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Americana começa amanhã a
vacinar crianças contra Covid
Secretaria de Saúde prevê imunizar cerca de 20,8 mil crianças de 5 a 11 anos; cidade recebeu 1 mil doses P5
Prefeitura de Americana / Divulgação

SB registra 172 multas por dia
após retomada dos radares
Os 18 radares fixos instalados nas vias de Santa Bárbara d’Oeste registraram, no primeiro mês de reativação,
5.181 multas de trânsito - uma média de 172 infrações
por dia ou uma multa aplicada a cada oito minutos - a motoristas que excedem a velocidade máxima permitida ou
avançam no sinal vermelho. Os aparelhos foram reativados no dia 10 de dezembro do ano passado, depois de 14
meses desligados.
03 Cidades

Ideb: escolas
não atingem
média da rede
municipal

Prefeito define
secretário de
Governo em
Nova Odessa

06 Cidades

05 Cidades

VACINA DE CRIANÇA | Primeiro lote de imunizantes pediátricos da Pfizer chegou ontem em Americana
Divulgação

Secretária terá de explicar
problemas na Saúde em SB
A secretária de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Rocha, deve se reunir na próxima terça-feira (18)
com vereadores barbarenses, na Câmara da cidade, para
esclarecer dúvida dos parlamentares quanto aos contratos firmados entre a pasta e empresas terceirizadas que
atuam nos PSs (Prontos-Socorros) Dr. Afonso Ramos e
Dr. Edison Mano, alvo de reclamações no atendimento.
Empresa disponibilizava apenas um especialista.
04 Cidades

CAMPEÃO DE VENDAS | Segundo dados da Fenabrave (Federação
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), a Fiat Strada
terminou 2021 como veículo mais vendido no Brasil, com mais de 100
mil unidades emplacadas. A picape destronou o Chevrolet Onix, veículo
P15
mais vendido nos últimos seis anos.
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Como evitar fraudes

28°
19°
Pancadas de
chuva a tarde
Fonte: CPTEC | Unicamp
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RICARDO CALFAT
COUNTRY MANAGER DA
BIOCATCH NO BRASIL

Os crimes online vêm
crescendo conforme aumenta o uso da tecnologia,
e já ocupam grande espaço nas discussões sobre as
formas de se prevenir contra fraudes de um modo
geral. De acordo com
uma pesquisa realizada
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC
Brasil), 59% dos brasileiros
foram vítimas de algum
tipo de fraude financeira
apenas nos últimos meses.
Uma das formas da instituição financeira identificar e prevenir roubos de
conta é a biometria comportamental, que analisa
o modo como uma pessoa
interage com seu dispositivo eletrônico, usando
como base a interação física e cognitiva. Esse meio
de observação garante um
alto nível de confiança em
torno da autenticidade do
usuário em uma transação
eletrônica.
Além disso, para abertura de contas, onde não
há histórico do usuário

específico, a biometria
comportamental compra
atributos de manuseio
específicos, para determinar se estão associados a
padrões genuínos ou fraudulentos conhecidos. Essa
análise contínua ajuda as
empresas a acompanharem a rápida evolução dos
ataques do cibercrime - e
se prepararem para evitar
tais golpes.

É essencial que as
empresas foquem
seus esforços na
prevenção
Compartilho aqui os
principais métodos disponíveis para que que as
empresas consigam identificar e prevenir fraudes
no ambiente virtual:
Análise de dados – Em
geral, as pessoas conhecem muito bem suas próprias informações e vão
inseri-las no dispositivo de
maneira diferente de um
criminoso, que usa uma
junção de informações
verdadeiras e falsas para
aplicar golpes financeiros,
como solicitar cartões de
crédito e abrir contas em
bancos digitais.
Análise de preenchimento de formulário
– Cada formulário é um
pouco diferente do outro.
Por isso, caso o usuário

pareça muito familiarizado com o processo de
inscrição, é um sinal de
que pode se tratar de um
fraudador, pois os criminosos precisam trabalhar
rapidamente e, muitas vezes, preencher o mesmo
formulário várias vezes,
revelando sua familiaridade com as perguntas.
Análise de idade – A forma de usar as teclas, os padrões de deslizamento dos
dedos e outras atividades
comportamentais podem
prever a faixa etária de um
usuário de forma estatisticamente
significativa.
Assim, uma empresa consegue identificar que uma
pessoa que alega ter 50
anos na verdade tem 20,
analisando os padrões de
comportamento.
É essencial que as empresas foquem seus esforços na prevenção das fraudes, pois já é sabido que
os custos para remediar
eventuais crimes cibernéticos são extremamente
altos. Além disso, episódios de ataques podem
prejudicar a imagem e reputação das companhias.
Por isso, a coleta contínua de dados comportamentais é um grande
aliado na luta contra tais
episódios, pois ajuda a
gerar pontuações de risco
em tempo real, por meio
das percepções e padrões,
para evitar uma fraude
bem antes que ela aconteça.

IMAGEM DO DIA

* Novos sorteios não realizados
até o fechamento desta edição

FRASE DO DIA

Se você não
sabe que existe
risco, você não
vai achar que
existe. Como
todo mundo
que estava em
Capitólio

Transformação digital e as
soluções financeiras

VOLMAR MACHADO
DIRETOR EXECUTIVO DE TI
DO SICREDI

A transformação digital
do mercado financeiro já
é uma realidade. Vivemos
uma jornada que revoluciona a forma como
as instituições estavam
acostumadas a interagir,
envolvendo mudanças
profundas em quesitos
organizacionais, tecnológicos e humanos. Tudo
isso culminando num
ambiente digital onde ferramentas eficazes levam
mais autonomia e praticidade, e reforçam o impacto dessas instituições
financeiras no dia a dia da
população.
Para o cooperativismo
de crédito, esse cenário
agrega ainda mais possibilidades ao relacionamento com os associados,
diferencial do segmento
já consolidado pela proximidade e conexão com
sua realidade e com o local onde vive. Somando a
chegada de novos players
ao mercado, como as fintechs e big techs vindas
de outros segmentos, a
transformação digital se
faz ainda mais relevante.
O Sicredi, instituição
financeira cooperativa
com mais de 5 milhões
de associados e presença física em todas as regiões do País, já colhe
resultados desse processo. Vimos na adoção das
metodologias ágeis uma
forma de ganhar velocidade no atendimento das
demandas das comunidades onde estamos
presentes, e de atuarmos
com maior fluidez em
nossos processos.
Além dos avanços em
aspectos comportamentais e organizacionais, as

novidades tecnológicas
que compõem a nossa
jornada nos capacitaram
à conexão com as mais
modernas inovações do
mercado. Os nossos canais digitais registraram
números
expressivos
desde o ano passado, seja
para serviços simples,
como pagar uma conta,
receber e transferir valores e consultar saldos e
extratos, ou para aqueles
mais robustos, como aplicações financeiras.
Toda a transformação
interna executada nos
permite disponibilizar
produtos e serviços que
atendam diferentes perfis de pessoas, levando
em consideração aspectos da economia local
e o seu fortalecimento.
Ainda, nos preparou para
manter a operação sem
prejuízos com as medidas de distanciamento
social durante a pandemia de Covid-19, por
exemplo, tendo também
colaborado com a nossa
adesão a novidades como
o Pix, os pagamentos
pelo WhatsApp e o próprio Open Finance, sem
esquecer o compromisso
e maturidade da instituição financeira cooperativa com a segurança e o
respeito à privacidade de
informações.
Outro ponto vital da
nossa jornada de transformação digital tem sido
a proximidade com o
ecossistema de inovação
para o desenvolvimento
de soluções para o próprio Sicredi e para a evolução dos negócios dos
nossos associados.
Isso corre por meio
de programas próprios,
como o Inovar Juntos, e
do nosso apoio ao Intensive Connection, idealizado pelo AgTech Garage
– um dos maiores hubs
de inovação da América
Latina para o agrobusiness, nos colocando entre
as principais empresas
abertas à inovação no
Brasil.

