Mais uma
derrota
Governo australiano
cancela visto de Djokovic
pela segunda vez
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Esportes

Sumaré abre hoje vacinação de
crianças contra Covid na região

Cidade é primeira a iniciar campanha de imunização na faixa de 5 a 11 anos, para menores com comorbidades,
portadores de deficiência, indígenas e quilombolas; Americana decide hoje e Hortolândia começa na quarta P3
Governo de SP / Divulgação

Imunização infantil
no Estado de SP deve
terminar em março
Informação foi dada pelo
governador João Doria,
que iniciou nesta
sexta-feira a vacinação
do público de 5 a 11 anos

SB reajusta
alimentação
de servidores
O vale-alimentação dos
servidores municipais de
Santa Bárbara d’Oeste deve
passar dos atuais R$ 500,13
para R$ 600,13 mensais.
O anúncio do aumento de
R$ 100 foi feito nesta sexta-feira (14) pelo prefeito
Rafael Piovezan, em redes
sociais. A expectativa é que
o reajuste já comece a valer
a partir de fevereiro. Para ser
efetivado, o aumento deve
passar ainda por votação na
Câmara da cidade. O projeto
de lei foi enviado à Casa em
regime de urgência.

Brasil + Mundo 07

Área de Saúde em
Americana tem 67
afastados por Covid
São 40 profissionais
que atuam no Hospital
Municipal e 27 em outras
unidades que estão fora de
serviço devido à doença

04 Cidades

Cidades 05
PIONEIRO | Davi Xavante, de 8 anos, de Piracicaba, recebeu ontem em SP a primeira dose no Brasil
Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

MORTANDADE DE PEIXES | Representantes da Prefeitura de Hortolândia estiveram na lagoa do Jardim
Amanda para investigar a causa da mortandade de peixes verificada no local, na tarde desta sexta-feira
(14). O trabalho foi realizado pela equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável. De acordo com a fiscalização, foram constatados na lagoa mau cheiro e coloração diferente da
água. As causas ainda são desconhecidas.
P6

Dupla é presa
após manter
família refém
Dois criminosos foram
presos após invadir uma residência e fazer os moradores reféns, na noite desta
quinta-feira (13), no bairro
Parque Ideal, em Sumaré. Um
dos bandidos estava escondido dentro de um guarda-roupa quando foi localizado.
Um simulacro de revólver e
um revólver calibre 22 usados no roubo foram apreendidos e reconhecidos pelas
vítimas. A polícia também
encontrou na mesma rua o
veículo usado no roubo.
06 Cidades
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Dicas para 2022
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Pancadas de
chuva
Fonte: CPTEC | Unicamp
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ECONOMIA

Dólar Com.
- 0,29%
R$ 5,513

Euro

- 0,73%
R$ 6,291

Bovespa

+ 1,33%
106.927 pontos
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Mega Sena
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AILTON GONÇALVES DIAS FILHO
PASTOR PRESBITERIANO

Ainda estamos nos primeiros dias de janeiro.
Ainda no espírito das dicas de ano novo, tenho
algumas que nos auxiliarão a chegar bem no final
do ano. São pequenas
orientações que podem
ser aplicadas à existência
humana, fazendo de nossa vida uma vida melhor.
Primeira, fale somente coisas boas. Em 2022,
tome mais cuidado com
suas palavras. Aristóteles
dizia que o homem é um
“animal político que tem
o dom da palavra”.
Esta palavra pode ser
boa ou ruim. Pode construir ou destruir. Depende do uso. As Escrituras
Sagradas dizem que “a
língua é mal incontido,
carregado de veneno
mortífero” e que “nenhum
dos homens é capaz de
domar”. Que a nossa linguagem, em 2022, fale somente coisas edificantes.

Que tenhamos sabedoria no falar, no digitar, no
postar, no compartilhar.
Tenhamos sabedoria no
uso de nossa capacidade
de articular os sons. Falemos com sabedoria.
Segunda dica para
2022, pratique coisas
boas. Faça boas ações. O
mundo está precisando
de boas ações. Faça algo
positivo. Marque o seu
dia, sua semana, seu mês

Faça boas ações.
O mundo está
precisando de
boas ações
e anos com ações que façam a diferença na vida
de alguém. Nós somos
um poema do Criador
para as boas obras. Fomos criados e chamados
para fazermos diferença
no mundo. Ajude quem
precisa de ajuda. Ame.
Ofereça seu ombro amigo. Tenha gestos de solidariedade. Carregue a carga
de quem está necessitando de auxílio. Esteja pronto para ajudar. Faça diferença em 2022. Pratique o
que é bom. Faça disso sua

Férias: hora de se divertir
meta neste novo ano. Pratique o que é bom.
Terceira dica, procure manter boas relações
pessoais. “Procura a paz
e empenha-te por alcançá-la”, diz o salmista Davi.
Principalmente em 2022,
ano de eleições gerais em
nosso país, precisaremos
manter boas relações
pessoais. O conselho do
velho apóstolo Paulo se
atualiza em 2022: “Se possível, quanto depender de
vós, tende paz com todos
os homens”.
Em 2022 mantenha
suas amizades. Granjeie
novos amigos. Respeite as
diferenças e o diferente de
você. Seja tolerante. Ande
a segunda milha. Estenda
suas mãos. Abaixe o tom
de sua voz. Se estiver irado, fique em silêncio. Perdoe. Releve. Não julgue e
nem jogue pedras. Trate as
pessoas como você gostaria de ser tratado.
Creio firmemente que
estes conselhos para o
ano novo são sábios. São
orientações para toda
uma vida. São princípios
que não apresentam contraindicação. Se seguidos,
podem dar longevidade à
nossa existência. Se observados, podem trazer
qualidade de vida a todos.
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Eu queria
para ter mais
proteção e eu
estou fazendo
isso para a
minha aldeia

FALECIMENTOS
Elisa Gasperi

Primeira criança a ser vacinada
contra a Covid no Brasil

OLHO DE GATO | Sempre atenta, gata observa movimentação enquanto protege
filhote dentro da caixa.
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Se tem um tempo que
é muito esperado pelas
crianças, esse tempo
é o das férias. Mesmo
sendo recente o retorno presencial delas à
escola, esse período,
onde não há grandes
preocupações e horários para cumprir seus
afazeres, é muito desejado, aguardado e carregado de expectativas.
O momento ideal para
aproveitar ao máximo o
tempo livre, se divertir
e sair da rotina.
É muito legal quando
toda a família consegue
sair de férias ao mesmo
tempo e aproveitar esse
período com passeios e
viagens, e isso já garante muitos momentos de
diversão. Porém, não
são todas as famílias
que contam com essa
possibilidade, pois muitos pais não conseguem
conciliar seu período de
descanso do trabalho
com as férias escolares, e
aí encontra-se um grande desafio, proporcionar
momentos de alegria
sem sair de casa.
Não podemos esquecer que ainda estamos
vivendo uma realidade
onde os cuidados com
nossa saúde e daqueles
que estão ao nosso redor
se fazem necessários,
por isso, é bom considerar atividades que
possam ser realizadas
dentro de casa ou em
ambientes abertos. Contar com a ajuda de avós,
tios, padrinhos e amigos pode ser uma ótima
opção para colocar em
prática a diversão que as
crianças esperam.

Santa Bárbara d’Oeste

DAVI SEREMRAMIWE
XAVANTE

Fale conosco

ALINE DE CARVALHO
PSICÓLOGA ESCOLAR NO
INSTITUTO CANÇÃO NOVA

No entanto, é importante organizar o dia a
dia das crianças para
que elas possam aproveitar as férias com qualidade, já que muitas
delas se prendem aos
meios eletrônicos, e isso
não quer dizer que não
poderão, em nenhum
momento, utilizar celular, tablets ou computador, mas vale apresentar
outras
possibilidades
que sejam compatíveis
com cada momento.
Nem sempre é fácil
tirar a criança do “seu
mundo”, por isso é importante integrar-se a
ele e contar com a criatividade e a dedicação
para tornar esse tempo
prazeroso e cheio de
significado.
Pensando nisso, seria legal aproveitar os
momentos em família
para criar situações que
venham a estreitar os
laços afetivos e garantir
um momento divertido, como assistir a um
filme, fazer uma noite
de jogos, uma noite do
pijama, desenho, pintura, caça ao tesouro, o
preparo de um lanche
ou refeição, teatro, contação de história, uma
competição com jogos
tradicionais, piquenique, entre outros.
Poderiam ainda pensar em atividades que
agreguem conceitos pedagógicos como brincar
de escolinha, fazer a lista do mercado, escrever
uma história contando
como está sendo esse
período de férias.
Para saber o que a
criança deseja e espera
deste período é importante ouvi-la, tirar um
tempo para conhecer
suas expectativas, seus
planos e, principalmente, o que esperam de
você pai, mãe, avô (ó),
tio (a). O tempo precisa
ter qualidade tanto para
a criança quanto para
você, por isso aproveite
e divirta-se!
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Governo de SP / Divulgação

Sumaré abre hoje
vacinação de crianças
contra Covid na região
Cidade é 1ª a iniciar campanha na faixa de 5 a 11 anos;
Americana decide hoje e Hortolândia começa quarta
COMORBIDADES

RENATO PEREIRA
E DA REDAÇÃO
REGIÃO

VACINA | Campanha para crianças com comorbidades começou ontem em São Paulo

Lista de comorbidades, segundo o Ministério da Saúde:

Sumaré é a primeira cidade da região a a iniciar a
vacinação infantil contra a
Covid-19, já neste sábado
(15), para crianças com comorbidades e portadoras
de deficiências.
O anúncio foi feito pelo
prefeito Luiz Dalben (Cidadania) no final da tarde
desta sexta-feira (14), por
meio de suas redes sociais.
“Um dia histórico para
Sumaré. Amanhã (hoje)
começaremos a vacinar as
crianças de 5 a 11 anos da
nossa cidade contra a Covid-19”, diz a publicação
do prefeito.
Conforme definido pela
Secretaria Estadual de Saúde, a primeira etapa de vacinação é voltada a crianças com comorbidades,
portadoras de deficiências,
indígenas e quilombolas.
O imunizante utilizado é
da Pfizer e não é preciso
agendamento.
De acordo com a superintendente da Vigilância
Epidemiológica de Suma-

Insuficiência cardíaca
Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar
Cardiopatia hipertensiva
Síndromes coronarianas
Valvopatias
Miocardiopatias e pericardiopatias
Doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas
Arritmias cardíacas
Cardiopatias congênitas
Próteses e implantes cardíacos
Talassemia
Síndrome de Down
Diabetes mellitus
Pneumopatias crônicas graves
Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3
Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo
Doença cerebrovascular
Doença renal crônica
Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)
Anemia falciforme
Obesidade mórbida
Cirrose hepática
HIV

ré, Denise Barja, foram
enviadas para a cidade
em uma primeira remessa
1.440 doses, o que representaria 5% do necessário
para imunização do público infantil vacinável do
município.
“Acreditamos que sejam,

aproximadamente, 40 mil
crianças, com base nos
dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística). Estamos muito felizes por ser uma das
primeiras cidades a iniciar
o dia D de vacinação das
crianças”, comemora ela.

