Romeu Covolan figura
em lista dos 50 mais
influentes da indústria

Lira é derrotado e
Câmara rejeita PEC
do Ministério Público

05 Cidades

Brasil + Mundo 07
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Venda de lojas do Paulistão para o
Savegnago deve gerar 2,5 mil vagas
Operação, que agora só depende de aprovação do Cade, prevê a compra de 14 supermercados em várias
cidades da região, incluindo as unidades de Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa P5
Edilson Rodrigues/Agência Senado

Relatório final da CPI
pede indiciamento
de Bolsonaro
Presidente é acusado por
nove crimes na comissão,
que inclui filhos, ministros,
empresários e empresas

DAE encaminha
pedido para
reajustar tarifas
em Americana
03 Cidades

Feira virtual
oferece vagas
até amanhã

Brasil + Mundo 08

Presidente diz não
ter culpa de nada
e ataca a comissão

06 Cidades

“Fizemos a coisa certa
desde o primeiro momento”,
responde Bolsonaro, que
vê “ódio e rancor” na CPI
Brasil + Mundo 08 BRASÍLIA | Relatório da CPI pede indiciamento do presidente, seus filhos , ministros e empresários
Cesar Greco / Palmeiras

Palmeiras
vence Ceará e
sobe na tabela
O Palmeiras teve dificuldades, mas conseguiu um
resultado raro ao derrotar
o Ceará, por 2 a 1, na noite
desta quarta-feira (20), em
Fortaleza. Foi a primeira vitória como visitante da equipe
alviverde sobre a alvinegra
desde 1997. Com a vitória,
a segunda seguida, o time
de Abel Ferreira alcançou 46
pontos no Brasileiro.

VOANDO | Rafael Veiga conduz a bola diante do adversário do Ceará na vitória desta quarta em Fortaleza

16
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Superstições: tem quem acredite

24°
12°
Parcialmente
nublado
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
- 0,59%
R$ 5,561

Euro

- 0,46%
R$ 6,479

Bovespa

+ 0,10%
110.786 pontos
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Mega Sena
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GREGÓRIO JOSÉ
JORNALISTA, RADIALISTA
E FILÓSOFO

Minha vó dizia, minha
sogra dizia, minha mãe
dizia, enfim, tem muita
gente que bate o pé, mas
não é verdade: “Palma
da mão coçando é sinal
de dinheiro chegando”.
Eu até já senti coceira na
palma da mão direita,
estou aguardando o meu
dinheiro e nada. Ah! Na
mão esquerda tive que
pagar alguém que eu devia. “Pisar no cocô é sinal
de sorte”. Estudos revelam que não há um caso
sequer que comprova que
alguém ganhou na loteria
depois de pisar num “presente” desses. Quando
aconteceu comigo, perdi
foi tempo tentando limpar o sapato e sofrendo
com o mau cheiro.
“Minha orelha esquentou. Devem estar falando
de mim”. Bom, não acre-

ditei, mas na via das dúvidas mordi na gola da camisa e, ninguém próximo
de mim reclamou de ter
mordido na língua.
“Guarda-chuva aberto
dentro de casa atrai azar”.
Não existem relatos ou
pesquisas científicas que
demonstrem o contrário.
Eu não esquento, mas na
dúvida. Se quiser evitar.
“Visitas indesejadas em
casa? Coloque uma vas-

Visitas indesejadas
em casa? Coloque
uma vassoura atrás
da porta
soura atrás da porta que
logo vão embora”. Minha mãe fazia isso e dava
certo. Não precisei fazer,
todos que me visitaram
eram boas pessoas.
Ouvi muitas vezes que
“apontar o dedo para estrelas nasceria verruga”.
Escondido dos astros
apontei e nenhum dos
meus dedos tem verrugas, então, acho que comprovadamente é crendice.
“Deixar a bolsa no chão

é pedir para que o dinheiro vá embora”. Bom, nunca usei bolsas. Não por
preconceito, mas acho
que não me caem bem.
Talvez seja por isso que
ele anda curtinho. Mas, se
não uso, não esquento.
“Passar embaixo da escada ou cruzar com gato
preto dá azar”. Bom, passar embaixo da escada
é arriscado, vai que tem
alguém pintando uma
parede, carregando um
objeto, aí corre o risco. O
gato preto não traz azar, a
não ser que você vai pisar
no bichano e ele seja daqueles revoltosos.
“Achar um trevo de quatro folhas dá sorte”. Tive
uma plantação de trevos
de quatro folhas. Como
não os achava, a sorte foi
total. Ou nem tanto?
E se por acaso o “noivo
ver a noiva vestida antes
do casamento”, a união
será desastrada? Bom,
tem muita gente casando
e logo separando. Talvez
seja por isto, ou não! Tanto faz. O importante é ser
feliz.
E aí? Tem alguma que
te faz sofrer? Ou, como
diriam os mais antigos:
“não creio, mas existem”!

Quina
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Restam claras
e comprovadas,
portanto, as
omissões do
chefe do Poder
Executivo

SEM FOGO | O governador João Doria acena durante a entrega de 12 viaturas ao
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A Igreja celebra, em
25 de outubro, a Festa de Santo Antônio de
Sant’Anna Galvão, que
na devoção popular é
conhecido como “São
Frei Galvão”. Desde a sua
canonização em 11 de
maio de 2007, pelo então
Papa Bento XVI, é tradição em Guaratinguetá
(SP), terra natal do primeiro santo brasileiro,
a Novena, de 16 a 24 de
outubro, em preparação
para a Festa, no Santuário dedicado ao santo.
Como fiel, cidadão
de Guaratinguetá e jornalista, acompanho e
participo dessa devoção cheia histórias de
fé, de vidas transformadas pelas virtudes que
lhe deram a fama de
santidade.
Durante o processo de canonização de
Frei Galvão, Irmã Célia
Cadorin,
postuladora
da sua causa, ressaltou
como exemplo, dentre
os documentos anexados, uma ata contemporânea ao Santo, da
Câmara de São Paulo,
que diz: “Este homem
é preciosíssimo a toda
esta cidade e vila da Capitania de São Paulo. É
um homem religioso e
de prudente conselho.
Todos acodem a fazer-lhe pedidos. É um homem de paz e caridade”.
Além dos muitos milagres a ele atribuídos
através das pílulas de
papel arroz com uma
breve oração a Nossa
Senhora, Frei Galvão
é lembrado como um
santo missionário franciscano, um santo para
os nossos dias, que nos

Santa Bárbara d’Oeste
Corpo de Bombeiros do estado, ontem, de um total de 32 para renovar a frota
da corporação – outras 20 unidades deverão ser entregues até o fim do ano.

Fale conosco

JOSÉ EXPEDITO
JORNALISTA E APRESENTADOR
NA RÁDIO CANÇÃO NOVA

inspira a uma vida plena
de virtudes e espiritualidade.
O primeiro santo brasileiro, na sua vida sacerdotal e missionária,
abriu-se inteiramente
ao Espírito Santo, para
que pudesse amar e servir às pessoas mais necessitadas, enfermas, e
especialmente, às mães
em dificuldades no trabalho de parto.
Ele não colocou reservas nem barreiras para
a ação do Espírito em
sua vida. Encarnou com
muito ardor a mensagem que Francisco de
Assis deixou aos seus
seguidores: “Preguem o
Evangelho sempre... Se
for necessário, usem as
palavras”.
Neste ano, a festa dedicada ao santo tem
uma motivação muito
especial: será a primeira sob a administração
e coordenação pastoral
dos frades da Província
Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, com sede em São
Paulo. As festividades
marcam também o início das obras do novo
templo.
Concluo com a oração a Frei Galvão, tradicionalmente, rezada
no final de cada dia da
novena:
“São Frei Galvão, Deus
fez em ti maravilhas e
através de ti anunciou o
Evangelho do amor, do
acolhimento e da misericórdia para com os
mais fracos e sofredores.
Com o coração agradecido por tão grande
Dom à nação brasileira,
nós te pedimos: intercede por nós junto a Deus
para que possamos vivenciar na comunidade
eclesial, os valores evangélicos que de modo tão
heróico viveste. Dá-nos
a coragem e perseverança na fé e abertura
ao Espírito Santo Deus,
para que possamos
ser sal da terra e luz do
mundo. Amém!”

FALECIMENTOS

CPI DA COVID

Em trecho do relatório final da
comissão, sobre Bolsonaro

São Frei Galvão, ‘Homem de
paz e caridade’
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Rannulpha Olympia Colombo

Faleceu aos 93 anos. Era viúva de Palmerino Colombo. Foi
sepultada no Cemitério Parque dos Lírios.
(Funerária Araújo-Orsola)
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ABASTECIMENTO

DAE encaminha aumento das tarifas
Pedido de reajuste das contas em Americana, enviado à Ares-PCJ, ainda não tem índice definido, nem prazo
DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Ainda não há data e
nem porcentagem definida, mas as contas de água
e esgoto devem aumentar
em breve, em Americana.
O pedido de revisão das
tarifas já foi feito pelo DAE
(Departamento de Água e
Esgoto) e encaminhado à
Ares-PCJ, agência reguladora das bacias regionais,
que valida, com pareceres
técnicos, a porcentagem
a ser reajustada, não só
nas contas como em outros serviços na área do
abastecimento.
Diretor geral do DAE,
Carlos Cesar Gimenez Zappia salienta que Americana tem uma das tarifas

Diretor da autarquia
lembra que último
reajuste na cidade
foi feito em 2018
mais baixas da região, e
que a última correção foi
feita em 2018. Chegou a
ser feito um pedido de
revisão em 2019, mas a
chegada da pandemia no
início de 2020 estancou
todos os processos.
Ele não cita projeções
sobre em qual ordem o
aumento deve ser, mas
enumera custos que saltaram principalmente a
partir do final de 2020,
em reflexo da pandemia,
além dos reflexos econômicos atuais, como o custo de energia elétrica.
Outro fator é o índice de
inadimplência, que subiu
de 6% para 10%. Apesar
disso, garante que as contas estão equilibradas.
Os insumos tiveram
alta nas mais diversas

faixas. Conforme Zappia,
os aumentos foram de
100% a 300% em alguns
materiais, como peças de
reposição.
E o problema não para
por aí. Além de mais caros, alguns equipamentos
ficaram mais inacessíveis.
Ele exemplifica com peças específicas das quais
não é possível manter
estoque, e que demandavam cerca de 30 dias para
entrega. Agora, esse prazo
chega a 90 dias.
O pedido do DAE está
em análise pela Ares-PCJ.
Quando a agência tiver
um parecer, deve ser feita
uma audiência com conselho consultivo. A implementação da nova tarifa
deve valer 30 dias após a
publicidade de resolução
que regulamenta a correção – ainda sem data
prevista.
Apesar do aumento de
custos e da inadimplência, as ações sociais implantadas na pandemia
não impactaram o caixa,
de acordo com o diretor.
As autorizações que
previam a proibição de
corte de água mesmo
com contas em atraso só
abrangeram as famílias
de baixa renda com tarifa
social.
A média mensal de despesa da autarquia tem
sido na ordem de R$ 8,3
milhões mensais, “empatando” com a receita
proveniente das tarifas
dos serviços. Ou seja, não
está em dívida, mas também não tem registrado
superávit (ganho) para
investimentos.