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Eloisa Cerchiari Bettini

geóloga

CARINHO | Criança presenteou uma profissional da saúde que fez a vacinação
dela ontem em uma unidade de saúde de Sumaré.
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TRÂNSITO

SB: uma multa a cada 8 minutos
Após um mês de reativação, radares flagraram 5,1 mil infrações na cidade; média é de 172 multas por dia
RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Os 18 radares fixos instalados nas vias de Santa
Bárbara d’Oeste registraram, no primeiro mês de
reativação, 5.181 multas
de trânsito - uma média
de 172 infrações por dia
ou uma multa aplicada a
cada oito minutos - a motoristas que excedem a velocidade máxima permitida ou avançam no sinal
vermelho.
Os aparelhos foram
reativados no dia 10 de
dezembro, depois de 14
meses desligados. A fiscalização estava suspensa
desde outubro de 2020 em
razão de um imbróglio judicial envolvendo duas das
empresas que participaram da licitação para fornecimento do serviço.
Segundo a Sesetran
(Secretaria de Segurança,
Trânsito e Defesa Civil),
das 5.181 multas aplica-

das no primeiro mês de
retorno da fiscalização,
98,6% (5.113 no total) são
de motoristas que transitaram em velocidade maior
do que o permitido por lei.
Infrações cometidas por
avanço de sinal vermelho
somam 68.
O equipamento com
maior número de infrações
registradas no período está
instalado na Avenida Santa
Bárbara, próximo ao cruzamento com a Rua Juvenal
Siqueira Santos. Ao todo, a
via conta com quatro radares, com velocidades máximas de 50km/h e 70km/h.
Já o dispositivo que menos
multou está na Avenida
São Paulo, próximo à rotatória da Avenida Vereador
Antônio Carlos de Souza. A
prefeitura, porém, não informou quantas infrações
foram contabilizadas por
cada um dos radares.
A Avenida São Paulo é a
via que mais possui radares: são cinco equipamen-

tos com limites de velocidade máxima a 60km/h.
Além dos nove dispositivos
das avenidas São Paulo
e Santa Bárbara, outros
nove estão distribuídos
entre as avenidas Bandeirantes (50km/h), Alfredo
Contatto (50km/h), Corifeu de Azevedo Marques (50km/h), Amizade
(50km/h) e Laura Santos
Machado (60km/h).
O autônomo Matheus
Gomes, que passa frequentemente por ao menos três
avenidas que possuem os
dispositivos, acredita que
já foi multado mais de uma
vez desde o retorno das fiscalizações. “Eu procurei na
minha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) digital e não encontrei multas
abertas, mas logo no começo do funcionamento
passei acima da velocidade por alguns deles e foi
mais de uma vez”, afirma.
“Eu soube só depois que os
radares estavam ativados

Cláudio Mariano / SB Notícias

RADAR | Um dos pontos de fiscalização que foram reativados em Santa Bárbara

e até acostumar de novo
demora um pouco. Não
que isso justifique o excesso de velocidade, mas sem
o radar no dia a dia a gente
acaba não prestando tanta
atenção se está acima do
permitido ou não”, disse.
Apesar das multas que

possa ter sofrido, Gomes
considera positivo o retorno dos radares. “Acaba disciplinando o trânsito, pelo
menos naquele trecho que
tem o radar, né?”, falou.
A multa por excesso de
velocidade pode variar de
R$ 130,16 a R$ 880,41, de

acordo com a porcentagem do limite de velocidade excedida.
Segundo a Sesetran informou, por enquanto,
não há estudos para a implantação de novos dispositivos em outros pontos
de Santa Bárbara d’Oeste.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

REMÉDIOS
Na Câmara de Americana, o vereador Dr. Wagner Rovina
(PV) protocolou uma indicação em que solicita ao Poder
Executivo a aplicação da Lei Municipal nº 6.454/2020,
que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal
de saúde. O parlamentar destaca que é diariamente
procurado por pessoas que relatam dificuldade em
saber quais medicamentos estão disponíveis. Segundo
Dr. Rovina, muitos usuários do sistema público acabam
não conseguindo iniciar ou mesmo concluir tratamentos
imprescindíveis e urgentes por não possuírem as informações necessárias.

REMÉDIOS (2)
“É de extrema importância
que as pessoas tenham
acesso a essas informações
para conclusão ou início de
tratamentos. Deve ser aplicada a lei que, inclusive, assegura a divulgação dessas
informações no site oficial
da prefeitura e a fixação
da listagem impressa em
local de fácil visualização”,
afirma o vereador Wagner
Rovina.

COMITÊS DE LULA
O PT vai realizar um seminário nos dias 31 de janeiro e 1º de
fevereiro com a participação de Lula, em que apresentará a RAP
(Rede Nacional de Comitês de Atuação Partidária). A rede de
comitês tem como objetivo apoiar a campanha de Lula e será
composta por “espaços de atuação que podem existir dentro
do PT, desde os Diretórios Municipais até os Núcleos de Vivência
Estudos e Lutas” e outros “que deverão ser criados a partir das
Secretarias e Coordenações Setoriais”. A meta, diz o documento,
é criar 5.000 comitês até maio.

“BICO” NA FOLGA
Profissionais da Polícia Civil de São Paulo receberam autorização do Governo do Estado para desempenhar a chamada
“atividade delegada”, que permite a agentes voluntários reforçarem o policiamento durante suas folgas. O governador João
Doria (PSDB) sancionou, na quinta-feira (13), lei complementar
que altera a Lei 10.291/68 sobre o Regime Especial de Trabalho
Policial, autorizando a gestão associada de serviços públicos
entre governos estadual e municipais. O município interessado
em incluir o trabalho dos policiais civis nas ações de segurança
pública em áreas de interesse da sociedade poderá firmar um
convênio com o Estado. Anteriormente, o serviço era permitido
apenas a policiais militares.
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SANTA BÁRBARA

Secretária vai à Câmara
explicar crise na Saúde
Titular da pasta é convidada por vereadores e deve abordar contratos
Arquivo / TodoDia Imagem

RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A secretária de Saúde
de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Rocha,
deve se reunir na próxima terça-feira (18) com
vereadores barbarenses,
na Câmara da cidade,
para esclarecer dúvida
dos parlamentares quanto aos contratos firmados
entre a pasta e empresas
terceirizadas que atuam
nos PSs (Prontos-Socorros) Dr. Afonso Ramos e
Dr. Edison Mano.
O convite para o encontro partiu de um grupo de 13 vereadores.
Assinam o ofício, de
iniciativa do vereador
José Luis Fornasari, o
Joi (PV), o presidente da
Câmara, vereador Joel
do Gás (PV), Bachin Jr
(MDB), Careca do Esporte (Patriota), Carlão Motorista (Republicanos),
Carlos Fontes (PSL), Celso Ávila (PV), Esther Moraes (PL), Júlio César Kifú
(PL), Kátia Ferrari (PV),
Reinaldo Casimiro (Podemos), Jesus (Avante) e
Uruguaio (MDB).
Na segunda-feira (10)
a empresa Sanklech Serviços Médicos substituiu
a Vaninni & Delatim Serviços Médicos e Nutricionais nos atendimentos
pediátricos
realizados
nos dois hospitais, depois que a prefeitura rescindiu o contrato com a
empresa por não conformidade com o contrato.
Constantemente a empresa
disponibilizava

CÂMARA | Legislativo vai discutir caos na Saúde na terça

apenas um dos dois especialistas previstos para
a urgência e emergência.
Na sessão da Câmara,
Lucimeire deve usar a tribuna para falar também
sobre a atual situação do
atendimento na Saúde
no município.
Assim como em outras
cidades da região, Santa
Bárbara viu a procura por
atendimentos nos PSs
aumentar por conta de
pacientes com sintomas
de síndromes gripais e
Covid-19.
Para amenizar o problema, desde a última
semana as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do
município passaram a
realizar exames e avaliações de pacientes com os
sintomas.
CEI DA SAÚDE
A reunião acontece
em meio à coleta de assinaturas para abertura
de uma CEI (Comissão

Especial de Inquérito),
proposta pelo vereador
Felipe Corá (Patriota)
para investigar possíveis
irregularidades nos convênios com terceirizadas.
Até sexta-feira, o parlamentar havia conseguido
seis das sete assinaturas
necessárias para protocolar o pedido na Casa.
Além de Corá, já assinaram o requerimento
os vereadores Arnaldo
Alves (PSD), Eliel Miranda (PSD), Isac Sorrilo, o
Isac Motorista (Republicanos), Nilson Araújo
(PSD) e Elton Cezaretti,
o Tikinho TK (PSD). Nenhum deles assinou o
ofício-convite enviado à
secretária de Saúde.
A Câmara de Santa Bárbara já possui uma CEI
aberta para investigar
irregularidades na área
da Saúde desde julho do
ano passado, mas ainda
não teve os membros definidos.

Isso porque já existe
uma CEI em andamento, que apura irregularidades no sistema de
progressão de carreira de
servidores municipais,
com data de entrega do
relatório final marcada
para o dia 18 de fevereiro.
De acordo com o regimento da Casa, não é
possível ter mais de uma
comissão funcionando
ao mesmo tempo.
O objetivo da CEI da
Saúde já protocolada é
apurar possíveis negligências cometidas pelo
município na inscrição
de pacientes no Cross
(Central de Regulação
de Ofertas de Serviços
de Saúde), com base no
caso de um paciente teve
o pedido de inclusão no
sistema para uma cirurgia encaminhado em
agosto de 2020, mas que
foi efetivado apenas em
fevereiro do ano passado.
O sistema é responsável por distribuir pacientes em vagas de atendimento hospitalar, como
exames, cirurgias e internações.
“Acredito que este assunto das terceirizadas já
está encerrado com o início dos trabalhos da nova
empresa. A CEI que já
está protocolada é mais
abrangente, uma vez que
pretende investigar, além
do sistema Cross, a Saúde
como um todo”, afirma
o vereador Carlos Fontes (PSL), que assinou a
abertura da CEI anterior
e é membro da Comissão
de Polícia Social.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Troca de redes avança no Cariobinha
DA REDAÇÃO
AMERICANA

O “Água na Torneira”
– Programa Municipal
de troca contínua e modernização da rede de
abastecimento em Americana começou a ser
realizado, nesta semana,
em mais um trecho do
bairro Cariobinha.
O DAE (Departamento
de Água e Esgoto) executou o serviço na Rua São
Geraldo, entre a Avenida
Lírio Correia e rua São
Sebastião.
O superintendente do
DAE, Carlos Cesar Gime-

nez Zappia, ressaltou a
importância da troca da
rede de água da cidade.
“Esse é um trabalho
contínuo que estamos
realizando e que já está
surtindo efeitos diretos
na melhoria do abastecimento em Americana, um dos objetivos da
gestão do prefeito Chico”, explicou. “A troca da
rede antiga por material
mais moderno e resistente é fundamental
para redução dos vazamentos”, completou.
No total, serão trocados, aproximadamente,
120 metros de rede de

ferro por tubos de PVC
50mm, material mais
resistente e com maior
vida útil.
A previsão é de que os
trabalhos sejam concluídos no início da próxima
semana.
O prefeito Chico Sardelli (PV) lançou o programa, no mês de maio
do ano passado, com o
objetivo de promover
uma troca contínua e a
modernização da rede
de abastecimento na
cidade, com remodelações preventivas para a
melhora na qualidade
da prestação do serviço.