A imunização estará disponível em sete pontos de
vacinação, das 9h às 15h:
no CIS (Centro Integrado
de Saúde) Nova Veneza,
no Centro de Saúde II, no
Centro da cidade, e nas
UBSs (Unidades Básicas
de Saúde) dos bairros Jardim Bandeirantes, Residencial Bordon, Parque
Florely e Matão, além do
Módulo Soma.
Denise explica que, por
enquanto, os imunizantes
serão oferecidos apenas
nessas unidades em razão
do número de doses recebidas. “Seria infrutífero
ampliar os postos agora.
Os pontos serão mantidos
até recebermos mais imunizante do estado”, diz.
Ela conta ainda que a
possibilidade de usar escolas para a vacinação está
em estudo, mas também
depende da quantidade de
vacinas enviada pela Secretaria Estadual de Saúde.
Para tomar a vacina,
os pais ou responsáveis
devem apresentar com-

provantes como exames
ou prescrição médica que
confirmem a comorbidade da criança.
O lote inicial disponibilizado pelo Ministério da
Saúde às cidades paulistas
conta com 234 mil doses,
distribuídas entre os 645
municípios do estado.
A primeira criança vacinada contra Covid-19 no
estado, ontem, foi o garoto
indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, de
Piracicaba. Ele também é a
primeira criança do país a
receber a vacina.
HORTOLÂNDIA
Na vizinha Hortolândia,
a prefeitura confirmou
nesta sexta-feira que a previsão é iniciar a vacinação
infantil, para crianças com
comorbidades, na próxima quarta (19).
É que o primeiro lote de
munizantes deve chegar à
cidade neste sábado (15).
Segundo a Secretaria de
Saúde, será preciso primeiro capacitar as equipes,

por se tratar de um imunizante diferente dos que vinham sendo utilizados até
aqui (embora da mesma
marca, a Pfizer).
Com isso, a previsão é
de que a vacinação seja
iniciada na quarta, na UBS
(Unidade Básica de Saúde)
Dom Bruno Gamberini. Já
na quinta-feira (20), a vacinação será na UBS Parque
do Horto, e na sexta (21) na
UBS Campos Verdes.
A Secretaria de Saúde
reforça que a vacinação
será realizada mediante
agendamento no site da
prefeitura.
A expectativa inicial é
que sejam aplicadas 250
doses por dia. A administração não divulgou a estimativa de público total de
crianças na cidade.
AMERICANA
De acordo com a Secretaria de Saúde, a estratégia
da vacinação infantil na
cidade está sendo definida
e deve ser divulgada neste
sábado (15).

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Senai abre inscrições para cursos gratuitos em SB
Estão abertas as inscrições para diversos cursos profissionalizantes
gratuitos no Senai Alvares Romi, em Santa Bárbara d’Oeste, para o primeiro semestre de 2022.
Há vagas para as áreas
de Alimentos, Corte e
Costura,
Eletricidade,
Tecnologia da Informação e Mecatrônica (veja
no quadro).
Para se inscrever, o aluno deve ter no mínimo
18 anos e completado ao
menos a 6ª série do Ensino Fundamental. As vagas
são limitadas e por ordem
de registro de interesse.
Os interessados devem
se inscrever pelo site do
Senai (https://santabarbara.sp.senai.br/)
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1477.

| DA REDAÇÃO

CURSOS DISPONÍVEIS
- Alimentos:
Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons – Presencial
28/03 a 05/04, das 8 às 12 horas - 2ª a 6ª feiras
28/03 a 05/04, das 13h30 às 17h30 - 2ª a 6ª feiras
Fabricação de Pizzas e Salgados Assados – Presencial
06/04 a 05/05, das 8 às 12 horas - 2ª a 6ª feira
06/04 a 05/05, das 13h30 às 17h30 - 2ª a 6ª feira

Modelagem de Roupas - Saia, Shorts e Calças femininas
– Presencial
21/03 a 27/04, das 18 às 22 horas - 2ª a 5ª feira

Desenvolvimento de Aplicativos para Android
– Presencial
21/03 a 19/04, das 18 às 22 horas - 2ª a 5ª feira

Modelagem de Roupas - Bermudas e Calças Masculinas
– Presencial
02/05 a 07/06, das 18 às 22 horas - 2ª a 5ª feira

Desenvolvedor de Aplicativos Mobile em Kotlin
– Presencial
07/03 a 16/05, das 18 às 22 horas - 2ª, 3ª e 5ª feira

- Eletricidade:

Programação JAVA - comparar conteúdo – Presencial
19/03 a 02/07, das 07h30 às 16h30 – Sábados

Sobremesas e Bolos no pote – Presencial
09/05 a 17/05, das 8 às 12 horas - 2ª a 6ª feira
09/05 a 17/05, das 13h30 às 17h30 - 2ª a 6ª feira

Reparação em Inst. Elétricas Residências
– Presencial
07/02 a 21/03, das 18 às 22 horas - 2ª a 5ª feira

Programação de Banco de Dados – Presencial
19/03 a 02/07, das 7h30 às 16h30 – Sábados

Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros – Presencial
18/05 a 25/05, das 8 às 12 horas - 2ª a 6ª feira
18/05 a 25/05, das 13h30 às 17h30 - 2ª a 6ª feira

Automação Predial – Instalação de Sistemas Automatizados – Presencial
21/03 a 27/04, das 18 às 22 horas - 2ª a 5ª feira

Desenvolvimento Front-End com HTML 5, CSS3 e
JAVASCRIPT – Presencial
17/05 a 26/07, das 18 às 22 horas - 2ª, 3ª e 5ª feira

Fabricação de Panetones e Doces Natalinos – Presencial
30/05 a 07/06, das 08 às 12 horas - 2ª a 6ª feira
30/05 a 07/06, das 13h30 às 17h30 - 2ª a 6ª feira

Pequenos Reparos em Edificações - Elétrica – Presencial
02/05 a 07/06, das 18 às 22 horas - 2ª a 5ª feira

Criação de Página de Web com Marketing Digital –
Presencial
19/05 a 29/09 - das 18 às 22h - 4ª, 5ª e 6ª feira

- Tecnologia da Informação:
- Corte e Costura:
Modelagem de Roupas - Modelos de Vestidos – Presencial
07/02 a 21/03, das 18 às 22 horas - 2ª a 5ª feira

- Mecatrônica:
Técnicas de Reparo e Config. de Computadores –
Presencial
07/02 a 21/03, das 18 às 22 horas - 2ª a 5ª feira

Introdução à Robótica – Presencial
09/03 a 18/05, das 18 às 22 horas - 4ª, 5ª e 6ª feira

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

EM BUSCA DE RECURSOS
O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se na
quinta-feira (13) em São Paulo com o secretário de
Saúde do estado, Jean Gorinchteyn (foto), para discutir assuntos relacionados à área da saúde e solicitar
o envio de recursos para Americana. No encontro, o
parlamentar entregou um oficio pedindo a aquisição
de novos equipamentos para o Hospital Municipal
Dr. Waldemar Tebaldi, com o objetivo de melhorar a
estrutura da principal unidade de saúde do município.
Participou também o assessor parlamentar da secretaria de estado da Saúde, Thiago Guimarães.

EM BUSCA DE RECURSOS (2)
Na oportunidade do encontro com o secretário em SP, Lucas
Leoncine destacou a importância do diálogo com o governo
do estado na busca por mais recursos para o município.
“Esses equipamentos trarão benefícios à população
americanense com a realização de exames necessários e,
também, melhores condições de trabalho aos profissionais
da saúde em seus diagnósticos e tratamentos”, comentou
Leoncine. O parlamentar agradeceu ainda ao secretário pela
implantação no município da Unidade de Assistência de Alta
Complexidade (Unacon), que está sendo construída com
recursos do governo em prédio anexo ao HM.

COMITÊ DE RETOMADA
O Comitê de Retomada Econômica de Americana, grupo
criado em abril pelo prefeito Chico Sardelli (PV) com o
objetivo de fomentar os negócios na cidade e promover o
desenvolvimento econômico no período pós-pandemia,
termina o ano de 2021 com várias conquistas e realizações
importantes dentro dos itens que foram propostos inicialmente. Essa foi a avaliação a que chegaram os integrantes
do grupo em reunião virtual realizada nesta quarta-feira
(12), segundo divulgou ontem a prefeitura.

COMITÊ DE RETOMADA (2)
Dos 25 itens elencados quando da criação do Comitê, a
prefeitura diz que “todos foram atendidos ou estão em
andamento, como a realização da Feira Têxtil, prevista
para acontecer em setembro do próximo ano, e da Feira de
Empregabilidade, ocorrida em outubro”. Outra frente que foi
contemplada pelo Comitê foi o estímulo à formalização dos
negócios. Em parceria com o Sebrae e o governo do Estado
foram realizados diversos cursos com o intuito de informar e
capacitar os empreendedores do município.

COMITÊ DE RETOMADA (3)
A prefeitura prossegue, informando que “destaca-se também
o programa de negociação de dívidas de contribuintes
inadimplentes com a Prefeitura, o Refis, que superou todas
as expectativas e arrecadou R$ 34 milhões no ano passado”.
Outro recorde foi a oferta de linhas de crédito por meio do
Banco do Povo, com 36 contratos fechados, que totalizaram o
valor de R$ 503.849,00, um aumento de 70% em comparação com anos anteriores. “O sucesso foi tão grande que outras
cidades resolveram replicar o modelo que adotamos aqui.
Além disso, o trabalho foi reconhecido com a obtenção do
prêmio de melhor Programa de Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo”, salientou o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Sábado, 15 de Janeiro de 2022
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Vale-alimentação de
servidor vai subir R$ 100
Prefeito de Santa Bárbara anuncia reajuste no benefício do funcionalismo
Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

O vale-alimentação dos
servidores municipais da
administração direta e
indireta de Santa Bárbara
d’Oeste deve passar dos
atuais R$ 500,13 para R$
600,13 mensais.
O anúncio do aumento
de R$ 100 foi feito nesta sexta-feira (14) pelo
prefeito Rafael Piovezan
(PV), em redes sociais.
A expectativa é que o
reajuste já comece a valer
a partir de fevereiro.
Para ser efetivado, o aumento deve passar ainda
por votação na Câmara
da cidade. O projeto de
lei foi enviado à Casa em
regime de urgência.
Os vereador voltam do
recesso legislativo na segunda-feira (17).
De acordo com Piovezan, a medida visa a
possível recomposição
do poder de compra
conferido ao referido
auxílio,
contribuindo,
assim, para a melhoria
nas condições dos trabalhadores, em compa-

