A caravana da
Coca-Cola vem aí
Caminhões da empresa em
homenagem ao Natal passam
em Americana no domingo
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06 Cidades

Sumaré anuncia instalação de uma
unidade do Restaurante Bom Prato
Após intermediação do deputado Dirceu Dalben, prefeitura assina convênio com governo do estado, que vai
investir R$ 1 milhão para instalar restaurante popular na cidade, com previsão de abertura em março de 2022

P5

Divulgação

Americana inicia mutirão
com 470 consultas médicas
Americana começa a realizar a partir deste sábado um mutirão de consultas de urologia, dermatologia e oftalmologia a pacientes da rede pública de Saúde. De acordo com a Secretaria
de Saúde, serão oferecidos inicialmente 470 atendimentos,
250 deles para pacientes que aguardam na fila por urologista.
04 Cidades

N.Odessa assina
convênio para
instalar base
dos bombeiros

Segunda dose
da Janssen em
Americana
está indefinida

06 Cidades

04 Cidades

SB reduz
intervalo da
terceira dose

BOM PRATO | Convênio com governo foi assinado nesta quinta, em SP, com prefeito e o deputado Dalben
Divulgação

Seguindo recomendação
do Ministério da Saúde e da
Secretaria de Estado da Saúde, a Prefeitura de Santa Bárbara anunciou a redução no
intervalo de aplicação da dose
adicional da vacina contra a
Covid em pessoas acima de
18 anos. O prazo para receber
a terceira dose caiu de seis
para cinco meses após o recebimento da segunda dose.
A medida havia sido recomendada pelos governos, mas ainda não tinha sido adotada.

Procon fiscaliza
os descontos
oferecidos na
‘Black Friday’
05 Cidades

Pena para
injúria racial
é ampliada
Às vésperas do Dia da Consciência Negra, senadores
aprovaram nesta quinta-feira
(18) um projeto que tipifica o
crime de injúria racial como racismo e aumenta a pena para
quem comete o delito. Pela
proposta, a reclusão passa de
um a três anos para dois a cinco anos, além de multa. Todos
os 63 parlamentares presentes votaram a favor.

04 Cidades

CONTRA A “BLACK FRAUDE” | Procon percorre comércios para verificar veracidade das promoções
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Medindo palavras

23°
19°
Pancadas de
chuva
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,83%
R$ 5,570

Euro

+ 1,33%
R$ 6,332

Bovespa

- 0,51%
102.426 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.429 | 17/11/2021

11 - 37 - 53 - 55 - 56 - 60

Quina
Concurso 5.708 | 18/11/2021

02 - 04 - 33 - 52 - 65

Federal
Concurso 5.614 | 13/11/2021

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

Bilhete
041990
089203
014541
007325
012753

MARCOS BARBOSA
JORNALISTA E APRESENTADOR

Ser adulto requer paciência e alguns cuidados.
Bom mesmo era quando
éramos crianças e não haviam frescuras para lidar
com as pessoas. Tudo era
ou parecia genuíno e sincero. Ter que medir palavras e
ter “dedos” para lidar com
uns e outros é insuportável.
Engraçado pensar, mas
quanto mais crescemos,
mais delicados nos tornamos. É isso mesmo? Qualquer palavra atravessada
ou posicionamento que
gere dúvida, nos deixa ressabiados, quando o que se
faz necessário em momentos assim é o diálogo para
tentar compreender o que
se passa.
O que noto a cada dia
é que temos nos tornado mais analistas uns dos
outros, tendo que decifrar
os sentimentos alheios ou
supor, o tempo todo, o que
possivelmente pode estar
acontecendo. É uma chatice absurda não dispor de
sinceridade e a certezas. A
dúvida só surge quando o
sentimento não é sincero
ou não estamos dispostos
a nos doar por completo.
Não há mal nenhum em
doar demais ao outro, em

ser leal aos sentimentos
que se tem e em falar o que
se pensa. O mal habita nas
incertezas e suposições. É
doloroso queimar neurônios em busca do “o que
eu falei de errado” ou “será
que eu fiz algo pra ele/ela”.
Gente! Sejamos mais claros uns com os outros. Se
não está afim de papo, da
amizade de uma pessoa ou
sei lá o quê, deixe claro ou
o trate de forma coloquial,
mas com educação. O que
não dá é conviver com uma
sangria dessa. Parece bobo
dar grande notabilidade

Quanto mais
crescemos, mais
delicados nos
tornamos
para um assunto como
esse, mas é necessário.
Cheguei à conclusão de
que quanto mais sabemos,
mais tolos nos tornamos.
Temos ao nosso dispor tantos meios de comunicação,
por texto, fala, vídeo; no
celular, computador etc. E
mesmo assim não utilizamos com sabedoria.
Gostaria eu de retornar
à infância, onde a pureza
fazia parte de mim e ninguém precisava se preocupar com as minhas intenções ou avaliações.
Crescemos e nos tornamos bobos. Julgamos o
outro descontroladamente
como se também não er-

rássemos ou fôssemos falhos. Pare! Vamos destacar
e deixar aflorar bons sentimentos. Acredite no que o
outro te diz. Se for mentira
ou falso, quem conviverá
com a dúvida é o outro e
não você. O que não é de
verdade não dura e logo
passa. Seja fiel aos seus
sentimentos e demonstre
aos outros. O importante
é você fazer a sua parte.
Agora, se é imprescindível
saber o que ocorre com o
outro. Se é um incômodo
para você, converse! Chame de lado e pergunte. Mal
não irá fazer.
Somos bons em tantas
coisas. Veja tudo o que fomos e somos capazes de
criar. Para que conviver
com tantas dúvidas?
Como dizem alguns versos da canção de Lulu Santos, “há tanta vida lá fora”,
então viva sem medo de errar. Erros são tão importantes quanto os acertos. Se
privar de sentir e viver é tolice. Viva como uma onda
no mar, cheio de curvas,
altos e baixos, mas sempre
fluída e livre do apego. Vai e
vem facilmente, sem precisar ser mais do que ela, tão
leve e querida.
Que lembrança você
gostaria de deixar às pessoas? Alguém querido, que
esteve por perto sendo
coerente com os seus sentimentos e dizeres ou acuado e temeroso? A escolha é
sua! Cabe a você balancear
o que melhor lhe cabe e decidir pelo o que te faz feliz.
O resto é bobagem.
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A campanha
vai ter calça
apertada,
coxinha,
pastel

Os avanços no tratamento do
câncer de próstata

GERALDO FARIA
PRESIDENTE DA SOCIEDADE
BRAS. DE UROLOGIA DE SP

Todos os anos, campanhas de conscientização
são realizadas sobre a importância da prevenção e
detecção deste tipo de tumor – que tem uma incidência maior nos homens
(excetuando-se o câncer
de pele não-melanoma)
e a segunda maior causa de morte oncológica
no sexo masculino, a fim
de minimizar os efeitos e
impactos, trazendo mais
conhecimento e incentivo para que o homem se
cuide e procure o diagnóstico precoce. Dados
do Inca (Instituto Nacional do Câncer) estimam,
para este ano, mais de
65.000 novos casos. Cerca
de 25% dos portadores de
câncer de próstata ainda
morrem devido à doença,
o que equivale a 16.000
mortes por ano ou uma
morte a cada 35 minutos.
Apesar de tratar-se de
uma doença grave, cerca
de 90% dos casos podem
ser curados, desde que o
diagnóstico seja realizado
precocemente. Ele pode
se manifestar com graus
diferentes de malignidade. Pacientes diagnosticados com a doença na
fase inicial, com características de pouca agressividade e que reúnam
dados favoráveis podem
ser orientados a realizar
um acompanhamento
evolutivo do câncer sem
a necessidade de tratamentos mais invasivos.
Esta observação denominada espera vigilante ou
vigilância ativa, deve ser
rigorosamente monitorada por meio de exames
periódicos que indiquem
se a doença não está
evoluindo de forma des-

JOÃO DORIA

FALECIMENTOS

Governador de São Paulo
e presidenciável, sobre a
campanha eleitoral em 2022

Santa Bárbara d’Oeste
Luiz Saraiva Silva

TUDO MOLHADO | A chuva voltou ao estado de São Paulo nesta quinta-feira e

ajudou a reduzir as temperaturas na Capital e também no Interior.
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favorável. A adoção da
vigilância ativa nesta população específica poupa
os pacientes dos riscos
de sequelas que podem
ocorrer com a cirurgia e a
radioterapia.
Novas formas de tratamento têm surgido nos
últimos anos: as terapias
focais e a imunoterapia,
ampliando a possibilidade de tratar os pacientes
de uma forma mais individualizada. A cirurgia e a
radioterapia continuam a
ser tratamentos eficazes
para homens com câncer
mais significativo e sem
sinais de disseminação
da doença. A remoção
cirúrgica da glândula sofreu um grande avanço
com a introdução das
técnicas menos invasivas
como a laparoscopia e a
prostatectomia radical
robótica.
Esses procedimentos
resultam em uma hospitalização mais curta e
recuperação clínica mais
rápida dos pacientes.
Complicações pós-operatórias e sequelas como
incontinência urinária e
disfunção erétil têm sido
menores quando os pacientes são operados com
essas técnicas.
A radioterapia também passou por avanços tecnológicos com a
introdução de softwares
computadorizados que
permitem que os feixes de
radiação sejam direcionados com maior precisão, reduzindo a agressão
para os órgãos adjacentes
como a bexiga e o intestino. Desta forma doses
mais elevadas de radiação
podem ser administradas
à próstata resultando em
um melhor controle do
câncer. A terapia multimodal, a imunoterapia e
a medicina de precisão
podem surgir como avanços futuros na abordagem
da doença permitindo
que os médicos possam
direcionar o tratamento
de forma individualizada,
respeitando a preferência
do paciente.
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SAÚDE

Americana terá mutirão de consultas
Prefeitura anuncia 470 atendimentos para urologia, oftalmologia e dermatologia a pacientes da rede pública
Divulgação

RENATO PEREIRA
AMERICANA

Americana
começa
a realizar a partir deste
sábado (20) um mutirão
de consultas de urologia,
dermatologia e oftalmologia a pacientes da rede
pública de Saúde. De
acordo com Secretaria de
Saúde da cidade, serão
oferecidos inicialmente
470 atendimentos, 250
deles para pacientes que
aguardam a avaliação de
um urologista.
No início deste mês,
uma reportagem do TodoDia revelou que a rede
municipal não possui
profissionais de urologia
no quadro de funcionários. O mês de novembro é marcado pela mobilização em torno da
conscientização
sobre
o câncer de próstata, o
“Novembro Azul”. Atualmente 1,7 mil pessoas
estão na fila de espera
por consultas urológicas
no município.
Os médicos que vão
oferecer os atendimentos no mutirão anunciado nesta quinta-feira
(18) foram contratados

OFTALMOLOGIA | Uma das especialidades incluídas no mutirão de consultas que começa amanhã em Americana

por meio do Cismetro
(Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região
Metropolitana de Campinas). A Prefeitura de
Americana formalizou
adesão ao consórcio neste mês, como alternativa para reduzir filas por
consultas e exames na
rede pública.
Os pacientes estão

sendo convocados para
comparecimento
pela
Secretaria de Saúde, conforme a fila de espera.
Além dos atendimentos em urologia, serão
oferecidas 160 consultas
com oftalmologistas e
60 com dermatologistas – sendo esta última
a principal demanda da
rede. Atualmente 3,8 mil

pessoas aguardam por
atendimento dermatológico e outras 3,4 mil
por consultas oftalmológicas. Os atendimentos
serão realizados no Núcleo de Especialidades e
continuam na próxima
semana
“O nosso principal
objetivo com o mutirão
é eliminar as filas de es-

pera por consultas com
médicos
especialistas.
Na medida em que forem contratados mais
profissionais, outras especialidades também serão contempladas e mais
pessoas beneficiadas”,
explicou o secretário
municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.
“Estou muito feliz em

iniciar este mutirão para
promover agilidade no
tratamento de saúde dos
americanenses. Saúde
tem sido a prioridade
em nossa administração
desde a organização de
todo processo de vacinação e agora, atuamos
em outras frentes para
começar a zerar a demanda por especialistas,
reprimida desde 2017”,
disse o prefeito Chico
Sardelli (PV).
Em setembro, aproximadamente 31 mil pessoas esperam na fila por
consultas e outras 7,8 mil
por exames e outros procedimentos.
O Cismetro tem quase
20 prefeituras consorciadas na região.
Por meio do consórcio, as prefeituras que
integram o grupo pagam uma taxa mensal de
manutenção (de R$ 10,6
mil) e têm acesso a uma
rede credenciada de médicos, pagando por cada
procedimento oferecido
aos pacientes do SUS
(Sistema Único de Saúde), de acordo com uma
tabela de preços comum
aos municípios.