10%
É O ÍNDICE DE
INADIMPLÊNCIA NO
DAE DE AMERICANA

Arquivo / TodoDia Imagem

CARLOS ZAPPIA | Diretor do DAE de Americana falou ao TODODIA ontem sobre projetos da autarquia na cidade

Após 50 anos, bairros terão nova tubulação
Os bairros São Vito e
Jardim São Paulo deverão se tornar canteiros
de obras no próximo ano.
As regiões estão no cronograma para receber a
troca de toda a tubulação
da rede de água, em serviço que será custeado por
contrato da Prefeitura de
Americana com a Caixa
Econômica Federal, por
meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e
ao Saneamento). A gestão
será do DAE (Departamento de Água e Esgoto)
de Americana, que vai
ressarcir os cofres municipais na empreitada.
A Câmara aprovou recentemente o projeto que
prevê o empréstimo de
R$ 25 milhões, sendo R$
16 milhões para o DAE e o
restante para a Secretaria
de Obras.

Diretor geral do DAE,
Carlos Cesar Gimenez
Zappia explica que o
montante destinado à autarquia será aplicado em
três frentes: a construção
de uma estação elevatória
de esgoto na orla da Praia
Azul, e a troca de tubulações dos dois bairros,
sendo 19 quilômetros de
rede no São Vito e 11 km
no Jardim São Paulo.
O problema no São Vito,
além da idade da estrutura, datada das décadas de
1950 e 1960, é o tipo de
material: ferro fundido.
A estrutura vai sofrendo uma encrustação de
materiais que vão fechando o canal de passagem
d’água.
Já no Jardim São Paulo,
a tubulação de fibrocimento é inadequada por
ser de fácil rompimento,

além de ter sido implantada nos anos 1970.
Nos dois bairros será
colocada a rede de PEAD,
polietileno de alta densidade, com durabilidade
muito maior. A vida útil
desse material é estimada
em 100 anos.
Zappia alerta que as
obras ocorrerão simultaneamente, quando for
possível. No momento,
a autarquia prepara documentações do projeto
junto à Caixa. Quando o
financiamento for liberado, será lançada a licitação
para as obras. Quando elas
forem iniciadas, devem
demandar até dois anos.
O município terá dois
anos de carência antes de
começar a pagar o financiamento, com prazo de
oito anos para saldá-lo.
O diretor explica que

toda linha de crédito deve
ser pleiteada pela prefeitura, com ressarcimento
pela autarquia, pois o
DAE não tem autonomia
financeira para executar
os pleitos.
Ele também salienta
que, apesar de prestes a
ser firmado, o empréstimo é buscado há muito
tempo, dependendo de
várias condicionais. Uma
delas é um índice do município, da capacidade de
endividamento. Quando
Americana chegou num
patamar que permitia
buscar crédito, a linha
disponível já estava concedida, no ano passado.
Agora, a reserva já está
feita, como garante Zappia. A estimativa é que a
documentação para liberação seja concluída até o
fim do mês.
| DC

Regiões terão monitoramento para redução de perdas d’água
O Centro de Reservação
12, que abrange regiões
como o Jardim Brasil e
Antônio Zanaga, receberá
tecnologia para reduzir as
perdas d’água. O mecanismo, que foi implantado no CR-10 e CR-11 nos
últimos anos, deve monitorar as pressões d’água,
indicando em tempo real
as que estiverem muito
acima do normal, evitando o desperdício.
O processo foi explicado pelo diretor geral do

DAE (Departamento de
Água e Esgoto) de Americana, Carlos Cesar Gimenez Zappia.
O objetivo é equalizar
as pressões em patamares
condizentes com as reservações das partes baixas e
das elevadas.
O que acontece no sistema atual é que locais
que deveriam estar com
pressão entre 10 e 12
mca (metros de coluna
d’água) acabam ficando
em 70 mca, com um gas-

to de água muito acima
do normal.
De acordo com o diretor, essa desregulagem
equivale a uma perda de
70% do custo físico-financeiro (o que deixa de
entrar no erário da autarquia) e uma perda real em
torno de 50% de água.
Serão implantados hidrômetros “inteligentes”
que permitem, por um
sistema, identificar as
pressões fora dos parâmetros ideais, fazendo a

regulagem automática – o
que hoje é preciso fazer
manualmente.
Nos locais onde o sistema foi implantado em
2019 essas perdas caíram
pela metade, na estimativa do diretor.
À época, foram implantados cerca de 350 hidrômetros, mas a licitação
abrange o projeto para
identificação da demanda, extensão, materiais,
implantação e trocas.
O orçamento previsto

para a nova contratação
é na ordem de R$ 2,6 milhões, com recursos da
própria autarquia, em
implantação que deve demandar dois anos.
Na região dos bairros
Boer e Bertoni, o processo demandou 30 meses
ao custo de R$ 1,2 milhão
à época.
Zappia salienta que a
dimensão das áreas é parecida, porém, a do CR-12
é mais populosa, numa
estimativa de 20 mil ha-

bitantes (enquanto a anterior abrange bairros que
totalizam cerca de 12 mil).
ÍNDICES
O índice de perdas
d’água no município é
variável, mas a estimativa
atual de Zappia é que esteja na ordem de 45%.
A expectativa é que as
ações venham a garantir
uma redução de 15% a
20%, considerando as intervenções na rede física.
| DC
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O INÍCIO DO CISMETRO
Chico Sardelli (PV) foi às redes sociais nesta quarta-feira (20) para anunciar (foto abaixo) que a gestão
“começa a colocar a Saúde de Americana em ordem”.
O prefeito de Americana se referiu à adesão da cidade
ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Região Metropolitana de Campinas), que passa a oferecer uma rede de especialistas para atendimento das
consultas e exames dos pacientes da rede pública. O
sistema é simples: a cidade pagará um valor, tabelado,
para cada consulta, exame ou procedimento realizado
pelos médicos conveniados. O Cismetro já tem quase
20 cidades consorciadas na região.

O INÍCIO DO CISMETRO (2)
Embora a própria prefeitura tenha divulgado anteriormente,
inclusive em matéria divulgada aqui no TODODIA, de que
a adesão da cidade ao Cismetro começaria a valer partir do
dia 11 de outubro, inclusive já com consultas e outros procedimentos, Chico Sardelli informou ontem que “os atendimentos devem ser iniciados em novembro”. “Assim, damos mais
um passo na solução das questões na área da saúde especializada. Cuidar de nosso povo, este é o caminho”, afirmou o
prefeito de Americana em vídeo nas redes sociais.

BROCHI EM BUSCA DE VERBAS
O vereador Thiago Brochi (PSDB) divulgou ontem ter reunido-se em Brasília (DF) no domingo e segunda (18 e 19) com o
deputado federal Capitão Derrite (PP) e com o senador José
Aníbal (PSDB), para solicitar recursos federais para Americana.
Ao Capitão Derrite, Brochi entregou a documentação necessária para que o município possa receber os recursos e licitar a
aquisição de 60 novas armas para a Gama (Guarda Municipal
de Americana). A ação completa envolve aproximadamente R$
350 mil, destinados pelo deputado a pedido do vereador. Já no
gabinete do senador José Aníbal, Brochi protocolou ofício solicitando R$ 600 mil em recursos para Americana. “São recursos
importantes e por isso fiz questão de solicitar pessoalmente,
vindo a Brasília com meus meios próprios”, explicou o vereador.

TAXA DO LIXO, NÃO
Um requerimento solicitando ao prefeito Rafael Piovezan
(PV) que ingresse na Justiça contra a cobrança da taxa de lixo,
determinada pela lei federal 14.026/2020, foi tema de debate
entre os vereadores de Santa Bárbara na sessão de terça-feira
(19). De autoria do vereador Carlos Fontes (PSL), a proposta
é uma tentativa de evitar que a Casa venha, futuramente,
votar o projeto para cobrança da nova taxa, criado no âmbito
do novo Marco Legal do saneamento e que prevê a cobrança,
pelas prefeituras, pela coleta do lixo urbano.

TAXA DO LIXO, NÃO (2)
“Alguns municípios entraram na Justiça com uma liminar
impedindo que o prefeito mande para a Câmara projeto para
taxa de lixo. Como sou obrigado a votar numa taxa que eu não
quero que o povo pague”, comentou Carlos Fontes. O artigo 3º
da lei que atualiza o Marco Legal do saneamento básico, de
julho do ano passado, determina a regulação de mecanismos
de subsídios para as populações de baixa renda, a fim de possibilitar a universalização do serviço de recolhimento de lixo.

TAXA DO LIXO, NÃO (3)
Quando pautado o projeto em Santa Bárbara, caso votem
contra, os vereadores podem incorrer em improbidade
administrativa, de acordo com o novo marco do saneamento.
Se não enviar para Câmara, por sua vez, o prefeito Rafael
Piovezan é quem pode ser acusado de improbidade.
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Dalben recebe sugestões
de mais de 100 cidades
Deputado de Sumaré preside audiências públicas sobre Orçamento de SP
Divulgação

DA REDAÇÃO
SUMARÉ

Percorrendo diversas regiões paulistas, o deputado
estadual Dirceu Dalben,
do PL de Sumaré, recebeu
sugestões de mais de 100
municípios para composição do Orçamento de 2022
do estado de São Paulo.
Entre agosto e outubro,
Dalben presidiu audiências públicas sobre o orçamento estadual nas regiões
de Campinas, Bauru, São
José do Rio Preto, Barretos
e Ribeirão Preto, e também
atuou em Mococa. O objetivo dos encontros foi ouvir
moradores, seus representantes e lideranças sobre
as demandas locais e regionais, a fim de distribuir
de forma justa os recursos
estaduais entre as cidades
paulistas.
As audiências foram
promovidas pela CFOP
(Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento) da Alesp (Assembleia
Legislativa do Estado de
São Paulo), da qual Dalben
é vice-presidente, e foram
concluídas na última semana.
“Estamos muito satisfeitos com os resultados
desta série de encontros.
A Alesp esteve presente

DALBEN | Presidiu série de audiências em todo o estado

em 16 regiões administrativas do estado e, somente nas reuniões que tive
a oportunidade de presidir, foram mais de 100
cidades
representadas.
A participação popular
é essencial no processo
de desenvolvimento dos
municípios. Para 2022,
os principais pedidos feitos pelos moradores são
investimentos nas áreas
da saúde, infraestrutura/mobilidade urbana e
educação, mas todas as
demandas apresentadas
estão sendo analisadas
com cuidado e atenção
pela nossa Comissão”, comentou Dalben.