PIOVEZAN | Prefeito de Santa Bárbara enviou projeto do reajuste ontem à Câmara

tibilidade com as possibilidades do erário.
“No ano passado, em
virtude de legislação federal, ficamos impossibilitados de realizar
qualquer reajuste salarial
ou até mesmo no cartão
alimentação dos servidores. Agora, em 2022, no
primeiro momento em
que temos esta possibilidade, com muito esforço
e organização contábil
e financeira, temos este
compromisso
firmado

com o servidor público
municipal. E, com toda
a responsabilidade, já
estamos nos planejando
para o dissídio que ocorre em maio, respeitando
os servidores públicos
que nos ajudam a cuidar
da cidade, a transformar
Santa Bárbara d’Oeste”,
comentou Piovezan.
A reportagem questionou a prefeitura sobre
o número de servidores
beneficiados e quanto
seria investido para o

reajuste, mas não obteve
resposta.
No projeto de lei protocolado na Câmara, a
secretária da Fazenda,
Paula Mori, justifica que,
pelo total investido para
concessão do reajuste
ser inferior a 2% da despesa fixada para o Poder
Executivo, não haveria
a necessidade de apresentar demonstrativo de
impacto orçamentário,
conforme estipulado por
municipal.
Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

IMPOSTO

IPTU começa a vencer
dia 20 em Americana
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Secretaria de Fazenda de Americana informa que a cota única ou
primeira parcela do IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano) vence na
próxima quinta-feira (20).
Os carnês já foram
distribuídos e enviados
para o endereço do contribuinte registrado junto
ao Cadastro Técnico da
Prefeitura.
Se,
eventualmente,
alguém não receber os
boletos há a opção de
retirá-los na Unidade de
Arrecadação, no prédio
da Prefeitura, à Avenida
Brasil, 85, Centro, ou imprimi-los, acessando o
site oficial do Município,
www.americana.sp.gov.
br, ou ainda, diretamente pelo link https://nfse.
americana.sp.gov.br/
iptu/guia.aspx.
Neste ano foram emitidos 117 mil carnês, com
estimativa de arrecada-

ção de R$ 96 milhões com
o IPTU.
O imposto está 8,9%
mais caro que em 2021.
O contribuinte pode
optar pelo pagamento
da cota única, com 8% de
desconto, ou em 12 parcelas, sempre com vencimento no dia 20 de cada
mês.
Caso o vencimento caia
no final de semana, feriado ou algum dia em que a
prefeitura não esteja funcionando, o vencimento
recai sobre o primeiro dia
útil subsequente.
A secretária de Fazenda,
Simone Bruno, enfatiza
que Americana tem bons
pagadores, o que contribui muito para possibilitar a manutenção dos
serviços e obras essenciais à população, assim
como o planejamento de
novos investimentos em
prol da coletividade.
As receitas de impostos
são essenciais à manutenção dos serviços de
saúde e do ensino.

“JANEIRO BRANCO” | A Prefeitura de Hortolândia ativou
luzes brancas na Ponte da Esperança, conhecida como
Ponte Estaiada, para alertar a população para uma causa
muito importante: a saúde mental. A iniciativa é uma
forma de apoiar e incentivar o “Janeiro Branco”, mês da
saúde mental. “Resolvemos colocar as luzes brancas para
alertar as pessoas que estamos vivendo essa campanha
(Janeiro Branco). É muito importante este tipo de incentivo
para as causas que valorizam o cuidado com a saúde”,
explica a diretora de iluminação pública da Prefeitura,
Fernanda Cândido de Oliveira.
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Saúde tem 67 afastados por Covid
Em Americana, 40 profissionais que atuam no Hospital Municipal e 27 em outras unidades foram contaminados
RENATO PEREIRA
AMERICANA

Ao todo, 40 profissionais que atuam no HM
(Hospital Municipal) Dr.
Waldemar Tebaldi estão
afastados em razão da
Covid-19. Desse número,
24 são servidores municipais e 16 são funcionários terceirizados.
Na quinta-feira (13),
o HM alterou as regras
para visitas e acompanhantes de pacientes internados no hospital, na
tentativa de minimizar a
circulação do vírus dentro do ambiente hospitalar, reduzindo assim o
risco de contaminação.
Estão liberadas as visitas
apenas de acompanhantes permitidos por lei.
A troca de acompanhantes em alas a cada
48 horas só podem acontecer depois de teste de
detecção do vírus realizadas no próprio hospital. Já para as trocas em
tempo menor que 48 horas são permitidas apenas para quem apresentar o teste comprovando
que não está infectado.

Internações em ambientes coletivos, como a
Observação e o Pronto-Socorro, a troca deverá
ser realizada a cada 24
horas, sendo o teste por
conta do hospital. Troca
com menos de 24 horas
o acompanhante deve
apresentar o teste.
Segundo a Prefeitura,
em razão do aumento
demanda das últimas semanas de pacientes com
sintomas de síndromes
gripais, a direção do HM
já vem trabalhando para
ampliar a capacidade de
atendimento.
“O HM tem redobrado a atenção quanto às
regras de segurança e
protocolos necessários”,
afirma a Prefeitura em
nota.
Além dos profissionais
alocados no Waldemar
Tebaldi, outros 27 servidores que atuam na rede
de Saúde do município
também estão afastados
da funções, entre eles um
médico, dois enfermeiros
de ESF (Estratégia Saúde
da Família), dois dentistas e quatro técnicos de
enfermagem.

Divulgação

HOSPITAL MUNICIPAL DE AMERICANA | Ao todo, 40 profissionais já foram afastados de suas funções por Covid-19

Hortolândia e SB somam 106 fora do serviço
Em Hortolândia, 42 servidores da área de Saúde
estão afastados da função
por apresentarem síndromes gripais. De acordo
com a Secretaria de Saúde, o número representa
2% do total de funcioná-

Social) responsável pelo
Hospital Municipal Mário Covas e pelas UPAs
(Unidades de Pronto
Atendimento) não afetaria o atendimento, uma
vez que os colaboradores
são contratados de acor-

do com a demanda.
O TODODIA mostrou
na última quinta-feira
que 64 servidores municipais de Santa Bárbara
que atuam em hospitais e
unidades de saúde estão
afastados por Covid. | RP

TRABALHO

SAÚDE PÚBLICA

N.O. anuncia UBS 5 atendendo
24h casos de síndromes gripais
A partir da próxima
semana, provavelmente na terça-feira (18), a
extensão da UBS (Unidade Básica de Saúde) 5
do Jardim Alvorada, em
Nova Odessa, terá seu
horário de atendimento
ampliado das atuais 12
para 24 horas diárias,
incluindo sábados e domingos, exclusivamente
para os pacientes com
sintomas gripais.
O anúncio foi feito
nesta sexta-feira (14)
pelo prefeito Cláudio
Schooder, o Leitinho
(PSD), pelo secretário de
Saúde, Silvio Corsini, e
pela secretária-adjunta
Sheila Moraes.
Assim, todos os pacientes com sintomas
de gripe e Covid-19 de
Nova Odessa passam a
ser atendidos exclusivamente nesta unidade da
rede municipal, onde
antes funcionou a antiga UR (Unidade Respiratória).
Segundo a prefeitura,
a unidade está sendo
reformulada ao longo
deste final de semana

rios em atuação na pasta,
no entanto não leva em
consideração profissionais terceirizados.
A pasta afirma que o
afastamento dos especialistas contratados por
meio da OS (Organização

Divulgação

NOVA ODESSA | Anúncio foi feito pelo prefeito ontem

para atender temporariamente com este novo
“perfil” já a partir da
próxima semana.
O atendimento respiratório na “nova”
unidade dedicada vai
acontecer 24 horas por
dia, sete dias por semana, enquanto durar os
atuais surtos de Influenza (H3N2) e da variante
ômicron da Covid-19.
No local, a previsão é
de que haverá três médicos nos plantões diurnos, e dois nos plantões
noturnos.
A partir da mudança,
os pacientes com sintomas respiratórios que

ainda assim procurarem
atendimento no Pronto-Socorro do HMNO
(Hospital e Maternidade
Municipal) serão orientados a irem para o Alvorada – uma vez que
a equipe de médicos e
demais profissionais da
Saúde do HMNO terá
de ser reduzida, já que
muitos vão “subir” para
a extensão da UBS 5 –
restando dois médicos
emergencistas por plantão no Pronto Socorro
do Bosque dos Cedros,
principal unidade da
rede municipal de Saúde, segundo a prefeitura.

| DA REDAÇÃO

Honda abre vagas para
recém-formados em Sumaré
A Honda lançou nesta
quinta-feira (13) o Programa de Trainee, que oferece oportunidades para recém-formados iniciarem
suas carreiras na empresa.
São oferecidas 16 vagas
para as unidades da empresa em São Paulo (SP),
Sumaré, Indaiatuba e Manaus (AM), para atuação
nas áreas de Tecnologia da
Informação, Comercial,
Marketing, Crédito, Jurídico, Auditoria, Seguros,
Riscos e Compliance.
A Honda busca candidatos
recém-formados
(até dois anos, de dezembro de 2019 a dezembro de

2021), de cursos como Administração, Economia,
Engenharia de Produção,
Contabilidade,
Marketing, Direito, Sistemas de
Informação, Ciências da
Computação, Engenharia
da Computação, Matemática, entre outros.
Além disso, o idioma inglês é requerido em nível
avançado.
Os trainees passarão os
primeiros três meses em
job rotation pelas principais áreas da empresa e
os nove meses seguintes
em atividades em suas
próprias áreas de atuação.
Estão previstos também

o desenvolvimento de
projetos de melhoria nas
áreas atuantes, além de
uma grade específica de
treinamentos e mentoria
com gestores.
As inscrições para o processo seletivo, que acontece em parceria com a Cia
de Talentos, seguem abertas até 7 de fevereiro.
Os interessados devem
acessar o link https://vagas.ciadetalentos.com.
br/hotsite/traineehonda2022, que traz todos os
detalhes sobre o programa. Os aprovados iniciarão as atividades em abril
de 2022.
| DA REDAÇÃO
Arquivo / TodoDia Imagem

HONDA | Montadora abre inscrições para programa de trainee, com vagas para Sumaré
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GIRO

Bombeiros arrecadam doações
para vítimas de enchentes hoje
Bombeiros de Americana ligados à Busf
(Bombeiros Unidos Sem Fronteiras) irão
arrecadar, das 9h às 12h30 deste sábado (15),
donativos para serem enviados às vítimas dos
alagamentos e enchentes nos estados de Minas
Gerais e Bahia, que têm sido severamente
castigados pelas chuvas desde o fim do ano
passado. O objetivo é arrecadar a maior
quantidade possível de itens de higiene pessoal,
alimentos não perecíveis, roupas, fraldas e
água potável. O ponto de arrecadação será o
estacionamento do Coopbom Supermercado,
que fica na Rua José Sacomam, região do
Parque São Jerônimo, em Americana. A ação
é capitaneada pela bombeira subdelegada de
operações, Renata Souza.
Divulgação

Dupla é presa após fazer
família refém em assalto
Um dos bandidos tentou se esconder dentro de um guarda-roupas
Rafael Rezende / TodoDia Imagem

RAFAEL REZENDE
SUMARÉ

Dois criminosos foram
presos após invadir uma
residência e fazer os moradores reféns, na noite
desta quinta-feira (13),
no bairro Parque Ideal,
em Sumaré. Um dos bandidos estava escondido
dentro de um guarda-roupa quando foi localizado.
Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas via rádio para atender
uma ocorrência de roubo
a residência.
No imóvel, localizado
na Rua Athaíde Hoffman,
os policiais se depararam
com o portão entreaberto
e visualizaram um indivíduo na garagem.