IMPROBIDADE ARQUIVADA

AUTARQUIA

TCE mantém rejeição de contas ‘Afrouxamento’ em lei impede
ações contra Omar e vereadores
de 2013 do DAE de Americana
DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

O TCE (Tribunal de
Contas do Estado) manteve o julgamento pela
irregularidade das contas
de 2013 do DAE (Departamento de Água e Esgoto)
de Americana. O balanço
geral da autarquia relativo
ao exercício de 2013 foi reprovado, e o DAE interpôs
recurso contra a sentença
de junho de 2019 que julgou irregulares as contas.
Em sessão de outubro
deste ano, o relator Antonio Roque Citadini votou
pelo não provimento do
recurso ordinário.
Conforme justificado na
sessão, o julgamento de
ilegalidade foi fundamentado em itens como resultados financeiro, econômico e saldo patrimonial
negativos, a ausência de
demonstração de recebimentos e cancelamentos
da dívida ativa, além do
agravamento da dívida em
222,65% pelo déficit orça-

mentário. Outro fator foi
o aumento da dívida consolidada em 234,72%, pela
tomada de empréstimo.
O DAE se defendeu alegando que o déficit estava
dentro do patamar permitido pelo TCE, que “no
decorrer de 2013 houve a
implantação de significativas melhoras na qualidade
dos serviços públicos oferecidos à população, decorrente do investimento,
com aumento das despesas de capital que alcançaram R$ 22.791.293,46”,
também que “os insumos
para tratamento de águas
e esgotos tiveram um aumento acima da média,
bem como os serviços de
energia elétrica” e que o
valor de R$ 8,2 milhões
inscrito em dívida ativa foi
regularizado após a verificação de erro no sistema
de contabilidade, entre
outras justificativas.
O Ministério Público
de Contas reconheceu a
legitimidade do recurso,
mas considerou que ain-

da permaneciam falhas
graves apontadas, como
a redução do patrimônio
líquido devido ao crescente endividamento e
a falta de justificativa da
elevação da dívida, que
representava,
naquele
ano, 35% da receita.
O relator considerou a
permanência da situação
calamitosa das finanças da
autarquia, com contínuos
resultados negativos e sem
plano estratégico de recuperação. “Noto que a recorrente deixou a sua gestão a desejar quanto aos
seus principais quesitos de
ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,
com o cumprimento de
metas de resultados entre
receitas e despesas visando alcançar a eficiência e
eficácia, ferindo, portanto,
os princípios da transparência e da evidenciação
contábil”, considerou, no
voto.

Uma mudança feita na
Lei de Improbidade Administrativa, sancionada
pelo Palácio do Planalto
no dia 26 do mês passado, “freou” quatro ações
civis públicas ajuizadas
pelo MPE (Ministério Público Estadual) contra o
ex-prefeito Omar Najar
(MDB) e 21 vereadores e
ex-vereadores em Americana. A autoria das ações
é do promotor de Justiça
Sergio Claro Buonamici.
O promotor pediu à
Justiça que julgue improcedente ação contra
vereadores e ex-vereadores e contra o ex-prefeito
Omar Najar e devido à
aprovação de leis criando cargos comissionados
na Fusame (Fundação
de Saúde do Município
de Americana) e regulamentando cargos em comissão na prefeitura. As
aprovações dos projetos
ocorreram na legislatura
anterior.
O promotor pediu
também que sejam julgadas
improcedentes

Arquivo / TodoDia Imagem

OMAR | Caso arquivado

ações contra o ex-superintendente da Fusame,
Eduardo José Pereira, por
contratações no Hospital
Municipal sem o devido
processo seletivo, o que
o promotor considerou
irregular.
“Não há menção ao
fato dos réus perseguirem concretamente a
“obtenção de benefício
próprio, direto ou indireto, ou de terceiros (...)

Portanto, novas regras
devem retroagir em benefício do agente público ou de terceiro ainda
investigados ou cujas
demandas foram distribuídas antes de seu advento”, diz manifestação
do promotor, assinada
em 14 de novembro.
Conforme a mudança
na lei, a responsabilização dos agentes políticos
agora só pode ser realizada mediante a comprovação de dolo, ou seja,
quando há clara intenção, o que para a defesa
dos citados, não há comprovação.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, em 26
de outubro, sem vetos,
texto reformando a Lei de
Improbidade Administrativa. Foi a maior alteração proposta desde 1992,
período em que a norma
entrou em vigor. Agora,
atos de imprudência ou
negligência não configuram mais improbidade
para agentes públicos.
| DA REDAÇÃO

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

TROCA DE SECRETÁRIOS
O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani, afirmou ao TODODIA na manhã desta
quinta-feira (18) que não há informação sobre a sua saída da pasta - conforme ventilado nas redes sociais de influentes figuras do noticiário da cidade. Giuliani, porém,
disse que há “um pedido futuro” para deixar a secretaria,
mas que isso não é “de imediato”. “Achei estranha essa
notícia, não é minha, não é do prefeito. Não tem informação sobre isso, tem um pedido pra sair futuramente,
não é agora, não é questão imediata”, disse. Enquanto
isso, Julião Biágio, organizador de eventos, apontado
como provável substituto de Giuliani, disse não ter nada
definido, mas admitiu que há conversas com o governo
nesse sentido. “Não foi definido nada ainda, não estou
me manifestando”, disse Julião.

PROCURADORIA DA MULHER
Os vereadores da Câmara de Americana aprovaram durante a sessão realizada nesta quinta-feira (foto) o projeto
de decreto legislativo nº 7/2021, de autoria da vereadora
Professora Juliana (PT) e dos vereadores Dr. Daniel (PDT),
Marschelo Meche (PSL) e Vagner Malheiros (PSDB), que cria
a Procuradoria Especial da Mulher no Legislativo. O projeto
recebeu dezoito votos favoráveis em discussão única, com
emendas. De acordo com os autores, o objetivo é instituir
um instrumento de organização, participação e luta das
mulheres, para construção de alternativas e ações que
contribuam para a superação das desigualdades de gênero e
o empoderamento das mulheres.

PROCURADORIA DA MULHER (2)
Conforme o projeto, caberá à Procuradoria – que deverá ser
um órgão independente da procuradoria do Legislativo e da
Mesa Diretora – propor, acompanhar e fiscalizar a execução
de programas dos governos municipal, estadual e federal,
bem como convênios, que visem à promoção da igualdade
de gênero, propor audiências públicas e promover pesquisas,
seminários, palestras e estudos sobre a discriminação e violência a contra a mulher. A Procuradoria deverá ser presidida
preferencialmente por uma vereadora mulher e terá até três
procuradores ou procuradoras adjuntas, também com preferência pela presença feminina. A primeira Procuradoria será
formada com prazo de atuação até dezembro de 2022, tendo
sua composição reformulada a cada dois anos.

BANDIDO, NÃO!
O vereador Thiago Brochi (PSDB) afirmou durante a sessão da
Câmara de Americana nesta quinta-feira (18) que processará
a médica Adriana Polito Cardoso, ex-diretora técnica do Hospital Municipal, por ter sido chamado de “bandido” pela médica,
em áudio reproduzido por ele durante seu tempo de fala. “Eu
sempre soube respeitar meus adversários, eu nunca fui covarde na política. É inadimissível a covardia escancarada que vem
acontecendo nas redes sociais. A senhora diz que tem provas
no celular da senhora. Desafio a senhora a apresentar essas
provas”, disse Brochi.

VETO
Mesmo com a aprovação em duas discussões pela casa por
unanimidade, o projeto de lei do vereador Gualter Amado
(Republicanos) sobre a humanização do atendimento na área
da saúde pública municipal teve o veto do Poder Executivo acatado pela Câmara de Americana nesta quinta-feira (18). Foram
11 votos a favor do veto, quatro contrários e duas ausências - as
vereadoras Leonora Périco (PDT) e Nathália Camargo (Avante)
não estavam no plenário no momento da votação. O projeto
previa uma série de ações visando atendimentos humanizados.
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VACINA CONTRA COVID

SB reduz intervalo da 3ª
dose para cinco meses
Município passa a adotar recomendação federal e estadual para reforço
Divulgação

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, a Prefeitura
de Santa Bárbara d’Oeste
anunciou nesta quinta-feira (18) a redução no
intervalo de aplicação da
dose adicional da vacina
contra a Covid em pessoas acima de 18 anos.
O prazo para receber a
terceira dose caiu de seis
para cinco meses após o
recebimento da segunda
dose. A medida, que já
havia sido recomendada
pelos governos federal e
estadual, mas ainda não
tinha sido adotada na
cidade, passa a valer (já
desde ontem), independente do imunizante recebido. Em Americana, o
prazo já é de cinco meses.
A redução no intervalo
de aplicação da dose adicional, de seis para cinco
meses, além da inserção
de pessoas acima de 18
anos aptas a receber o retorço, foi anunciada nesta
semana pelo Ministério
da Saúde.
O novo prazo foi confir-

VACINA CONTRA COVID | Dose extra deve ser recebida cinco meses após a segunda

mado pela Secretaria de
Estado da Saúde, vinculada ao governo do estado
de São Paulo, por meio de
nota técnica enviada aos
municípios no final da
tarde de quarta-feira (17).
O reforço na imunização também segue para
profissionais de Saúde,
da Educação e idosos
com 60 anos ou mais, que
também já tenham completado cinco meses da
segunda dose, e imunossuprimidos com 18 anos
ou mais, após 28 dias da
segunda dose.

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30,
a imunização ocorre
nos ginásios Djaniro Pedroso (Rua Prudente de
Moraes, 250, no Centro)
e Mirzinho Daniel (Rua
Bororós, s/nº, no Jardim
São Francisco) e na Casa
de Maria (Rua Mococa,
510, no Jardim das Laranjeiras).
Para a dose adicional,
pessoas acima de 18 anos
e imunossuprimidos devem apresentar o cartão
de vacinação contendo a
informação das duas do-

ses da vacina aplicadas,
CPF e documento com
foto, além de comprovante de endereço.
Além dos documentos
acima, os profissionais
de Saúde aptos a receber
a dose adicional precisam apresentar também
o comprovante de endereço do município em
seu nome e/ou comprovante de vínculo em serviço de saúde, e os profissionais da Educação o
comprovante de vínculo
em serviço de educação
do Município.