O deputado explicou
que todas as sugestões recebidas nas audiências, via
e-mail e/ou WhatsApp da
Alesp, estão sendo compiladas pela CFOP, que fará a
análise dessas demandas
junto ao projeto de lei do
Orçamento do estado (PL
663/2021).
“Com os dados coletados, é possível analisarmos
se as propostas do governo
estadual estão de acordo
com o que a população
precisa. Se necessário, podemos propor alterações,
apresentar emendas parlamentares para garantir que
os recursos arrecadados
pelo nosso estado sejam

revertidos em melhorias
aos municípios, aos moradores”, explicou Dalben.
NÚMEROS
A expectativa é que o Orçamento para o próximo
ano seja 17% maior que o
de 2021, somando um total
de R$ 286,5 bilhões, sendo
R$ 27,5 bilhões destinados
para investimentos em
saúde, educação, segurança pública, habitação,
infraestrutura,
logística,
proteção social, geração
de empregos, entre outras
áreas.
Ainda de acordo com o
Projeto de Lei nº 663/2021,
o governo do estado pretende antecipar a desoneração de ICMS (Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o
próximo ano.
Taxas de medicamentos
e equipamentos de petróleo e gás serão zeradas.
Já as de alimentos e bebidas serão reduzidas de
3,69% para 3,2% e de veículos, de 3,9% para 1,8%,
entre outras.
Além de auxiliar as empresas paulistas neste
período de retomada da
economia, a medida também visa reduzir o custo
dos produtos ao consumidor final.

Programa de Recape Contínuo será ampliado
Emendas parlamentares do deputado estadual
Dirceu Dalben (PL) para
Sumaré estão garantindo
asfalto novo em todas as
regiões da cidade. Nesta
terça-feira (19), a Câmara
aprovou suplementação
no Orçamento do Município um total de R$ 6 milhões vão garantir a ampliação do Programa de
Recape Contínuo. Entre
as vias que serão beneficiadas, em breve, estão a
Avenida Júlio de Vasconcellos (portal), a Rua César Moranza e a Avenida
Luís Frutuoso, além de
bairros das regiões central
e do Picerno.
O Programa de Recape Contínuo é executado
com recursos municipais
e conta com aporte das
emendas parlamentares
de Dalben.
O deputado já destinou R$ 11,4 milhões para
obras de infraestrutura,
pavimentação e recapeamento asfáltico em

Sumaré, sendo que parte
dos recursos já foi transformada em melhorias e
outra parte segue em fase
de liberação pelo governo
do estado.
“Com a aprovação
deste projeto de lei encaminhado pelo prefeito
Luiz Dalben à Câmara,
a Prefeitura de Sumaré
poderá ampliar o Programa de Recape, aplicando
os recursos das nossas
emendas. A meta é atingir
3 milhões de metros quadrados de asfalto novo em
toda a cidade até 2024.
Agradeço aos vereadores
pela agilidade na aprovação das verbas, reconhecendo a importância
dessas obras para a população. É uma satisfação
muito grande poder contribuir com o desenvolvimento de Sumaré e seguimos trabalhando para
que mais investimentos
cheguem à cidade e demais municípios paulistas”, explicou o deputado.

Prefeitura de Sumaré / Divulgação

ASFALTO | Programa segue a todo vapor em Sumaré

O prefeito Luiz Dalben
(Cidadania)
também
agradeceu. “Agradecemos
todo o trabalho e dedicação do nosso deputado
estadual Dirceu Dalben –
sempre nos auxiliando na
construção de uma cidade cada vez melhor –, assim como aos vereadores
que têm nos apoiado para
que Sumaré continue no

caminho do progresso. É
uma união de esforços e
quem ganha é sempre a
população”, ressaltou o
prefeito.
Segundo o chefe do
Executivo, o Programa de
Recape Contínuo já alcançou 1,8 milhão de metros quadrados de asfalto
recuperado em todas as
regiões.
| DR
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Savegnago compra
lojas da rede Paulistão
em Americana e região

Reprodução / Google Street View

Operação, sob avaliação do Cade, inclui 14 unidades
em 7 cidades da RMC e deve gerar 2,5 mil empregos
DA REDAÇÃO
REGIÃO

A rede Savegnago de
Supermercados deve assumir as unidades dos
Supermercados Paulistão em sete cidades da
RMC (Região Metropolitana de Campinas).
O grupo anunciou
uma operação para a
aquisição de 14 lojas do
Paulistão, controladas
pelo Grupo Peralta, no
interior de São Paulo.
A conclusão da transação depende apenas
da aprovação do Cade
(Conselho Administrativo de Defesa Econô-

NA RMC

mica), autarquia federal
vinculada ao Ministério
da Justiça, e responsável
pela defesa da livre concorrência de mercado,

Rede Savegnago diz
que serão investidos
R$ 100 milhões para
adequar os prédios
dando a palavra final
em casos de fusões e
aquisições.
De acordo com a rede
Savegnago, serão investidos R$ 100 milhões

para adequação dos prédios ao padrão rede.
O valor da transação
não foi revelado.
A expectativa é que sejam geradas 2,5 mil novas vagas de emprego.
Com a compra, a rede
Savegnago passará a ter
64 lojas.
“O Savegnago Supermercados e o Grupo Peralta anunciam
operação
envolvendo
compras e vendas simultâneas de ativos
pertencentes às redes. A
conclusão da operação
está sujeita à aprovação
do Cade (Conselho Administrativo de Defesa

PAULISTÃO | Loja da Av. Abdo Najar, em Americana, é uma das 14 na negociação

Econômica), que está
analisando o processo
e publicou edital nº 561
em 18/10/2021”, informou a rede, por meio da
assessoria de imprensa.
“Com mais de 45 anos
de experiência no setor
supermercadista, com
esta aquisição a rede
Savegnago expandirá o
seu ‘core business’ em

novas cidades e se fortalecerá em regiões onde
já opera, alinhado com
o objetivo estratégico
de buscar liderança de
mercado nas praças nas
quais atua”, informou a
nota da rede.
REGIÃO
Na região, o Paulistão possui unidades em

Americana (na Avenida Abdo Najar e na Rua
Washington Luiz, no
Centro), Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa,
Paulínia, Santa Bárbara
d’Oeste, além de Campinas.
Ao todo são 14 unidades negociadas, incluindo ainda as localizadas
em Limeira e Rio Claro.

PROGRAMA SONHO LINDO

DESTAQUE NA INDÚSTRIA

Ambev abre
inscrições
para estágios

Fundadora do ‘Rosa do
Romeu Covolan é eleito um dos 50
mais influentes da indústria do denim Bem’ é destaque na TV

A Ambev, dona de marcas como Brahma, Skol e
Colorado, está com inscrições abertas para mais
programa de estágio para
vagas no Centro de Serviço
Compartilhado da empresa, em Jaguariúna, na RMC
(Região Metropolitana de
Campinas). A empresa oferece estágio regular e uma
modalidade chamada 50+,
para profissionais acima de
50 anos de idade.
Ao todo, são 14 vagas,
sendo 12 para o estágio regular (número que pode
aumentar caso sejam identificadas mais pessoas com
o perfil da companhia na
etapa final) e duas para o
estágio 50+. As vagas são
para a unidade de Jaguariúna, mas a Ambev está
aceitando candidatos de cidades vizinhas como Campinas, Sumaré, Indaiatuba,
Hortolândia, Americana,
Valinhos, Amparo e região.
Em ambos os programas, é necessário estar
cursando o penúltimo ou
o último ano da graduação
de qualquer curso, ou seja,
com formação prevista
para até dezembro de 2023.
Processos seletivos serão
100% online e as inscrições
vão até 31 de outubro, pelo
site da Ambev na plataforma Gupy (https://ambev.
gupy.io/).
| DA REDAÇÃO

O empresário Romeu
Covolan, cofundador e
presidente da Canatiba
Denim Industry, de Santa Bárbara d’Oeste, figura
na lista das 50 personalidades mais importantes
no mundo do denim em
2021, segundo o “Rivet
50” – índice anual elaborado por uma publicação
global especializada sobre
os líderes mais influentes
no desenvolvimento do
negócio de fabricação e
comercialização de jeanswear no mundo. O índice,
divulgado no início do
mês, é considerado um
barômetro para a indústria de denim.
A informação foi divulgada nesta quarta-feira
(20) pelo Sinditec (Sindicato das Indústrias de
Tecelagem, Fiação, e Tecidos de Americana, Nova
Odessa, Santa Bárbara
d’Oeste e Sumaré).
“Nossa admiração ao
empresário Romeu Covolan, por esse grande
reconhecimento como
um dos maiores líderes da
indústria mundial do denin. Nosso setor e nossa
região se orgulham dessa
conquista”, comentou o
presidente do Sinditec,
Leonardo Sant’Ana.
Este ano foram 100
executivos indicados em

Reprodução

LISTA | Publicação põe Covolan entre os 50 no mundo

cinco categorias do “Rivet
50”. A indicação de Romeu
Covolan, na categoria
tecidos/fábricas, partiu
da Lenzing, parceiro internacional da Canatiba,
que também incluiu Maria José Orione, diretora
acadêmica do Denim City
Brasil, entre os representantes da América Latina.
O “Rivet 50” foi compilado por nomeações e votos apresentados por executivos de toda a indústria
de denim. Mais de 16 mil
votos online determinaram os homenageados
internacionais selecionados nas categorias: executivos, designers, cadeia de
suprimentos, fábricas e
agentes de mudança.
A Canatiba mantém três
unidades fabris em Santa

Bárbara, que produzem
mensalmente mais de 11
milhões de metros lineares de tecidos que abastecem o mercado nacional e também países da
Europa, América Latina e
África.
Romeu Covolan foi cofundador, em 1969, do
que viria a ser a Canatiba
Denim Industry. Iniciada
como uma tecelagem, a
empresa no começo se
dedicava à produção de
tecidos para camisas e até
estofados. Hoje, o executivo é a alma criativa por
trás da Canatiba.
Todo o desenvolvimento de produtos da tecelagem passa por ele – figura
reconhecida nos eventos
nacionais e internacionais do setor. | DA REDAÇÃO

A empresária da setor
têxtil Maria Fernada Grecco Meneghel, presidente
do Instituto Rosa do Bem,
é o destaque da edição
desta quinta-feira (21)do
Programa “Sonho Lindo”,
exibido pela TV TodoDia.
No programa, a apresentadora Sílvia Cruz recebeu
a fundadora do movimento Rosa do Bem, que desde 2011 é referência em
Americana na promoção
de ações de prevenção e
melhora de qualidade de
vida da mulher, sobretudo
no “Outubro Rosa” – mês
dedicado ao combate ao
câncer de mama.
“A entrevista foi emocionante. Tivemos o prazer de
te recebê-la no estúdio da
TV TODO DIA e a produção do programa está em
festa com sua presença”,

antecipou a apresentadora
Sílvia Cruz.
O bate-papo vai ao ar
nesta quinta, pelo canal
14.1 digital da TV TodoDia,
com reprise aos sábados às
15h30.
CAMINHADA
Este ano, a caminhada
promovida pelo Rosa do
Bem, que já se tornou tradicional no calendário do
“Outubro Rosa” de Americana, será no próximo domingo (24).
A concentração será às
8h30, no CCL (Centro de
Cultura e Lazer), para a largada da “Caminhada por
Amor à Vida”, a 11ª campanha de prevenção ao câncer de mama e qualidade
de vida promovida pelo
Rosa do Bem.
| DA REDAÇÃO
TodoDia Imagem

NA TV | Maria Fernanda e a apresentadora Sílvia Cruz
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TRABALHO

Feira virtual de empregos
oferece vagas até amanhã
Evento da Unisal, em parceria com prefeitura, registra 1.387 oportunidades
Arquivo