PM | Frustrou assalto e prendeu dupla em Sumaré

Os militares entraram
e o homem correu para
dentro da residência.
Os policiais abordaram

o suspeito no último cômodo da casa.
Durante a detenção, foi
notada uma movimenta-

ção dentro de um guarda-roupa.
Os militares localizaram
um segundo indivíduo
dentro do móvel.
Um simulacro de revólver e um revólver calibre
22 usados no roubo foram
apreendidos e reconhecidos pelas vítimas.
A polícia também encontrou na mesma rua o
veículo usado no roubo.
Os homens foram conduzidos ao Plantão Policial.
Durante o registro da
ocorrência, foi constatado
que um deles estava sendo procurado pela justiça
pelo crime de latrocínio
(roubo seguido de morte).
A dupla foi autuada em
flagrante e permaneceu à
disposição da justiça.

SEGURANÇA PÚBLICA
CAMPANHA | Coleta de donativos é neste sábado

Auxiliar é detido após atirar
em frente a tabacaria em SB
Um auxiliar administrativo de 19 anos foi
preso após efetuar disparos de arma de fogo
na madrugada desta sexta-feira (14) em frente
a uma tabacaria no bairro Dona Regina, em
Santa Bárbara d’Oeste. A arma foi localizada
e apreendida. De acordo com informações da
Guarda Municipal, o segurança do local, que fica
na Avenida São Paulo, acionou a corporação.
Ao chegar no endereço, os patrulheiros foram
informados que um homem sacou um revólver
e efetuou de três a quatro disparos para o alto,
em seguida guardou o revólver na cintura e saiu
caminhando. A equipe localizou o indivíduo,
mas com ele nada foi encontrado. Ao realizar
uma busca nas proximidades, os patrulheiros
apreenderam um revólver marca Rossi calibre
22, com quatro cartuchos deflagrados e dois
intactos. O homem foi encaminhado para
o Plantão Policial de Santa Bárbara, onde
acabou autuado por disparo de arma de fogo.
Foi arbitrada fiança de R$ 1,5 mil, paga por
familiares, e o jovem, morador de Nova Odessa,
responderá o processo em liberdade. A arma foi
apreendida.

PM apreende garotos após
assalto a família em Americana
Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos
na noite desta quinta-feira (13) depois de
invadirem e roubarem uma residência localizada
no Parque das Nações, em Americana. Conforme
a Polícia Militar, que capturou os menores, eles
entraram em uma casa e ameaçaram uma família
usando uma réplica de arma de fogo. Em uma
varredura pela região, os policiais encontraram a
dupla com R$ 232 em dinheiro e a réplica de arma
de fogo. Eles foram encaminhados ao plantão
policial e ficaram apreendidos.

Preso membro da ‘Gangue da Hilux’
Policiais do 10º Baep
(Batalhão de Ações Especiais de Polícia) da Polícia Militar prenderam
na noite de quarta-feira
(12), em Nova Odessa,
dois rapazes, sendo um
de 26 e outro de 30 anos,
acusados de roubarem
duas picapes Toyota
Hilux em um estacionamento de Limeira.
Um dos jovens é investigado por pertencer
a chamada “Gangue da
Hilux”, quadrilha que seria especializada em realizar assaltos e roubos a

essas caminhonetes na
região.
Os dois véículos, tomados de assalto em
Limeira, foram recuperados em Nova Odessa e
Santa Bárbara d’Oeste.
Segundo policiais militares, guardas municipais de Limeira informaram que a dupla estava
em um VW/Gol vermelho após assaltos.
Durante patrulhamento, a polícia localizou o
endereço dos suspeitos.
Um deles viu a viatura e
jogou a chave de um veí-

Divulgação

ROUBO | Veículo produto de assalto foi recuperado

culo dentro de uma casa.
Ele foi preso.
Um comparsa tentou
fugir, mas também aca-

bou detido. Ambos receberam voz de prisão em
flagrante.
| DA REDAÇÃO

HORTOLÂNDIA

Mortandade de peixes é investigada
Representantes da Prefeitura de Hortolândia estiveram na lagoa do Jardim
Amanda para investigar a
causa da mortandade de
peixes verificada no local,
na tarde desta sexta-feira
(14).O trabalho foi realizado pela equipe de fiscalização da Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
De acordo com a fiscalização, foi constatado na
lagoa mau cheiro e coloração diferente da água. A
prefeitura acionou a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo)
para avaliar o local. Ainda

Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

FISCALIZAÇÃO | Equipes estiveram na lagoa ontem

nesta sexta-feira, a Secretaria de Serviços Urbanos
realizou a retirada dos peixes mortos, mas ainda não
se sabe a causa.

A Prefeitura de Hortolândia diz realizar constantes ações de fiscalização
ambiental e de limpeza e
retirada das plantas agua-

pés do espelho d’água nas
lagoas. “Essas ações são
importantes para manter o embelezamento das
lagoas, mas a Prefeitura
salienta que é necessária a
colaboração dos moradores para que não realizem
ligações irregulares nas
redes de esgotos. Essa atitude faz com que dejetos
domésticos sejam despejados nas lagoas, causando
a proliferação destas plantas, bem como a contaminação das águas, o que
pode causar a morte de
animais aquáticos”, informou a administração, em
nota.
| DA REDAÇÃO
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Vacinação de crianças em SP vai até março
Informação foi dada pelo governador João Doria, que iniciou nesta sexta a imunização do público de 5 a 11 anos
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A vacinação de crianças de crianças 5 a 11
anos contra a Covid-19
no estado de São Paulo
deverá se estender até
março. A projeção foi feita nesta sexta-feira (13)
pelo governo João Doria
(PSDB), em entrevista coletiva, logo após o início
da imunização de crianças com comorbidades,
deficiência, indígenas e
quilombolas. Este primeiro grupo deverá receber a primeira dose até
10 de fevereiro, de acordo
com as estimativas do governo estadual.
A campanha de vacinação de crianças no estado
começou em cerimônia
no auditório do Hospital
das Clínicas, na região
central de São Paulo.
O menino indígena
Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, foi a primeira criança vacinada
contra a Covid-19 no Brasil. Nascido em uma tribo Xavante no estado do
Mato Grosso, Davi tem
uma condição de saúde
que afeta as pernas e o
obriga a andar com ajuda
de uma órtese.
“Eu queria (ser vacinado) para ter mais proteção e eu estou fazendo
isso para a minha aldeia”,
disse o garoto ao ser imunizado ontem.
Desde o início do ano
passado, Davi passou a
morar com uma tutora na
cidade de Piracicaba, na
região de Campinas. Ela o
acompanha nas consul-

tas rotineiras que garoto
faz no HC com médicos
das áreas de reabilitação
e neurologia.
Na sequência foram
vacinadas crianças com
deficiências, síndrome
de Down e uma quilombola. Segundo o governo
Doria, São Paulo recebeu
234 mil doses da vacina
pediátrica da Pfizer, mas
há 850 mil crianças que
podem ser imunizadas
neste primeiro grupo no
estado.
De acordo com Regiane
de Paula, coordenadora
do Programa Estadual de
Imunização, a vacinação
das crianças poderá se
estender até março por
causa da velocidade prevista de distribuição do
Ministério da Saúde.
CRONOGRAMA
Segundo o cronograma
apresentado, a vacinação
por idade na segunda semana de fevereiro, deverá
ser para crianças de 11, 10
anos e 9 anos (parcial). A
segunda dose será aplicada oito semanas depois.
Doria afirmou que espera na próxima semana
a liberação pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para
uso da CoronaVac em
crianças, a partir de 3
anos. “Temos 15 milhões
de doses no Instituto Butantan prontas para serem usadas”, afirmou.
Assim como na vacinação de adultos, Doria
– que é pré-candidato à
Presidência pelo PSDB
– se antecipa novamente ao governo federal na

Fotos: Governo do Estado de SP / Divulgação

Covid prejudica
a entrega de
doses da Pfizer

COVID | Ao lado de Doria, Davi Xavante se tornou a 1ª criança a ser vacinada no Brasil

PÚBLICO | Nessa fase, são priorizadas as crianças com comorbidades e deficiências

largada de vacinação. O
tucano rivaliza com o
presidente Jair Bolsonaro
(PL), que tem se mostrado contrário à imunização de crianças e chegou
a questionar os interesses
da Anvisa em aprovar a

Está com as vacinas do
governo do Brasil e do
povo brasileiro em mãos
fazendo palanque. Acha
que isso vai tirá-lo dos
3% [de intenção de voto].
Desista!”, escreveu o ministro no Twitter.

| FP

SAÚDE PÚBLICA

CORONAVÍRUS

EUA vacinaram contra Covid 18% das
crianças de 5 a 11 anos em dois meses
Pouco mais de dois
meses após o início da
vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos nos Estados Unidos, menos de
duas em cada dez estão
completamente imunizadas contra o vírus.
De acordo com dados
do Centro de Controle e
Prevenção de Doenças
dos EUA (CDC), até esta
quinta-feira (13), 5,1 milhões de crianças dessa
faixa completaram o ciclo vacinal contra o coronavírus. Há, segundo o
último censo americano,

vacina pediátrica.
O ministro Marcelo
Queiroga (Saúde) acusou
Doria de “fazer palanque”
com o início da vacinação
infantil contra Covid-19.
“O político João Doria
subestima a população.

O diretor do departamento de logística
do Ministério da Saúde, general Ridauto
Fernandes, afirmou
nesta sexta-feira (14)
que 12 dos 26 voos
previstos para distribuir as doses pediátricas da vacina da
Pfizer foram cancelados ou alterados,
alguns devido a casos
de Covid-19.
“Temos
também
um problema com a
malha logística, estamos vivendo um
momento em que
acontecem
muitas
alterações. Nós agendamos 26 voos. De
ontem para hoje, ao
longo da noite, os
voos foram sendo alterados. A capacidade
de carga nos porões
das aeronaves, voos
cancelados, voos trocados de horários
pelas empresas. Nós
tivemos 12 voos que
foram trocados”, informou Fernandes.
O secretário citou
como exemplo o voo
que seguiria para o
Piauí, mas precisou
ser cancelado porque
a tripulação foi diagnosticada com Covid-19.