Segundo a prefeitura,
desde o início de 2021,
já foram trocados trechos da rede de água nos
seguintes bairros: São
Vito; Jardim Santa Sofia;
Jardim Nossa Senhora
do Carmo; Vila Paraíso;
Jardim Santa Maria; Vila
Lourecilda; São Manoel;
Colina; Werner Plaas;
Cariobinha; Vila Bertini;
Jardim Belvedere; São
Domingos; Parque Gramado; Jardim Santo Antônio; Cordenonsi; Nova
Americana; Vila Biasi;
Vila Rasmussen; Cidade
Jardim; Vila Dainese; Vila
Rehder; e Vila Jones.

CIDADES
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Começa amanhã
a vacinação de
crianças contra covid

Governo do Estado

Americana estima que 20,8 mil crianças entre 5 e 11
anos devem ser imunizadas a partir desta segunda
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Secretaria de Saúde
de Americana anunciou
ontem que as crianças
da cidade, com idades
entre 5 e 11 anos, vão começar a receber a vacina
contra a covid-19 a partir
desta segunda-feira (17).
A pasta informou que
chegaram ontem 1 mil
doses da vacina Pfizer
pediátrica para iniciar a
campanha infantil. Cerca de 20,8 mil crianças
devem ser imunizadas
em Americana.
Neste primeiro momento, disse a secretaria,
seguindo os protocolos

do Governo do Estado,
serão vacinadas as crianças com comorbidades e
deficiências permanentes. O esquema vacinal
de crianças contempla
duas doses, com intervalo de oito semanas entre
uma dose e outra.
A imunização desse público terá início amanhã e
o agendamento pode ser
realizado nos canais www.
saudeamericana.com.
br ou www.americana.
sp.gov.br/saude/agendamentovacina.
A criança precisa estar
acompanhada dos pais
ou responsáveis legais
ou de um adulto que
apresente um termo de

assentimento assinado
pelos pais ou responsáveis legais, conforme
determinação do Estado. Esse termo está disponível para impressão
no site de agendamento,
assim como a lista de
comorbidades consideradas neste momento da
vacinação.
Para a vacinação das
crianças, será necessário apresentar CPF ou
Cartão SUS; RG ou Certidão de Nascimento;
comprovante de endereço no nome dos pais ou
responsáveis legais da
criança; além da carteira
de vacinação de rotina,
uma vez que a recomen-

VACINA | Para a vacinação é preciso apresentar documentos como CPF e Cartão SUS.

dação é de um intervalo
de 14 dias entre a última
vacina tomada e a imunização contra a covid-19.
Documento técnico do
Governo Estadual estabelece como comorbidades para a vacinação:
diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial
resistente (HAR); hipertensão arterial estágio
3; hipertensão arterial
estágios 1 e 2 com lesão

em órgão alvo ou comorbidade; insuficiência
cardíaca; cor-pulmonale
e hipertensão pulmonar;
cardiopatia hipertensiva;
síndromes coronarianas;
valvopatia; miocardiopatia e pericardiopatia;
doença da aorta, dos
grandes vasos e fístulas
arteriovenosas;
arritmias cardíacas; próteses
valvares e dispositivos
cardíacos implantados;
doenças
neurológicas

crônicas; doença renal
crônica; imunocomprometidos; hemoglobinopatias graves; obesidade
mórbida; Síndrome de
Down; e cirrose hepática.
No ato da vacinação,
é obrigatória a apresentação de um documento
atual que comprove a comorbidade ou deficiência permanente, como
carta médica, atestado,
relatório, laudo, constando CRM e CID.

NOMEAÇÃO

Advogado assume Secretaria de Governo
Divulgação

NOVO COMANDO | Robson Fontes Paulo é especialista em áreas do Direito.

RENATO PEREIRA
NOVA ODESSA

O advogado Robson
Fontes Paulo é o novo titular da Secretaria de Governo de Nova Odessa. A
nomeação de Paulo foi
formalizada na sexta-feira
(14), pelo prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho
(PSD), em portaria publicada no Diário Oficial do
Município.
O cargo era ocupado interinamente pelo secretário-adjunto de Governo,
o gestor público Vilson
Ribeiro Amaral, desde o
início de dezembro, depois do assassinato do
sociólogo Marco Antônio
Barion, o Russo, que co-

mandava a pasta desde
o início do mandato de
Leitinho.
Russo foi morto com 13
tiros na manhã do dia 6 de
dezembro, a poucos me-

Cargo era ocupado
interinamente por
Vilson Amaral após a
execução de Russo
tros da entrada do condomínio onde morava com
a família, no Jardim Marajoara, em Nova Odessa,
enquanto seguia para o
trabalho na prefeitura. O
Deic (Departamento Es-

tadual de Investigações
Criminais) de Piracicaba
ainda investiga o caso sob
sigilo.
Robson Fontes Paulo
é especialista em Direito
Constitucional e Administrativo pela EPD (Escola
Paulista de Direito). Além
de ter atuado como diretor do Procon-SP, o novo
secretário desempenhou
as funções de diretor de
Segurança Municipal, secretário e secretário-adjunto de Assuntos Jurídicos durante o governo do
ex-prefeito Benjamim Bill
Vieira de Souza (PSDB).
No início de 2020, Paulo
havia sido nomeado como
assessor legislativo da Câmara da cidade.

CIDADES

Domingo, 16 de Janeiro de 2022

06

IDEB

Escolas ficam aquém da média
Unidades municipais de Americana tiveram nota abaixo da média local e poderiam receber ensino militar
Divugação

RENATO PEREIRA
AMERICANA

Ao menos quatro escolas da rede de Americana
não atingiram a média
municipal para o Ideb
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e, de acordo com as
regras estipuladas pelo
MEC (Ministério da Educação), estariam dentro
do grupo de potenciais
instituições a terem implantado o Pecim (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares).
Na segunda-feira (10), o
MEC divulgou que Americana está na lista de
cidades aptas a adotar
o modelo já em 2022.
O programa é voltado
para escolas com baixo
desempenho no Ideb e
localizadas em áreas que
atendam população em
vulnerabilidade social.
Segundo levantamento realizado junto ao
Inep (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), a média das escolas municipais da cidade
é de 6,8. Das 11 instituições de ensino fundamental da rede municipal, os Cieps (Centro
Integrado de Educação
Pública) Professor Milton Santos, no Parque
Dom Pedro II, Professora
Oniva de Moura Brizola,
no Antônio Zanaga I, e a
Emef (Escola Municipal
de Ensino Fundamental)
Darcy Ribeiro, no Jardim
da Paz, atingiram nota
6.3. Já o Ciep Professor
Octavio César Borghi,
no Jardim Primavera,
alcançou 6.5 no índice.
Os dados são referentes
à última edição do Ideb
mensurada, em 2019.
O Caic (Centro de
Atendimento Integral à
Criança) Professor Sylvino Chinelatto, no Jardim
da Paz, não possui dados
referentes ao Ideb 2019.
De acordo com o Inep,
a escola não apresenta
média no Saeb (Sistema
de Avaliação da Educação Básica), base para
calcular o índice, por
não ter participado ou
atendido os requisitos
necessários para que o
cálculo pudesse ser feito.
Em 2017, a instituição
atingiu nota 6.1, menor
do que os 6.7 conquistados na edição de 2015.
Apesar de estarem
abaixo da média registrada na cidade, todas
as instituições atingiram
nota maior que 6, índice
mínimo recomendado
pelo PDE (Plano de De-

MODELO | Emef Professor Lafayette Rodrigues Pereira foi a escolhida, em Taubaté, para receber o modelo oficialmente implantado em agosto