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Iniciada na última segunda-feira (18), a oitava edição da “Feira da
Empregabilidade”
da
Unisal, em Americana,
está oferecendo mais de
1,3 mil vagas de trabalho
até amanhã (22) para
candidatos de toda a região. O evento é realizado de forma virtual, com
as oportunidades sendo
divulgadas diariamente
durante “lives” com especialistas promovidas
diariamente, das 18h às
19h, no canal “Extensão
Unisal” no YouTube.
A feira é realizada em
parceria com a PAT (Posto de Atendimento ao
Trabalhador) da Prefeitura de Americana e a
TG-RH.
O principal objetivo
do evento é incentivar a
oferta de emprego, sobretudo nesse momento
de altos índices de desemprego e baixa atividade econômica devido
à pandemia.
Além da oferta de vagas, a feira oferece lives
sobre os mais variados
assuntos, como “Empre-
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Casa é interditada após
incêndio em botijões
A equipe da Defesa
Civil de Americana interditou, na tarde desta
quarta-feira (20), uma
residência na Rua Diogo
de Faria, região do Cordenonsi, após ocorrência
de incêndio no local. Não
houve registro de feridos.
O coordenador da Defesa Civil, João Miletta,
fez a vistoria e interditou
o imóvel por precaução.
“O Corpo de Bombei-

ros controlou o incêndio,
mas interditamos a casa
porque o fogo destruiu
tudo, mas ninguém ficou
ferido. A causa foi o botijão de gás”, disse João
Miletta.
Segundo nota da Prefeitura de Americana, o
imóvel passará por avaliação de engenheiro
para levantar o laudo das
condições da residência.

| DA REDAÇÃO

Prefeitura de Americana / Divulgação

TRABALHO | Feira de Empregabilidade da Unisal oferece oportunidades até amanhã

gabilidade”, “Não faço o
que amo, e agora?”, “Perfil comportamental”, en-

Vagas são oferecidas
durante lives diárias
realizadas no canal
da Unisal no Youtube
tre outros, que podem
ser assistidas no canal

de extensão da Unisal no
YouTube.
Até esta quarta-feir
(20), segundo a Prefeitura ded Americana, já foram ofertadas um total
de 1.387 vagas. Dessas,
316 foram disponibilizadas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador.
“Muito
importante essa nossa parceria
com o Unisal porque
vivemos um momento
positivo de grande nú-

mero de vagas ofertadas
pelo mercado, ao mesmo tempo que temos
ainda um número considerável de desempregados. Fazer essa ponte
é essencial pois conecta os dois lados e ajuda
a resolver, ao mesmo
tempo, um problema
social e outro econômico”, avalia o secretário
adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

INCÊNDIO | Botijões causaram fogo que destruiu casa

ACOLHIMENTO FAMILIAR

Associação proporciona lar temporário a crianças
RENATO PEREIRA
AMERICANA

Em 22 de dezembro do
ano passado, o pequeno
Eduardo chegou à casa da
família Sanches Limeira,
de Americana, medindo
33 centímetros e pesando
1,9kg, depois de passar
45 dias na UTI (Unidade
de Tratamento Intensivo)
Neonatal. Eduardo nasceu prematuro e, rejeitado pela mãe biológica, foi
deixado no hospital para
adoção. Até que o menino
encontrasse um lar definitivo, a assistente social Rutineia Sanches Limeira, o
marido, Francisco Eraldo,
e os filhos Ana Júlia, de 14
anos, e Wesley, de 22, ficaram responsáveis por cuidar dele por sete meses.
Eduardo foi o primeiro bebê a fazer parte do
serviço de Acolhimento
Familiar de Americana,
assim como a família de
Rutineia foi a primeira a
acolher uma criança pelo
serviço na cidade.

Implantado em 2019
pela Apam (Associação
de Promoção e Assistência Social de Americana),
o programa tem como
finalidade oferecer lares
temporários a crianças e
adolescentes afastados do
convívio familiar por meio
de medida protetiva.
“Sempre tem aquelas
pessoas que acham uma
loucura, mas também tem
as pessoas que gostam de
acolher. Teve muita gente
que recebeu muito bem
o Eduardo aqui em casa
No começo eu procurei
saber o que era o projeto e ele era tão frágil que
tinha medo de pegá-lo,
mas logo o Eduardo passou a fazer parte da nossa
rotina”, comenta Wesley
Gabriel Sanches Coelho,
irmão provisório do bebê.
“Eu definiria o projeto
como sendo uma possibilidade de se envolver
em um propósito imenso
para ajudar uma criança e
ser transformado por ela.
Você transforma a vida da

Divulgação

APOIO | Família Sanches Limeira acolheu o bebê Eduardo

criança, mas ela transforma a sua também. Você dá
amor, mas recebe muito
amor de volta”, comenta.
No último dia 14, um
projeto da vereadora Professora Juliana (PT) que
institui o “Dia da Família
Acolhedora Americanense” foi aprovado por unanimidade na Câmara. A
proposta volta a ser discutida hoje pela Casa, que
deve confirmar a decisão.
A intenção é que o dia

31 de maio de todo ano sejam desenvolvidas ações
educativas, com participação do Poder Público,
da iniciativa privada e do
terceiro setor sobre o serviço de acolhimento.
“Fizemos esse projeto
no sentido de dar maior
visibilidade a esse serviço que é desenvolvido
pela Apam. Além de ser
mais produtivo para o desenvolvimento pleno da
criança e do adolescen-

te, o programa também
é interessante do ponto
de vista do orçamento do
municipal em relação ao
acolhimento institucional, já que é menos custoso ao município”, explica a
vereadora.
“Temos hoje três famílias disponíveis para acolhimento e uma criança
beneficiada pela programa. Desde o início do
serviço, já acolhemos três
crianças”, conta a psicóloga Patrícia Capel, coordenadora de Serviço de
Acolhimento e Família
Acolhedora.
De acordo com ela, as
famílias interessadas em
fazer parte do programa
podem se credenciar junto à Apam e, depois de
apresentada a dinâmica
do acolhimento, passam
por uma capacitação com
uma equipe técnica da
entidade, para receber as
crianças e adolescentes
beneficiados, por até 18
meses.
“As famílias são entre-

vistadas, visitadas e capacitadas. Esse processo dura, em média, dois
meses. Podem participar
maiores de 21 anos, que
tenham ao menos 16 anos
de diferença do acolhido e
com disponibilidade afetiva”, explica.
Pessoas solteiras e famílias homoafetivas também podem fazer parte da
iniciativa.
Os interessados escolhem o perfil que estão
dispostos a receber e,
surgindo um caso, passam a ser responsáveis
temporariamente
pelo
menor.
“Algumas crianças são
PcD (pessoas com deficiência) ou então o caso é
de adoção de irmão e nem
todo mundo tem disponibilidade nessas situações”,
diz Patrícia. “Tanto as famílias de origem quanto
as acolhedoras são acompanhadas pelo serviço e
pelo juiz da Vara da Infância e Juventude e os casos
avaliados mensalmente”.

Quinta, 21 de Outubro de 2021
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LEGISLATIVO

Contra Lira, Câmara rejeita ‘PEC do MP’
Em derrota para o presidente, Casa barra ampliar interferência do Congresso no Conselho do MP
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Em uma derrota do
presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), o plenário
da Casa rejeitou na noite
desta quarta-feira (20) a
PEC (proposta de emenda
à Constituição) que, entre
outros pontos, amplia a
influência do Congresso
no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público). Faltaram 11 votos.
O texto do relator Paulo
Magalhães (PSD-BA) foi
rejeitado por 297 votos a
favor e 182 contra -para
passar, a PEC precisava
do apoio mínimo de 308
deputados (de um total
de 513).
Os deputados votariam o texto original, do
deputado Paulo Teixeira
(PT-SP), mas Arthur Lira
encerrou a sessão após
conversar com alguns
parlamentares.
Segundo líderes do
centrão, havia os votos
necessários para aprovar
a medida, bandeira de Arthur Lira, mas houve traições na reta final.
A PEC é criticada por
ampliar o número de indicações de Câmara e

Senado no órgão, o que
é visto como uma brecha
para aumentar a interferência política órgão
responsável por realizar
a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público
e de seus membros.
Procuradores e promotores eram contra a medida, afirmando que Lira
e o centrão promoviam
uma “PEC da vingança”
contra o Ministério Público, já que políticos desse
grupo, incluindo Lira,
foram alvos de investigações, principalmente na
Lava Jato.
Paulo Teixeira afirmou
que ainda há esperança
que a Câmara aprove o
texto original da PEC, em
votação que pode ocorrer
nesta quinta, mas mesmo
integrantes do centrão dizem não acreditar nessa
possibilidade.
“Na verdade, o que prevaleceu nessa discussão
foi uma fake news, porque
tem poderes que resistem
ao controle. E em uma
democracia não existe
poder sem controle”, disse o petista, em entrevista
à TV Câmara, apesar de
o Ministério Público não
ser um poder.

Michel Jesus / Câmara dos Deputados

EMENDA | Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou a PEC nesta quarta-feira

O CNMP é integrado
por atores de diferentes
ramos do Judiciário, do
Ministério Público e da
advocacia e tem histórico de arquivamento de
processos de grande repercussão. A composição
heterogênea do colegiado
dificulta a construção de
consensos e leva ao adiamento de diversos julgamentos importantes.
Desde que iniciou as

PANDEMIA

atividades, em 2005, o
conselho autuou 6.150 reclamações disciplinares.
Do total, 307, menos de
5%, resultaram em punição a promotores e procuradores, sendo 22 casos
de demissão, pena mais
dura que o CNMP pode
impor.
Os defensores da PEC
alegam que é necessário
promover alterações no
órgão para torná-lo mais

eficiente. O presidente da
Câmara, Arthur Lira, disse
que a ideia visava levar ao
“fim da impunidade em
um órgão muito forte”.
Associações de classe
do Ministério Público,
por sua vez, dizem que a
PEC em discussão representava uma tentativa de
ingerência política no órgão que pode acabar com
a autonomia e independência da carreira.