28,8 milhões de pessoas
nesse grupo. O número
de vacinados, portanto,
equivale a 18,1% do total.
O CDC aponta ainda
que as crianças que tomaram ao menos a primeira dose somam 7,7
milhões (27,3% do total).
Entre os grupos etários, a faixa dos 5 aos 11
anos é a mais sub-representada em termos
de vacinação nos EUA.
Embora
representem
8,7% da população americana, as crianças nessa
faixa são apenas 2,5%
dos que estão com o es-

quema de imunização
completo.
Parte da diferença se
explica, claro, pelo tempo da campanha. O FDA,
agência americana similar à Anvisa, que regula
medicamentos, aprovou
o uso emergencial da
vacina pediátrica da Pfizer em 29 de outubro de
2021. Dois dias depois,
a aplicação foi liberada
pelo CDC, e a imunização das crianças começou em 3 de dezembro.
Os EUA vêm batendo
recordes de novas infecções.
| FOLHAPRESS

Anvisa sinaliza que deverá liberar
autoteste de Covid nos próximos dias
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) trabalha para regulamentar nos próximos
dias a permissão de uso
do autoteste de Covid-19
no Brasil. Pressionado
pela explosão da demanda por exames causada
pelo avanço da variante
ômicron do novo coronavírus, o Ministério da
Saúde pediu nesta quinta-feira (13) para a agência liberar o exame que
pode ser feito em casa.
Técnicos da agência
trabalham em uma resolução que precisa ser
aprovada pela Diretoria

Colegiada do órgão. Tradicionalmente, uma reunião entre os diretores é
convocada para votar estes textos.
Como o tema é considerado urgente, a resolução pode ser publicada
“ad referendum”, ou seja,
passaria a valer logo e o
conteúdo seria referendado em outra ocasião pela
diretoria.
Nesse rito abreviado,
técnicos da agência tentavam finalizar a resolução nesta sexta-feira (14),
mas os detalhes do texto
ainda estão sendo fechados. A ideia é não deixar

o tema se alongar e divulgar uma resolução no
máximo até o começo da
próxima semana.
A data de publicação
ou votação do documento ainda está em discussão na agência. Técnicos
afirmam que a resolução
deve ser feita com cautela, pois vai balizar o mercado de autotestes. Se
tiver falhas, pode levar à
judicialização ou até barrar a entrada de alguns
modelos de exames.
Os autotestes são proibidos no país por causa
de uma resolução da Anvisa.
| FOLHAPRESS
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CORONAVÍRUS

Brasil registra mais de
110 mil casos de Covid, 3º
maior índice da pandemia

Arquivo / TodoDia Imagem

Média móvel diária sobe 743% em todo o país e
pressiona ainda mais serviços de saúde nas cidades
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O
Brasil
registrou
110.037 casos de Covid,
nesta sexta-feira (14), o
terceiro maior número
já registrado em toda a
pandemia. Nos dias que
lideram o número de
casos, houve registro de
acúmulo de dados represados. Foram eles 23
de junho de 2021, com
114.139 casos e 18 de setembro do mesmo ano,
com 125.053 infecções.
A explosão de casos de
Covid neste início de ano
ocorre em meio à expansão da variante ômicron
no Brasil. Durante o mês
de dezembro, após um
ataque hacker aos sistemas do Ministério da

Saúde, diversos estados
relataram dificuldades
de registro. Apesar de a
Pasta afirmar que os sistemas foram normalizados ainda em dezembro,
parte dos dados pode ser
fruto do represamento.
Mesmo assim, a elevação rápida das taxas de
ocupação de leitos para
Covid pelo país aponta o
espalhamento e impacto
da ômicron.
O país também registrou 238 mortes por Covid. Com os dados dessa sexta, o país chega a
620.847 vidas perdidas e
a 22.925.864 pessoas infectadas desde o início
da pandemia.
As médias móveis também cresceram substancialmente em relação aos

dados de duas semanas
atrás. A média de mortes
teve aumento de 42% e
chegou a 138 óbitos por
dia. A média de casos a
68.160 infecções diárias,
aumento de 743%.
Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre
veículos de comunicação
para reunir e divulgar
os números relativos à
pandemia do novo coronavírus. As informações
são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com
as Secretarias de Saúde
estaduais.
A iniciativa do consórcio de veículos de
imprensa ocorreu em
resposta às atitudes do
governo Jair Bolsona-

PRESIDENTE
Carolina Antunes / Presidência da República

COVID | Variante ômicron se espalha, casos explodem e pressionam sistema de saúde

ro (sem partido), que
ameaçou sonegar dados,
atrasou boletins sobre
a doença e tirou informações do ar, com a
interrupção da divulgação dos totais de casos
e mortes. Além disso, o
governo divulgou dados
conflitantes.
SÃO PAULO
O número de profissionais afastados na
rede municipal de saúde
de São Paulo dobrou em
uma semana. Segundo
boletim divulgado na

noite desta quinta-feira
(13) pela Secretaria Municipal da Saúde, 3.193
pessoas estão nessa situação.
O problema ocorre
quando há superlotação nos postos de saúde
por causa do avanço da
variante ômicron do coronavírus e de pacientes
com gripe.
No último dia 6 a pasta contabilizava 1.585
profissionais afastados.
Ou seja, entre a quinta-feira da semana passada
e esta, o número saltou

ELEIÇÕES 2022

PRÉ-CANDIDATO

Moro anuncia que está com
Covid e desmarca agenda

VISITA | O presidente Jair Bolsonaro fez discurso em Macapá nesta sexta-feira

Bolsonaro volta a falar em fraude na
eleição de 2018 sem apresentar provas
Em ritmo de campa
nha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer,
sem provas, que houve
fraude na eleição presidencial de 2018 e prometeu combater o MST por
meio da eventual aprovação do excludente de
ilicitude.
“Era para ter ganho no
primeiro turno, se fossem
umas eleições limpas no
primeiro”, afirmou Bolsonaro, durante discurso
em Macapá nesta sexta-feira (14), ao se referir ao
pleito que o levou ao Palácio do Planalto.
O ataque ao sistema

eleitoral repete a marca
adotada por Bolsonaro
especialmente antes dos
atos de raiz golpista do
7 de Setembro. Em junho do ano passado, ele
chegou a dizer que tinha
“provas materiais”, mas
nunca as apresentou.
Após pedir desculpas
e baixar o tom nos ataques golpistas, Bolsonaro
voltou a atacar integrantes da corte desde o final
de 2021. Nesta semana,
Bolsonaro já havia feito ataques aos ministros
Luís Roberto Barroso e
Alexandre de Moraes,
do STF (Supremo Tribu-

nal Federal), acusando
os dois magistrados de
ameaçar e cassar “liberdades democráticas” com
o objetivo de beneficiar a
candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT).
Bolsonaro foi o mais
votado no primeiro turno
em 2018, com 46% dos
votos válidos. Para prescindir do segundo turno,
o candidato precisa receber mais da metade dos
votos válidos. A eleição
foi decidida no segundo
turno, quando Bolsonaro
venceu o petista Fernando Haddad. | FOLHAPRESS

O ex-juiz Sergio Moro,
pré-candidato à Presidência pelo Podemos,
anunciou que recebeu
diagnóstico de Covid-19
nesta sexta-feira (14).
Em rede social, Moro
disse que remarcará
compromissos e que vai
cumprir protocolos de
isolamento. “Como havia tomado as três doses
de vacina, estou sem sintomas”, disse.
O fato de uma pessoa ter tomado as três
doses, porém, não exclui a possibilidade de
se apresentar sintomas.
“Vou cumprir os protocolos de isolamento e,
por isso, alguns compromissos marcados terão

em 101%. Do total de
profissionais afastados
atualmente, 1.403 tiveram confirmação para
Covid-19 e outros 1.683
apresentaram sintomas
de síndrome gripal.
No caso das pessoas
com o novo coronavírus, a proporção de
afastamentos é ainda maior que no geral,
já que no último dia 6
eram apenas 269 profissionais nessa situação.
O aumento no número
de casos foi de quase
380% em uma semana.

que ser reagendados. A
saúde de todos, sempre,
em primeiro lugar. Cuidem-se!”, completou o
ex-juiz.
Moro tem feito viagens
pelo país e concedido
entrevistas em preparação para a campanha
eleitoral. Na quarta-feira
(12), se reuniu em São
Paulo com advogados
para discutir medidas
voltadas para a área jurídica em seu plano de
governo.
Na segunda-feira (10),
esteve no Rio, onde se
reuniu com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim
Barbosa, entre outros.

| FOLHAPRESS

Arquivo / TodoDia Imagem

ISOLAMENTO | O ex-juiz e pré-candidato Sergio Moro

Lula tem 44% e
Bolsonaro, 24%,
diz pesquisa
Pesquisa Ipespe encomendada pela XP Investimentos e divulgada nesta
sexta-feira (14) mostra
que o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT)
segue na liderança do primeiro turno da disputa
eleitoral para a Presidência em 2022, com 44% das
intenções de votos.
O petista aparece com
uma vantagem de 20
pontos percentuais sobre
o segundo colocado, o
presidente Jair Bolsonaro
(PL), com 24%, mesmos
índices do levantamento
realizado em dezembro.
Na sequência, aparecem o ex-juiz Sergio Moro
(Podemos), com 9%, e
o ex-governador Ciro
Gomes (PDT), com 7%.
Como a margem de erro
é de 3,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
O governador de São
Paulo, João Doria (PSDB),
tem 2%; a senadora Simone Tebet (MDB), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e Luiz
Felipe D’Ávila (Novo) têm
1% cada. O levantamento
ouviu 1.000 pessoas.
| FOLHAPRESS
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CHUVAS EM MINAS GERAIS

Barragem se rompe em Ouro Fino
Segundo Corpo de Bombeiros de MG, não foram registrados danos materiais e vítimas
AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

Uma barragem se rompeu na manhã desta sexta-feira (14), na cidade de
Ouro Fino (MG), a cerca de 50 quilômetros de
Pouso Alegre, no sudeste
de Minas Gerais. Embora um grande volume de
água e material arrastado tenha atingido o Rio
Mogi Guaçu, elevando
momentaneamente
o
seu nível e chegando a
interditar uma ponte,
não há, até o momento,
registro de feridos ou de
danos materiais. Segundo a Defesa Civil estadual
e o Corpo de Bombeiros,
a barragem fica em uma
propriedade particular na
área rural de Ouro Fino.
As circunstâncias do rompimento da estrutura ainda serão apuradas.
De acordo com a Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam), 31 barragens de Minas Gerais
apresentam algum nível
de emergência. Vinte e
duas delas estão em nível 1 (quando há anormalidade, mas não há
necessidade de retirada
de moradores vizinhos),
seis em nível 2 (quando
há risco de rompimento e
é recomendada a retirada
de moradores) e três em
nível 3 (quando há risco

iminente de rompimento
e moradores são obrigados a sair de suas casas).
As três barragens de rejeitos de mineração em
nível 3 de emergência ficam em Nova Lima (barragens B3/B4); Ouro Preto (Forquilha III) e Barão
de Cocais (Sul Superior),
e pertencem à mineradora Vale. Ainda segundo a
Feam, as áreas passíveis
de serem atingidas por
um eventual rompimento
dessas estruturas já foram
evacuadas.
No início da semana,
o governo e o Ministério
Público estaduais notificaram as mineradoras
responsáveis pelas 31
barragens em estado de
emergência para que fornecessem informações
sobre os efeitos das recentes chuvas que atingiram Minas Gerais e as
medidas adotadas para
monitorar o grau de segurança estrutural das
construções. Ontem (13),
a Feam informou que recebeu os dados exigidos e
começou a analisá-los.
RELATÓRIO
Um relatório será elaborado para cada uma
das estruturas de contenção, avaliando as ações
que as empresas estão
implementando para garantir a segurança das

Divulgação / Corpo de Bombeiro de MG

PERIGO | Barragem se rompeu na manhã desta sexta-feira em Ouro Fino (MG)

estruturas e, caso necessário, medidas complementares serão determinadas. “Esta é uma ação
preventiva, adicional ao
esforço feito pelo governo
de Minas Gerais, pelo Ministério Público estadual
e também pela Agência
Nacional de Mineração,
ao longo de todo o ano,
com as ações rotineiras
previstas nas políticas nacional e estadual de segurança de barragens”, disse
a secretária estadual de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
Marília Melo, em nota.