Rede acima
da média
no Estado
As escolas da rede
municipal de Educação de Americana
possuem aproveitamento maior do que
o registrado em instituições municipais do
estado e do país.
Segundo a plataforma Qedu, desenvolvida pela Fundação
Lemann, o aproveitamento dos estudantes do 5º ano do ensino fundamental em
português é de 75%,
classificado
como
adequado, ou seja, os
alunos americanenses possuem nível de
proficiência ou avançado na disciplina. No
estado de São Paulo o
aproveitamento é de
69%, enquanto no
país o rendimento de
alunos da mesma etapa escolar é de 55%.
Já em matemática,
o aproveitamento é
de 75%, ante os 61%
estadual e os 45% nacional.
| RP
senvolvimento da Escola) para o ensino fundamental.
O Ideb é calculado
com base no rendimento escolar e nas médias
de desempenho nos exames aplicados pelo Inep,
como o Saeb e a Prova
Brasil. O índice é usado
para medir a qualidade
do aprendizado, estabelecer metas educacionais e serve como base
para o desenvolvimen-

Lei foi aprovada pelo governo Doria em 2021
Em abril do ano passado, o governador
João Doria sancionou
a lei proposta pelo deputado Tenente Coimbra (PSL), permitindo
o Executivo estadual a
utilizar o modelo em
instituições da rede
pública.
O deputado é o
mesmo que, no início de 2021, indicou
ao governador a implantação do modelo,
sem discussão com a
comunidade escolar,
na escola Monsenhor
Magi, no Jardim São
Paulo. A indicação foi

arquivada por Doria.
O critério para a seleção das escolas depende de normas complementares. De acordo
com a lei, a medida
será somada às políticas promovidas para
o aprimoramento da
educação básica e para
a execução das metas
do Plano Estadual de
Educação e, portanto,
não vai substituir ou
colocar fim aos outros
programas existentes.
De acordo com o
Inep, apenas duas escolas estaduais de
Americana possuem

notas maiores que 6
no Ideb referentes ao
ensino médio, a Etec
(Escola Técnica) Polivalente, com 6.4, e a
Escola Estadual Professora Ornella Rita
Ferrari Sacilotto, do
Parque
Universitário, com 6.1. Outras
13 instituições possuem nota menor que
5, sendo a mais baixa
da Monsenhor Magi,
com 4.1. Já seis instituições não apresentaram
números
suficientes de alunos
para a realização dos
exames
avaliatórios

ou não atenderam aos
requisitos necessários
para ter o desempenho
calculado e não possuem nota. Entre elas,
a Escola Estadual Professora Niomar Apparecida Mattos Gobbo
Amaral Gurgel, do Parque Gramado, obteve
nota 3.9 na edição de
2017 do índice.
| RP

6,8
É A MÉDIA
DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS

Cidades paulistas já possuem modelo
A Emef Professor Lafayette Rodrigues Pereira foi a escolhida em
Taubaté (a 228km de
Americana) para receber o modelo e foi oficialmente implantado
em agosto do ano passado. De acordo com
to de políticas públicas
para a área.
Segundo o secretário
de Educação, Vinícius
Ghizini, as questões envolvendo a implantação
do modelo da cidade
ainda estão em fase inicial. “No momento há
apenas uma carta de intenção. Teremos mais informações nas próximas
semanas. Por ora, apenas recebemos a informação da possibilidade

a Prefeitura do município, a unidade, localizada no bairro São
Gonçalo, foi escolhida
por estar em uma região de grande vulnerabilidade social e que
tem como meta melhorar os indicadores edu-

cacionais. O prédio da
escola passou por uma
readequação, de acordo com as determinações do programa,
e passaram a contar
com um oficial de gestão escolar, um oficial
de gestão educacional

de convênio”, afirma.
Para a implantação ser
efetivada, a Secretaria de
Educação precisa avaliar entre as instituições
de ensino fundamental
da rede pública, quais
se enquadrariam nos
pré-requisitos impostos
pelo MEC. Depois disso,
a comunidade escolar
em questão realiza uma
votação sobre o desejo
ou não de ter o modelo
adotado.

O Pecim propõe a participação militar na gestão didático-pedagógica
e organização escolar,
assim como no desenvolvimento de ações e
projetos
extraclasses.
Escolas cujo o modelo é
implantado mantêm a
autonomia na elaboração do projeto político-pedagógico. O programa prevê ainda que os
militares que atuaram na
escola recebam forma-

- um coronel e um capitão, respectivamente
- e quatro suboficiais
e sargentos monitores.
Até o final do ano passado, a escola atendia
471 estudantes entre 6
e 14 anos.
| RP

ção específica oferecida
pela Decim (Diretoria de
Políticas para Escolas Cívico-Militares).
No estado de São Paulo, Barrinha, Santos, São
Vicente, Taquaritinga e
Taubaté estão aptas a
adotar o modelo desde
o ano passado em escolas da rede municipal.
Guarujá e Pirassununga
já possuem unidades da
rede estadual no programa.
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DECISÃO

Estados vão avaliar áreas
turísticas com maior risco
Medida foi determinada pelo Ministério do Turismo após tragédia
AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

Depois do desabamento de uma rocha
que matou dez pessoas
no Lago Furnas, em
Capitólio (MG), ocorrido há uma semana,
o Ministério do Turismo determinou que os
estados realizem um
levantamento dos destinos turísticos do país
que apresentam risco
de incidentes geológicos. A medida foi acertada durante reunião,
por videoconferência,
do ministro do Turismo,
Gilson Machado, com
integrantes Fórum Nacional dos Secretários e
Dirigentes Estaduais de
Turismo (Fornatur).
Segundo o ministro, o
levantamento faz parte
de uma série de medidas
que estão sendo tomadas pela pasta para dar
mais segurança à prática
do ecoturismo no Brasil.
“Solicitamos ao Fórum
Nacional dos Secretários
e Dirigentes Estaduais de
Turismo que indiquem
locais a serem analisa-

ERUPÇÃO

Tonga: vulcão
causa tsunami e
alerta é emitido
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A erupção de um
vulcão submarino em
Tonga, na Oceania,
causou tsunamis na
capital do país, Nukualofa, e na Samoa
Americana. Há alertas também para ilhas
próximas ao vulcão, no
sul do Pacífico. No início da tarde de ontem
não havia registro de
mortos. 
O vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, localizado a cerca de 65
km ao norte da capital
tonganesa, entrou em
erupção na tarde deste sábado (15) -madrugada de sábado no
horário de Brasília- e
provocou um tsunami
de 1,2 metro, segundo
o Escritório de Meteorologia australiano.

MINAS | Tragédia em Capitólio matou dez pessoas.

dos, a fim de possibilitar uma orientação mais
efetiva contra perigos
que ocorrem em lagos,
cavernas, cânions, etc.”,
explicou. A ideia é que,
após esse levantamento,
avaliações geológicas sejam feitas nas áreas para
estabelecer novos parâmetros de prevenção.

Dias após o acidente
em Capitólio, houve um
deslizamento nas falésias da Praia de Pipa, Tibau do Sul (RN), durante
uma madrugada chuvosa, sem vítimas. Pouco
mais de um ano antes,
em outubro de 2020, um
desmoronamento
no
mesmo local matou três

pessoas da mesma família. Em outubro do ano
passado, o desabamento
de uma gruta em Altinópolis, interior de São
Paulo, deixou nove mortos. O grupo era formado por bombeiros que
faziam um treinamento
de resgate.
O Brasil possui milhares de cachoeiras, cavernas, cânions, falésias,
praias, trilhas em montanhas e outros destinos turísticos que podem apresentar risco de
ocorrências geológicas.
A geóloga Joana Sanchez, da Universidade
Federal de Goiás (UFG),
acredita que o trabalho de levantamento e
avaliação desses locais
é fundamental para aumentar a segurança.
“Se você não sabe que
existe risco, você não vai
achar que existe. Como
todo mundo que estava em Capitólio não
achava que existe risco.
E não é culpa de quem
estava lá, e nem da prefeitura ou do governo
porque isso não era exigido”,declarou.

BLUMENAU

Ambulância tomba e mulher
morre antes de ser atendida
Foto: Reprodução redes sociais

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Uma viatura do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
tombou na sexta-feira
(14), em Blumenau (SC),
depois de ser atingida
por um carro de passeio
no cruzamento da Rua
Nereu Ramos com a Rua
Coronel Vidal, ambas na
região central da cidade.
O veículo estava a caminho do atendimento
de uma mulher que havia sofrido parada cardiorrespiratória no bairro de Progresso. A vítima
morreu antes que uma
equipe de contingência
área tivesse chegado ao
lugar. Detalhes da paciente que morreu não
foram divulgados.
Segundo informações
preliminares, a colisão
ocorreu porque um motorista de um veículo
Hyundai HB20 branco
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GIRO

Ministro do Turismo testa positivo para
a covid-19 e aumenta lista no governo
O ministro do Turismo, Gilson Machado,
informou ontem (15), que testou positivo para
a covid-19. O anúncio foi feito em sua conta no
Twitter. Ele disse ainda que está assintomático
e que seguirá o protocolo de recuperação do
Ministério da Saúde e também de seu médico
particular.Gilson Machado integra uma longa
lista de ministros que já testaram positivo para o
vírus. Antes dele, 15 colegas do primeiro escalão
do governo já haviam contraído a doença. O
caso mais recente foi o da ministra da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.
O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama,
Michelle Bolsonaro, também já contraíram a
doença.
Valter Campanato/Agência Brasil

COVID| Ministro Gilson Machado é o 16° infectado.