PANDEMIA

AMERICANA

Hortolândia abre hoje agenda
para terceira dose da vacina

2ª dose da
Janssen está
indefinida

A Prefeitura de Hortolândia abre nesta sexta-feira (19) o agendamento para a terceira
dose da vacina contra a
Covid para toda a população acima de 18 anos.
O agendamento deverá
ser feito no site da prefeitura. Podem receber a
dose extra do imunizante
quem já tomou a segunda dose há mais de cinco
meses.
A exemplo de Americana e Santa Bárbara, que
há iniciaram a aplicação
da dose de reforço na população adulta, a medida
em Hortolândia segue
recomendação, feita no
dia 16, do pelo Ministério
da Saúde e do governo do
estado.
Inicialmente, a terceira
dose estava restrita para
profissionais da saúde,
idosos com idade acima
de 60 anos e imunossuprimidos.
A ampliação da oferta
da terceira dose, lem-

bra a prefeitura, é feita
com base em pesquisas
científicas encomendadas pelo Ministério da
Saúde, que apontaram
que a imunização com a
dose extra feita com diferentes marcas de vacina
aumenta significativamente a proteção contra
a Covid-19.

Adultos que já
receberam 2ª dose
há cinco meses
podem tomar a 3ª
As pesquisas também
mostraram queda na
imunidade após cinco
meses da segunda dose.
JANSSEN
A Secretaria de Saúde
de Hortolândia ressalta
que ainda aguarda orientação do governo estadual sobre a aplicação

da segunda dose para
pessoas que foram imunizadas com a vacina da
Janssen (que até então
era de dose única).
O Ministério da Saúde ainda determinou a
realização da campanha
Megavacinação para estimular que pessoas faltantes com a segunda
dose completem o esquema vacinal. A campanha será neste sábado
(20).
A Prefeitura de Hortolândia ressalta que a
campanha vem ao encontro à vacinação de
segunda e terceira doses
que o município já tem
feito em finais de semana
e feriados.
Em Hortolândia, a vacinação de segunda e terceira doses neste sábado
(20) será feita somente no
CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade)
do Remanso Campineiro, no horário das 8h às
15h30.
| DA REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde de
Americana informou nesta quinta-feira que ainda
aguarda posicionamento
oficial do governo do estado a respeito da aplicação
de uma segunda dose da
vacina da Janssen contra
a Covid-19. O imunizante, que era de dose única,
agora está tendo uma dose
de reforço recomendada.
Ao todo, 6.067 pessoas em
Americana receberam a
dose da Janssen.
Conforme a prefeitura,
“a fabricante recomendou
a segunda dose dela, mas o
município ainda aguarda o
posicionamento oficial do
Governo do Estado sobre
esta questão”. “Por isso,
por enquanto, quem tomou esta vacina não deve
receber a dose adicional
(terceira dose), pois pode
ser que seja necessário antes receber a segunda dose
do mesmo imunizante”. A
orientação é aguardar.
| DA REDAÇÃO
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Restaurante popular
‘Bom Prato’ terá uma
unidade em Sumaré

Divulgação

Prefeitura assina convênio com estado, que vai investir
R$ 1 milhão para instalar filial a ser aberta em março
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A cidade de Sumaré vai
passar a contar com uma
unidade do Restaurante
Bom Prato, rede mantida
pelo governo do estado
e que oferece refeições
a preços simbólicos à
população de baixa renda. Um convênio entre
o governo, a prefeitura e
uma organização social,
que vai gerir o empreendimento, foi assinado
nesta quinta-feira (18)
para a implantação do
restaurante popular, que
deve entrar em funcionamento em março de
2022, segundo divulgou
a administração municipal. Na região, Campinas

tem Bom Prato há mais
de duas décadas.
Segundo a prefeitura,
o Bom Prato de Sumaré terá capacidade para
oferecer 1,5 mil refeições

Restaurante terá
capacidade para
servir 1,5 mil refeições
diárias a R$ 1

diárias a cidadãos de baixa renda, pelos valores de
R$ 1 o almoço e R$ 0,50 o
café da manhã. O local
onde serão servidas as
refeições está sendo definido em conjunto pela

Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
e a prefeitura.
A asssinatura do convênio nesta quinta-feira,
em São Paulo, contou
com a participação do
prefeito de Sumaré, Luiz
Dalben (Cidadania), da
secretária estadual de
Desenvolvimento Social,
Célia Parnes, representantes da organização
social, além do deputado
estadual Dirceu Dalben
(PL), que intermediou
no governo do estado a
instalação do restaurante na cidade.
O investimento do governo estadual será de R$
1 milhão – recurso que foi
assegurado por Dalben
no Orçamento do Estado

CONVÊNIO | Parceria foi assinada nesta quinta, com presença do prefeito e do deputado

2021, via emenda parlamentar, para implantação do restaurante.
“Este é um dia muito
especial para Sumaré:
diversos investimentos
estão chegando para a
nossa cidade por meio
do Governo do Estado
e o restaurante popular
é mais um deles! Estou
muito feliz com esta conquista, sou muito grato
a Deus por poder trabalhar, contribuir com o
desenvolvimento da cidade e com aqueles que
mais precisam! O ‘Bom
Prato’ vem para somar a

todo trabalho de inclusão
social que já é realizado
pela prefeitura. Mais do
que uma refeição a preço baixo, é um programa
que vem para acolher,
para dar mais dignidade
e segurança alimentar à
população em situação
de rua e vulnerabilidade
social”, disse o deputado
Dalben.
Assinando o convênio,
o prefeito de Sumaré,
Luiz Dalben, agradeceu ao deputado Dirceu
Dalben e ao governo do
estado pela parceria.
“Estou muito feliz com

todas as melhorias que
estão chegando para
Sumaré. São diversos investimentos que hoje já
são realidade na nossa
cidade, como a duplicação da rodovia Sumaré-Paulínia/Anhanguera,
o Poupatempo, a construção da ETEC (Escola
Técnica), diversos programas sociais e, agora,
um Restaurante Bom
Prato – todos de grande
importância na garantia
da dignidade humana e
mais qualidade de vida
aos sumareenses””, comentou o prefeito.

ENTULHO E MATERAIS RECICLÁVEIS

Hortolândia abre dois novos pontos de descarte
Divulgação

INAUGURAÇÃO | Prefeito Zezé Gomes participou ontem

Aposta acerta
quina da Mega
Uma aposta realizada em
Campinas faturou R$ 63,4
mil ao acertar a quina da
Mega-Sena no sorteio
divulgado na noite desta
quarta-feira (17). A aposta
foi feita na Anchieta
Loterias, no Conjunto
Habitacional Padre
Anchieta. Conforme a
Caixa Econômica Federal,
ninguém acertou as seis
dezenas do concurso 2429.
Os números sorteados
foram 11 37 53 55 56 60.
A estimativa do prêmio
damanhã (20) é de R$ 38
milhões.

A Prefeitura de Hortolândia inaugurou nesta quinta-feira (18) dois
novos PEVs (Pontos de
Entrega Voluntária) para
o descarte correto de entulho e outros materiais
recicláveis. Um fica no Jardim São Sebastião, outro
no Jardim Nova Alvorada.
Com as duas novas unidades, Hortolândia passa a
ter agora 13 PEVs localizados em diferentes regiões.
A cerimônia de inauguração no Jardim São Sebastião contou com a participação do prefeito Zezé

Gomes (PL).
A implantação dos dois
novos PEVs foi viabilizada
com recursos do convênio
firmado pela prefeitura
com o Ministério das Cidades, por meio da Caixa
Econômica Federal.
A população pode consultar qual é o PEV mais
perto de onde mora no
site da prefeitura, por
meio do link http://
www2.hortolandia.sp.gov.
br/meio/item/17787-coleta-seletiva.
Os PEVs são os locais
disponibilizados para a

HORTOLÂNDIA

população fazer o descarte correto de resíduos e
recicláveis. Os materiais
recolhidos são destinados
para a Cooperativa Águia
de Ouro, parceira da prefeitura. O valor obtido pela
cooperativa com a coleta,
a triagem e a venda dos
recicláveis gera renda para
23 pessoas em situação de
vulnerabilidade social que
trabalham na cooperativa.
O prefeito Zezé Gomes
destacou que, com a inauguração do PEV no Jardim
São Sebastião, a administração atende a demanda

dos moradores do bairro.
Antes da implantação do
PEV, havia muitos pontos
de descarte irregular de
resíduos no bairro. “Temos que mudar a nossa
cultura. Cada um tem que
ser responsável pelo lixo
que produz. Cada pessoa
tem que ser prefeito, pois
a cidade é de todos”.
O prefeito ainda destacou que a administração
trabalha para ampliar a
quantidade de PEVs. A
meta é que o município tenha 20 pontos de descarte.
| DA REDAÇÃO

Divulgação

Procon fiscaliza veracidade de
promoções da ‘Black Friday’
Equipes do Procon de
Hortolândia, vinculado à
prefeitura, percorreram
nesta quinta-feira (18) lojas da cidade para iniciar
a operação que fiscaliza a
veracidade dos descontos
para a “Black Friday”.
“No dia da ação, sexta-feira da próxima semana,
nossas equipes também
estarão nas lojas fiscalizando se realmente há o
desconto prometido. Nes-

ta primeira etapa, os preços dos produtos foram
anotados e, na segunda
parte da fiscalização, as
equipes comprovarão se
de fato foram realizados
os descontos. A ação tem
o objetivo de proteger
os consumidores contra
fraudes e promessas mentirosas de abatimento dos
preços”, explica a diretora
do Procon de Hortolândia,
Ana Paula Portugal.