Capitólio: polícia apura acidente
A Polícia Civil de Minas Gerais apura se o
acidente envolvendo
a queda de uma rocha
nos cânions de Capitólio pode ter sido causado por ação de terceiros. Segundo o órgão,
no entanto, ainda é necessário aguardar um
laudo que está sendo
produzido por geólogos
a fim de verificar qual
seria o motivo da que-

da. Também não está
descartada a possibilidade de o acidente ter
alguma causa natural.
“O foco agora não é
procurar culpados, mas
sim respostas”, afirmou
nesta sexta-feira (14),
em entrevista coletiva,
o delegado Marcos Pimenta, que preside a
investigação sobre as
causas do acidente, que
matou 10 pessoas. | FP

ACIDENTE

Barco naufraga em SC e deixa ao menos 2 mortos
Divulgação / Corpo de Bombeiros

LAGUNA | Bombeiros fazem buscas no local do naufrágio

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Uma embarcação de
passeio com seis tripulantes naufragou nesta
sexta-feira (14) no quebra-mar Molhes da Barra, em Laguna (SC), a
130 km de Florianópolis,
e deixou ao menos duas
pessoas mortas e uma ví-

tima desaparecida.
Equipe do Corpo de
Bombeiros realiza buscas
no local para encontrá-la. O naufrágio ocorreu
por volta das 15h.
Segundo os bombeiros,
três pessoas foram resgatadas com vida. Outras
duas foram resgatadas
em grau elevado de afogamento a cerca de 300

metros da embarcação e
com parada cardiorrespiratória, recebendo atendimento médico, mas
vieram a óbito.
Uma sexta vítima segue desaparecida e estava sendo procurada até
o fechamento desta edição, na noite desta sexta.
As causas do acidente
ainda serão apuradas.

CRISE NA UCRÂNIA

EUA acusam Rússia de sabotagem para justificar invasão
A Rússia tem preparado operações de sabotagem e de desinformação
para justificar uma invasão à Ucrânia em breve,
afirmaram autoridades
dos Estados Unidos nesta sexta-feira (14) em
meio à escalada de tensões entre Moscou, Kiev
e Washington.

A afirmação foi feita
depois que diversos sites
do governo ucraniano foram alvos de um ataque
hacker nesta sexta, que
tirou do ar as páginas dos
ministérios das Relações
Exteriores, da Educação e
o das Situações de Emergência, entre outros.
Antes que a página da

chancelaria saísse do
ar, os autores do ataque
postaram uma ameaça
em ucraniano, russo e
polonês.
“Ucranianos,
tenham medo e se preparem para o pior. Todos os
seus dados pessoais foram tornados públicos”,
afirmava a mensagem,
acompanhada de vá-

rios logotipos, incluindo
uma bandeira ucraniana
riscada. Até o momento,
nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque, e Kiev não acusou
ninguém. Nos últimos
anos, a Ucrânia foi alvo
de uma série de ataques
do tipo atribuídos à Rússia, como um lançado

em 2017 contra várias
infraestruturas críticas, e
outro em 2015.
As potências ocidentais acusam a Rússia de
planejar uma invasão da
Ucrânia, após enviar tanques, artilharia e mais de
100 mil soldados para a
fronteira leste do país.
| FOLHAPRESS
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Condenado por
maus-tratos
Um homem foi
condenado a seis
anos e dois meses de
reclusão por maustratos contra cães e
subtração de energia
elétrica, em Peruíbe,
litoral de São Paulo.
De acordo com os
autos, ao menos
16 cachorros eram
mantidos em
condições de higiene
precárias, com fezes
e urina espalhadas
pela casa, onde
havia uma ligação
elétrica clandestina,
segundo o TJ
(Tribunal de Justiça).
Exames constataram
que a maioria dos
animais tinha
vermes intestinais e
estava subnutrida.
Foi constatado ainda
que os cães tinham
medo de pessoas,
o que, de conforme
laudo veterinário,
indica que foram
submetidos a
comportamentos
agressivos e
violentos. O homem
deve cumprir a pena
em regime inicial
semiaberto, de
acordo com decisão.

Boris se desculpa
por 2º escândalo
Depois de um novo
escândalo, um novo
pedido de desculpas.
O gabinete do
primeiro-ministro
do Reino Unido,
Boris Johnson,
pediu desculpas à
rainha Elizabeth
2ª nesta sextafeira (14), depois
que a imprensa
britânica revelou
que um grupo de
funcionários do
governo quebrou
as regras do
confinamento e
fez duas festas em
Downing Street na
véspera do funeral
do príncipe Philip.
“É profundamente
lamentável que isso
tenha acontecido
em um momento
de luto nacional”,
disse um porta-voz
de Boris. Segundo o
gabinete, o primeiroministro não estava
presente na ocasião
nem sequer foi
convidado. Boris
estava em Chequers,
sua casa de campo.
A informação sobre
as festas um dia
antes do funeral do
marido da rainha
foi veiculada pela
imprensa britânica.

Sábado, 15 de Janeiro de 2022
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MÚSICA

A dupla que mexe
com o público

Lucas e Luan cantam
os sucessos neste
sábado no ‘Vem que
Trem’, na TV Todo Dia
Fotos: Divulgação

SABRINA FURLAN
AMERICANA

O programa musical da
TV Todo Dia (canal 14.1
digital) terá a presença
de Lucas e Luan, um dos
maiores nomes da música sertaneja do Brasil e
com mais de 30 anos de
carreira
Os cantores Lucas e
Luan são os convidados do apresentador
Matheus Cabrini em
seu programa ‘Vem que
Trem’, neste sábado (15),
na TV TodoDia. Durante

Cantores são os
convidados de
Matheus Cabrini a
partir das 11h
a apresentação, a dupla
canta os seus maiores
sucessos, que conquistaram os fãs em todo o
Brasil. Entre eles estão
as músicas “Horizonte Azul” e “Mexe que é
Bom”. As canções foram,
respectivamente, gravadas por Leandro e Leonardo, e Zezé di Camargo
e Luciano.
Durante a conversa
com o apresentador Ma-

BASTIDORES | Lucas e Luan contam a Matheus Cabrini histórias dos 30 anos da carreira de sucesso da dupla

Para chegar ao sucesso, tivemos
que enfrentar desafios, superá-los e
esquecer os sofrimentos
LUCAS E LUAN
cantores

theus, Lucas e Luan contaram um fato curioso.
Segundo eles, a música
‘Horizonte Azul’ estava
estourando de sucesso
na voz deles em 1996 e
1997, quando um tempo
depois a dupla Leandro
e Leonardo regravou a
canção. Os irmãos contaram que a nova versão
atrapalhou o sucesso que
eles tinham conquista-

do. “Atrapalhou, porque
tocava mais com Lucas e
Luan do que com Leandro e Leonardo. Mas tá
tudo certo. Conseguimos sair do anonimato
e continuamos sendo fãs
e amigos do Leonardo”,
afirma o cantor.
Além de muita música,
o programa teve vários
momentos de boa prosa e
bastidores da história de

vida e carreira da dupla.
O apresentador Matheus
conseguiu que a dupla
revelasse alguns planos
para o futuro, como por
exemplo os shows tributos a Milionário e José
Rico que serão realizados
este ano. “É uma honra
para nós, pois eles são
para a gente a maior dupla de todos os tempos”,
disseram os irmãos.
A dupla, que nasceu na
fazenda Santa Terezinha,
na cidade de Guará, no
interior do estado de São
Paulo, atualmente reside em São Simão. Como
acontece com a grande
maioria dos cantores de
duplas sertanejas, o caminho para José Lucas
de Ângelo, o Lucas, e Josué de Ângelo, o Luan,
não foi fácil. “Para chegar ao sucesso, tivemos
que enfrentar desafios,
superá-los e esquecer os
sofrimentos, pois a vontade de viver da música
era maior que tudo em
nossas vidas”, afirmam
os cantores.
O programa ‘Vem que
Trem’ é exibido todos os
sábados na TV TodoDia
(canal 14.1 digital), às
11h, e as reprises são de
segunda-feira, às 20h,
e às quintas-feiras, às
13h30.

Canções dos irmãos são gravadas por nomes de peso do sertanejo

DUPLA | Lucas e Luan têm sucessos regravados

Os cantores Lucas e
Luan têm mais de 30
anos de carreira e nesse tempo compuseram
canções
regravadas
por grandes nomes da
música sertaneja. Além
de cantores, um diferencial da dupla é que
os irmãos também são
compositores. Exemplo disso, é que artistas
de sucesso como Zezé
di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone,
Daniel, Milionário e
Zé Rico, entre outros,
já gravaram músicas
compostas pela dupla.
Entre os vários sucessos da dupla que
foram regravados por
grandes nomes da música sertaneja estão
“Só Penso Em Você”

(Always On My Mind),
por Zezé Di Camargo e
Luciano com a participação de Willie Nelson;
“Horizonte Azul”, por
Leandro e Leonardo;
“Sertanejo de Coração”, por Guilherme e
Gustavo e Milionário e
José Rico; “Maluco Por
Você”, por João Bosco
e Vinícius; e “Vem”, por
Grupo Tradição.
Composições como
“Mexe que é Bom”,
“Horizonte Azul”, “Bebedeira”, “Tá Liberado”, “Sertanejo de
Coração”, “Na Última
Hora”, “Fala Fala”, “Sua
Ida”, “Pensa em Mim”
estão entre os principais sucessos de Lucas
e Luan.
A dupla foi forma-

da quando eles ainda
eram adolescentes e
viviam na cidade de
Guará, onde nasceram
e moraram até 1981.
Eles foram vencedores de vários festivais
e gravaram alguns trabalhos regionais com
muita dificuldade por
falta de empresário e
gravadora. No entanto,
nos anos 1980, usaram
como nome artístico
“Celestino e Gardel” e
gravaram dois LPs pela
gravadora Tocantins.
No início dos anos
1990, a dupla passou
a se chamar “Lucas e
Luan”, e lançou seu
primeiro disco, exatamente em 1992 com a
música “Só Penso em
Você”, que depois foi

regravada por Zezé di
Camargo e Luciano.
Nessa época, chegaram a fazer 30 shows
por mês, com média de
33 mil pessoas em cada
apresentação, em todo
o país. Em 1996 a dupla se tornou conhecida nacionalmente com
o sucesso “Horizonte
Azul”, que foi a música
mais tocada do ano.
Os irmãos se tornaram destaque no cenário sertanejo, fazendo shows por todas as
regiões do Brasil. Em
2017, foram uma das
principais atrações da
Festa de Peão de Barretos. A dupla ao todo já
gravou 15 discos entre
CDs e LPs e três DVDs.
| SF
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Em algum momento,
sem que a alma perceba,
as pessoas deixam de
ser pessoas para se converterem
em peças do jogo que ela tenta
jogar. Esse é um momento delicado,
porque as pessoas continuarão sendo
pessoas mesmo assim.