Portugal vê socialistas à frente, mas
partido de extrema direita ganha força
Embalados pelo desgaste do governo do
premiê socialista António Costa e por um bom
resultado em eleições municipais recentes, os
partidos de direita em Portugal, puxados pelo
tradicional PSD, já concentram mais de 40%
das intenções de voto para o próximo pleito
legislativo, em 30 de janeiro. Embora o Partido
Socialista siga na liderança das pesquisas, a
deterioração da relação da legenda com as
demais siglas de esquerda –que inviabilizaram
a aprovação do último Orçamento e levaram
à convocação das eleições antecipadas– pode
provocar a transição do país para um governo
liderado pela direita. No sistema político luso,
quando não há maioria no Parlamento, as
legendas costuram acordos para governar.

Traficante abandona criança de 9 anos
em carro de app para fugir da polícia
SAMU | Veículo atenderia vítima de parada cardíaca.

não teria ouvido a sirene
da ambulância. O motorista do carro de passeio
não se feriu.
Uma enfermeira presente na viatura do Samu
sofreu ferimentos leves e
foi atendida no local. O
motorista e um médico
também estavam dentro

no veículo e foram encaminhados para uma base
médica dos Corpos de
Bombeiros, em Blumenau, dispensando atendimento emergencial.
Um vídeo gravado
mostra um homem tentando quebrar o vidro da
frente da ambulância.

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu
na quarta-feira (12) um traficante que, para
fugir dos policiais, abandonou uma criança de
nove anos dentro de um carro de aplicativo.
De acordo com a PM, o suspeito foi flagrado
pela polícia descendo de um veículo com
um pacote nas mãos. Ao avistar a polícia, ele
abandonou o pacote pelo caminho, pulou a
grade de uma chácara para tentar fugir, mas
acabou preso na Ponte Alta Norte, na cidade
satélite de Gama. No pacote abandonado havia
5 kg de maconha. “No carro em que estava o
suspeito estavam mais dois ocupantes”, diz
nota da polícia.

BRASIL+MUNDO
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REDE NACIONAL

PT quer criar 5 mil comitês para campanha
Até maio deste ano, partido afirma que se organizará para ampliar apoio para possível candidatura de Lula
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Partido dos Trabalhadores vai realizar um
seminário nos dias 31 de
janeiro e 1º de fevereiro
com a participação do
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), em que
apresentará a RAP (Rede
Nacional de Comitês de
Atuação Partidária).
Uma
apresentação
ao qual à coluna Painel, da Folha de S.Paulo,
teve acesso mostra que
a rede de comitês tem
como objetivo apoiar a
campanha de Lula e será
composta por “espaços
de atuação que podem
existir dentro do PT,
desde os Diretórios Municipais até os Núcleos
de Vivência Estudos e
Lutas” e outros “que deverão ser criados a partir
das Secretarias e Coordenações Setoriais”.
A meta, diz o documento, é criar 5.000 comitês
até maio. Cada uma dessas estruturas terá uma
pessoa que integra a RAP,
que ficará responsável
por tarefas específicas de
comunicação, mobiliza-

ção e organização.
O objetivo, segundo
o PT, é “organizar uma
rede que integre espaços de ação política, já
existentes ou que serão
criados, em uma rede
piramidal que, durante
o período eleitoral, se
transformará em Comitês Populares da Campanha Lula Presidente”.

PT pretende criar
um Cadastro
Nacional de
Comitês
O planejamento do
partido aponta para dois
tipos de comitês: os territoriais e os setoriais.
Os territoriais serão
representados pelas instâncias municipais do
PT, mas poderão ser criados em cidades onde não
há diretório do partido.
Os setoriais tratarão de
temas específicos e terão
metas e tarefas de acordo
com suas áreas.
O partido estipula,
por exemplo, comitês

de combate ao racismo,
mulheres e LGBTQI+ em
todas cidades com mais
de 100 mil eleitores.
Para articular e coordenar a rede, o PT pretende criar um Cadastro
Nacional de Comitês,
onde cada estrutura será
representada por um integrante do partido.
“Este dirigente receberá através de e-mail ou
Whatsapp o material específico que será elaborado semanalmente pela
Secretaria de Comunicação e ficará responsável
por divulgá-lo para os
militantes do comitê em
sua área ou território de
atuação”, diz a apresentação do PT.
O seminário em que a
RAP será apresentada vai
se chamar “Resistência,
Travessia e Esperança” e
deve reunir parlamentares e debatedores.
A iniciativa foi da liderança do partido na
Câmara dos Deputados,
mas a organização foi
assumida pelo diretório
nacional, pela Fundação
Perseu Abramo, Instituto
Lula e movimentos ligados ao PT.

BASE | Partido quer ‘turbinar’ a campanha caso Lula seja confirmado candidato.

Segundo o líder do partido na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), o nome
cita as três palavras que
nortearão o trabalho do
PT em 2022.

A ideia inicial era reunir uma grande quantidade de petistas e aliados
em Brasília, mas com o
avanço da Covid o evento
será virtual.

VIOLÊNCIA

PESQUISA

Sebrae mostra impacto sobre empreendedores
Rovena Rosa/ Agência Brasil

Filhos matam pai com
facada no Distrito Federal
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Dois jovens, um de
19 e outro de 21 anos,
foram detidos na noite
desta sexta-feira (14) no
Distrito Federal depois
de matarem à facada o
pai, um homem de 46
anos.

DIFICULDADES | 72% dos empresários negros relatam que estão faturando menos, aponta levantamento.
AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

Pesquisa feita pelo
Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
mostra que os empreendedores negros estão
com mais dificuldades
do que os brancos para
retomar as vendas ao
patamar anterior à pandemia de covid-19. De
acordo com o levantamento realizado pela 13ª
Pesquisa de Impacto do

Lula e o presidente Jair
Bolsonaro (PL) seguem
ocupando as duas primeiras posições nas pesquisas eleitorais recentemente divulgadas.

Coronavírus nos Pequenos Negócios, 72% dos
empresários negros estão faturando menos. O
índice é de 66% no caso
de
empreendedores
brancos.
A pesquisa, que foi
feita em parceria com
a Fundação Getúlio
Vargas (FGV), também
mostra que 10% dos
empreendedores negros
informaram que estão
faturando mais com a
retomada da economia, enquanto 14% dos

empreendedores brancos declararam que estão tendo uma receita
maior. A perda de receita atingiu 35% dos negros e 27% dos brancos.
O levantamento também tratou do acesso
dos empresários ao crédito. Conforme o levantamento, 35% dos entrevistados negros estão
inadimplentes, enquanto o endividamento entre brancos é de 24%.
O impacto dos efeitos
das restrições de comér-

cio sobre a população
negra está sendo acompanhado pelo Sebrae
desde o início da pandemia. Em 2020, o Sebrae
apontou que as mulheres empreendedoras negras são as mais afetadas
entre todos os grupos de
empresários brasileiros.
Pesquisa de Impacto
da Pandemia também
mostra que 86% dos pequenos negócios estão
utilizando o Pix, sistema
de pagamento eletrônico instantâneo.

De acordo com os
filhos, o assassinato
foi em legítima
defesa
A Polícia Militar do
Distrito Federal confirmou a reportagem que
a vítima estava proibida
pela Justiça de se aproximar da família depois
de seguidas ameaças
aos filhos e à mulher.
Apesar da medida
protetiva, o homem teria aparecido de surpresa na casa da família
por volta das 22h30 da
sexta-feira, no Recanto
das Emas, região admi-

nistrativa do DF.
A surpresa logo se
transformou na discussão que terminou em
tragédia, segundo relato
dos rapazes à polícia.
Enquanto ocorria a
discussão, a PM recebeu
uma denúncia informando que pai e filhos
estavam “em vias de
fato”, usando facas, em
uma casa na quadra 510.
Quando chegaram ao
endereço, já era tarde
demais. O homem já
estava caído no chão,
esfaqueado. Acionado,
o Corpo de Bombeiros
confirmou o óbito.
De acordo com os filhos, o assassinato foi
em legítima defesa. Eles
teriam cometido o crime depois de o pai tê-los ameaçado primeiro
com uma faca, segundo
o relato.
Os dois rapazes que
foram acusados do crime foram levados para
o 27º Departamento de
Polícia, no Recanto das
Emas, onde o caso será
investigado pela Polícia
Civil do Distrito Federal.
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Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego?

NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!
PENSECOM®

Ajudante Geral - CÓD 421

Ensino médio completo. Desejável experiência em ro�na de limpeza, em Nova Odessa/SP.

Téc em Segurança Eletrônica - CÓD 449

Ensino médio completo. Desejável conhecimento
em manutenção de CFTV, alarme, controle de acesso e cerca elétrica. Disponibilidade de horário e curso Eletrônica ou Mecatrônica em, Nova Odessa/SP.

Coordenador de DP - CÓD 450

Ensino superior completo em RH ou Administração. Desejável conhecimento em e-social, sistema ERP’s e gestão
de pessoas. Disponibilidade de horário, Nova Odessa/SP.