O Procon informa que
as denúncias podem ser
feitas pelo e-mail procon@hortolandia.sp.gov.
br, pelos telefones (19)
3819-1400, ramais 7034
ou 7035, (19) 3819-1024
ou por meio do WhatsApp
pelos números (19) 996354208 e (19) 99979-5162.
O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h
às 17h.
| DA REDAÇÃO

FISCALIZAÇÃO | Procon visita lojas em Hortolândia
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N.O. assina convênio
para base de bombeiros
Acordo abre caminho para efetivar construção na cidade no próximo ano
Divulgação

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder,
o Leitinho (PSD), assinou
na quarta-feira (17) o convênio para a instalação
de uma Base do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar na cidade, possivelmente já em 2022.
A assinatura aconteceu
no gabinete, na presença
do comandante do 16º
Grupamento de Bombeiros do Interior, coronel
Harley Washington Ferreira, e do chefe municipal de Segurança, coronel
Carlos Fanti.
“Hoje é um dia histórico
para Nova Odessa. Com a
lei aprovada (na Câmara) e
o convênio assinado, estamos sinalizando ao estado
que queremos essa parceria, garantindo a ‘reserva’
das viaturas e bombeiros
já para o planejamento
da corporação de 2022.
Temos aqui os bombeiros
civis (voluntários), que nos
ajudam bastante, e agora,
com a união do bombei-

NOVA ODESSA | Cidade encaminha base de bombeiros

ro civil com o bombeiro
militar, trabalhando em
conjunto, vamos ter condições de ajudar ainda mais
a nossa população, beneficiando também os empresários”, afirmou o prefeito.
Atualmente, Nova Odessa conta com um grupo
de bombeiros voluntários,
com equipes para resgate e remoção de feridos
leves. Casos mais graves,
no entanto, demandam o
acionamento da corporação estadual, cujas unidades mais próximas ficam
sediadas em Americana e

Santa Bárbara d’Oeste.
A nova base do Corpo de Bombeiros vai ser
construída pela prefeitura
em um terreno municipal
de 4 mil metros, situado
na Avenida João Pessoa,
no Bosque dos Cedros,
próxima ao cruzamento
com a Avenida Ampelio
Gazzetta.
O prefeito recebeu recentemente a confirmação de que o deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL)
está intermediando, junto
ao governo do estado, um
recurso de R$ 1,5 milhão

NOVA ODESSA

HORTOLÂNDIA

Saúde amplia pontos
para distribuir remédios

Tapa-buracos
percorre mais
seis bairros

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

A Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Nova
Odessa comunicou nesta quarta-feira (17) que,
a partir da próxima terça-feira (23), a Rede de
Atenção Básica da cidade
passa a ter dois pontos de
distribuição de medicamentos aos pacientes do
SUS (Sistema Único de
Saúde). Além da Farmácia Central, a dispensação também será feita na
UBS (Unidade Básica de
Saúde) 7, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.
“O objetivo é melhorar
o atendimento, reduzir
filas, principalmente devido ao recente aumento
da demanda na Farmácia Central”, comentou o
novo secretário da pasta,
Sílvio Corsini.
Apenas de janeiro a
agosto deste ano, a Farmácia Central distribuiu
645.8241
medicamentos, dos quais 92.697 foram antimicrobianos e
121.6174, controlados.

Nos dois locais, o horário de atendimento vai
das 7h às 16h, porém as
senhas são distribuídas
até as 15h15.
Para o atendimento, a
pessoa deve estar com o
Cartão Mais Saúde (municipal), ter mais de 18
anos e apresentar a receita emitida por médico da
Rede Municipal dentro
da validade – sendo de
seis meses para medicamentos básicos de uso
contínuo, 30 dias para
medicamentos de controle especial (controlados pela RDC 344/98) e
10 dias (receitas em duas
vias) para antibióticos,
conforme RDC 20/2011.
A Farmácia Central
está localizada na Avenida Eddy de Freitas Crissiúma, 150, no Centro
(nos fundos do antigo
CTVP, atual sede das secretarias de Saúde e de
Meio Ambiente).
Já a farmácia da UBS
7 fica na Rua Alexandre
Bassora, nº 760, no Jardim Nossa Senhora de
Fátima.

Nesta semana, a Operação Tapa-Buraco passou
por mais seis bairros de.
Hortolândia. Segundo a
Secretaria de Serviços Urbanos, a ação busca aumentar a segurança em
vias de grande circulação.
Nesta terça-feira (16),
as equipes da operação
trabalharam no Chácaras Recreio Alvorada, na
Rua das Graúnas. Depois,
passaram por duas vias
do Orestes Ôngaro, as
ruas Rio Paraguai e Rio
Potengi. No Jardim Nova
Hortolândia, o serviço
aconteceu na Rua Bernardino Ferreira de Lima e, no
Jardim Santa Clara, houve
reparo de buracos na Rua
Cuba. Por fim, as equipes
da Operação estiveram na
Rua Thereza Luiza Gonçalves, no Loteamento
Adventista Campineiro, e
na Rua Seis, no Jardim das
Figueiras II.
A Operação Tapa-Buraco prioriza as principais
avenidas da cidade e ruas
de circulação de ônibus.

| DA REDAÇÃO

para auxiliar na construção do novo “Complexo de
Segurança” da João Pessoa.
Além da base do Corpo de
Bombeiros da PM, o local
(ainda a ser desafetado
para esta finalidade) também deve receber, no futuro, as sedes da Guarda Civil
e da Defesa Civil.
O convênio, já assinado
pelo coronel Harley, segue
agora para coleta de assinaturas do comandante
geral da PM, coronel Fernando Alencar Medeiros, e
do secretário de Segurança
Pública do estado, general
João Camilo Pires de Campos, para formalizar o convênio – o que deve acontecer nos próximos dias.
“Agora, com este convênio assinado, faremos a
reserva do efetivo, das viaturas e dos equipamentos
já para o planejamento de
2022 do Corpo de Bombeiros do Estado, então é possível que a inauguração da
nova base em Nova Odessa
aconteça durante o próximo exercício (ano)”, salientou o comandante do 16º
Grupamento.

COCA-COLA

Caravana de Natal passa
domingo em Americana
Americana receberá,
na noite de domingo
(21), a Caravana de Natal da Coca-Cola, uma
realização da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com
a agência Promoplus
Marketing Promocional. O comboio será
composto por cinco
caminhões e uma van,
com muita música, luzes e cores.
No ano passado, devido às restrições sanitárias, a caravana foi
composta apenas por
veículos. Este ano, com
o arrefecimento da pandemia, a apresentação

| DA REDAÇÃO

ALEGRIA | Caravana vai passar neste domingo

FERIADO AMANHÃ

Grávida é esfaqueada
pelo marido em N.O.
Uma jovem de 19 anos
foi esfaqueada pelo marido na madrugada desta quinta-feira (18) no
quarto da residência da
família. O crime ocorreu no bairro Jardim São
Manoel, em Nova Odessa. O autor de 22 anos
fugiu e está sendo procurado pela polícia.
A jovem está grávida e
descobriu a gestação há
uma semana.
De acordo com as primeiras informações, o
rapaz teria descoberto
uma suposta traição,
em seguida pegou uma
faca e efetuou quatro
golpes contra a vítima,
na casa onde moram na
Rua Manuel Teodoro.
A jovem foi atingida
na região das costelas,
pescoço e ombro, correu para fora da residência para pedir por
socorro e chegou a se
fingir de morta para
cessar as agressões.

contará com a presença
de Papai e Mamãe Noel
e uma performance
com três atores.
O trajeto terá início às
19h30 na Avenida Nicolau João Abdalla, com a
caravana percorrendo
a Rua Carioba, Avenida
Europa, Avenida São
Jerônimo, Rua Antonio
Lobo, Rua Rui Barbosa,
Avenida Brasil, Rua Florindo Cibin, Rua Tuiuti, Rua Dom Pedro II,
Avenida Bandeirantes,
Avenida Paulista, Avenida Nossa Senhora de
Fátima e Rua Antônio
Pinto Duarte.
Divulgação
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No interior da casa,
ainda estava a filha da
jovem, de 2 anos, fruto
de outro relacionamento. A criança estava dormindo no momento do
crime.
Equipes do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
e da Polícia Militar foram acionadas, e a vítima encaminhada para
atendimento ao Hospital Estadual de Sumaré.
Com a perda de muito
sangue, a vítima foi levada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
e deveria ser submetida
a cirurgia. O estado de
saúde dela não foi informado até a conclusão
desta edição.
O acusado pela tentativa de assassinato fugiu com a faca após do
crime e não havia sido
localizado até a conclusão da reportagem.
O caso foi registrado no
Plantão Policial de Nova
Odessa e está sendo investigado.

‘Consciência
Negra’ tem
eventos em SB
O Dia da Consciência
Negra, neste sábado (20),
feriado municipal, terá
“Momento Cultural” na
Praça Central de Santa Bárbara, a partir das 10h. Com
o tema “Todo Dia. Toda
Hora”, o evento contará
com roda de capoeira, tambor, declamação de poesia,
teatro de rua, dança, música e apresentação dos alunos do CIEP Carmelina Pellegrino Cervone e do CIEP
Profª Therezinha de Castro
Pacheco Sbravatti. A organização é das secretarias de
Educação, Cultura e Turismo e Movimento Negro. A
atração é aberta ao público.
Também amanhã, às
20h, haverá transmissão
das melhores declamações
e premiação do “Recitar a palavra em verso vivo”.
Para assistir basta acessar o
canal no YouTube da Secretaria de Cultura.
O calendário especial se
estende durante o mês de
novembro, para intensificar a promoção do conhecimento e respeito pela cultura negra.
| DA REDAÇÃO
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Anvisa questiona reforço a
adultos e 2ª dose da Janssen
Pega de surpresa com mudança, agência pede explicações a ministério
Arquivo / TodoDia Imagem

MATEUS VARGAS
FOLHAPRESS

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) enviou uma lista
de questionamentos ao
Ministério da Saúde sobre
a decisão de liberar a dose
de reforço da vacinação
contra Covid-19 a todos
os adultos. A agência também pede dados sobre a
decisão de aplicar a vacina da Janssen, antes de
dose única, em duas doses. Essas mudanças na
estratégia de vacinação,
anunciadas pelo Ministério da Saúde na terça-feira
(16), pegaram de surpresa
a Anvisa e os fabricantes
das vacinas.
“Os
esclarecimentos
solicitados são necessários sob o ponto de vista
sanitário, especialmente
no que se refere ao monitoramento do uso dos
novos esquemas vacinais
no Brasil”, disse a agência,
em nota divulgada à imprensa nesta quinta-feira
(18). Os questionamentos
da Anvisa foram enviados
na noite de quarta-feira
(17) ao Ministério da Saúde. A agência afirma que é
preciso demonstrar “minimamente” que seguem
mantidas a segurança e a
eficácia das vacinas após
as mudanças.
No mesmo documento, a Anvisa afirma que só
conhece discussões sobre
a Janssen que envolvem
a “possibilidade de aplicação de dose de reforço

GIRO

Sem dentes e com apenas um metro, novo
dinossauro brasileiro surpreende cientistas
O animal pertencia a um grupo cujos
representantes mais típicos costumam ser
comparados ao temível Tyrannosaurus rex, mas
sua trajetória evolutiva o levou a ficar sem um
único dente na boca - e, ao que tudo indica,
com um bico. Essa é a história paradoxal da
Berthasaura leopoldinae, dinossauro brasileiro
de apenas 1 m de comprimento que acaba de ser
apresentado ao público e à comunidade científica.
Com idade estimada em cerca de 70 milhões de
anos, o esqueleto quase completo do bicho foi
encontrado nas rochas da chamada formação
Goio Erê, no município de Cruzeiro do Oeste (PR).
O nome científico é uma homenagem à bióloga
Bertha Lutz, à imperatriz Leopoldina e à escola
de samba Imperatriz Leopoldinense. Assinam o
trabalho pesquisadores do Museu Nacional da
UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
e da Universidade do Contestado, em Santa
Catarina, os quais já vinham estudando a fauna
fóssil da região, que já revelou outras espécies.
Divulgação

DECISÃO | Anúncio do ministério sobre vacinação pegou Anvisa e laboratórios de surpresa

e não de segunda dose
como parte do esquema
primário de vacinação”.
MAIS DADOS
Em seis questionamentos sobre a mudança no esquema vacinal
da Janssen, a agência
pede à Saúde dados de
estudos utilizados para o
anúncio, como a eficácia
demonstrada após a segunda dose e a aplicação
de reforço e resultados
de segurança. “A agência solicita, também,
que sejam informados
quais foram os estudos,
pareceres e nota técnicas, contendo evidências
científicas e dados clínicos, que subsidiaram
a decisão do Ministério

da Saúde para ampliar
a aplicação de dose de
reforço para toda a população adulta”, afirma a
Anvisa no documento.
Na leitura de integrantes da Anvisa, a decisão
do ministério atropela
discussões da agência
sobre o tema. O órgão já
abriu análise para inserir
na bula das vacinas da
AstraZeneca e da Pfizer
as regras sobre a dose de
reforço. Em discussão
prévia, técnicos da Anvisa aconselharam o ministério a aguardar uma
posição da agência sobre
a aplicação da dose de reforço, o que não ocorreu.
A Janssen também deve
enviar nas próximas semanas dados sobre a apli-

cação da dose de reforço,
mas não há previsão de
que a empresa peça mudança no ciclo vacinal
básico. Hoje essa vacina
é aplicada em dose única no Brasil. Com os pedidos das farmacêuticas
em mãos, a Anvisa ainda
pode tomar decisões diferentes daquelas anunciadas pelo ministério.
Por exemplo, aprovando
a dose de reforço da Janssen, mas sem inserir em
bula a previsão de uma
segunda aplicação no ciclo básico.
Apesar do mal-estar e
dos questionamentos, a
Anvisa quer evitar uma
disputa com o ministério.
A ideia é não alimentar o
discurso antivacina.