CORONAVÍRUS

Comitê estuda criar indicadores para Covid: Brasil supera 50% da
flexibilizar uso de máscaras em SP população totalmente vacinada
O comitê científico do
governo de São Paulo estuda estabelecer indicadores para ajudar as autoridades a decidirem se
flexibilizam ou não o uso
de máscaras no estado
durante a pandemia de
Covid-19. A cobertura vacinal da população, o nível de transmissão do vírus e o número de novos
casos e de internações
são alguns dos parâmetros que devem ser utilizados, disse o coordenador-executivo do órgão,
João Gabbardo.
O grupo irá propor à
administração estadual
que leve em conta esse
conjunto de critérios na
hora de debater o fim do
uso obrigatório de máscaras em São Paulo.
O anúncio foi feito durante entrevista coletiva
no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, nesta quarta-feira (20).
Gabbardo afirmou que os
indicadores não deter-

Arquivo / TodoDia Imagem

PROTEÇÃO | Máscara é essencial no combate à Covid

minarão uma data para
o fim da obrigatoriedade, mas irão apontar um
momento ideal para que
o uso não seja exigido em
algumas situações, começando por ambientes externos sem aglomeração.
O coordenador disse
também que ainda não é
o momento para a flexibilização, apesar dos indicadores já apresentarem
números positivos.
“Nós vamos continuar
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mantendo essa segurança, o avanço gradativo,
para que nós não tenhamos que repetir aquilo
que alguns países fizeram, flexibilizaram precocemente e tiveram que
retroceder”, disse.
Mesmo após a pandemia, o comitê científico
pretende manter a obrigatoriedade do uso de
máscaras em alguns contextos, como ambientes
hospitalares. | FOLHAPRESS

Após nove meses do
início da campanha de
imunização contra a covid-19, o Brasil ultrapassou nesta quarta-feira
(20) a marca de metade
de sua população com
vacinação
completa
contra a doença. Até o
momento, 107.407.959
brasileiros tomaram a
segunda dose ou a dose
única, o equivalente a
50,35% da população do
país. O levantamento é
do consórcio de veículos
de imprensa, com base
nos dados fornecidos
pelas secretarias estaduais de saúde.
Segundo dados divulgados pela plataforma Our World in Data,
ligada à Universidade
de Oxford e referência
mundial em estudos estatísticos sobre a pandemia, o Brasil está atrás
de países como Uruguai
(74,86%), Chile (74,81%,
Camboja
(74,45%),

China (72,56%), Israel (64,91%), Mongólia (64,18%), Cuba
(60%), Estados Unidos (56,34%), Equador
(56,08%) e Argentina
(54,29%), entre outros.
MORTES
O Brasil registrou
401 mortes por Covid e
15.729 casos da doença,
nesta quarta-feira (20),
dia em que atingiu 50%
da população totalmente imunizada. Com isso,
o país chegou a 604.303
vidas perdidas para a
Covid e 21.680.272 pessoas infectadas.
Com os dados desta
quarta, a média móvel
de mortes entrou em estabilidade, ou seja, não
teve variações (aumento
ou redução) superiores a
15%. Agora ela é de 380
óbitos por dia, queda de
13% em relação a duas
semanas atrás.
| FOLHAPRESS

GIRO

Carnaval de SP já
vende ingressos
A venda de ingressos
para os desfiles
das escolas de
samba de 2022 no
Sambódromo do
Anhembi começou
nesta quarta-feira
(20), pela internet.
A realização do
Carnaval na capital
paulista ainda
depende de uma
liberação final da
Prefeitura de São
Paulo, gestão Ricardo
Nunes (MDB), por
causa da pandemia
de Covid-19. Os
valores dos ingressos
variam conforme o
setor, modalidade
e dia de desfile, e
todos com direito
a meia-entrada.
Para o Grupo
Especial, nos dias
25 e 26 de fevereiro,
os ingressos para
arquibancada variam
de R$ 90 e R$ 190.
Já para o Grupo de
Acesso 1, em 27 de
fevereiro, o preço é
de R$ 50, e para o
Grupo de Acesso 2,
no dia 28, R$ 10. O
Desfile das Campeãs
será em 5 de março.

Vice do PSDB-SP
vai apoiar Leite
Vice-presidente do
diretório paulista
do PSDB, Evandro
Losacco decidiu
apoiar Eduardo Leite
na disputa contra
João Doria e Arthur
Virgílio na prévia
nacional tucana,
marcada para 21
de novembro. Ele
divulgou uma carta
com oito motivos
para explicar
a escolha pelo
governador do Rio
Grande do Sul. As
qualidades de Leite
listadas por Losacco
são: identidade
com o PSDB,
social-democrata,
respeito à história e
às lideranças, gestão
de qualidade, apoio
popular, é a melhor
via e é o presidente
que o Brasil precisa
(capacidade de
diálogo para romper
polarização).Exdeputado, Losacco é
próximo de José Serra
e Geraldo Alckmin,
figuras históricas do
tucanato paulista.
O segundo decidiu
deixar o partido após
atritos com Doria
e deve disputar o
governo do estado.
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INVESTIGAÇÃO NA PANDEMIA

CPI pede punição de
Bolsonaro por crimes
contra a humanidade

Edilson Rodrigues / Agência Senado

Relator deixa de fora acusações de homicídio e
genocídio contra presidente; texto ainda será votado
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Após quase seis meses de investigação, com
mais de 600 mil mortos
pela Covid no Brasil e
uma contestada conduta do governo federal na
pandemia, a CPI instalada
pelo Senado para investigar as ações e omissões
da gestão Jair Bolsonaro
diante da doença chegou
à reta final com a proposta de punição do presidente da República por
nove crimes. O relatório
final apresentado nesta quarta-feira (20) pelo
senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da
CPI da Covid, sugere que
Bolsonaro seja indiciado,
dentre outras, sob as acusações de prevaricação,
charlatanismo,
crimes
contra a humanidade e de
responsabilidade.
A votação do documento na comissão - composta por 11 titulares, dos
quais 7 formaram um
grupo que atuou em conjunto para chegar ao texto final - deve ocorrer no
próximo dia 26.
Instalada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
após determinação do
ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís
Roberto Barroso, que
atendeu ao pedido de um
grupo de senadores, a CPI
não tem, por si só, poder
de impor as responsabilizações jurídicas. Mas
seu trabalho será levado
à PGR (Procuradoria-Geral da República), a quem
cabe avaliar eventuais

medidas cabíveis contra
Bolsonaro.
Depois de um mal-estar nos últimos dias no
G7, grupo majoritário do
colegiado, diante de vazamentos no texto em preparação por Renan, um
acordo entre os senadores acabou levando à inclusão de 66 pessoas e de
duas empresas (Precisa e
VTC Log), por um total de
23 crimes, no relatório final apresentado.
Na lista estão 11 pessoas ligadas à Prevent Senior, incluindo médicos
e seus donos - ao longo
da comissão, a empresa
foi acusada, dentre outros pontos, pela distri-

Após aprovação na
comissão, relatório
será encaminhado à
análise da PGR
buição do chamado “kit
Covid” a pacientes e de
testes feitos em pessoas
internadas em unidades
hospitalares sem autorização prévia. Em relação
ao relatório final, Renan
recuou e mudou alguns
pontos do texto que vinha
preparando - e que contava com 70 pessoas e duas
empresas na sugestão de
indiciamento.
O relator também retirou a recomendação de
indiciar Jair Bolsonaro
pelos crimes de genocídio contra a população
indígena e homicídio.
Com isso, a proposta de
responsabilização do pre-

sidente passou a contar
com 9 tipificações de crimes - eram 11.
MAIS CRIMES
Além de prevaricação,
charlatanismo,
crimes
contra a humanidade
(nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos, do
Tratado de Roma) e de
responsabilidade
(previsto na lei 1.079/1950,
por violação de direito
social incompatibilidade
com dignidade, honra e
decoro do cargo), Renan
decidiu atribuir a Bolsonaro os crimes de epidemia com resultado, infração de medida sanitária
preventiva, incitação ao
crime, falsificação de documento particular e emprego irregular de verbas
públicas.
Parte dos senadores,
como Omar Aziz (PSD-AM), presidente da comissão, discordava de
apontamentos da minuta
do parecer de Renan. O
texto, por isso, foi alterado após conversa dos parlamentares que terminou
na noite de terça (19).
Renan também desistiu de incluir a proposta
de indiciamento do senador Flávio Bolsonaro
(Patriota-RJ) pelo crime
de advocacia administrativa e improbidade administrativa, por ele ter intermediado uma reunião
de representantes da
Precisa Medicamentos
no BNDES. O filho mais
velho do presidente Bolsonaro vai responder, se
a sugestão de Renan for
aceita pelos órgãos comArquivo / TodoDia Imagem

CULPA, EU? | Jair Bolsonaro voltou a atacar os membros da CPI nesta quarta-feira

VIVA VOZ | O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, durante leitura do relatório ontem

Flávio imita gargalhada do pai ao reagir a relatório
O senador Flávio Bolsonaro
(Patriota-RJ)
afirmou que o presidente Jair Bolsonaro vai
responder com gargalhadas às imputações de
crimes e a proposta de
indiciamento que estão
presentes no relatório final da CPI da Covid. Flávio chegou a demonstrar na prática como
petentes, apenas pelas
ações de disseminação
de fake news, tipificada
no crime de incitação ao
crime.
Dois de seus irmãos, o
vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e o deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), também seguem incluídos no
relatório, com propostas
de indiciamento por esses crimes.
OUTROS INDICIADOS
No relatório final, além
do presidente Jair Bolsonaro, há propostas de
indiciamento de quatro
ministros, três ex-ministros, duas empresas, empresários e médicos que
defendem tratamentos
ineficazes.
Após conversa com colegas, Renan também deixou de apontar o crime de
incitação ao crime, por

seria essa gargalhada.
“Eu acho que ele recebeu da seguinte forma:
você conhece aquela
gargalhada dele? Hahaha [gargalha forçadamente para imitar a risada do presidente]. Não
tem o que fazer de diferente disso”, afirmou.
Ainda nesta quarta, o
filho mais velho do predisseminar fake news, e
retirou o pastor Silas Malafaia da lista de pedidos
de indiciamento.
Também excluiu da lista Emanuel Catori, sócio
da Belcher Farmacêutica,
antes citado por suposto
crime de improbidade administrativa, além
do presidente da Funai,
Marcelo Augusto Xavier
da Silva (genocídio indígena), e o secretário
especial da Sesai (Saúde
Indígena), Robson Santos da Silva (genocídio
indígena).
Dividido em 16 capítulos, o relatório tem 1.180
páginas. O texto sugere a
aprovação de 17 projetos
de mudança em leis e na
Constituição, como para
criar crime por difusão de
fake news e pensão especial aos jovens órfãos da
pandemia.
Estão na lista de pedi-

sidente fez uma transmissão ao vivo, na qual
atacou o relator Renan
Calheiros
(MDB-AL).
Chamou o senador alagoano de “bandido”
repetidas vezes e disse
que ele joga o nome do
Senado no lixo. Flávio
também disse que o relatório inaugura a era
das “antinews”.
| FP
dos de indiciamento os
ministros Braga Netto
(Defesa), Onyx Lorenzoni
(Trabalho e Previdência)
e Marcelo Queiroga (Saúde). Além deles, o líder
do governo na Câmara,
Ricardo Barros (PP-PR) e
os ex-ministros Eduardo
Pazuello, Ernesto Araújo
e Osmar Terra (MDB-RS).
Renan ainda pede investigações contra médicos e empresários ligados à Prevent Senior,
membros do suposto
gabinete paralelo de assessoramento de Bolsonaro, pessoas que teriam
divulgado fake news na
pandemia.
As empresas Precisa
Medicamentos, responsável por negociar a Covaxin, e a VTC Log, que
têm contratos de armazenamento de produtos da
Saúde, são as únicas que
Renan pede para indiciar.

