‘Chupa-cabra’
nos bancos
Dispositivo para clonar
cartões é achado em
agências de Americana
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06 Cidades

RMC proíbe Carnaval também em
blocos, clubes e eventos privados
Em reunião no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, prefeitos – que já haviam
vetado festas públicas – ampliam restrição a espaços particulares para tentar conter avanço da Ômicron P3
Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Santa Bárbara inicia
hoje vacinação de
crianças contra Covid
Assim como em todo o
estado, inicialmente serão
imunizadas crianças com
comorbidades e deficiência
permanente em três UBSs
Cidades 05

Americana cadastra
interessados na ‘xepa’
da vacina infantil
Crianças de 10 e 11 anos
podem ser inscritas para
receber eventuais sobras
do imunizante utilizado
na faixa etária de 5 a 11

VACINA PARA CRIANÇAS | Santa Bárbara recebeu inicialmente 860 doses de Pfizer pediátrica e inicia nesta terça-feira as aplicações
Prefeitura de Americana / Divulgação

Cidades 04

População
de rua recebe
imunizantes

Americana:
mais 601 casos
em três dias
A Vigilância Epidemiológica
de Americana informou, nesta segunda-feira (17), que
foram registrados mais 601
casos positivos de Covid-19
na cidade em três dias, entre
sexta-feira (14) e domingo
(16). Entre os novos casos
de infecção, 26 foram constatados após exames de
PCR, todos em isolamento
domiciliar, 561 após testes
rápidos, também todos em
isolamento domiciliar, e 14
estão internados. Com as
confirmações, o quadro geral
da Covid-19 em Americana
agora registra 29.994 casos
positivos desde o início da
pandemia.

A Prefeitura de Americana promoveu nesta segunda-feira mais uma etapa da
vacinação das pessoas em
situação de rua contra a Covid-19. Ao todo, foram vacinadas mais 25 pessoas em
vários bairros.
03 Cidades

SAÚDE | Vacinação na população de rua em Americana ontem

03 Cidades
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Vacinas salvam vidas
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JULIANA SOARES DO
NASCIMENTO
SOCIÓLOGA E VEREADORA PELO
PT EM AMERICANA

Dos zero aos 12 anos,
as crianças brasileiras recebem, há décadas, cerca
de 10 vacinas contra diversos tipos de doenças.
Foi assim que conseguimos erradicar a varíola e a poliomielite, por
exemplo. Mas o que tem
causado tanta resistência em uma parcela da
população em relação à
vacina contra a Covid-19,
mesmo após um ano do
início da campanha?
Antes de tentarmos responder essa pergunta, vamos aos fatos.
Desde o início de janeiro, a variante ômicron tem
se alastrado pelo Brasil,
a exemplo do que fez na
Europa e nos Estados Unidos. O número de casos
disparou no país e também na nossa cidade.
Entretanto,
diferente do que vimos no ano

passado, durante o pico
da segunda onda, apesar
da crescente nos casos,
as internações e as mortes não dispararam na
mesma proporção. Temos
visto muitas pessoas com
sintomas leves, às vezes
inexistentes, que duram
um ou dois dias. E a razão
é simples: vacina!
Dados da Secretaria de
Estado da Saúde apontam
que a cada 10 pessoas in-

E parte do presidente
o pior exemplo.
Ele diz não ter se
vacinado
ternadas com Covid-19,
oito não tomaram a vacina contra a doença. É
importante ressaltar que
a vacinação não impede a
infecção - quem faz isso é
o distanciamento e o uso
de máscara -, mas evita
que a doença evolua para
casos graves.
Ou seja, a grande maioria das pessoas que estão
passando maus bocados
com a Covid-19 é formada
por pessoas que não se vacinaram. E aqui voltamos
ao início do texto. Por quê?