NA CÂMARA

Vítimas da Covid e juristas pedem impeachment
Um grupo de juristas e
advogados e também de
familiares de vítimas da
epidemia da Covid-19 vai
apresentar à Câmara dos
Deputados um pedido
de impeachment contra
o presidente Jair Bolsonaro. Ele vai se basear
nos crimes apontados
pela CPI da Covid, que
encerrou os trabalhos no
mês passado.
Entre eles estão prevaricação, charlatanismo,
epidemia com resultado
de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de
verba pública, incitação
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ao crime, falsificação de
documentos particulares, crime de responsabilidade e crimes contra a
humanidade.
O pedido será protocolado no dia 8 de dezembro em Brasília.
Além de parentes de
pessoas que morreram
por causa da doença, 15
profissionais do direito
assinarão o documento:
Miguel Reale Júnior, que
assinou o pedido que levou ao impeachment de
Dilma Rousseff, Sylvia
Steiner, Helena Lobo da
Costa, Alexandre Wunderlich, José Rogério

Cruz e Tucci, Floriano
de Azevedo Marques,
Miguel Jorge, Aloyso Lacerda Medeiros, Clito
Fornaciari Júnior, Alberto Silva Franco, Belisário
dos Santos Júnior, Antônio Funari, Walter Maierovich, Salo de Carvalho
e Davi Tangerino. Os
advogados se reuniram
nesta quinta (18) com
senadores que integraram a CPI para discutir a
apresentação do pedido.
Estavam na conversa,
entre outros, os senadores Omar Aziz (PSD-AM),
que presidiu a comissão,
o senador Randolfe Ro-

drigues (Rede-AP), que
foi vice-presidente, e a
senadora Simone Tebet
(MDB-MS).
A CPI encerrou os trabalhos em outubro. Em
seu relatório, além de
responsabilizar Bolsonaro por nove crimes,
Renan Calheiros (MDB-AL) identificou 29 tipos
penais e sugeriu o indiciamento de 66 pessoas,
incluindo
deputados,
empresários, o ex-ministro da Saúde Eduardo
Pazuello e o atual titular
da pasta, Marcelo Queiroga, entre outros.
| FOLHAPRESS

DINO BRAZUCA | Réplica da Berthasaura leopoldinae

Covid: Brasil chega a 612 mil mortes; média
de casos é a menor desde 8 de maio de 2020
O Brasil registrou 279 mortes por Covid e 12.735
casos da doença, nesta quinta-feira (18). Com
isso, o país chega a 612.177 vidas perdidas e a
21.989.459 pessoas infectadas desde o início da
pandemia.A média móvel de casos teve queda
de 19% e chegou a 8.052 infecções por dia,
menor valor desde 8 de maio de 2020, quando
era de 7.752. Já a média móvel de mortes está em
estabilidade, ou seja, sem variações superiores
a 15% em relação aos dados de duas semanas
atrás. Ela agora é de 250 óbitos por dia. O Brasil
registrou 1.357.647 doses de vacinas contra
Covid-19, nesta quinta. De acordo com dados
das secretarias estaduais de Saúde, foram 138.905
primeiras doses e 673.923 segundas. Também
foram registradas 569.275 doses de reforço.

Tubarão morde mulher de 79 anos no
litoral norte de SP, no 2º caso em um mês
Uma idosa de 79 anos foi atacada nesta semana
por um tubarão na Praia Grande, em Ubatuba, no
litoral norte de São Paulo. Este é o segundo caso
confirmado em menos de um mês. No feriado
de Finados, um turista francês de 39 anos foi
mordido na perna direita na Praia do Lamberto,
também localizada no município. A confirmação
foi feita após um estudo técnico das imagens
realizado pelo biólogo e especialista em tubarões
Otto Bismarck Fazzano Gadig, professor doutor
da Unesp. Pela análise da mordedura, o animal
era um tubarão-tigre ou cabeça-chata, de porte
médio ou grande. A vítima é de Piranguinho, no
interior de Minas Gerais, e passa bem.
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PEC DOS PRECATÓRIOS

Congresso deverá barrar reajuste a servidores
Avaliação é de líderes aliados do presidente Jair Bolsonaro, que quer usar espaço no Orçamento para dar aumento
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

A avaliação de líderes
aliados do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido)
é que o Congresso deverá
atuar contra um amplo
reajuste salarial a servidores federais, principalmente se a medida exigir
uma redução ainda maior
no valor a ser destinado a
emendas parlamentares e
a despesas na área social
em 2022. Bolsonaro afirmou nesta semana que
quer usar a verba a ser
liberada pela PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios,
que dá calote em dívidas
da União reconhecidas
pela Justiça, para dar um
aumento linear a todos os
servidores federais.
As negociações no Senado, porém, mostram
que, para aprovar a PEC,
o governo deverá alterar o texto e impedir que
o aumento de despesas
previsto na proposta seja
usado para bancar o reajuste. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
afirmou nesta quinta-feira (18) não ver espaço no
texto da PEC dos Preca-

MERCADO

Bolsa renova pior
marca em um ano
e dólar sobe mais
A Bolsa de Valores
brasileira renovou nesta quinta-feira (18)
a sua pior marca em
pouco mais de um ano.
O Ibovespa, índice de
referência do mercado acionário do país,
caiu 0,51%, a 102.426
pontos. Essa é a pior
pontuação desde 6 de
novembro de 2020,
quando a Bolsa fechou
em 100.925 pontos.
Na véspera, o Ibovespa já tinha atingido a
pior marca desde 12 de
novembro de 2020. O
dólar subiu 0,77%, a R$
5,5690. A moeda americana teve a quarta alta
consecutiva e, desde a
última quinta (11), já
avançou 3,05%.
O motivo da queda
da Bolsa e da alta do
dólar é o mesmo há
dias: o mercado teme
o prolongamento das
discussões sobre a PEC
dos Precatórios, em
discussão no Senado
Federal.
| FOLHAPRESS

tórios já aprovado pelos
deputados para conceder
aumento salarial a servidores. “Eu absolutamente
não vi esse espaço, não
conheço esse espaço, os
números que foram apresentados pela Economia
para a Câmara dos Deputados não previam esse
aumento”, disse.
A PEC é o principal projeto de interesse do Palácio do Planalto atualmente no Congresso. Com
a proposta, é possível
ampliar em quase R$ 100
bilhões a margem para
gastos em 2022, ano em
que Bolsonaro pretende
concorrer à reeleição.
No entanto, essa cifra já
está comprometida com
outras medidas anunciadas pelo governo, como o
aumento do benefício do
Auxílio Brasil para R$ 400
por mês.
Em viagem a Dubai e
países do Oriente Médio,
o presidente, por dias seguidos, repetiu que gostaria de usar o espaço aberto no Orçamento, com
a eventual aprovação da
PEC dos Precatórios, para
conceder reajuste para
servidores.
Até mesmo o líder do

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

POSIÇÃO | Arthur Lira conduz reunião com líderes na Câmara nesta quinta-feira

governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE), que é relator
da PEC, reagiu às declarações de Bolsonaro. “Acho
que o cobertor está muito
curto e acredito que todo
o esforço que estamos
fazendo agora não é para
atender reajuste de servidores”, disse.
Apesar da resistência
no Congresso, o aumento

prometido por Bolsonaro
não pode ser totalmente
descartado, mas tende a
ser reduzido. Um reajuste de 5%, como estuda o
governo,
representaria
um custo de R$ 15 bilhões
por ano.
Esse valor pressionaria
ainda mais o Orçamento
de 2022, resultando em
cortes em emendas e em
recursos para medidas

ECONOMIA

na área social, como um
auxílio financeiro para
caminhoneiros – também
prometido por Bolsonaro.
Emendas são mecanismos usados por deputados e senadores para
enviar dinheiro do Orçamento a obras e projetos
em bases eleitorais. Para
aprovar a PEC na Câmara na semana passada, o
governo sinalizou com a

liberação de emendas no
ano eleitoral.
Em caso de um reajuste mais baixo do que 5%
e que não afete os recursos para a área social e
emendas, bancadas do
Congresso alinhadas ao
governo ou independentes devem então não se
opor à medida.
Outro fator é que o lobby do funcionalismo público é um dos mais fortes
no Legislativo. Em um
cenário de forte reajuste
salarial a todos, há receio
na ala independente do
Congresso de que Bolsonaro se fortaleça politicamente em 2022.
Por isso, apesar do
aperto nas contas públicas, aliados do presidente
articulam uma forma de
garantir, pelo menos, um
reajuste a policiais – base
eleitoral do Bolsonaro. A
medida deve custar menos de R$ 1 bilhão no próximo ano.
Em relação à PEC dos
Precatórios, líderes das
principais bancadas já
afirmam diretamente a
Bezerra que o texto não
passa do jeito que está e
que por isso precisará fazer concessões.