Presidente ataca CPI e diz não ter culpa de nada
O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar
a CPI da Covid nesta
quarta-feira (20), desta
vez no dia e horário em
que o relatório final da
comissão era lido pelo
senador Renan Calheiros (MDB-AL).
“Como seria bom se
aquela CPI tivesse fazendo algo de produtivo
para nosso Brasil. Tomaram tempo de nosso
ministro da Saúde, de

servidores, de pessoas
humildes e de empresários”, afirmou.
“Nada produziram, a
não ser o ódio e o rancor
entre alguns de nós. Mas
sabemos que não temos
culpa de absolumente
nada, fizemos a coisa
certa desde o primeiro
momento”, disse o presidente em discurso durante evento no interior
do Ceará.
Ao contrário do que

disse, Bolsonaro desde
o início da disseminação do novo coronavírus
tem falado e agido em
confronto com as medidas de proteção, em especial a política de isolamento da população.
Bolsonaro participou
de evento em Russas
(CE). Em meio ao discurso do presidente,
apoiadores proferiram
xingamentos a Renan,
algoz do governo.
| FP

BRASIL+MUNDO

Quinta, 21 de Outubro de 2021

09

ADMINISTRAÇÃO

Governo confirma Auxílio Brasil em novembro
Ministro da Cidadania anuncia reajuste de 20% do novo programa social em relação ao antecessor Bolsa Família
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou
nesta quarta-feira (20)
que o programa social
Auxílio Brasil terá seus
recursos reajustados em
20% em relação ao antecessor Bolsa Família.
Além disso, disse que a
fila de espera observada
hoje será zerada até o
fim do ano. “Os 20% não
são em cima de um valor
unitário, mas sim sobre
a execução de todo o
programa permanente,
o Auxílio Brasil, que começa a ser pago no mês
de novembro”, disse o
ministro, em declaração
no Palácio do Planalto.
As declarações foram
dadas sem detalhamento de como o plano será
executado e qual a engenharia financeira planejada. O ministro não
quis ficar para responder
perguntas. Durante o
pronunciamento, Roma

afirmou que o programa
não será financiado por
meio de créditos extraordinários. O mecanismo é
previsto pela Constituição e libera gastos fora
da regra do teto (que limita o crescimento das
despesas do governo)
em casos de imprevisibilidade e urgência.
Isso não significa, no
entanto, que o programa

Ministro não explica,
no entanto, de onde
sairá o dinheiro para
o pagamento
ficará necessariamente
dentro do teto. O titular
da Cidadania afirmou
que ainda há uma negociação em curso para
inserir um aval para os
pagamentos na PEC (proposta de emenda à Constituição) dos precatórios,
mas não deu detalhes.

A PEC dos precatórios
tinha previsão de votação nesta semana em
comissão da Câmara dos
Deputados, mas já houve dois adiamentos. O
relator da proposta, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), esteve
no Palácio do Planalto
nesta quarta.
Na terça, Roma visitou
o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).
Nesta quarta, o ministro Paulo Guedes (Economia) também teve
encontro com Lira. O
governo prevê um pagamento temporário e
estimava até o começo
da semana a liberação
de até R$ 30 bilhões fora
do teto para financiar
o programa. De acordo
com auxiliares palacianos, cálculos nesta quarta já indicavam um valor
superior a R$ 36 bilhões.
Inicialmente, o governo havia anunciado uma
coletiva de imprensa
sobre o tema com o mi-

MINISTRO

Paulo Guedes nega populismo e
defende ‘licença para gastar’
Após forte repercussão negativa da proposta
em estudo pelo governo
para fazer gastos sociais
por fora das regras fiscais,
o ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou
nesta quarta-feira (20)
que o governo quer ser
popular, não populista.
Ele, no entanto, apresentou ideia em estudo pelo
governo que pode furar
o teto, regra que limita o
crescimento das despesas
públicas.
Em evento promovido
pela Abrainc (Associação
Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), o
ministro afirmou que a
discussão sobre o novo
programa social do governo, o Auxílio Brasil, envolve duas possibilidades
no momento: revisar os
índices de correção que
impactam o teto de gastos ou pedir uma licença
para fazer um gasto temporário até o fim de 2022.
Ele não deixou claro
como seriam esses mecanismos, mas indicou
que podem ser por fora
do teto.
O novo programa foi
anunciado nesta quarta
pelo ministro da Cidadania, João Roma, disse
que todas as famílias con-

Arquivo / TodoDia Imagem

‘POPULAR’ | O ministro da Economia, Paulo Guedes

templadas vão receber no
mínimo R$ 400 até dezembro de 2022. O benefício deve ser temporário
e pago ao longo de 2022,
quando o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido)
tentará a reeleição.
Roma afirmou que o
programa não será financiado por meio de créditos extraordinários. O mecanismo é previsto pela
Constituição e libera gastos fora da regra do teto
(que limita o crescimento
das despesas do governo)
em casos de imprevisibilidade e urgência. A fonte
dos recursos, porém, não
foi apresentada.
No evento, Guedes afirmou que o governo tem

compromisso com os
mais pobres, que foram
impactados pela elevação
de preços de alimentos
e energia, mas também
tem compromisso fiscal.
“Queremos ser um governo reformista e popular, e não um governo
populista. Os governos
populistas estão desgraçando seus povos na
América Latina”, disse o
titular da Economia. De
acordo com o ministro, o
plano original do governo previa a aprovação da
reforma do IR, que serviria de compensação para
o novo gasto social, e da
proposta que limita gastos com precatórios.
| FOLHAPRESS

Valter Campanato / Agência Brasil

FALA | O ministro da Cidadania, João Roma, durante anúncio do programa Auxílio Brasil

nistro. Depois, o evento
foi transformado em um
pronunciamento.
De acordo com o ministro, a engenharia do
Auxílio Brasil será feita de
tal forma que nenhuma
família beneficiária rece-

ba menos do que R$ 400
até o fim de 2022. Roma
disse que o valor será alcançado com a ajuda de
um benefício transitório
até o fim de 2022.
“Estamos estruturando um benefício tran-

sitório, que funcionaria
até dezembro do próximo ano, que teria por
finalidade equalizar o
benefício para que nenhuma dessas famílias
receba menos do que R$
400”, afirmou.
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INFANTIL

Clássico no teatro

Musical “O Gato de Botas”
tem apresentação gratuita em
Nova Odessa nesta sexta-feira
Fotos: Divulgação

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

O clássico musical
infantil “O Gato de Botas” será apresentado
em sessão única e com
entrada gratuita, nesta
sexta-feira (22), às 15h,
no Teatro Municipal Divair Moreira, em Nova
Odessa.
O evento será realizado respeitando todos
os protocolos sanitários
contra a Covid-19, com

Apresentação
única no Teatro
Municipal terá
entrada gratuita
uso obrigatório de máscaras no local. O limite
de vagas no teatro para
essa apresentação será
de 120 lugares, com reserva antecipada através do site sympla.
Com classificação livre para todas as idades,
a peça é uma produção
da companhia de teatro
Sia Santa de Campinas,
que conquistou o Prêmio por Histórico de
Teatro
Infantojuvenil
no Estado de São Paulo.
Circulando por sete
cidades da RMC (Região Metropolitana de
Campinas), Nova Odessa já foi contemplada
com duas apresentações do clássico musical infantil “Pinóquio”,
em agosto deste ano.
“E, atendendo ao pedido do prefeito José

CENA DO ESPETÁCULO | Inspirado no clássico francês de Charles Perrault, musical foi adaptado pela companhia de teatro Sia Santa, de Campinas

Schooder, o Leitinho, a
companhia presenteia
novamente a cidade
com mais uma apresentação gratuita para a
população”, disse o responsável pela Diretoria
de Cultura da cidade,
Cadu Pinotti Junior.
MUSICAL
Inspirado no clássico
francês de Charles Perrault, o musical conta
com a adaptação e direção de Crispim Júnior. Trilha sonora de
Albano Sales e Gláucia
Telles. Cenografia de
José Roverato. Figurinos de Hugo Marinelli.

Direção artística de Jorge Fantini. Bonecos de
Marcos Laporte. Com
elenco e técnicos compostos por Bete Bastos,
Priscila Martins, Rose
Braga, Ricardo Peregrino, Vítor Olivéro, Lucas
Matheus, Pedro França,
Adamys Susan, Sílvio
Leme, Darcy Rodriguez,
Nilson Garcia, Dayane
Mateus, Michele Batista, Valéria Rachel e
Wanderley Francisco.
Mais
informações
podem ser obtidas na
Diretoria de Cultura
da Prefeitura de Nova
Odessa ou pelo Instagram do departamento.
Prefeitura de Hortolândia /Divulgação

O GATO DE BOTAS | Espetáculo tem classificação livre para todas as idades

HORTOFEST

Música, gastronomia e lazer
agitam parque de Hortolândia
DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

FESTA NA PRAÇA | Parque Chico Mendes terá várias tividades para toda a família

A Prefeitura de Hortolândia realiza o HortoFest de sexta a domingo
no Parque Socioambiental Chico Mendes, com
apresentações musicais,
gastronomia e lazer. O
evento acontecerá nesta
sexta-feira (22), das 16h
às 22h, e no sábado e domingo (23 e 24), das 12h
às 22h, e integra, ainda,
a programação “Movimento Rosa” de conscientização sobre câncer de mama. O evento
seguirá os protocolos

sanitários com o uso
obrigatório de máscara e
distanciamento.
PROGRAMAÇÃO
Para os apreciadores
de música, haverá programação com atrações
de diferentes gêneros,
como gospel, rock, pop,
sertanejo e MPB. Um dos
destaques da programação é o Quinteto Cultura,
formado por servidores
da Secretaria de Cultura,
que se apresentará no
domingo, às 15h.
Na Praça de Alimentação, terá barracas de bebidas, massas, culinária

japonesa, pastel, hambúrguer artesanal, churrasco, churros, sorvete,
entre outras opções.
Haverá também diversão para as crianças no
Espaço Kids, onde poderão brincar no pula-pula,
cama elástica, escorregador e piscina de bolinhas.
O espaço terá ainda barracas de algodão-doce,
pipoca e milho.
Para incentivar o empreendedorismo, haverá um espaço com 15
artesãos que produzem
artigos feitos com porcelana, feltro, madeira e
patchwork.
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Ainda que os obstáculos
sejam inúmeros e alguns
desses aparentemente
intransponíveis, continue em frente,
porque pela natureza e ritmo do seu
andar as coisas se definirão. É tudo
um processo, cheio de capítulos.

LEÃO | 22/7 a 22/8
As tormentas acontecem por diversos
motivos, que nem
sempre estão sob seu domínio. Neste
momento, há a perspectiva de tormentas dentro dos relacionamentos
significativos, mas seria melhor que
você não as iniciasse.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Poderia tudo funcionar
direito como todos os
dias, ou como deveria, mas há dias,
como hoje, em que parece haver uma
conspiração contra seu bem-estar.
Não há conspiração, mas que há
coincidências, isso há.

TOURO | 21/4 a 20/5
A calmaria virá depois
da tormenta, mas em
primeiro lugar é preciso
se munir de recursos e passar através
dessa. Tormentas acontecem por vários motivos, mas dessa vez o motivo
principal é tudo ser mais justo.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
É insuficiente ter ideias,
isso qualquer pessoa
consegue. Suficiente
seria que a maior parte das ideias se
transformasse em prática, e que a
prática conduzisse às obras consumadas. Aí sim seria viver.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Evite estacionar naquilo
que você faz automaticamente, sem prestar atenção, e se
lance à aventura da vida prospectando
novos caminhos, desafios que façam
sua alma ficar atenta e querer mais
da vida.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Em muitos casos, e
apesar das intensas
emoções experimentadas interiormente, não é possível nem
tampouco desejável fazer as intervenções que sua alma gostaria. Porém,
uma válvula de escape há de haver.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Há coisas que precisam
acabar o quanto antes,
porque sua alma não
poderia entrar no futuro promissor
carregando assuntos sem conclusão
que, depois, atrapalhariam muito
mais do que o fazem na atualidade.
Melhor não.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Não importa quão bem
você faça o que fizer,
sempre haverá, por aí,
algum espírito de porco disposto
a criticar e dar sermão. Portanto,
faça o que tiver de fazer de acordo
com seu desejo e ao alcance de seu
conhecimento.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Coordenar as pessoas é
uma tarefa e tanto, mas
se isso ficou em suas
mãos, se muna o quanto antes de uma
dose extra de flexibilidade, porque as
coisas andam tensas para todo mundo, dificultando os entendimentos.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Quando as pessoas
começarem a deixar sua
alma inquieta e nervosa, se não puder
tomar distância lance mão do bom
humor, porém, não daquele ferino e
cheio de ironias, que só colocaria mais
lenha na fogueira.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Este é um daqueles
momentos em que
sua alma empaca e se
relaciona com tudo e todos através
da teimosia, que é muito valiosa em
alguns momentos, raros, diga-se de
passagem, mas que também pode ser
muito destrutiva.