Vendedor de serv terceirizados - CÓD 459

Ensino médio completo. Desejável experiência anterior com vendas de serviço, Nova Odessa/SP.

Programador Xamarin - CÓD 481

Ensino superior completo. Desejável experiência em linguagem Xamarin no desenvolvimento de
aplica�vo Android e Iphone, em Hortolândia/SP.

Ensino Superior em Marke�ng ou áreas de estudo correlatas em andamento. Será um diferencial conhecimento pacote Adobe InDesign, em Nova Odessa/SP.

Estágio Marketing Digital - CÓD 621

Ensino Superior em Marke�ng em andamento. Desejável conhecimento em redes
sociais e edição de vídeos, em Nova Odessa/SP.

Estágio Marketing - CÓD 623

Ensino Superior em Marke�ng ou PP em andamento. Será diferencial vivência anterior com
atendimento ao público, em Americana/SP.

NOVAS VAGAS
Fonoaudiologa - CÓD 746

Ensino
superior
completo
em
Fonoaudiologia. Desejável experiência em realizar audio tonal e vocal, em Santa Bárbara D’Oeste/SP.

Motorista de caminhão - CÓD 747

Ensino médio completo. Desejável experiência
como motorista de caminhão e possuir conhecimento na região de Americana, em Americana/SP.

Assistente de RH - CÓD 748

Ensino superior em andamento ou completo em RH, Administração ou aﬁns. Desejável conhecimento em Sistema
Domínio e Sistema de Gestão Integrada, em Americana.

Analista de comercio exterior - CÓD 750

Ensino médio completo. Desejável conhecimento em
vendas de produtos ou serviço, em Americana/SP.

Analista Contabil - CÓD 751

Ensino superior de Administração ou Ciências
Contábeis concluído. Conhecimento na área ﬁscal e lucro e presumido, em Americana/SP.

Programador C# - CÓD 482

RETENÇÃO DE
TALENTOS

Vendedor Externo - CÓD 516

Recrutar e selecionar os melhores talentos do mercado é uma das principais
vantagens compe��vas de uma empresa
pode ter. A PenseCOM te auxlia na hora da
contratação aﬁm de discu�r o melhor plano
de cargo, estratégias de contratação e bene�cios que serão considerados atraentes para um novo
talento. Entre em contato conosco e encontre o perﬁl de colaborador que você está buscando para o seu
negócio! PenseCOM Inteligência em RH.

Ensino superior completo. Desejável domínio da linguagem C#. Conhecimento em Core.net, Web Services, SQL
Server ou Oracle, En�ty Frame Work será considerado
diferencial para a oportunidade, em Hortolândia/SP.
Ensino médio completo. Desejável conhecimento em informá�ca básica, experiência em vendas externas e é
necessário possuir CNH A/B a�va, em Americana/SP.

Gerente de Restaurante - CÓD 647

Ensino médio completo ou cursando superior. Desejável viência com gerenciamento de restaurante e equipe,
atendimento ao cliente em mesa, em Americana/SP

Vendedor de Alto Padrão - CÓD 674

Ensino médio completo. Conhecimento em Moveis e ou Ambientação. Vivência na área comercial, em Americana/SP

ÁREA DO
ESTUDANTE
Estágio Marketing - CÓD 588

Somos uma empresa de soluções inteligentes de RH a qualquer tipo de negócio. Sua divisão
de Recursos Humanos confere
inteligência e metologia ágil
aos processos de identiﬁcação,
formação e retenção de talentos.

VAGAS
ABERTAS
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Estágio Administrativo - CÓD 629

Ensino Superior em Administração, Finanças ou
áreas correlatas em andamento, em Campinas/SP.

Estágio Adm Técnico - CÓD 667

Ensino Superior em andamento em Administração,
Engenharia ou área de exatas. Diferencial conhecimento em ro�na administra�vo, em Jarinu/SP.

Estágio Estética - CÓD 687

Ensino Superior ou Técnico em Esté�ca ou área
correlatas em andamento, em Campinas/SP.

Estágio Administrativo - CÓD 721

Ensino superior ou técnico em Administração,
secretariano ou áreas aﬁns em andamento. Desejável habilidades em pacote oﬃce, em Campinas/SP.

Estágio Administrativo - CÓD 741

Ensino superior em Administração, Gestão empresarial, secretariado ou áreas correlatas em andamento, em Campinas/SP.

Estágio SDR - CÓD 755

Ensino superior em Administração, Marke�ng,
Relações Públicas, Publicidade e Propaganda em
andamento. Pacote oﬃce básico, em Campinas/SP.
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oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
A ambição é um ingrediente essencial das
conquistas, mas precisa
ser dominada, para que não cresça
tanto que faça você se arriscar perigosamente. A ambição é um veneno
que há de ser utilizado na dose certa.

LEÃO | 22/7 a 22/8
No ventre das contrariedades que se apresentam há a potencialidade
de tudo se resolver. É assim mesmo,
a vida lhe apresenta problemas que,
apesar de sua alma reagir negativamente, ela tem total capacidade de
resolver.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
De vez em quando a alma
precisa levar um susto
que outro para se manter esperta e
atenta a todos esses detalhes que,
por pura preguiça, são negligenciados,
mas que, depois, como agora, surgem
com força total a atazanar.

TOURO | 21/4 a 20/5
Em algum momento se
torna necessário erguer
a voz e falar dos assuntos que sua alma compreende bem, e
que precisam ser esclarecidos. Isso
não cria um ambiente aprazível, mas a
necessidade se impõe. É por aí.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
No ventre das contrariedades que se apresentam há a potencialidade
de tudo se resolver. É assim mesmo,
a vida lhe apresenta problemas que,
apesar de sua alma reagir negativamente, ela tem total capacidade de
resolver.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
As coisas que acontecem provocam impacto
em sua alma, mas também há a contrapartida disso em marcha, as atitudes
que você toma provocam acontecimentos que impactam a vida de outras
pessoas. Caminho de ida e volta.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Tudo parece mais
arriscado e perigoso
nesta parte do caminho,
porém, não porque algo concreto
tenha mudado, mas porque sua alma
anda mais receosa de tudo, e precisa
se sentir segura. Descanse de si,
descanse.

LIBRA | 23/9 a 22/10
As coisas que foram
ficando sem resolver
são as que parecem
conspirar para se apresentarem todas
ao mesmo tempo, justo no momento
em que sua alma só quer descansar
e ser esquecida pelos problemas.
Coisas da vida.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
O peso dos arrependimentos se faz presente,
mas isso configura
apenas um momento, porque também
se apresentam as forças que levam
você a tomar atitudes firmes em
assuntos que, para as outras pessoas,
são terreno minado.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
As contendas são
estressantes, mas não
se pode fugir delas
o tempo inteiro. Há conflitos que,
apesar de correrem o risco de se
tornarem maiores do que o esperado,
mesmo assim é necessário enfrentar
em alguma hora.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Sua capacidade de
investigação vai conduzir sua mente por caminhos muito
estranhos e intrincados, mas se você
persistir na investigação, acabará
se esclarecendo muito a respeito de
assuntos importantes.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Os relacionamentos de
poder exercem influência e são atraentes,
mas, ao mesmo tempo, são difíceis
de sustentar, porque a qualquer
momento se tomam atitudes que
agridem princípios e deixam a alma em
situação constrangedora.

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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Líder do BBB vai
ter regalias, fazer
live e dar festa VIP

TV Tudo
Romance

Quarto, que passou para o segundo andar da casa,
tem área de estar, pista de dança, bar e camarim
Divulgação

Ainda em “Além da ilusão”, Eriberto Leão fará
Leônidas, um tecelão, que
se apaixona por Heloísa
(Paloma Duarte), após se
candidatar a uma vaga na
Tecelagem Tropical. O personagem tem uma origem
misteriosa.

Cinema

Começaram no Rio de Janeiro as leituras com o elenco
do filme sobre a vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum. O personagem título será interpretado
por Ailton Graça.
Cinnara Leal, atualmente em “Nos Tempos do Imperador”, também viverá um dos principais papéis do longa.
Direção de Silvio Guindane.
Gisele Dias/Divulgação

Próxima novela

O time de roteiristas de
“Reis”, nova produção bíblica da Record, liderado
por Raphaela Castro, já
está às voltas com os capítulos da segunda temporada, a do rei Saul. No
Rio, prosseguem as gravações, sob o comando do
diretor Juan Pablo Pires. A
emissora ainda não anuncia oficialmente a data de
estreia.
UPGRADE | Roupa e acessórios usados pelo líder, que passa a ter vários privilégios
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Quarto do Líder vai
virar loft e ganhará um
verdadeiro upgrade no
Big Brother Brasil 22
(Globo). A partir da nova
edição, quem vencer a
prova da semana terá
direito a mais regalias
como pista de dança e
até live com o público.
De acordo com a emissora, o cômodo deixou
o gramado e agora está
localizado no segundo
andar do casarão. Dessa

forma, o líder poderá receber mais convidados,
mas apenas quem estiver
no VIP.
O ambiente tem novos
recursos para o conforto
e a diversão como área de
estar, bar, pista de dança,
guarda-roupas e camarim. A decoração é predominantemente
azul
com elementos fluorescentes em neon.
A já tradicional foto
do líder agora ganhará
tamanho maior e será
em formato de painel
de LED. Mas o líder da

semana ainda terá mais
algumas regalias a usufruir. Pela primeira vez,
poderá fazer interação
direta com o público por
meio de uma live por
tempo limitado durante o esquenta para a sua
festa.
Não bastasse tudo isso,
o vencedor semanal poderá organizar festas VIP
com playlist escolhida
por ele e um seleto grupo
de convidados. O recurso
poderá ser acionado por
meio de fichas durante a
semana de reinado.