CORRIDA ELEITORAL

Guru de Moro, Pastore diz que auxílio Doria: campanha terá
foi pago a mais gente do que deveria calça apertada e coxinha
Primeiro nome apresentado por Sergio Moro
como auxiliar na área
macroeconômica de sua
possível candidatura à
Presidência da República
em 2022, o ex-presidente
do Banco Central Affonso Celso Pastore afirmou
nesta quinta-feira (18)
que o auxílio emergencial de R$ 600 foi pago a
muito mais gente do que
deveria, se mostrando um
dos principais exemplos
de erros do governo Jair
Bolsonaro na área fiscal.
Em audiência pública
na Câmara dos Deputados, à qual participou
de modo virtual, Pastore
também afirmou ter restrições ao teto de gastos,
fez críticas ao presidente
da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), e classificou a
tentativa de usar parte da
folga orçamentária com
a aprovação da PEC dos
Precatórios de “clientelismo político de péssima
qualidade”.
“Não preciso ir muito longe para dizer que
houve um enorme des-

Divulgação

CRÍTICA | O economista Affonso Celso Pastore

perdício na utilização
dos recursos”, afirmou o
economista na audiência,
cujo tema era a discussão
sobre a dívida pública
brasileira.
“Em um país que é avaliado por um economista
que é o criador do Bolsa
Família, chamado Ricardo Paes de Barros, que
estima a pobreza absoluta no país, olhando por
cima, em algo como 25
milhões de habitantes,
foi dado os R$ 600 para 66
milhões de pessoas. Quer
dizer, tinha gente que não
tinha que receber”, afir-

mou Pastores em sua exposição.
Ele comparou o gasto
em relação ao PIB de outros países desenvolvidos
durante a crise da Covid,
argumentando ser este
um exemplo de “gasto
mal feito, de um erro de
dimensionamento para
aquilo que o governo podia gastar”.
O auxílio emergencial teve início em abril
de 2020 como forma de
atenuar os impactos econômicos causados pela
pandemia do novo coronavírus.
| FOLHAPRESS

Desde que surgiu no
cenário político com a
vitória
surpreendente
em primeiro turno para a
prefeitura paulistana em
2016, João Doria (PSDB)
lida com um paradoxo:
costuma ter a gestão elogiada até por adversários,
mas enfrenta resistências
inclusive de aliados.
“Isso é natural, faz parte
da política. Você não deve
se incomodar com isso,
deve administrar isso. A
campanha vai ter calça
apertada, coxinha, pastel.
Foi assim em 2016, foi assim em 2018”, afirmou.
Doria enfrenta o governador Eduardo Leite (RS)
e o ex-prefeito de Manaus
Arthur Virgílio nas prévias
presidenciais do PSDB
neste domingo (21) .
Como um dos vídeos de
sua campanha dizia, ele
se assume “chato”, “coxinha”, “calça apertada”
– este último epíteto gestado pelo filho presidencial Carlos Bolsonaro nas
redes. Ele se vende como
“um líder confiável, e não
palatável”.

Aí ele mira a tática de
seu principal rival interno, Leite, que acusa o
paulista de ser desagregador. Não só ele: aliados
potenciais como ACM
Neto (DEM) e Gilberto
Kassab (PSD) dizem rejeitar negociar com um
candidato Doria em 2022.
O tucano relativiza, citando que em São Paulo
há 13 partidos na base do
governo, inclusive o PSD
e o DEM, para não falar
no centrão que apoia Jair
Bolsonaro. Ao mesmo
tempo, prega “autonomia
executiva” para o governo, hoje “totalmente dependente do Legislativo”.
Símbolo do estilo abrasivo do tucano, a campanha das prévias o opôs de
forma dura a Leite, bancado pelo seu maior rival
no PSDB, o deputado Aécio Neves (MG).
A situação chegou ao
paroxismo nesta semana,
com a tentativa do grupo
de Leite de postergar as
prévias, o que não deverá
acontecer.
| FOLHAPRESS
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CONSCIÊNCIA NEGRA

Senado aprova projeto
que aumenta pena para
crime de injúria racial

Waldemir Barreto / Agência Senado

Em caso de condenação, reclusão passa para até cinco
anos, além de multa; texto agora segue para a Câmara
WASHINGTON LUIZ
FOLHAPRESS

Às vésperas do Dia
da Consciência Negra,
senadores
aprovaram
nesta quinta-feira (18)
um projeto que tipifica
o crime de injúria racial
como racismo e aumenta a pena para quem comete o delito. Pela proposta, a reclusão passa
de um a três anos para
dois a cinco anos, além
de multa. Todos os 63
parlamentares presentes
votaram a favor.
O texto, que vai à Câmara, segue entendimento recente do STF
(Supremo Tribunal Federal), que no fim de outubro equiparou os dois
crimes. Com isso, a injúria racial passou a ser imprescritível, ou seja, pode
ser punida a qualquer
tempo, independentemente do período que se
passou do episódio.
O projeto do senador
Paulo Paim (PT-RS) insere na Lei de Crimes
Raciais o ato de injuriar
alguém, ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor,

etnia ou procedência
nacional. Dessa forma,
o delito passará a ter a
mesma gravidade do crime de racismo.
Atualmente, essa conduta é tipificada como
injúria qualificada no
Código Penal. Isso, na
avaliação de Paim, tem
beneficiado os infratores.
“[A injúria racial] ainda que punida com pena
equivalente a de outros
tipos definidos como
racismo, não estaria plenamente equiparada aos
delitos definidos na Lei
do Racismo, e que, por
definição
constitucional, são imprescritíveis,
e inafiançáveis. Por essa
razão, o racismo praticado mediante injúria,
pode ser desclassificado
e beneficiado com a fiança e com a prescrição, e
até mesmo com a suspensão condicional da
pena”, afirmou.
O relator do texto, senador Romário (PSB-RJ),
classificou a aprovação
do projeto como “urgente e necessária”.
“A injúria racial é crime
da mais elevada gravidade, pois atinge fortemen-

te a dignidade e a autoestima da vítima. É conduta
que gera sentimento de
revolta, fomenta a intolerância e não se compatibiliza com os valores
de uma sociedade plural
e livre de qualquer forma
de discriminação ou preconceito”, defendeu.

DECISÃO | Sessão do Senado que aprovou nesta quinta o projeto contra injúria racial

DIFERENÇA
A diferença entre injúria racial e racismo está
no direcionamento da
conduta. Enquanto na
injúria racial a ofensa é
direcionada a um indivíduo específico, no crime
de racismo a ofensa é
contra uma coletividade, sem especificação
do ofendido, como toda
uma raça.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, em
2018 foram registrados
9.110 casos de injúria racial e 11.467 em 2019, um
aumento de 24,3%.
A decisão do STF de
equiparar as duas condutas ocorreu durante
a análise da situação de
uma idosa de Brasília
que foi condenada em
2013 por ter ofendido a

frentista de um posto de
gasolina. “Negrinha nojenta, ignorante e atrevida”, disse na ocasião.
Ela pediu ao Judiciário
para não ser punida sob
o argumento de que o
Judiciário demorou muito para analisar seus recursos.
O relator, Edson Fachin,
negou o pedido e afirmou
que esse tipo de conduta
“torna ainda mais difícil
a já hercúlea tarefa de cicatrizar as feridas abertas
pela escravidão”.
O magistrado afirmou
que “há racismo no Brasil” e classificou essa
conduta como “uma chaga infame que marca a
interface entre o ontem e
o amanhã”.
Sete ministros votaram
com Fachin. Nunes Marques foi o único a diver-

ROMÁRIO

Senador relator do projeto aprovado

gir e a defender que esse
tipo de decisão deveria
ser tomada pelo Congresso Nacional.
CAIS DO VALONGO
Além das mudanças
no Código Penal, os senadores aprovaram nesta quarta um projeto de
lei que reconhece o sítio

arqueológico Cais do Valongo, localizado no município do Rio de Janeiro,
como Patrimônio da História e Cultura Afro-Brasileira e estabelece diretrizes para garantir a sua
proteção em decorrência
do título de Patrimônio
Mundial da Humanidade
pela Unesco.

INTERFERÊNCIA NA PF

MEIO AMBIENTE

Desmatamento na Amazônia cresce 22%, diz Inpe
ANA CAROLINA AMARAL
FOLHAPRESS

O desmatamento por
corte raso na Amazônia
Legal foi de 13.235 km²
entre agosto de 2020 e
julho de 2021, segundo
a estimativa publicada
nesta quinta-feira (18)
pelo Prodes, projeto de
monitoramento por satélite do desmatamento
na Amazônia Legal, do
Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais).
O crescimento em relação ao período anterior foi de 21,97%, quando o desmate na região
havia atingido 10.851
km². Diferentemente do
que ocorreu em anos anteriores, o governo federal não criou uma agenda para o anúncio dos
dados, que foram publi-

A injúria racial é crime da mais elevada
gravidade, pois atinge fortemente a
dignidade e a autoestima da vítima

EM 1 ANO | Mais de 13 mil km² de floresta foram perdidos

cados no site do Inpe,
sem ação de divulgação.
Na última quarta (17),
uma nota do SindCT, o
sindicato dos servidores públicos federais do
setor aeroespacial, denunciou a imposição
de sigilo da direção do
Inpe sobre o resultado

da estimativa anual do
Prodes. Segundo a nota,
a equipe técnica do Inpe
havia submetido o relatório ao governo em
meados de outubro, mas
o sigilo impedia que a
tramitação do processo
fosse acompanhada pelos servidores.

A assinatura do documento divulgado pelo
governo nesta quinta informa a data de 27 de outubro. No último dia 10,
em discurso na COP26,
a conferência de mudanças climáticas da ONU, o
ministro Joaquim Leite
(Meio Ambiente), escolheu citar dados do boletim mensal do Deter/
Inpe dos meses de julho
a setembro.
“O governo mentiu na
COP. Usou dados que
apresentavam uma leve
queda para anunciar que
o governo estava no controle e escondeu os dados
do Prodes”, afirmou João
Paulo Capobianco, ex-secretário-executivo do
Ministério do Meio Ambiente e vice-presidente
do Instituto Democracia
e Sustentabilidade.

Moraes tranca inquéritos
contra ex-delegado da PF
O ministro Alexandre
de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal),
ordenou o trancamento
das investigações contra
o delegado Felipe Leal em
andamento no Ministério
Público Federal. Leal era
responsável pelo inquérito sobre a suposta interferência de Jair Bolsonaro
na Polícia Federal denunciada pelo ex-juiz Sergio
Moro ao pedir demissão
do Ministério da Justiça.
O delegado foi afastado da investigação pelo
próprio Moraes após a
coluna Painel, da Folha
de S.Paulo, revelar que ele
pretendia apurar atos do
atual diretor-geral da PF,
Paulo Maiurino.
Após o afastamento,
o Ministério Público Federal abriu uma apura-

ção sobre possível abuso
de autoridade praticado
pelo delegado e um procedimento para investigar se ele praticou algum
ato de improbidade.
Sobre a investigação no
MPF-DF, que pediu compartilhamento de informações da investigação
sobre interferência de
Bolsonaro ao STF, Moraes
afirma que não há “quaisquer elementos que indiquem a presença de conduta dolosa” do delegado
que possam caracterizar
improbidade. No caso do
suposto abuso de autoridade, diz a decisão, não há
indício real de “fato típico
praticado” pelo investigador ou qualquer indicação
dos “meios que o mesmo
teria empregado”.
| FOLHAPRESS
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Corinthians briga para estar no G4
Time depende apenas de seu rendimento para garantir vaga direta na Copa Libertadores da próxima temporada
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Como alento para a
derrota sofrida contra
o Flamengo na quarta-feira (17), com gol aos
47 minutos do segundo
tempo, e justamente na
reta final do Campeonato
Brasileiro, o Corinthians
terá pela frente sua sequência de melhor aproveitamento no primeiro
turno.
Nas próximas cinco rodadas do Brasileiro, o Corinthians tem três jogos
em casa, diante de Santos, Athletico-PR e Grêmio, e dois longe de seus
domínios, contra Ceará e
Juventude.
Nenhuma dessas equipes brigam com o time
de Sylvinho por uma
vaga na Copa Libertadores do ano que vem.
Exceção feita ao Ceará
-atualmente o décimo
colocado-, todas estão na
segunda metade da tabela de classificação.
Na campanha do pri-

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

meiro turno, foi justamente essa sequência
que alavancou a equipe
alvinegra e a colocou na
briga pelo G-6. Daqueles
15 pontos disputados, o
Corinthians conquistou
11 e saiu invicto, perdendo pontos apenas para o