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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EMA 2021

MTV: 5 brasileiros
concorrem como
melhor artista
As cantoras Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, Manu
Gavassi e Pabllo Vitar são os indicados à premiação
Reprodução/Instagram

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

As cantoras Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, Manu
Gavassi e Pabllo Vittar
concorrem como melhor
artista brasileiro no MTV
EMA 2021, premiação que
será exibida ao vivo, diretamente do Papp László
Budapest Sportaréna, na
Hungria, no dia 14 de novembro, a partir das 16h.
A celebração global da
música também tem na
liderança, com oito indicações, o cantor Justin
Bieber. Dentre elas estão
as categorias de artista do
ano, melhor artista pop e
música do ano com “Peaches” e “Stay”.
Na sequência chegam
Doja Cat e Lil Nas X com
seis indicações cada, que
incluem as categorias música do ano, clipe do ano e
melhor collab.
O artista britânico Ed
Sheeran e os estreantes no
EMA Olivia Rodrigo e The
Kid LAROI aparecem com
cinco indicações cada um.
As votações estão abertas
no site mtvema.com até
dia 10 de novembro, às
18h59.
Lil Nas X e Olivia Rodrigo já haviam triunfado na

TV Tudo
Mercado

O BandSports, que já tem
o russo, acaba de comprar o
campeonato ucraniano.
Não é lá essas coisas, mas
possui como atrativos, jogos
do Shaktar Donetsk e Dínamo Kiev, que estão disputando a Champions.

Nunca vi

Na coletiva online do Rogerio Ceni, após o jogo com o
Corinthians, chegou uma pergunta do Galvão Bueno.
Quis saber o que foi feito para motivar os jogadores e
aproveitou para convidar o treinador para o “Bem, Amigos!”. Que hora! Pessoal da imprensa estrilou.
Divulgação

Meio estranho

A novela “Betty em NY”
está no Globoplay e na Netflix, duas plataformas.
Só que na edição da Netflix, uma das personagens,
Maria Lúcia, a irmã da protagonista, foi eliminada.
Sumiram com ela. Não é
esquisito?

Quarteto

NA LISTA| Pabllo Vittar concorre ao prêmio MTV EMA

40ª edição do Video Music
Awards de MTV (VMA). O
evento aconteceu no dia
12 de setembro no Barclays Center do Brooklyn,
em Nova York, com audiência completa e de
máscara.
Lil Nas X recebeu o prêmio mais importante da
noite, Vídeo do Ano, por
“Montero (Call Me by
Your Name)”. “Obrigado
à agenda gay”, declarou
o jovem de 22 anos. Olivia Rodrigo venceu em

três categorias, incluindo
Canção do Ano por “Drivers License” e Artista Revelação.
“Eu sou muito agradecida por poder fazer música
e as coisas que amo e chamar isto de meu trabalho”,
disse a jovem de 18 anos,
cujo álbum de estreia
“Sour” alcançou o topo
das paradas
Justin Bieber venceu nas
categorias Artista do Ano
e Melhor Vídeo Pop por
“Peaches”.

Com a saída de Alexandre
Garcia, a CNN Brasil mexeu
no plano de ação do “Liberdade de Opinião”.
Agora são quatro comentaristas: Fernando Molica,
Gislee Soares, Thiago Anastácio e Thaméa Danelon.
Eles se alternam.

Enrosco

A CNN tentou encontrar
debatedores de diferentes
tendências, se cercando de
cuidados e evitando aqueles denunciados por fake
News. Só que nessa, com o
cerco ao CNMP – Conselho
Nacional do Ministério Público, a saída de Thaméa
Danelon está sendo forçada. Ela é procuradora.

Reis

Protagonista do filme
“Amarração do Amor” e
após participação em “Gênesis”, o ator Bruno Suzano
renovou com a Record.
E vai integrar o elenco de
“Reis”, próxima produção
bíblica da emissora.

Está pesando

“Mil e Uma Perguntas”,
apresentado pela Band ao
mercado para exibir no começo de 2022, às segundas,
quartas, quintas e sextas,
perigas de ser levado ao ar
só uma vez por semana.
Isso porque está pesando
a questão do dinheiro.

Não é por nada

Mas essa é uma conta
que precisa ser feita. Um
programa com essas características, com premiação
em dinheiro praticamente
todos os dias, exige um caixa bem robustecido.

Galvão Bueno

Recomenda o bom senso
usar de uma certa cautela.
Agora, precisa ver também
como Diego Guebel, autor
do projeto, vai receber essa
novidade.

Time de frente

A WarnerMedia ainda
não fechou o ciclo criativo
de contratações para sua
área de dramaturgia, mas
está com um trabalho bem
adiantado e a proposta de
montar um time muito forte. A chegada da jornalista
e roteirista Patrícia Andrade,
ex-Globo, só reforça isso.

Bate – Rebate
· Como já colocado por
aqui, é natural imaginar que
Tadeu Schmidt, novo apresentador do “BBB”, também
assumirá o “The Voice Brasil” em 2022...
· ... Porém, não se pode
descartar André Marques
dessa briga...
· ... Ele inclusive dividirá a
edição 2021, que estreia dia
26, com Tiago Leifert.
· Não avançaram as negociações entre Band e Marília
Gabriela...
· ... E com Adriana Araújo
também não.
· Na noite de sexta para
sábado, à 1h10, Amaury Jr.
entrevista na Rede TV! a empresária Andréa Guimarães...

· ... Ela é sempre responsável pela produção e
organização de festas de
conhecidas personalidades
artísticas, como Tom Cavalcante e Xuxa.
· CNN Brasil marcou para
o outro sábado, 30, a estreia
do “À Prioli”, com Gabriela
Prioli.
· Demorou... Até que enfim, parece, MC Gui entrou
no jogo de “A Fazenda”.
· Thiago Amaral, Jásper
em “Gênesis”, é outro que
fechou para a próxima novela da Record, “Reis”.
· Globo anunciou que a
segunda temporada do
“The Masked Singer” estreia em janeiro, nas tardes
de domingo.

C´est fini
Com produção da Cine
Group, estreia nesta sexta-feira, às 20h30, no canal
Arte 1, a série documental
“Arte na Tecnologia”, que
apresenta artistas dedicados à vertente da indústria
criativa brasileira e trabalham com arte digital. A
cada episódio, três profissionais, incluindo pioneiros,
como Muti Randolph (que
fez os cenários supermodernos da MTV nos anos
2000).
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!
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Sylvinho prioriza esquema defensivo
Tática tem feito do Corinthians uma das equipes mais sólidas no setor de defesa do Campeonato Brasileiro
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Na última segunda-feira (18), logo após a
derrota para o São Paulo no Morumbi, o técnico Sylvinho voltou a
explicar sua preferência
por um posicionamento mais conservador de
seus laterais.

Desde sua chegada
no Parque São Jorge,
treinador busca
fortalecer a zaga
A tática tem feito do
Corinthians uma das
equipes mais sólidas do
Campeonato Brasileiro
no aspecto defensivo.
Por outro lado, no entanto, tem reduzido a
produção ofensiva dos
atletas daquele setor.
Nesta temporada, o
Corinthians viu apenas
quatro de seus 28 gols
na Série A serem criados

pelos laterais, o que representa 14,2% de toda a
produção da equipe.
O canhoto Fábio Santos deu três assistências
aos seus companheiros,
enquanto Fagner deu
um passe para gol do
colombiano
Cantillo,
diante do Bahia, na Neo
Química Arena.
Nas duas últimas participações do Corinthians
no Brasileiro, os números ofensivos dos laterais
foram superiores.
Em 2020, os jogadores
da posição participaram de 17,7% dos gols
da equipe -desconsiderando os três gols de pênalti de Fábio Santos-,
enquanto, em 2019 -ano
em que o clube alvinegro garantiu vaga na
Copa Libertadores da
temporada seguinte-, a
produção foi de 21,4%.
“O Fábio tem cruzado para gol, o Fagner
já passou do meio, e,
quando dá, eles passam
do meio de campo. Só
que são primeiro defensores. Se eu quiser um

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

TREINO | Jogadores do Corinthians durante treinamento nesta quarta-feira (20); zaga é o destaque até o momento

atacante, coloco o GP”,
explicou Sylvinho ao
ser questionado sobre o
tema após a derrota no
Majestoso.

Desde sua chegada ao
clube do Parque São Jorge, o treinador tem focado na construção de um
sistema defensivo sólido

las beiradas do campo,
como são os casos de
Gustavo Mosquito, Adson e Gabriel Pereira, citado pelo treinador.

SÉRIE B

BRASILEIRO

Santos treina sem definição
Ivan Storti/Santos FC

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Ponte faz contas
para evitar queda
DA REDAÇÃO
CAMPINAS

Fábio Carille comandou um treino técnico na
tarde desta quarta-feira,
no CT Rei Pelé, na preparação do Santos para enfrentar o América-MG no
sábado, na Vila Belmiro,
pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro.
Sem Wagner Palha,
suspenso, Carille deve

A meta da Ponte Preta
nesta reta final da Série
B do Campeonato Brasileiro é evitar o rebaixamento para a Terceira
Divisão do futebol nacional. Sem vencer nos
últimos quatro jogos, a
Macaca faz contas. Os
oito próximos jogos da
Ponte serão quatro confrontos diretos dos times
que estão abaixo da 10ª
posição. Remo, Vitória,
Londrina e Confiança.
A Macaca também terá

Na luta contra o
rebaixamento, Peixe
tem fator casa como
motivação
abrir mão do esquema
com três zagueiros e voltar a jogar com dois laterais de origem: Madson e
Felipe Jonatan, mas técnico ainda não esboçou
o time titular do Peixe.
Essa definição deve ocorrer a partir desta quinta,
durante trabalho tático
com os principais jogadores.
Uma possível escalação é: João Paulo, Mad-

e conta com o trabalho
dos laterais para isso.
A parte criativa fica
por conta dos atacantes
escalados abertos pe-

jogos contra candidatos
ao acesso: Goiás, CRB,
Botafogo e Coritiba.
A Ponte tem 45% de
aproveitamento no segundo turno. Se mantiver o mesmo percentual
nas últimas oito rodadas, a equipe comandada por Gilson Kleina
somaria mais 11 pontos
e chegaria nos 45 desejados para assegurar
permanência na competição.
O próximo jogo da
Ponte será no próximo
domingo (24), contra o
Remo, fora de casa.
Diego Almeirda/PontePress

DÚVIDA | Carille comandou o treino ontem, mas não definiu elenco contra o América

son, Emiliano Velázquez,
Danilo Boza e Felipe
Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo e Carlos
Sánchez; Marinho, Lucas
Braga e Diego Tardelli
(Raniel).
A equipe de Fábio Carille terá uma sequência
contra times que buscam

se aproximar do G4, ou
até disputar diretamente
o título desta edição do
Brasileirão. Nas próximas
rodadas o Santos encara
o América-MG (12º), Fluminense, Athletico-PR
(10º), Palmeiras (4º), Red
Bull Bragantino (5º) e
Atlético-GO (11º)

Na luta contra o rebaixamento, o Santos terá
cinco dos próximos sete
jogos pelo Campeonato
Brasileiro na Vila Belmiro. Os dois únicos jogos
como visitantes nessa
sequência serão diante
de Athletico-PR e Atlético-GO.

