

Diego Silva,
Gerente da loja

Alex Ferreira,
Assessoria de Impressa

Beto Lahr, Presidente do Clube
dos Cavalheiros de Americana

Legenda
Daniel Azzola,
Gerente de Marketing
da Rede São Vicente

Inauguração do Espaço Pet

A praça José Frezzarim localizada ao
lado da loja, adotada e construída pela
rede, também está
totalmente revitalizada com um novo
paisagismo e substituição de toda iluminação por LED. O
espaço conta agora
com
Playground,
Academia ao ar livre
e também com o primeiro espaço Pet da
cidade , o Pet legal.
Thiago Martins, Presidente da
Câmara Municipal de Americana

Bianca e Jeferson Silveira,
Conselheiro da Rede São Vicente

Leandro Oliveira,
Inteligencia de Mercado
da Rede São Vicente

Leonardo Sesink, Diretor
Comercial e Marketing
da Rede São Vicente

Utilize o leitor de códigos QR Code do
seu celular para ver as entrevistas da
reinauguração.
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Fotos: Divulgação

Samanta Hornink, Murilo Cabral, Carolina Galvão, Thais Naiane, Daiane Gatti e Thayná Arruda

Gisele Scherma, Ivan Pelegati e Isabela Scherma Pelegati

Jean Cunha

DJs Daniel Leal e Viny Blanco

Thiago Sasse

Motivos para Ser Feliz

Gisele Scherma é festeira! Não tem outro adjetivo para ela. Mas há uma
justificativa plausível para isso: ela adora festas e organiza festas! Ela não
conseguiu comemorar o aniversário dela na ocasião da data exata de nascimento dela. Mas ela não deixou passar, e arrumou uma data na agenda para
comemorar, agradecer e brindar, com os familiares e amigos. Renan Crema
Ponte é criativo! Ele é um publicitário querido, muito criativo, muito dinâmico e sem precisar de muita organização, ele preparou logo uma festa no Sport
Bar BORA Café. Lá ele reuniu familiares e amigos e também não deixou sua
comemoração de lado. Minha amiga Gisele e meu amigo Renan são ótimos
exemplos de pessoas alegres, dinâmicas e descoladas que inspiram todos ao
redor para brindar a vida, e em alto estilo, é claro! Felicidades à vocês e vamos
aos clicks de quem cantou ‘parabéns’ com eles este ano.

Luan de Paula e
Nathalia Ponte

Renan Crema Ponte

Nadia Ponte
e Nilson Dias

Rhainer José Ponte
e Jussara Crema

Marian Muller

CULTURA
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SINGLE

Anitta lança música
em parceria com
rapper americana
Cantora diz que “Faking Love” foi uma produção para
criar um repertório maior em sua carreira internacional
Divulgação

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Anitta, 28, lançou na
noite da última quinta-feira (14) o single “Faking Love”, gravado em
parceria com a rapper
Saweetie. Terceira música a ser divulgada do
álbum “Girl From Rio”,
essa é também uma
canção que traz novidade à carreira da cantora, já que ela apresenta
o funk melody aos seus
fãs internacionais.
Apesar do novo álbum
ainda não possuir data
de lançamento, Anitta
diz que já tem outras
músicas preparadas, em
idiomas além do inglês.
“A ideia era ter músicas em inglês para mais
pessoas me conhecerem
aqui [nos Estados Unidos]. Não vamos deixar
de cantar em português,
só vamos diminuir um
pouco a quantidade”,
diz a artista em conversa com jornalistas.
O clipe do novo single
chegou na última sexta
e assim como a batida
do funk, também tem
referências aos anos
2000. A cantora afirma
que trará uma das co-

TV Tudo
Vem aí

“Verdades Secretas 2”
abre um ciclo de novelas
inéditas no streaming, com
pouco mais de 50 capítulos.
Mas o Globoplay não está
sozinho nessa! Netflix, por
meio de Elisabetta Zenatti,
e WarnerMedia, com Monica Albuquerque, também
preparam os seus lançamentos.

Primeiro lugar

O cineasta Mauricio Eça recebeu um relatório da Amazon Prime Video apontando o sucesso de audiência dos
dois filmes sobre Suzane von Richthofen. “Cinema é
também reflexão, não apenas entretenimento”, declara
o diretor. “Se esses filmes servirem para que ninguém
mais cometa algo assim, já terá valido a pena”, finaliza.
Instagram

Acelerado

Estão adiantados os trabalhos do “Perrengue” na
Bandeirantes. As equipes
estão abrindo um grande
frente de gravações nas
ruas e esquetes de humor.
Como se observa, a ordem é
não ficar apenas nos vídeos
da internet ou zap.