Nas próximas cinco
rodadas, Timão
disputa três jogos
em casa
Santos, na Vila Belmiro,
e para o Juventude, em
casa.
Agora, os comandados de Sylvinho tentam
repetir a dose em busca
da conquista da vaga direta na fase de grupos da
Copa Libertadores 2022.
Com os recentes tropeços nos testes diante do
Atlético-MG e Flamengo, ambos fora de casa e
com atuações abaixo do
esperado do Corinthians,

EM ALTA | O técnico Sylvinho comanda equipe para repetir a dose de boa sequência nas próximas cinco partidas

o clube perdeu a oportunidade de ultrapassar
o Red Bull Bragantino e
entrar no G-4.
Contudo, a equipe pos-

sui um jogos a menos do
que o quarto colocado e,
por isso, depende apenas de si para se garantir já na fase de grupos

RETURNO

Santos tem 3ª melhor defesa
A defesa era um dos
pontos de maiores queixas do torcedor do Santos
na temporada. Com tantas mudanças por causa
de transferências e lesões,
o time alvinegro não conseguia lidar com a vulnerabilidade na retaguarda
e viveu momentos de sufoco no Campeonato Brasileiro.
No entanto, desde que
o técnico Fabio Carille
assumiu o comando, essa
situação se inverteu e superou mais um estágio na
quarta-feira (17), na vitória sobre a Chapecoense
por 2 a 0 na Vila Belmiro.
O Santos tem, agora, a
terceira melhor defesa do
segundo turno, atrás apenas de Atlético-MG (8) e
Flamengo (10). O time alvinegro sofreu 11 gols em
14 partidas e, com esse retrospecto, iniciou uma arrancada que o credencia
para escapar de um inédito rebaixamento. O setor
passou por alguns ajustes
desde a chegada do novo
comandante e parece ter
encontrado uma fórmula
de sucesso.
Esse modelo de jogo
não é nenhuma novidade
para Carille, conhecido
por ser um especialista

Ivan Storti/Santos FC

da principal competição
continental da próxima
temporada -o grande
objetivo traçado pela diretoria.

O primeiro jogo da corrida final do Brasileiro é
já neste domingo (21), o
clássico com o Santos, na
Neo Química Arena

MUNDIAL

Recorde brasileiro:
34 h de embaixadinhas
Ricardo Silva Neves
tirou o sábado (13) e o
domingo (14) para bater
o próprio recorde mundial de embaixadinhas.
Foram 34 horas e cinco
minutos sem deixar a
bola cair. O feito foi realizado em Santos. Após
cumprir o objetivo, Ricardinho foi abraçado
pelo filho e acabou desmaiando. “Foi a primeira vez que aconteceu
de desmaiar. Eu estava
muito bem preparado,
mas o calor foi intenso,
foi a primeira vez no litoral. Quando eu terminei,

tentei firmar, o meu filho
foi para o meu lado, e aí
fechei os olhos.”
Ao longo das 34 horas, ele foi acompanhado por bombeiros e
recebeu soro. Uma das
maiores dificuldades era
ir ao banheiro.
Segundo Ricardinho,
a expectativa é de que o
novo recorde saia na edição de 2022 do Guinness
Book. Já a bola utilizada
será leiloada, e o valor
arrecadado irá para a organização Médicos Sem
Fronteiras.
| FOLHAPRESS
Reprodução/Instagram

AJUSTE | Após Carille assumir o comando, o Peixe só levou gols em 5 das 14 partidas

no ajuste defensivo. O
treinador ganhou notoriedade a partir de 2017,
quando levou o Corinthians ao título brasileiro
e ao tricampeonato do
Paulista.
Em seu primeiro ano
no comando do Corinthians, faturou o troféu
com apenas 30 gols sofridos em 38 jogos (média
de 0,789). Em 2019, ele foi
demitido antes do fim da

competição, mas o rendimento do setor defensivo
voltou a se destacar, com
34 gols sofridos. A média
dele pelo Santos no Brasileiro é de 0,78 gol sofrido
por jogo.
No segundo turno, o
Santos só levou gol em
cinco das 14 partidas. Eles
aconteceram nas derrotas
para Atlético-MG, Juventude, Palmeiras e América e no empate com o

São Paulo. São 20 pontos
somados que o colocam
com a nona melhor campanha na segunda metade do Brasileiro.
A defesa do Santos não
foi vazada em cinco dos
últimos seis jogos. Isso
aconteceu nos triunfos
sobre Chapecoense, Bragantino, Athletico-PR e
Fluminense e no empate
com o Atlético-GO.
| FOLHAPRESS

RECORDE | Ricardinho para bola para medir pressão
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ESTRATÉGIA

Abel muda tática para
final da Libertadores

Criticado por poupar titulares, técnico disse que tem plano e seguirá com ele
Cesar Greco/Palmeiras

REBATEU | Abel Ferreira, criticado após derrota para o São Paulo, afirmou que é pago para tomar decisões difíceis
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Com calendáario bastante semelhante ao da
atual temporada, Abel
Ferreira só poupou seus
principais
jogadores
quando faltavam dois
jogos e seis dias para a
final da Libertadores de
2020. O Palmeiras sagrou-se campeão sobre
o Santos já em 30 de janeiro de 2021.
Na atual temporada,
faltando dez dias para
a partida contra o Fla-

mengo, em Montevidéu, o Palmeiras foi a
campo com seus reser-

Time enfrentou o
São Paulo na quarta
com reservas e
perdeu por 2 a 0
vas contra o São Paulo
na quarta-feira (17), em
casa. A derrota por 2 a 0
causou ira em boa parte
dos torcedores, que lo-

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

PG
71
61
58
52
51
49
47
45
45
45
42
42
41
41
39
39
36
32
30
15

J
32
32
32
34
33
33
33
33
33
33
32
33
33
33
32
32
31
32
33
33

V
22
18
18
13
13
14
12
12
11
10
10
9
12
9
9
9
9
9
7
1

GP
51
61
52
50
35
40
41
31
35
31
30
31
39
27
32
24
33
30
20
26

clássico no caminho alviverde, só que contra o
Corinthians, a 12 dias
da decisão. Na ocasião,
um Palmeiras completo
venceu por 4 a 0, no Allianz Parque, com dois
gols de Luiz Adriano
e dois de Raphael Veiga. A vitória deu total
tranquilidade para as
partidas subsequentes,
algo que vencer o São
Paulo pela 33ª rodada
do atual Campeonato
Brasileiro também teria
trazido ao time nesta
reta final.

SÃO PAULO

Relação de Ceni e
organizada vai mal
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A relação de Rogério
Ceni com a principal
torcida organizada do
São Paulo segue estremecida. O treinador
disse ter se colocado à
disposição para conversar com membros
da Independente na
terça-feira (16), quando
10 deles foram ao CT da
Barra Funda. Segundo
ele, no entanto, os torcedores recusaram a
proposta e preferiram
conversar apenas com
os jogadores.
“De fato, eu não vi os
torcedores. Quando me
comunicaram que eles
gostariam de conversar
com os atletas, eu fui
o primeiro a me colocar à disposição e disse
que eu conversaria com

SG
29
33
15
10
4
-1
6
-3
2
-2
-6
-1
-4
-6
-5
-8
-9
-11
-13
-30

Rubens Chiri/saopaulonet

EM BAIXA | Torcedores não quiseram falar com Ceni

Evento promove trilhas em J.Egídio
Divulgação

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

O Galleria Shopping
promove neste domingo (21), um evento gratuito para ciclistas. Das
7h às 8h45, o centro de
compras será ponto de
encontro para ciclistas

Ciclistas terão três
opções de percursos
com inscrições
gratuitas

33 • RODADA
Terça (16/11)
16h – Atthletico-PR 0 x 1 Atlético-MG
18h – Grêmio 3 x 0 Bragantino

20h – Fortaleza 0 x 4 Ceará
20h30 – Juventude 1 x 0 Fluminense
21h30 – Flamengo 1 x 0 Corinthians

Quarta (17/11)
19h – Santos 2 x 0 Chapecoense
19h – América 0 x 0 Atlético-GO
19h – Cuiabá 1x 0 Internacional

Ontem (18/11)
21h – Sport x Bahia*
*Jogo não realizado até o
fechamento da edição

os torcedores para que
não houvesse a exposição dos atletas junto
deles. Mas, infelizmente, eles não aceitaram
falar comigo. Disseram
que gostariam de falar
somente com os jogadores, e a direção achou
melhor que eles conversassem com os jogadores”, afirmou.
A volta de Ceni ao São
Paulo não foi bem recebida pela Independente. Assim que o treinador foi anunciado como
substituto de Crespo,
a organizada publicou
um texto nas redes sociais exigindo um pedido de desculpas de
Ceni por causa de uma
declaração dada quando era treinador do
Flamengo dizendo que
a torcida flamenguista
era “diferente”.

CICLISMO

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

taram o Allianz Parque
e acusam Abel de não
ter entendido a importância do jogo.
Abel Ferreira foi bastante enfático quanto à
decisão de poupar seus
principais jogadores na
partida que se tornaria
derrota para o São Paulo. Disse ser pago para
tomar decisões difíceis
e afirmou que tem um
plano, que seguirá com
seus jogadores aconteça o que acontecer.
Na temporada anterior, também houve um

11

que desejarem percorrer trilhas no distrito de
Joaquim Egídio.
Serão três opções de
percursos saindo do
Galleria: Speed (70 km),
com largada às 7h30,

TRILHAS | Largadas acontecem a partir das 7h30

Mountain Bike Avançado (37 km), com saída
às 8h15, e Mountain
Bike iniciante (13 km),
que sai às 8h45.
Os ciclistas serão recebidos no estacionamento superior do
Galleria Shopping e contarão com uma sessão
de alongamento com
professores de educação
física, além de participarem de promoções de
lojas do shopping.
O evento é gratuito, com agendamento
prévio, e as inscrições
já estão abertas no site
www.ingresse.com. Os
participantes
devem
chegar ao shopping um
pouco antes do horário
previsto para cada uma
das largadas. O evento
é realizado em parceria
com a Sense Bike e a Cia
Athletica.
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AGENDA
Divulgação

Música na praça

Odessão Festival acontece
neste domingo na Estação
Ferroviária de Nova Odessa

MUITA MÚSICA | Várias bandas vão se apresentar no festival que será realizado neste domingo, das 11h às 20h, com entrada gratuita, na Estação Ferroviária de Nova Odessa
DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

Neste domingo (21),
Nova Odessa terá atrações para quem gosta de
música. Com atrações de
rock, hip hop e música
eletrônica: o “Odessão
Festival” retorna à agenda
cultural da cidade, com
o apoio da Prefeitura,
em uma nova edição especial, agora com público presente, na Estação
Ferroviária. O “Odessão”
acontece das 11h às 20h,
com entrada gratuita.
Na programação, nomes como Carlinhos Ribeiro e Fernando Petra
(que tocam Rock), Carlão
D’us Dreads (Rap), About
a Soul (banda de Folk

Rock e Rock Alternativo),
Banda Retina (também
de Rock), Carniçal (banda de Death Metal) e Lisergia Crew (de música
eletrônica).
Para alimentação, haverá barracas de espetinho,
cerveja, cachorro-quente,
yakisoba e comida vegetariana e vegana. Feiras
alternativas e tatuadores,
com “flash tattos”, também farão parte do evento. É obrigatório o uso de
máscaras no local.
A última edição do
evento aconteceu em
maio de 2021, dentro
da programação de aniversário da cidade, mas
realizada de forma online, através de lives das
bandas.