Novidades

Enquanto isso prossegue a escalação de “Reis”
na Record. Sthefany Brito
e Thierry Figueira estão a
caminho da novela para
viver, respectivamente, os
personagens Laísa e Laish.

Movimento

Estão a todo vapor os
trabalhos de pré-produção do programa “Desapegue Se For Capaz”, que
terá apresentação de Sabrina Sato no GNT. Gravações em fevereiro e estreia
em abril. A primeira temporada terá 10 episódios.

Conteúdo

Zeca Camargo sabe que
terá um páreo duro a partir
de amanhã, quando estreia o seu “1001 Perguntas” na Band, e o “BBB22”
na Globo. De qualquer
forma, o apresentador
diz que está preocupado
apenas em fazer um bom
programa. Esta é a sua
prioridade.
A primeira temporada
terá três meses de duração
e um total de 65 episódios.

Dedicação

Um levantamento da
Globo revela que os telespectadores passaram em
média 47 minutos por dia
ligados no “BBB21”. Isso representou 40% mais tempo assistindo ao programa
do que o ano passado. A
expectativa é que a edição
que estreia amanhã possa
superar a marca.

Cinnara Leal

Retomada

De férias nos Estados
Unidos, Cátia Fonseca só
deverá retomar as edições
ao vivo do “Melhor da Tarde”, na Band, no dia 2 de
fevereiro. Enquanto isso,
as equipes da apresentadora já estão a postos, no
trabalho de produção.

Bate – Rebate
· “TV Fama” volta ao
vivo na Rede TV! no próximo dia 19.
· Christiane Torloni é um
nome que a dramaturgia
da Globo colocou à disposição de seus autores...
· ...A atriz está afastada
das novelas desde o trabalho em “O Tempo Não
Para”(2018)...
· ...O retorno deveria ter
acontecido em “Verdades
Secretas 2”, mas pegou em
alguma coisa.
· Edson Celulari é outro
que também está longe
da Globo desde “O Tempo
Não Para”.
· ... As produtoras culturais MOV, Vivendo de
Música e o Teatro UMC,
em São Paulo, apresentam no dia 24 uma nova

edição do projeto “Vozes
Consagradas”...
· ...Desta vez, o show
será do cantor Sidney Magal...
· ...No repertório, estarão
clássicos da música brasileira dos anos 30 a 50,
além de grandes sucessos
do artista, como “Sandra
Rosa Madalena” e “Meu
Sangue Ferve Por Você”.
· Na Grande São Paulo,
o “Jornal da Record” lidera
o Top Five de audiência da
Record, seguido pelo “Cidade Alerta”...
· ...”Balanço Geral”, “A
Bíblia” e “Quilos Mortais”
completam o ranking.

C’est fini
Murilo Fraga, diretor
de programação do SBT,
respondeu a um usuário
em seu Twitter que está
correndo atrás de um bom
pacote de filmes para a
emissora em 2022. A última movimentação neste
sentido foi com a compra de longas da Renato
Aragão Produções no ano
passado.
Então é isso. Mas terça
tem mais. Tchau!
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Adoção de animais:
um gesto importante e de
carinho na busca por um pet
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Fotos: Shutterstock

A companhia é um dos principais fatores quando uma família busca um pet para fazer parte da
casa. A pandemia do coronavírus também colaborou para o aumento de cães e gatos nas residências
brasileiras.
A adoção é uma das principais formas de trazer
os animais de companhia para dentro de casa, de
acordo com a pesquisa Radar Pet da Comissão de
Animais de Companhia (Comac 2020). Os dados
mostram que 33% dos cães e 59% dos gatos presentes nos lares brasileiros foram adotados. Além da
adoção, a origem mais comum dos pets é como um
presente para os tutores, o que não exclui a possibilidade deles terem sido resgatados.
De acordo Cristiane Marques, da ONG Anjos Peludos, no seu trabalho a adoção de cães é maior do
que a de gatos. “Atualmente aumentou a adoção de
gatos, mas nas nossas feiras os cães são adotados
em maior número, cerca de 80% a mais em comparação com gatos”, disse.

cesso de adoção é um dos capítulos mais importantes quando o assunto é a busca por um pet.
“Temos muitos animais oriundos de abandono e
aptos a viver e fazer muitas famílias felizes. Acredito que a adoção alivie esse contingente enorme de
animais nas ONGs, que além de terem custo elevado, merecem estar com famílias que possam cuidar
e amar””, disse Alberto França.

Somos
FAM de
Pets

De acordo com dados da ONG Ampara Animal,
a procura por adoção aumentou cerca de 50% no
Brasil. Mas, apesar da quarentena ter potencializado esse movimento, ele tem se mostrado uma tendência do setor há algum tempo.

Lucia Martins, presidente e fundadora da ONG
Animais têm voz, lembra que adotar animais é mais
bonito. “Temos essa tag adotar é mais bonito, a única forma do trabalho da ONG existir é porque existem pessoas que adotam. A cada 5 gatos adotados,
1 cachorro é adotado na nossa realidade”, lembrou.
Para o professor e coordenador do curso de Medicina Veterinária da FAM, Alberto França, o pro-

Atualmente aumentou
a adoção de gatos, mas
nas nossas feiras os cães
são adotados em maior
número, cerca de 80% a mais em
comparação com gatos”
CRISTIANE MARQUES | ONG Anjos Peludos

Horácio e Adriana com o
Buldogue inglês, Potter e o Coelho
Lion Head, Floquinho

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

y

Domingo, 16 de Janeiro de 2022

14

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

/jorn altododi a
/jornaltododi

Casais Apaixonados

de Dezembro

Anna Paula Raphaelli Lisot
e Laércio Alves Feitosa

Letícia Muniz Corniani e Gustavo
Henrique de Araújo da Silva

Francyelle Bernardo Morato
e Ronaldo Adriano Camargo

Andrieli Magalhães e
Gustavo Magalhães

Tatiane de Souza Silva e
Cleber Alves de Almeida

Máximo

Marcelo Russo e Paulina Coradelli

Marcelo Russo e Paulina
Coradelli escolheram o paraíso
natural de Trancoso, na Bahia,
para dizerem ‘sim’ na presença
de Deus, da família e de seus melhores amigos. Todos voaram até
Porto Seguro para testemunhar
o amor desses dois, à beira-mar,
pé na areia e uma festa repleta
de carinho, amor e muita boa
energia! O casal segue em Lua-de-Mel em Cairo, no Egito, grande paixão do noivo. Parabéns,
Marcelo e Paulina, foi um prazer
presenciar e testemunhar o amor
de vocês, e a enorme lição de fé,
perseverança e resiliência que
vocês tiveram em Trancoso. Os
céus se abriram, as chuvas se
foram e o entardecer encantou a
todos os presentes. Felicidades a
vocês, hoje e sempre!

Família Coradelli Beato

Muito trabalho para o Papai Noel em dezembro, mas
os cerimonialistas também não pararam! Dezembro
trouxe alegria e felicidade, e trouxe também amor e
enlaces matrimoniais. Dezembro é um mês de grande comemorações, repleto de emoção e sentimento.
Mês lindo para se casar! Reunimos alguns casais que
disseram ‘sim’ nessa temporada festiva e tiveram suas
cerimônias realizadas com familiares e amigos para testemunha-los. Janeiro começou instável pois o Governo
do Estado de São Paulo voltou a recomendar limite de
público em eventos. Uma pena. Mas falando apenas das
boas notícias, parabéns e votos de imensas felicidades a
esses casais de dezembro, que já garatiram a realização
dos sonhos deles. E o resultado só poderia ser casais
apaixonados e fotos maravilhosas para nossa primeira
coluna de casamentos do ano, com fotos do último mês
de 2021. Parabéns, mais uma vez, a todos e muito amor
nesta jornada de vida a dois! Meus agradecimentos aos
cerimonialistas participantes desta edição.

Débora Cordenonssi
e Ricardo Milani

Domingo, 16 de Janeiro de 2022
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MERCADO
Divulgação

CAÇAMBA CHEIA | A Fiat Strada emplacou 109.107 unidades no ano passado, superando o Onix, da GM, com 73.623, em quinto; HB20 ficou em 2º, com 86.455 unidades vendidas

Strada é o carro mais vendido do Brasil
Modelo da Fiat bate Onix e é o único veículo a superar a casa das 100 mil unidades comercializadas em 2021
JOSÉ ANTONIO LEME
FOLHAPRESS

O ano de 2021 terminou para os veículos
com o fechamento dos
dados pela Fenabrave
(Federação Nacional da
Distribuição de Veículos
Automotores) com os
dados de dezembro e o
acumulado dos últimos
12 meses.
Sem grandes novidades, a Fiat Strada liderou o mercado, sendo o
único modelo entre automóveis e comerciais
leves a superar as 100 mil
unidades emplacadas. A
picape destronou o Che-

vrolet Onix, veículo mais
vendido nos últimos seis
anos, que perdeu a primeira posição por ficar
quase cinco meses sem
ser produzido por falta
de semicondutores em
2021.
A Strada emplacou
109.107 unidades, enquanto o Onix, com a
parada de produção, só
conseguiu ser o quinto
colocado, com 73.623
emplacamentos.
A segunda e terceira
colocações foram, respectivamente, de Hyundai HB20, com 86.455
unidades
emplacadas,
e Fiat Argo com 84.644.