Se quiser

Depois de “A Fazenda” na
Record, Valentina Francavilla poderá retomar o seu
trabalho como assistente
de palco no “Programa do
Ratinho”. Ela deixou as portas abertas no SBT.
SINGLE | Anitta e a rapper Saweetie na nova produção

reografias mais difíceis
que já ensaiou, e brinca:
“Sempre falo que eu não
sou uma dançarina, eu
finjo que sou”, comenta,
“fiquei ensaiando uns
cinco dias”.
Anitta explica que
“Faking Love” foi uma
música para criar um
repertório maior em sua

carreira internacional,
e que a coreografia foi
inspirada em passos de
dança comuns nos Estados Unidos. Ela conta
que não aposta no single para ser o sucesso do
álbum, mas que através
dele quis mostrar um
pouco mais de suas raízes e personalidade.

Acerto

A série “Quando Chama o
Coração”, estrelada por Erin
Krakow, foi mais um desses
acertos da programação da
Record. Não à toa, conquistou um lugar no Top Five
da emissora na Grande São
Paulo. A novela “Gênesis”
lidera o ranking.

Saideira

Na próxima terça-feira, a
Globo exibe o último episódio da temporada do “Profissão Repórter”. Aliás, o
penúltimo também sofreu
com a grade da emissora,
antecedido por futebol,
“Segue o jogo” e “Verdades
Secretas”.

Não abrem mão

Se tem um expediente
que o elenco do remake de
“Pantanal” não abre mão,
nos intervalos de gravações,
é o popular “banho de rio”,
nas proximidades das locações no Mato Grosso do Sul.
A equipe, que reúne nomes
como Juliana Paes, Bruna
Linzmeyer, Leticia Salles e
Malu Rodrigues, literalmente se joga.

Fidelidade

A nova versão desse sucesso de Benedito Ruy Barbosa, adaptada por Bruno
Luperi, entre outras coisas,

Carla Diaz vive Suzane em filme

vai ser importante porque
vai mostrar o pantanal
real, com tudo o que está
acontecendo. Estreia em
2022, na sequência de “Um
Lugar ao Sol”.

Bate – Rebate
· Não é pouca coisa: Larissa Manoela se aproxima
da marca de 41 milhões de
seguidores...
· ...E isso faz uma grande diferença em questões
comerciais, os chamados
posts...
· ...Tem mais: a atriz grava
as últimas cenas da primeira fase de “Além da ilusão”
na mineira Poços de Caldas.
· Após conquistar dezoito prêmios em festivais ao
redor do mundo e exibição
nos cinemas brasileiros,
“Valentina” estreia neste
domingo na Netflix...
· ...O filme conta a história de Valentina (Thiessa
Woinbackk), uma adolescente trans que se muda
para o interior de Minas
Gerais com a mãe, Márcia
(Guta Stresser) para um
recomeço...
· ... Mãe e filha enfrentam problemas quando a
diretoria da escola, despreparada, começa a exigir a

assinatura do pai ausente
(Rômulo Braga) para realizar a matrícula.
· Série “As Five”, derivada
de “Malhação”, chega à Globo no dia 26...
· ...A produção irá ao ar às
terças e quintas.
· Band ainda não liberou
ninguém para a campanha
“Teleton” no SBT...
· ...Globo liberou, mas os
nomes serão conhecidos
somente nos dias da maratona.
· ...Da Record, como informado, Sabrina e Ana
Hickmann.

C´est fini
O Amazon Prime Video
anunciou a produção de
“Um Ano Inesquecível –
Outono, segundo filme da
franquia, produzida pela
Panorâmica. O longa terá
direção de Lázaro Ramos
e contará com a cidade de
São Paulo e a Avenida Paulista como pano de fundo
para a história musical. A
franquia terá quatro filmes.
O elenco reúne Gabz, Lucas
Leto, Larissa Luz, Pedro
Blanc, Raphael Ghanem,
entre outros.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

CULTURA
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oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
Ainda que todos os
temores surjam à sua
frente, produzindo sintomas corporais, mesmo assim sua alma
também tem capacidade de enxergar
além, através de todas as densidades,
e continuar em frente. Claro que sim!