LEÃO | 22/7 a 22/8
As pessoas são
referências, porque a
alma fica conversando
com elas dentro da própria mente, em
diálogos intermináveis. A alma precisa
de referências, isto é, pessoas, para
continuar se envolvendo nesses
diálogos.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Pensar, todo mundo
pensa, mas pensar bem,
poucas pessoas se dedicam a isso. Os
pensamentos se pensam sozinhos,
ou há uma alma interior que os pensa?
Sua alma pode ser pensada ou ela
mesmo decidir pensar.

TOURO | 21/4 a 20/5
A ambição é um ingrediente muito importante
e legítimo das realizações. A ambição é criticada pelo falso
moralismo, como se fosse perigosa
demais para o ser humano se devotar
a ela. Nada disso é verdadeiro.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
É bom perseguir novos
rumos e extrair potencialidades do mundo,
porém, há também o momento em
que a alma precisa se focar mais em
administrar a manutenção de tudo
que trouxe à realidade no passado.
Tarefas.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Seus recursos não
são exclusivamente
materiais, há também os recursos
emocionais e intelectuais que, apesar
de intangíveis, ainda assim sua alma
usa na hora em que são necessários.
Faça uma contabilidade de tudo.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Tudo que você dá por
sabido, é bom revisar de
vez em quando, para verificar se não anda se transformando
em preconceito. Essas transformações são silenciosas e passam
despercebidas a qualquer pessoa.
Melhor não.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Há caminho produtivos,
e outros, que parecem
assim, mas que com o
passar do tempo e dos investimentos,
se mostram totalmente improdutivos.
É hora de usar seu discernimento para
tomar distância desses.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Quanto mais lúcidas
forem suas palavras e
atitudes, mais difícil se
tornará para as pessoas aceitarem
sua presença, porque elas se sentem
intimidadas pela mera perspectiva de
você dizer algo delas. Dinâmica social.
.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Ver o que precisa ser visto, este é o realismo que
sua alma precisa nesta
parte do caminho, em que as coisas
se embaralharam de tal maneira que
não dá mais para saber direito quem
está ao seu favor e quem contra.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
A realidade que você estava construindo deixou
de existir e precisa ser substituída
por uma nova e diferente. O processo
de transição entre uma realidade e a
outra é denso e cheio de incertezas.
Mas, passa, como tudo o mais.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Jogar luz sobre as
sombras é necessário,
e você tem assuntos de
sobra para exercer esse movimento.
As sombras são as ideações que
você nem se atreve a compartilhar
com ninguém, pela natureza estranha
delas. É assim.

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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CULTURA
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AOS 95 ANOS

Morre Thiago de
Mello, poeta que
lutou pela Amazônia

Streaming

Agnes Nunes é uma das certezas do “Onda Boa Com Ivete”, da Ivete Sangalo, na HBO
Max. Um mergulho das duas no processo criativo de novas músicas em parceria. É uma
série documental, com estreia no dia 20, e tem ainda as participações de Gloria Groove,
Carlinhos Brown, Iza e Vanessa da Mata.
Divulgação

Amazonense cantou em verso e prosa a sua luta
pela preservação da maior floresta do mundo
Divulgação

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O poeta e jornalista
amazonense Thiago de
Mello morreu nesta sexta-feira (14), aos 95 anos.
A morte foi confirmada
pela editora Global, que
publicava suas obras.
Nascido em Barreirinha, no interior do Amazonas, é um dos poetas
mais conhecidos da região, e cantou em prosa
e verso sua luta pela preservação da maior floresta do mundo.
Um de seus poemas
mais célebres é “Estatutos do Homem”, escrito
logo após a instauração
do regime militar em
1964, que correu o mundo em várias traduções.
Outro de seus livros
mais famosos é “Faz
Escuro, Mas Eu Canto: Porque a Manhã Vai
Chegar”, publicado no
ano seguinte e tendo sua
frase-título lembrada na
última Bienal de Arte de
São Paulo.
Por seu engajamento
contra a ditadura, Mello
chegou a ser preso e passou anos no exílio, em
países como Argentina,
Portugal e Chile, onde

DESTAQUE | Thiago de Mello, engajado contra a ditadura

vivia seu amigo Pablo
Neruda.
Voltou ao Brasil após a
restauração da democracia, vivendo sempre no
Amazonas.
Desde seu exílio político, nos anos 1960, era um
dos nomes mais conhecidos da literatura brasileira na América Latina,
estreitando amizade com
grandes escritores de seu
tempo, de Pablo Neruda
a Julio Cortázar, de Jorge Luis Borges a Nicanor
Parra, de Alejo Carpentier a Gabriel García Márquez, que o chamou de
“guru grande”.
Thiago de Mello deixa

uma viúva, a poeta Pollyanna Furtado, e três
filhos. Nas últimas duas
décadas, ele se dividia
entre seu apartamento
em Manaus e uma casa
na Freguesia do Andirá,
em Barreirinha, no Amazonas, sua cidade natal.
Seus movimentos estavam prejudicados pelo
avanço da neuropatia.
Lentamente, ele perdia o
prodígio da memória.
Entre seus conselhos,
estava o de deixar sempre
uma barra de chocolate
embaixo do travesseiro.
“É bom comer quando a
gente acorda, de repente,
na madrugada.”

Ivete Sangalo e Agnes Nunes

TV Tudo

sobre encontros e desencontros amorosos de mulheres.

Preocupação

Protagonista
diferente

Ciente que a temporada
na TV vai exigir muito em
matéria de conteúdo, em
especial no prime time, Ratinho busca desde já novidades para o seu programa
diário no SBT.
Está de olho em formatos
e na encomenda de quadros
próprios.

O problema

Ratinho, sem querer, querendo, é um problema que
a direção do SBT ainda não
tem como resolver.
O contrato dele é por divisão de lucros e para fazer o
dinheiro necessário, suficiente para pagar a conta toda,
só com programa diário.

Vai daí que

A ideia de lançar uma
linha de shows nova, com
atrações diferentes todas as
noites, sempre encontra no
Ratinho este impedimento.
Até agora, pelo menos,
ninguém descobriu um jeito
de contornar.

Comédia

“Procuro o Homem da Minha Vida, Marido Já Tive”
tem estreia nacional em São
Paulo no dia 28, no Teatro J.
Safra. O elenco reúne Grace
Gianoukas, Leona Cavalli,
Totia Meireles e Mauricio
Machado, sob a direção
de Eduardo Figueiredo. É
baseada no best-seller da
argentina Daniela Di Segni,

Sobre “Pantanal” ainda, a
Globo já tem várias decisões
tomadas quanto à sua trilha
sonora. A ideia, inclusive, é
nivelar por cima. Realizar um
trabalho na altura do que
foi feito na TV Manchete.
A música de abertura, por
exemplo, ainda é um dos
segredos.

ex-prefeito de Santo André.
· Longe da TV há algum
tempo, Anitta será uma das
atrações do “Domingão com
Huck”.
· A primeira temporada
do “1001 Perguntas”, novo
programa de Zeca Camargo
na Band, terá três meses de
duração e um total de 65
episódios.
·As mudanças prometidas pela Globo para a sua
faixa das manhãs não preveem a volta de programas
infantis...
· ... TV Globinho, por exemplo, chance zero.
· Renata Capucci conversou com Rafael Portugal e
Cacau Potássio sobre o filme
“Juntos e Enrolados”. Amanhã, no Fantástico”.
· Tatá Werneck, desde a
primeira gravação, já mostrou total entrosamento
com os demais jurados do
“The Masked Singer”. Completamente à vontade.

Bate – Rebate

C´est fini

· Marcello Airoldi está
gravando a novela “Poliana
Moça” no SBT, na paralela
dos ensaios do espetáculo
“Misery”...
· ... A peça estreia dia 4
de fevereiro no Teatro Porto Seguro, em São Paulo, e
também tem no elenco Mel
Lisboa e Alexandre Galindo.
· Globoplay vai disponibilizar, no dia 27, os dois primeiros episódios de “O Caso
Celso Daniel”...
· ... Já são 20 anos do sequestro e assassinato do

A televisão não pode cometer o erro, que sempre foi
muito comum no cinema
brasileiro, ao escurecer a tal
ponto algumas cenas que
ninguém consegue enxergar
nada.
A Globo tem feito muito disso em suas novelas
e algumas séries repetido
a mesma coisa. Existe um
limite, em toda e qualquer
penumbra, que deve ser respeitado.
Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Com estreia programada
para 14 de março, o remake
de “Pantanal”, que a Globo considera sua principal
aposta da temporada, terá
direito a um primeiro capítulo especial. Sem grande
destaque ao elenco, mas à
riqueza da nossa fauna e flora, especialmente daquela
região.

Mistério
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TREINAMENTO

Palmeiras se prepara para Mundial
Jogadores e comissão técnica receberam as orientações da Diretoria de Futebol sobre o torneio intercontinental
Cesar Greco/Palmeiras

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

A estreia do Palmeiras
no Mundial de Clubes
da Fifa será no dia 8 de
fevereiro, mas o clube
já se prepara para o torneio. Na manhã desta
sexta-feira (14), jogadores e comissão técnica

Hoje time faz dois
jogos-treinos contra
Juventus, 9h30, e
Primavera, 16h30
receberam orientações
do Departamento de
Comunicação e da Diretoria de Futebol sobre o
regulamento interno e
do Mundial. A estreia do
Verdão no torneio intercontinental será às 13h30
(horário de Brasília), no
Estádio Al Nahyan, contra o vencedor do confronto entre Monterrey,
do México, e Al Ahly, do
Egito.