Jeep Renegade, com
73.913, completa o top 5
de vendas de 2021.
Vale lembrar que o
Chevrolet Onix foi um
dos carros que mais sofreu com a parada das
fábricas por falta de
componentes, mas especialmente pela falta
de semicondutores, crise
que ainda vai entrar 2022
sem ter sido totalmente
contornada pelas montadoras mundo afora.
SUVs
O top 5 de SUVs que
mais venderam em 2021
não é exatamente uma
surpresa. O Jeep RenegaDivulgação

de, que vai mudar agora
no primeiro trimestre,
liderou as vendas com
73.913 unidades.
Na segunda colocação ficou o irmão maior,
o Jeep Compass, que
foi reestilizado em 2021
e ganhou novo motor.
Foram 70.906 emplacamentos.
O também renovado Hyundai Creta ficou
com a terceira posição,
com 64.759 unidades.
Ele mudou o visual, que
ficou polêmico, adotou um novo motor 1.0
turboflex e aposentou
o 1.6, enquanto fez melhorias no motor 2.0 da

versão de topo.
Na quarta posição está
o Volkswagen T-Cross,
que recebeu mais equipamentos para enfrentar
os concorrentes na linha
2022, com 62.307 unidades emplacadas nas versões com motor 1.0 ou
1.4, sempre turboflex e
automática.
Por fim, o Chevrolet
Tracker com 50.757 unidades vendidas em 2021
na quinta posição entre os SUVs. O modelo
também ganhou alguns
equipamentos
extras,
mas não teve grandes
mudanças no ano que
passou.

SAIBA MAIS
MERCADO CRESCE
- Em dezembro, foram
337.623 unidades emplacadas do mercado geral,
um aumento de 13,99%
em relação a novembro. Se
comparado a 2020, os números foram 7% menores.
- No acumulado do ano foram emplacados 3.497.077
unidades, um crescimento
de 10,57% ante o ano de
2020. Automóveis e comerciais leves venderam
1.974.431 unidades em
2021.

NOVIDADE

Volvo XC40 elétrico: pegada
esportiva em formato de SUV

MARCA | O Volvo XC40 elétrico agrada ao volante e matém design tradicional

A Volvo colocou no
mercado seu primeiro
carro 100% elétrico, o
XC40 Recharge Pure Electric. Ele é parte da estratégia da marca de se tornar
100% elétrica até 2030.
Se acabar com os carros
100% a combustão e mudar para o híbrido com
certa facilidade já parecia
surpreendente, a mudança com prazo para outra
tecnologia que ainda não
está disponível em 100%
dos lugares é uma aposta
ousada.
Mas como é conviver

com a versão elétrica do
SUV compacto da marca
que abre caminho para os
próximos que devem vir
com a mesma tecnologia
e proposta?.
A Europa talvez esteja
pronta para o carro 100%
elétrico com distâncias
menores a serem cobertas, mas será que também
estamos aqui no Brasil?.
O XC40 elétrico se diferencia do modelo a combustão no visual externo
basicamente pela grade
toda fechada na dianteira,
já que não há um motor a

combustão que precisa
ser resfriado.
No mais, a Volvo adotou o mesmo design que
já conhecemos e que faz
sucesso em toda a linha
XC, no caso do 40, em
tamanho compacto e
reduzido. Por dentro, o
carro também mantém o
mesmo estilo dos demais
carros da linha XC. O acabamento é bom e tem
detalhes de requintes extra, como uma faixa com
pontos que dá um aspecto 3D ao interior na altura
das maçanetas.
| FP
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GIRO POR AI

Aumenta busca por
técnico estrangeiro

Resende vira nos acréscimos
e elimina time do Corinthians

Nunca uma temporada havia se iniciado com seis comandantes de fora
Foto: Cesar Greco

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O português Paulo
Sousa, 51, e o uruguaio
Alexander Medina, 43,
já se apresentaram aos
seus novos comandados
e deram início à pré-temporada no Flamengo e
no Internacional, respectivamente. Antonio “Turco” Mohamed, argentino
de 51 anos, foi anunciado na última quinta-feira (13) pelo Atlético-MG
e em breve começará a
trabalhar com a equipe
mineira.
O trio se junta a outros
três estrangeiros que comandam clubes da Série
A do Campeonato Brasileiro: o também lusitano Abel Ferreira, 43, do
Palmeiras, o paraguaio
Gustavo Morínigo, 44, do
Coritiba, recém-promovido à primeira divisão,
e o argentino Juan Pablo
Vojvoda, 46, do Fortaleza.
Nunca neste século
uma temporada do futebol nacional havia se
iniciado com seis comandantes de fora do país na
elite. Tanto em 2021 como
em 2020, que detinham o
recorde até então, quatro
clubes tinham começado
o ano com nomes não
brasileiros.
Os títulos do português
Jorge Jesus pelo Flamengo há dois anos intensificaram a procura dos
rivais por suas versões
particulares (e raras) de

16

Fechando os jogos desta sexta-feira (14) pela Copa
São Paulo de Juniores, o Resende virou para cima
do Corinthians e venceu por 2 a 1 nos acréscimos
da partida, garantindo uma vaga nas oitavas de
final do torneio. O Timãozinho saiu na frente do
marcador com Matheus Araújo, mas Brendon e
Halls viraram para o time fluminense no estádio
Martins Pereira, em São José dos Campos.
O Resende manteve a organização de um time
bem treinado, mas mudou sua postura, voltou
mais ofensivo após o intervalo e chegou ao
empate. Léo Maná chegou atrasado no lance e
cometeu a infração em cima de Kaio. Na cobrança,
o camisa 10 Brendon bateu com categoria,
deslocou Alan Gobetti e deixou tudo igual.
Aos 48 veio o castigo do Corinthians. O goleiro não
evitou a cabeçada de Halls, que subiu muito no
lance seguinte e testou firme para virar o jogo.
Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

SUCESSO | Abel chegou em 2020 e conquistou Libertadores e Copa do Brasil.

estrangeiro que chega,
logo se adapta e vence.
Dos nove que passaram
por clubes da elite em
2021, apenas Abel Ferreira, Juan Pablo Vojvoda e
Gustavo Florentín viraram o ano empregados.
Há mais de um ano no
comando de suas equipes, Abel Ferreira e Gustavo Morínigo são exceções.
Ambos amparados, é claro, pelos resultados, mas
também pela manutenção do trabalho em meio
às turbulências.
O palmeirense chegou
ao país em outubro de
2020 e em pouco mais
de três meses já havia

conquistado os títulos da
Copa Libertadores e da
Copa do Brasil.
Embora tenha tido um
começo exitoso no Palmeiras, Abel conviveu
com as críticas de partes
da torcida e da imprensa
ao longo da última temporada, que começou
com queda na semifinal
do Mundial de Clubes e
derrotas na Supercopa do
Brasil e na Recopa Sul-Americana. Mais adiante,
ficou com o vice-campeonato paulista, perdendo a
decisão para o São Paulo.
Contudo, o português
manteve a equipe sempre
nas primeiras colocações

do Campeonato Brasileiro e, mais uma vez, levantou a taça de campeão da
América. O torcedor palmeirense, que comemorou o Natal de 2020 com
apenas um título continental, celebrou a ceia
natalina em 2021 como
tricampeão.
Gustavo Morínigo precisou enfrentar um processo muito mais problemático do que o encarado
pelo colega.
Contratado em janeiro de 2021 com o Coritiba já em situação complicada na Série A, não
conseguiu livrar o clube
do rebaixamento.

DERROTA | Timãozinho perdeu por 2 a 1 e está fora.

Zagueiro Bruno Viana pode
reforçar o São Paulo este ano
O zagueiro Lucas Ribeiro, ex-Internacional e
que pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, foi
cogitado para reforçar o elenco do São Paulo na
temporada de 2022, mas a diretoria do clube
freou a negociação em razão, também, do
comportamento do atleta extracampo. Agora,
o Tricolor pode contar com o reforço de Bruno
Viana, ex-Flamengo.
O atleta de 26 anos foi oferecido ao técnico
Rogério Ceni, com quem trabalhou no RubroNegro. Ele pertence ao Braga (Portugal), e
tem contrato com o clube até 2023, sendo um
nome que agrada diretoria e comissão técnica.
O contrato seria por empréstimo de um ano,
segundo a ‘TNT Sports’. Ele ocuparia vaga no
elenco deixada por Bruno Alves.
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