LEÃO | 22/7 a 22/8
Sonhos lindos, outros
nem tanto, tudo se mistura na alma nesta parte
do caminho. Use o discernimento para
que nenhuma ilusão impeça sua alma
de perceber, com total realismo, sua
verdadeira condição entre céu e terra.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
A necessidade de conforto e segurança é vital,
porque a alma requer essas condições
para continuar sentindo que a vida
vale a pena. Olhe ao seu redor, com
certeza há de haver muitas fontes de
regozijo disponíveis.

TOURO | 21/4 a 20/5
As pessoas são o
inferno e o paraíso
simultaneamente, e não
se pode viver sem elas, tanto quanto
sua alma não gostaria de ser dispensada de quaisquer relacionamentos.
Valorize as pessoas, apesar de todos
os pesares.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Se as pessoas julgam
você de forma errada,
pior para elas. Isso só
vai provocar um desgosto passageiro
em você, porque sua alma continuará
em frente, ciente de que, amanhã será
outro dia completamente diferente.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Palavras que são
ditas, não podem ser
recolhidas, reza um antigo provérbio,
que, evidentemente, ainda é atual.
Tenha isso em mente neste momento,
em que as palavras podem ser armas
terríveis brandidas de forma leviana.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Na teoria, tudo parece
fácil, porque só se enxerga o destino final. Porém,
para chegar lá é preciso planejar e
juntar os ingredientes para, com trabalho paciente, se construir aos poucos
esse destino final. É assim.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Evite se deixar contaminar por qualquer sinal de
mau humor que circular
por aí, porque seria contraproducente
para este momento, em que sua alma
começa a renascer depois de longos
meses de hibernação forçada. Para
cima.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
No momento em que alguém perturbar você, ou
fazer sua alma se sentir
desconfortável, reaja à altura, com
eficiência, para não deixar margem de
dúvida sobre a situação injusta a que
alguém submeteu você. Em frente.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
As fofocas são informações que parecem
valiosas à primeira vista,
mas que circulam dentro da dimensão
da desinformação. É um péssimo
costume de nossa humanidade falar
dos outros com ares de perícia. Tudo
falso.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Buscar longe o que é
disponível e próximo, às
vezes a alma é teimosa o suficiente
para se meter nessa enrascada. Siga
em frente por sua própria conta e
risco, ciente de que toda ação gera
reação. Isso é certo.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Sustos, medos e
temores, todas essas
condições apertam a
garganta e embrulham o estômago,
não sendo possível as driblar, quanto
menos evitar. Porém, você sempre
pode escolher o tempo que estacionará nelas, isso 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!
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FÓRMULA 1

Ferrari tenta recuperação
Escuderia italiana, e mais três fornecedoras, vivem um drama particular antes do congelamento de motores
FOLHAPRESS
LONDRES

As quatro fornecedoras de motores da Fórmula 1 estão na reta
final da preparação de
atualizações para as
unidades de potência,
cujo desenvolvimento
será congelado a partir
da temporada que vem
até o fim de 2025, antes
de a categoria fazer alterações significativas
em seu regulamento.
Por isso, quem ficar para
trás agora vai ter que
amargar quatro anos difíceis.
Cada uma delas vive
um certo drama particular antes do congelamento. Mas quem
enfrenta a missão mais
difícil é a Ferrari, que
teve de se reprogramar
depois que seu motor
foi investigado pela FIA
no fim de 2019. Embora a Scuderia não tenha
sido penalizada oficialmente e o resultado destas investigações tenha
ficado sob sigilo, não
resta dúvidas de que
eles tiveram que mudar algo fundamental
-muito provavelmente
no uso do combustível-,
porque seu rendimento

caiu vertiginosamente.
Para piorar, de 2020
para cá, devido às alterações no regulamento
decorrentes da pandemia, a recuperação teve
que ser feita a conta-gotas, usando fichas de
desenvolvimento, o que
limita a quantidade de
mudanças que podem
ser feitas.
Ainda assim, os italianos se adaptaram à
situação e dão passos
significativos com cada
atualização. A última
delas, que passou a ser
usada por Charles Leclerc na Rússia e por
Carlos Sainz na Turquia,
focou no sistema de recuperação de energia.
Essa mudança gradual
da Ferrari é interessante porque, enquanto dá
tempo para o setor de
pesquisa e desenvolvimento pensar em novas
soluções, vai colocando
tudo à prova aos poucos,
até que eles cheguem ao
produto final no começo de 2022. A julgar pelo
otimismo do chefe ferrarista, Mattia Binotto, o
plano está dando certo.
“Nós forçamos o máximo que era possível
com essa nova tecnologia. E isso certamente