A Epístola de Tiago

Lamentavelmente, apesar de todos os esforços
dos veículos de comunicação, o Brasil é palco de
uma das maiores campanhas de desinformação
em relação à Covid-19,
desde o início da pandemia. O Governo Federal
sequer disponibiliza dados atualizados sobre casos e mortes, por exemplo.
E parte do presidente o
pior exemplo. Ele diz não
ter se vacinado e abertamente faz campanha
contra a obrigatoriedade
da imunização. Um desserviço.
Para completar, temos
uma massa negacionista que espalha mentiras
pelas redes sociais sem
nenhum pudor. Associam
a vacina a mudanças no
DNA, instalação de chips,
e por aí vai. Um absurdo
atrás do outro. Enquanto
isso, vidas que poderiam
estar salvas seguem sendo
perdidas nos hospitais.
Que nossas crianças
- que finalmente começaram a receber a vacina
na última semana - não
sejam vítimas de pais irresponsáveis e possam ter
acesso a esse direito. Lá
em casa, a Jô já “está com
a roupa de ir”, aguardando
a hora dela.
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FRASE DO DIA

Nós vimos a prisão
de um deputado
por sete meses,
que não valeu
para ele essa
imunidade

FALECIMENTOS
Iolanda Bettini

Presidente, ao defender o
deputado Daniel Silveira

VIVA A VIDA! | Crianças aproveitam com entusiasmo o domingo de atividades

promovido pela prefeitura na Avenida Antonio Pinto Duarte, em Americana.
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A carta de Tiago é uma
das menos conhecidas
pelos cristãos de hoje,
relegada a segundo plano, talvez pelas posições
aparentemente opostas
às de São Paulo. Paulo
afirma que a justificação
vem pela fé, e não pelas
obras. Tiago já afirma que
a fé sem a obra é morta.
(Tg 2,17). A tradição protestante rejeita essa carta,
e os católicos a aceitam,
entre outros motivos, por
seu caráter sociopolítico.
O autor apresenta-se
como “Tiago, servo de
Deus e do Senhor Jesus
Cristo” (Tg 1,1). A tradição antiga identifica-o
como Tiago “irmão do
Senhor” (Gl 1,19), filho de
Maria Cléofas (Mc 15,40:
Maria, mãe de Tiago, o
Menor, e de José, e Salomé), primo de Jesus (Mc
6,3), martirizado em 62
d.C. Este é o mais provável Tiago, pois ocupou
lugar de importância na
Igreja primitiva. Paulo
afirma que ele é uma das
colunas da igreja de Jerusalém, ao lado de Pedro
e João (Gl 2,9). Esse Tiago tinha função diretiva
naquela comunidade (At
12,17) e sua intervenção
foi importante no concílio de Jerusalém (At 15).
Mas há um problema,
a carta está escrita em
um grego muito bom,
um dos melhores do
Novo Testamento, superando, inclusive, os escritos de Lucas. E como
Tiago dominaria a língua
e as técnicas de retórica
do mundo grego? É mais
provável que a carta teria sido redigida por um
judeu-cristão de formação grega, na Palestina,