PONTE | O time de Gilson Kleina encara o Remo domingo
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BOA FASE

Após exames,
São Paulo descarta
lesão de Calleri

Rubens Chiri/sãopaulonet

Jogador deixou o gramado com dores na coxa direita
depois da vitória contra o Corinthians no Morumbi
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A fase são-paulina parece ter mudado mesmo.
Depois de vencer o clássico contra o Corinthians
na segunda (18), o time do
Morumbi teve mais uma
boa notícia nesta quarta-feira (20). Os exames feitos no atacante Jonathan
Calleri descartaram uma
lesão em sua coxa direita.
Autor do gol da vitória no
Majestoso, Calleri deixou o
gramado no segundo tempo com dores no local. Os

exames constataram apenas uma edema na região.
Assim, ele não está totalmente descartado para

Calleri foi o autor
do gol da vitória
contra o Timão na
segunda (18)
a partida contra o Red Bull
Bragantino no domingo
(24). O atacante iniciou
tratamento e será reava-

liado diariamente pela comissão técnica de Rogério
Ceni. A tendência é que
Pablo assuma a vaga de
titular caso Calleri não se
recupere.
O São Paulo terá o resto
da semana toda livre para
se preparar para enfrentar o Bragantino. O time
do Morumbi acompanha
neste período, além de
Calleri, outros dois atletas.
O primeiro deles é Rigoni,
que se recupera de um estiramento muscular.
Ele começou a correr
no campo do CT da Bar-

CALLERI | Comemoração depois de marcar o único gol que deu a vitória ao Tricolor

ra Funda nesta quarta,
acompanhado da fisioterapia. Seu retorno diante
do Red Bull Bragantino, no
entanto, ainda é considerado difícil.

A outra expectativa
são-paulina é em relação
a Igor Vinícius. O lateral
voltou a treinar com bola
depois de sofrer uma lesão
no olho. Ele não entra em

campo desde 19 de setembro, quando se machucou
contra o Atlético-GO. Sua
recuperação física será
avaliada diariamente até a
partida.

LIBERTADORES

Preço do ingresso desanima torcedores
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Palmeirenses e flamenguistas estão unidos na
mesma aflição. Os custos
da viagem ao Uruguai,
hospedagem e ingresso,
inviabilizaram o sonho
de vários deles de assistir à final da Libertadores que será disputada
pelos seus times direto
do Estádio Centenário.
“Se conseguir o ingresso
posso ir de carro, ônibus,
barco. Problema maior
é o ingresso”, afirma o
flamenguista
Rodrigo
Pereira, vendedor autônomo. Nesta terça-feira

(19), a Conmebol divulgou o preço das entradas para a final. A mais
barata custa US$ 200 (R$
1.108 pela cotação atual).
A mais cara US$ 650 (R$
3.603).
Os ingressos para a última final da Champions
League, entre os ingleses
Chelsea e Manchester
City, saíam de 70 a 600
euros (R$ 450 a R$ 3.900
pelos valores atuais).
O salário mínimo brasileiro é R$ 1.100 por
mês. No Reino Unido,
são 8,91 libras por hora
(R$ 68,41). Em uma jornada de 40 horas semanais, representam R$

10.945 a cada 30 dias.
A reportagem questionou a Conmebol como
a entidade chegou a esse
valor, mas não obteve
resposta até a publicação deste texto. Em comunicado divulgado, a
entidade disse que 50%
do valor arrecadado será
repassado aos clubes e
50% serão para pagar as
despesas de organização
do evento.
Os torcedores podem
registrar a partir desta
quarta-feira (20) até o
próximo domingo (24) o
interesse em comprar os
ingressos. As vendas começam no dia 27.
Thomaz Marostegan/GuaraniFC

Divulgação

NO URUGUAI | Final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo será no Estádio Centenário

SÉRIE B

Guarani faz último treino
antes de encarar o Confiança
DA REDAÇÃO
CAMPINAS

PREPARAÇÃO | Jogadores brugrinos intensificaram os treinos ontem no Brinco

O Guarani faz nesta
quinta-feira (21), o último trabalho antes de
seguir para a concentração e se preparar para
enfrentar o Confiança
nesta sexta-feira (22), às
19h, no Estádio Brinco
de Ouro pela 31ª rodada
da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco do
Bugre intensificou nesta

quarta-feira (20) a preparação para este confronto
com uma atividade tática
realizada no Brinco.
Após o trabalho de
aquecimento, a comissão
técnica comandada por
Daniel Paulista reuniu o
grupo para uma movimentação que simulou
situações de jogo. O treinador fez observações e
analisou algumas possibilidades para a partida.
O Guarani ocupa a séti-

ma posição, com 46 pontos na tabela.
Devido à pandemia,
para esta partida, a liberação é de 50% da
capacidade do estádio.
Portanto, o Brinco poderá receber, no máximo, 9.085 torcedores na
sexta-feira. A previsão
de abertura dos portões
é de duas horas antes do
jogo. A venda de ingressos é feita exclusivamente on-line.
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TRIUNFO

Palmeiras quebra tabu de 24 anos
Placar de 2 a 1 contra o Ceará marca a primeira vitória do Verdão como visitante sobre o alvinegro desde 1997
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Palmeiras teve dificuldades, sobretudo na
etapa inicial, mas conseguiu um resultado raro
ao fazer 2 a 1 no Ceará,
na noite de quarta-feira
(20), em Fortaleza. Foi
a primeira vitória como
visitante da equipe alviverde sobre a alvinegra
desde 1997. Há 24 anos,
o time paulista se impôs
e construiu uma goleada,
5 a 2, com quatro gols de
Viola. Desta vez, precisou contar com ótimas
defesas de Weverton para
conter os donos da casa.
Depois, Zé Rafael, de falta, e Deyverson, em jogada rápida, foram à rede.
Cléber descontou no finalzinho.
Entre um triunfo e outro, o Palmeiras visitou
o Ceará nove vezes, com
três empates e seis derrotas. E o que se viu inicialmente no Castelão passava a impressão de que
a sequência seria ampliada, com boa produção
ofensiva dos anfitriões.

Os visitantes se seguraram, porém, e levaram
a melhor no confronto,
atrasado da 19ª rodada
do Campeonato Brasileiro. Os comandados de
Abel Ferreira chegaram
assim aos 46 pontos, na
terceira posição.
A pontuação é a mesma do Flamengo, segundo colocado, mas a formação carioca tem três
partidas a menos. Já o líder Alético-MG está com
56 pontos e dois jogos
a menos. Derrotado, o
Ceará ocupa o 14º lugar,
com 31 pontos, apenas
três acima da zona de rebaixamento.
Poderia ser diferente se as oportunidades
criadas no primeiro tempo fossem aproveitadas.
Sobral, logo de cara, finalizou mal, na frente de
Weverton. Já Erick e Vina
bateram bem na bola e
viram o goleiro da seleção brasileira exibir sua
agilidade.
O Palmeiras, que já
estava aliviado por não
ir ao vestiário em desvantagem, começou a

Cesar Grevo/Palmeiras

COMEMORAÇÃO | Jogadores e comissão técnica comemoram gol de Zé Rafael, o primeiro da noite contra o Ceará

construir sua vitória no
fim do primeiro tempo,
em jogada bem tramada
pelo meio e parada com
falta na meia-lua. Zé Rafael cobrou com precisão, aos 49 minutos.
O Ceará continuou

do Cléber girou sobre
Piquerez na área e bateu
por baixo de goleiro. Já
não havia mais muito
tempo para a reação, no
entanto, e o Palmeiras
conseguiu proteger sua
vantagem.

buscando o ataque na
etapa final, porém já sem
a mesma força. Do outro
lado, por questões físicas, Abel começou a fazer alterações e foi feliz.
Aos 27, Gustavo Scarpa,
que havia acabado de

entrar, foi lançado na esquerda e cruzou rasteiro
para Deyverson, outro
que fora acionado minutos antes, marcar de pé
esquerdo.
Weverton foi finalmente vencido aos 44, quan-

GRATUITO

Projeto abre vagas em centro
de atletismo em Hortolândia

Americana
abre aulas
de kung fu
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Secretaria Municipal de Esportes de
Americana está com
inscrições abertas para
aula de kung fu, no
Centro Cívico. As atividades serão às quintas-feiras, das 18h10
às 19h10. O curso será
totalmente
gratuito,
para adultos e crianças
a partir de 7 anos. As
inscrições devem ser
feitas no “Cadastro das
Escolinhas Esportivas”,
no site da Prefeitura.
As aulas são uma parceria com o professor
Stefanny Barreto, técnico e atleta da escola de
artes maciais chinesas
Shào Lóng, O conteúdo
desenvolvido nas aulas
segue a padronização
desportiva da IWUF
(Federação Internacional de Wushu).
A Secretaria de Esportes de Americana
fica no Centro Cívico.
Mais informações pelo
telefone (19) 34066111.

A Estação Cidadania de Esportes, no Jd. Amanda, em
Hortolândia, está com vagas abertas para a prática
de atletismo, gratuitamente, pelo projeto Escolinhas
Esportivas. Meninos e meninas, a partir de 7 anos,
podem se inscrever para essa e outras modalidades,
como salto a distância e arremesso de peso.

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

PG
56
46
46
45
42
40
39
36
35
34
34
34
32
31
29
28
28
27
26
13

J
26
24
27
27
26
27
26
26
27
26
26
27
27
26
26
26
27
27
25
27

V
17
14
14
13
10
10
10
9
7
10
8
7
7
6
6
7
6
6
7
1

GP
42
46
40
35
42
28
34
25
26
32
22
22
25
25
23
28
27
14
23
24

• 28ª RODADA
Sábado (23/10)
17h – Santos x América
17h – Juventude x Ceará
19h – Fluminense x Flamengo
19h15 – Fortaleza x Athletico-PR
Domingo (24/10)
16h – Atlético-MG x Cuiabá

16h – Internacional x Corinthians
18h15 –Bragantino x São Paulo
20h30 – Bahia x Chapecoense
Segunda-feira (25/10)
20h – Atlético-GO x Grêmio
21h30 – Palmeiras x Sport

SG
29
25
7
5
11
4
7
-2
0
-1
-2
-4
-4
-5
-9
-10
-9
-8
-7
-22