vai nos ajudar na visão
de 2022 em relação ao
que podemos fazer. É
por isso que nós introduzimos essa mudança o quanto antes, até
aceleramos o projeto, e
assumimos alguns riscos. Mas é um risco calculado, porque é claro
para nós a importância
de colocar isso na pista
antes do congelamento”,
declarou.
Binotto não quis falar
em números, mas salientou que a atualiza-

ção foi importante para
que Leclerc conseguisse
se classificar em quarto
lugar no grid na Turquia,
por exemplo.
O fato é que as últimas
seis etapas do campeonato serão um bom indicativo se a Ferrari deu
mais um passo rumo à
recuperação da potência de seu motor, que
era o melhor da Fórmula 1 em 2019, se tornou o
pior em 2020 e hoje está
bem mais perto de Mercedes e Honda.

XPB Imagens

MOTOR | De o melhor em 2019 ao pior no ano de 2020

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

PG
56
45
42
41
40
40
39
34
34
33
31
31
31
30
28
28
27
26
23
13

J
25
23
26
25
25
26
25
25
26
25
25
26
26
24
26
25
25
26
24
26

V
17
14
12
10
12
10
10
10
7
8
7
7
6
6
6
6
7
6
6
1

GP
41
46
33
40
37
28
34
32
26
24
20
25
21
21
25
23
28
14
20
23

SG
24
25
4
11
5
5
8
0
0
-3
-3
-4
-5
-3
-8
-9
-10
-8
-8
-21

• 27ª RODADA
Ontem (16/10)
19h – Chapecoense x Fortaleza*
21h – América x Bahia*

18h15 –Atlético-GO x Atlético-MG
20h30 –Flamengo x Cuiabá
20h30 –Sport x Santos

Hoje (17/10)
16h – Palmeiras x Internacional
16h –Atlhetico-PR x Fluminense
18h15 –Grêmio x Juventude
18h15 –Ceará x Bragantino

Amanhã (18/10)
20h – São Paulo x Corinthians
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BRASILEIRÃO

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
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* Jogos não encerrados até o
fechamento desta edição
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Palmeiras tem ano
ruim na defesa

Time amarga a quarta pior defesa do campeonato com 32 gols sofridos
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Palmeiras tem a
quarta pior defesa do
Campeonato Brasileiro,
com 32 gols sofridos em
25 jogos. Faltando 13 rodadas para o fim da competição, o clube alviverde
está a apenas cinco de
igualar o número de vezes
que foi vazado no campeonato inteiro de 2020.
O número é espantoso
e já foi discutido por Abel
Ferreira em entrevistas
coletivas, bem como se
tornou objeto de atenção da diretoria do clube.
De fato, não resta dúvida
que a defesa do Palmeiras é o fiel da balança de
uma campanha que pende para baixo na atual
temporada.
A parte defensiva vai
tão mal que mesmo os

principais
jogadores
do setor, Weverton e
Gómez, tiveram pouco impacto positivo no
desempenho. De volta
das Eliminatórias para a
Copa do Mundo de 2020,
no Catar, a dupla, assim
como Piquerez, reforça
o Palmeiras contra o Internacional às 16h deste
domingo (17).
Com o goleiro da seleção brasileira e o capitão
paraguaio em campo,
em 12 jogos juntos, o
Palmeiras sofreu 15 do
total de 37 gols que levou
até agora, média de 1,25
gol por jogo. A média geral do time é 1,28, o que
mostra que eles não vêm
conseguindo fazer a diferença em termos numéricos.
O Palmeiras, inclusive,
conquistou menos pontos em média quando a

Divulgação
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dupla jogou do que sem
ela: 1,16 contra 1,6. Mas
isso até tem explicação,
dado que os dois costumam ser escalados nos
jogos mais duros do time,
como contra Flamengo,

São Paulo, Atlético-MG,
Fortaleza e Corinthians.
EAté aqui, o Palmeiras
fez 37 gols em 25 jogos,
média de 1,48. No ano
passado, a média foi de
1,34 -51 em 38 partidas.