A expectativa é que seja um grito
de liberdade, onde acreditamos
na esperança de dias cada vez
melhores e na esperança de que as
pessoas tenham ciência da importância
da vacinação (contra a Covid-19), para
que possamos desfrutar de música e
confraternizações, regadas de abraços
e muita saúde”
ORGANIZAÇÃO

O objetivo do festival é
além de fomentar a cultura e incentivar a solidariedade. Por isso, na entrada

POESIA

da edição deste domingo,
na Estação Ferroviária,
os organizadores estarão
recebendo doações de

PROGRAMAÇÃO
13h: Carlinhos Ribeiro e Fernando Petra (Rock)
14h: Carlão D’us Dreads (Rap)
15h: Banda About a Soul (Folk Rock/Rock Alternativo)
16h: Banda Retina (Rock)
17h: Banda Carniçal (Death Metal)
18h: Lisergia Crew (Eletrônica)

litros de leite longa-vida,
que serão entregues para
as famílias atendidas pelo
Fundo Social de Solidariedade da cidade.
“A expectativa é que seja
um grito de liberdade,
onde acreditamos na esperança de dias cada vez
melhores e na esperança
de que as pessoas tenham
ciência da importância da
vacinação (contra a Co-

vid-19), para que possamos desfrutar de música
e confraternizações, regadas de abraços e muita
saúde”, diz a organização.
A Estação Ferroviária
fica na Praça Central José
Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho, no Centro de
Nova Odessa. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @odessaofestival.
Divulgação

Projeto Recitar premia
os melhores neste sábado
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

O projeto “Recitar – a
palavra em Verso Vivo”
de 2021 de Santa Bárbara
d’Oeste, promovido pela
Prefeitura, em parceria
com o governo do Estado, premia neste sábado
(20) os melhores declamadores de poemas de
autores consagrados, de
cada categoria; os melhores declamadores de
poemas de autores barbarenses, de cada categoria; os autores dos
melhores poemas barbarenses; melhor direção;

melhor caracterização
(maquiagem
cênica);
melhor figurino e melhor
trilha sonora, do concurso de declamação de
poemas, que neste ano
foi realizado de forma
on-line.
A premiação será às
20h, com transmissão
realizada pelo YouTube da
Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara.
O Recitar teve a participação de alunos da
rede municipal, estadual
e particular, além dos
grupos barbarenses de
teatro que participaram
como convidados.

A Categoria de Autor
Consagrado terá apenas
poemas de autores cujas
obras literárias sejam de
domínio público. Já na
Categoria Autor Barbarense, o tema de 2021 será
Consciência Negra e/ou
Povos Indígenas, em alusão do Mês da Consciência Negra no Município,
sendo composto um único poema com essas duas
abordagens ou com apenas uma delas.
Por ser uma versão on-line não haverá prêmio
para cenografia, iluminação, elenco de apoio e
melhores esquetes.

VERSO VIVO | Concurso de declamação de poesia premia os melhores neste sábado

CULTURA
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REVITALIZAÇÃO

Reforma no Teatro
Manoel Lyra facilita
acesso ao palco
Obra prevê a instalação de novas escadas e rampas de
acessibilidade para transporte de material cenográfico
Divulgação

TV Tudo
Boa impressão

“Um Lugar ao Sol”, da
Lícia Manzo, em exibição
na Globo, está ainda no
seu início. Tem muita coisa
para contar. Mas a primeira
impressão é das melhores.
A história está muito bem
colocada.

Futuro incerto

É até natural esperar que Camila Queiroz, após ser colocada para fora de “Verdades Secretas 2” e desmentir a
Globo por meio de comunicado, pode ser um nome rifado
para sempre das produções da casa.
Klebber Toledo, marido dela que a defendeu nas redes
sociais, poderá enfrentar o mesmo problema.

Tem um porém

Este primeiro trabalho da
Lícia Manzo, depois de tanta espera, foi lançado num
momento muito ruim. Nunca foi recomendável estrear
novela muito perto do final
do ano.
Tem as férias, tem as
festas. E, no caso dela, sem
horário fixo. Até jogo da seleção brasileira acabou atrapalhando.
REFORMA | Teatro Municipal Manoel Lyra passará por reformas para facilitar acesso
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

O Teatro Municipal
“Manoel Lyra”, de Santa
Bárbara d’Oeste terá um
novo acesso externo ao
palco. A obra prevê a demolição do acesso atual
para instalação de novas escadas, rampa que
garante o transporte de
cases e objetos pesados,
bem como entrada facilidade de materiais cenográficos que precisam ser
descarregadas de caminhões. As palmeiras que

serão retiradas da lateral
do Teatro serão replantadas no pátio da Usina
Santa Bárbara.
Desde 2020 a Prefeitura vem promovendo
manutenções no prédio.
O piso do palco do Teatro foi substituído por
assoalho com sistema de
amortecimento que permite melhor uso pelso
artistas, especialmente
da dança. Também foram feitas substituições
das poltronas e carpete
e da parte do forro lambril, além de higieniza-

ção completa das paredes internas.
O local conta com quatro camarins (dois superiores e dois inferiores),
plateia para 596 pessoas,
palco italiano com 12 metros de boca e 9 metros de
profundidade, além de
uma excelente acústica.
Inaugurado no dia 26
de junho de 1995, o Teatro Municipal recebe o
nome de um pioneiro do
teatro no interior paulista: “Manoel Lyra”, artista
barbarense que dedicou
sua vida à arte dramática.

Idem, mesma coisa

Não bastasse “Um Lugar
ao Sol”, a mesma coisa vai
se repetir na faixa das 19h.
A reprise de “Pega Pega”
acaba nesta sexta e “Quanto Mais Vida, Melhor!” vai
estrear na segunda-feira.
Complicado.

É um plano

A direção do SBT trabalha com a possibilidade de
realizar algumas mudanças
na grade de programação
em 2022.
Entre os principais desejos, o lançamento de uma
nova linha de entretenimento na faixa da noite.

Streaming

Sacha Bali, que viveu o
Atarum em “Gênesis”, na
Record, acaba de estrear no
filme “Moscow”, da Amazon
Prime Video, como o barman Chris.
Ainda no elenco, Thaila
Ayala, Bruno Fagundes, Micael, Werner Schünemann e
Jennifer Nascimento.

Regressiva

“And Just Like That...”,
nova série original do HBO
Max com as protagonistas
de “Sex And The City”, estreia com episódio duplo na
plataforma em 9 de dezembro. Os oito demais capítulos serão disponibilizados
semanalmente, sempre às
quintas-feiras.

Especial do Rei

A Globo já tem definido
que o especial do Roberto
Carlos será exibido normalmente também neste ano.

Camila Queiroz

Irá ao ar em 22 de dezembro, uma quarta-feira, após
a novela “Um Lugar ao Sol”.
Os detalhes do programa
ainda não são revelados.

Pequena Juma

A atriz Valentina Oliveira,
de oito anos, gravou suas
primeiras cenas para “Pantanal”, Juma Marruá, ainda
criança.
Trabalho foi feito em
Aquidauana, base central
de todas as externas do remake.

Bate – Rebate
· A comédia “A Sogra Perfeita”, com Cacau Protásio,
Rodrigo Sant’Anna, Polliana
Aleixo e Evelyn Castro, chega aos cinemas no próximo
dia 25...
· ... O seu pessoal, no entanto, já se movimenta em
busca de ideias para uma
sequência. A direção é de
Cris D’Amato.
· Robson Cyrilo não é
mais o diretor do “Duelo de
Mães”, apresentado por Ticiana Villas Boas na Band...
· ... Marcelo Mauad, ex-“Ilha Record”, já assumiu no
seu lugar.
· Paulo Betti estará neste
fim de semana, no teatro do

Centro Cultural Usiminas,
em Ipatinga, com o espetáculo “Autobiografia Autorizada”.
· Em janeiro começam as
gravações de “A Nova Onda
Apocalipse 2”, com direção
de Marcus Dartagnan...
· ... Thiago Vilard, além do
roteiro, faz o diabo.
· Nesta sexta-feira, o espetáculo “Angel”, escrito
por Vitor de Oliveira e Carlos
Fernando Barros, estreia no
Rio, no Teatro das Artes, no
Shopping da Gávea...
· ... Uma novidade no
elenco é o ator Felipe Roque,
que trabalhou em “Jesus”,
na Record...
· ... A peça narra os conflitos do Cabaré do Apocalipse, clube de striptease dominado por Angel, Custódio
Junior. Direção de Eduardo
Martini.

C´est fini
A cantora Joelma vai
comandar a festa de “A Fazenda” nesta sexta-feira. O
tema é “Festa Polar”.
Como sempre, os melhores momentos entrarão na
edição do próximo sábado
pela Record.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo

Sexta, 19 de Novembro de 2021

oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
As perguntas certas
contêm em seus ventres
as respostas que sua
alma busca. Por isso, tenha clareza a
respeito de seus questionamentos
mais íntimos, praticando a total
honestidade com sua própria alma.
Só assim.

LEÃO | 22/7 a 22/8
As soluções que você
precisa não serão encontradas por mero esforço
individual, mas em conjunto, com as
pessoas que também precisam dessas soluções. O esforço individual é
importante, mas a consciência grupal
é mais ainda.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Sua liberdade se baseia
na unidade dos relacionamentos significativos que você
desenvolve. Sua liberdade não é uma
prerrogativa individual em detrimento
da qualidade desses relacionamentos.
Assim são as coisas.

TOURO | 21/4 a 20/5
Quantos recursos você
precisaria para sua alma
se sentir completamente segura? Tenha certeza de que, se
todos esses recursos estivessem à
disposição, você desenvolveria novos
desejos e a luta continuaria.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
As ideias são maravilhosas, mas seu verdadeiro
valor há de se provar na
prática, porque se forem impraticáveis, sua maravilha se revelará uma
farsa, que seria melhor descartar o
quanto antes. Só a prática importa.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Importa, agora, que você
tenha clareza a respeito
das potencialidades envolvidas nesta
parte do caminho, e que se abstenha
de exigir resultados imediatos, porque
essas potencialidades requerem
tempo para amadurecer.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
De uma forma ou de
outra, você sairá do lugar
na mesma medida em
que tomar algumas iniciativas, abandonando, assim, a postura de quem
fica à espera de um milagre, ainda que,
racionalmente, você não acredite em
milagres.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Ter a razão é uma atividade subjetiva, porque
quando se trata de objetivar isso através de um diálogo ou
discussão, a coisa se complica tanto
que dá a impressão de que teria sido
melhor ficar com suas ideias à sós.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Viver bem não há de ser
um ideal inalcançável,
mas uma realidade
construída diariamente, com mínimo
esforço, utilizando os recursos disponíveis e lutando para conquistar aquilo
que seja necessário. Simples assim.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Há assuntos que, apesar
de poderem ser discutidos abertamente, seria
melhor manter em segredo, sob um
manto de discrição, aguardando pelo
momento certo para serem postos
sobre a mesa. Hora e lugar certos
para isso.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Cuide para não ficar
ruminando ressentimentos, porque isso só faria mal a você e
mais ninguém. Ressentimentos são
todos os sentimentos que não foram
expressos na hora em que surgiram,
mas que deveriam.

PEIXES | 20/2 a 20/3
O que você precisaria
para se sentir completamente à vontade e viver
a vida boa que sua alma deseja? Faça
a lista e inicie a busca, e não se dedique a nenhuma outra coisa além de
continuar buscando e conquistando.

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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