PREPARAÇÃO | Jogadores participaram de atividades técnicas e táticas nesta sexta-feira na Academia de Futebol

A equipe também
realizou nesta sexta o
único treino do dia na

Academia de Futebol.
No campo, Abel Ferreira comandou uma ati-

vidade técnica e tática.
Em campo, os jogadores foram divididos em

F1

SANTOS

Carille aprova reforço caseiro
O técnico Fábio Carille
quer definir logo qual a
formação do Santos para
iniciar o Campeonato
Paulista. O time alvinegro estreará no dia 26,
contra a Inter de Limeira,
fora de casa. Carille não
gosta de mexer muito
no esquema tático e pretende decidir qual o caminho até segunda-feira
(17), quando todos os jogadores do elenco devem
estar à disposição para
treinar. A tendência é de
três zagueiros.
O Santos teve alguns
desfalques no início da
pré-temporada por causa da Covid-19. Na segunda, todos irão a campo no treinamento da
tarde. O único ainda em
isolamento é o volante
Sandry. Marinho, Carlos
Sánchez, Léo Baptistão,
Luiz Felipe, Ângelo e Vinicius Zanocelo foram
liberados pelo departamento médico.
O técnico havia planejado voltar ao 4-3-3
após variar do 3-5-2 para
o 3-4-3 na reta final do
Campeonato Brasileiro.
Para voltar a jogar com
apenas dois zagueiros,

times e trabalharam a
manutenção da posse
de bola e a marcação na

primeira atividade de
sexta. Enquanto isso, os
goleiros realizaram um
treino à parte com os
preparadores.
Na sequência, já com a
presença dos arqueiros,
o grupo trabalhou em
campo reduzido. Um dos
focos foi a saída de bola
partindo dos goleiros,
além da prática de bolas paradas, com cruzamentos laterais. Por fim,
alguns jogadores aperfeiçoaram cobranças de
faltas e pênaltis. Neste
sábado, o Palmeiras disputará dois jogos-treino
na Academia de Futebol:
às 9h30, enfrenta o Juventus, e, às 16h30, duela
com o Primavera. No domingo, o elenco receberá
o primeiro dia de descanso desde o início da pré-temporada.
O primeiro compromisso do Verdão na temporada será contra o Novorizontino, no dia 23 de
janeiro, às 16h, fora de
casa, em jogo antecipado
válido pela quinta rodada
do Campeonato Paulista.

Ivan Storti/SantosFC

Chefe admite chance
de saída de Hamilton
O polêmico GP de Abu
Dhabi, o último da temporada passada e que
lhe custou o oitavo título
mundial, parece ter mexido com Lewis Hamilton. Questionado sobre
o silêncio do britânico
desde a corrida, o chefe
da equipe Mercedes não
descartou a possibilidade
de aposentadoria do heptacampeão. “Não importa
qual desafio ele enfrenta,
ele sabe a vida toda de
que precisa responder
na pista, mas é incrivelmente difícil para ele até
que entenda o certo e o
errado. Leva tempo”, argumentou Toto Wolff, res-

ponsável pela Mercedes.
“Eu realmente espero
vê-lo correr de novo. Ele
é a parte mais importante
de nosso esporte e seria
uma incriminação a toda
a F1 se o melhor piloto decidir sair por causa de decisões ultrajantes”, afirma.
A reclamação gira em
torno das decisões da
direção de prova do GP.
Hamilton tinha 4 retardatários entre ele e Max
Verstappen e o diretor de
provas Michael Masi permitiu que os retardatários
ultrapassassem o britânico, o que abriu caminho
para a vitória e o título de
Verstappen. | FOLHAPRESS
Divulgação/Mercedes

PRÉ-TEMPORADA | Jogadores treinaram nesta sexta-feira na Vila Belmiro

Carille pediu laterais
mais equilibrados e um
meio-campista defensivo. Até agora, porém, o
time da Vila Belmiro não
conseguiu viabilizar essas contratações.
Sem novos contratados até aqui, Carille está
ao menos animado com
o desempenho de Daniel
Guedes nos treinamentos. O lateral-direito já

era bem avaliado pelo
técnico antes mesmo do
empréstimo ao Fortaleza
em 2021.
Guedes começou bem
e até foi zagueiro com
Juan Pablo Vojvoda, mas
depois perdeu espaço e
terminou a temporada
como reserva do time
tricolor. Essa experiência
defensiva pode ser importante para o jogador

de 27 anos no Santos.
Além de Daniel Guedes, o Santos tem Madson pela direita, Na esquerda, Felipe Jonatan é
a primeira opção e Lucas
Pires deve ser promovido
ao fim da Copinha. Se o
Peixe atuar com alas, Lucas Braga e Marcos Guilherme podem ser improvisados como no ano
passado.
| FOLHAPRESS

GP DE ABU DHABI | Hamilton se mantém em silêncio
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Sylvinho projeta time
titular do Corinthians
Técnico surpreende e dá espaço para dois garotos formados na base

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O técnico Sylvinho esboçou nesta sexta-feira
(14), pela primeira vez
na temporada, a formação titular do Corinthians
para o ano de 2022. Ainda sem Renato Augusto e
Willian, que se reapresentaram mais tarde do que
os demais por conta dos
resultados positivos para
Covid-19, o comandante
alvinegro surpreendeu e
deu espaço para dois ga-

SÃO PAULO

Recuperados da Covid
retomam treinamento
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O treino do São Paulo nesta sexta-feira (14)
contou com a volta de
dois jogadores que contraíram Covid-19 nas
férias. O goleiro Tiago
Volpi e o atacante Jonathan Calleri tiveram
resultados
negativos
para a doença e foram
liberados para participar da atividade.
Eles integravam uma
lista de 11 desfalques
do São Paulo por causa
da doença. Além deles,
estão com Covid-19:
o goleiro Thiago Couto, o lateral Reinaldo,
o zagueiro Miranda, os
meias Rodrigo Nestor,
Gabriel, Rafael Silva,

Danilo Gomes e Patrick e o atacante Pablo.
A próxima volta deve ser
a do meia Gabriel. Ele
foi diagnosticado com
a doença durante o exame feito para voltar do
Uruguai para o Brasil.
Por causa do resultado
positivo, precisou permanecer em seu país
de origem, onde treina por conta própria.
A expectativa do estafe do jogador é que ele
consiga viajar para o
Brasil no final de semana. O meia já está sem
sintomas da doença.
O São Paulo faz a pré-temporada no CT da
Barra Funda. O time
estreia no Paulistão no
dia 27 de janeiro, fora de
casa, contra o Guarani.
Erico Leonan / saopaulofc

Time faz jogo-treino
amanhã com a Inter
de Limeira para
ajustar elenco
rotos formados na base:
Gustavo Mantuan e Lucas
Piton.
Em espaço reduzido,
cerca de dois terços das
dimensões do gramado,
Sylvinho promoveu um
treino coletivo e montou
a equipe titular com Cássio; Fagner, João Victor,
Gil e Lucas Piton; Gabriel, Paulinho, Giuliano
e Gabriel Pereira; Roger
Guedes e Gustavo Mantuan.
Já o time reserva teve
Matheus Donelli; João Pedro, Raul Gustavo, Bruno
Melo e Fábio Santos; Xavier, Cantillo, Du Queiroz
e Luan; Adson e Gustavo
Mosquito.
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DA BASE | Lucas Piton, formado no Timão, treinou com elenco titular nesta sexta-feira

O treinamento durou pouco mais de uma
hora, com três paradas
para a hidratação. Na última etapa, Sylvinho sacou Lucas Piton, Gabriel
Pereira e Gabriel para as
entradas de Fábio Santos, Gustavo Mosquito e
Cantillo entre os titulares. O coletivo terminou
em 2 a 2, com gols de
Roger Guedes e Gabriel
Pereira para os titulares,
e Du Queiroz e Gabriel

Pereira para os reservas.
Em um campo ao lado,
Renato Augusto, Willian
e também Jonathan Cafú
cumpriram um circuito
com o preparador físico Flávio de Oliveira. A
dupla de meio-campistas se reapresentou na
quinta (13) ao CT Joaquim Grava após testar
para Covid-19, enquanto
o atacante não está nos
planos do Corinthians
para esta temporada
Reprodução/Instagram

e aguarda negociação
para deixar o clube.
O Corinthians tem
semana cheia em sua
programação. Neste domingo (16), às 15h45, o
time alvinegro faz um jogo-treino com a Inter de
Limeira em seu centro
de treinamento para que
o técnico Sylvinho possa
testar o elenco, quando
Renato Augusto e Willian
devem retornar à formação titular.

PÓS-COVID | Calleri foi liberado para treinar com elenco

TÊNIS

Austrália cancela visto de
Djokovic pela segunda vez

SEM VACINA | Djokovic deverá ser levado de novo ao hotel de detenção neste sábado

O governo australiano
cancelou nesta sexta-feira (14) o visto de Novak
Djokovic pela segunda
vez. Segundo o ministro
da Imigração, Alex Hawke,
o tenista número um do
mundo, que não está vacinado contra a Covid-19,
representa um risco à saúde e à ordem. Os advogados do atleta sérvio entraram novamente com um
recurso na Justiça, e uma
audiência chegou a ser
realizada na noite desta
sexta, no horário local,
mas ainda não há uma
decisão final sobre a per-

manência dele no país.
O juiz Anthony Kelly
transferiu o caso para a
Corte Federal, que marcou uma nova audiência para a manhã deste
sábado (noite de sexta
no Brasil). A expectativa
é que uma posição final
seja definida até domingo. Kelly ordenou que as
autoridades de fronteira
não removam Djokovic
do território australiano
enquanto sua contestação legal estiver em andamento. O tenista deverá
será levado novamente
para o hotel de detenção

neste sábado (15), após a
audiência.
Mais cedo, Hawke usou
poderes discricionários
para cancelar o visto de
Djokovic, depois que Kelly
anulou uma revogação
anterior e o liberou da
detenção de imigração na
segunda-feira (10).
Em uma novela que já
se arrasta há dez dias, o
tenista de 34 anos tenta
permanecer no país para
disputar o Australian
Open, torneio do Grand
Slam que começa na segunda-feira (17).
| FOLHAPRESS
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Tempo para

Novas Atividades
Wellington Miranda e Lorenzo

Sair da rotina é tão importante quanto estar nela em si. Quando
estamos ‘presos’ na rotina dos nossos dias não vemos a magnitude
da vida. E o quão belo os minutos podem ser se preenchidos com
atividades que nos façam valer a pena vivê-los em sua totalidade.
A condição de estarmos ‘de férias’ ou ‘em recesso’ nos coloca para
a ver a vida de outra perspectiva. E então sobra um tempinho para
fazermos atividades que não um prazer imenso. Nossos leitores aqui
dão um show de como esses momentos podem ser aproveitado.
Pode ser uma cervejinha com o nosso amor, brincar com os primos
no parquinho, pedalar por aí, jogar cartas com a família, um passeio
de trator, uma maratona, um teclado de neve e um livro que nos
transporte das páginas para a imaginação sem fim e sem limites. E
que assim seja a nossa visão desse ano que está apenas começando.
Que a nossa imaginação dê asas ao inesperado e do que ainda está
por vir. E que os nossos leitores possam inspirar vocês a fazer atividades diferentes, pois afinal, inovar é novidade nova na vida. Viva
2022, viva a vida e viva o novo. Sempre.

Heloisa Lopes

Ciça e Evandro Azenha

Paulo Steinberg

Lina Franciscato e família

Daniel Loureiro Ciorlin
e Felipe Loureiro Rosa

Maurício Sestari

Luiz Alberto Nunes e o filho

Lina Franciscato