Santa Bárbara d’Oeste

JAIR BOLSONARO

Fale conosco

MARIO EUGENIO SATURNO
TECNOLOGISTA SÊNIOR DO
INPE

pelo fim do século I, entre os anos 80 e 100 d.C.
Tal autor anônimo teria
recolhido as tradições
de Tiago, que ainda estavam vivas na Palestina,
e atribuído a Tiago. Tais
tradições teriam muita
semelhança com as tradições que formaram os
Evangelhos sinóticos.
Muitos, ainda hoje, negam a autoria desta carta
pelos seguintes motivos:
ausência de concepção
legalista; falta de referência à vida de Jesus Cristo;
canonicidade reconhecida tardiamente (séc. III/
IV); grego muito rebuscado para um palestinense.
Se a autoria é complicada, os destinatários da
carta também apresentam problemas, não é fácil precisar a localização
e os destinatários. Embora no início da carta
já haja uma indicação:
“Tiago, servo de Deus e
do Senhor Jesus Cristo,
às doze tribos espalhadas
pelo mundo, saudações”
(Tg1,1). Este trecho mostra o caráter simbólico e
universal, pois o número
12 simboliza a totalidade, encontramos essa
referência no Antigo e no
Novo Testamento. Com
certeza a carta é dirigida a
cristãos fora da Palestina,
cristãos de origem judaica, dispersos pelo mundo
greco-romano, sobretudo nas regiões próximas
à Palestina, como a Síria
ou Egito.
Da carta depreendemos que havia um conflito social muito grande,
um abuso na interpretação dos ensinamentos
paulinos e a exploração
dos mais pobres e necessitados. Traz muitos
ensinamentos, especialmente, a língua, porém,
nenhum homem a pode
domar, cheia de veneno
mortífero; dos ricos que
fraudam os salários dos
trabalhadores; que Deus
não tenta a alguém, cada
um é tentado pela sua
própria concupiscência,
que o atrai e alicia.
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PANDEMIA

Carnaval: RMC proíbe eventos privados
Prefeitos da região, que já haviam vetado festa pública, ampliam restrição a clubes, blocos e espaços particulares
RENATO PEREIRA
REGIÃO

Os prefeitos das 20 cidades que compõem a
RMC (Região Metropolitana de Campinas) decidiram suspender todos
os eventos de Carnaval,
inclusive em clubes, blocos de rua e outros locais
privados.
A medida foi tomada
durante a primeira reunião do ano do Conselho
de Desenvolvimento da
RMC, nesta segunda-feira (17), em Campinas.
O Conselho já havia
deliberado em novembro
do ano passado contra a
realização do Carnaval
oficial pelas prefeituras, e
agora amplia a restrição
também para espaços
privados, devido à disseminação da variante Ômicron do coronavírus e dos
casos de Influenza, que
estão
sobrecarregando
novamente os hospitais
da região.
Além da proibição dos
eventos de Carnaval, os
prefeitos discutiram ainda a adoção de campanhas informativas sobre

quais unidades de saúde
a população deve procurar caso apresente sintomas de síndromes gripais.
De acordo com o diretor-executivo
da
Agemcamp
(Agência
Metropolitana de Campinas), Odair Dias, a proposta visa desafogar o
sistema de saúde das cidades. “Muita gente não
sabe onde pode procurar
atendimento e isso faz
com que congestione os
atendimentos em unidades de urgência e emergência”, explica.
ATESTADO
SANITÁRIO
Segundo o diretor-executivo, responsáveis técnicos da Saúde dos municípios também devem
se reunir em sessão da
Câmara Temática de Saúde nesta quarta-feira (19)
para debater a adoção do
atestado sanitário, medida já implantada em
Campinas.
Emitido pela prefeitura, o documento dá direito ao afastamento por
um período de três dias
a pessoas com dois ou

mais sintomas de infecção por Covid-19.
Junto com o atestado, o
paciente recebe ainda um
encaminhamento para
avaliação em uma unidade de saúde, para testagem e consulta médica.
Se confirmada a infecção, o afastamento é
prorrogado. A emissão do
atestado é feita por meio
de um site, onde as informações são preenchidas
pelo próprio paciente.
“Existe um empenho
muito grande do estado,
assim como dos prefeitos, que tenhamos as
medidas mais assertivas
no combate da Ômicron
e da H3N2”, diz Dias.
COE
Ainda na reunião de ontem, os prefeitos aprovaram o manual de criação
do COE (Centro de Operações de Emergência da
Defesa Civil). A intenção
é integrar o trabalho desenvolvido na prevenção
e resposta a desastres
naturais na região, a partir do compartilhamento
de dados, capacitação e
coordenação.

Divulgação

CONSELHO DA RMC | Dalben, vice-presidente, e Reis, presidente, foram reeleitos

Reis e Dalben reeleitos presidente e vice
Durante a reunião dos
prefeitos da RMC nesta
segunda, em Campinas,
os prefeitos de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB),
e de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), foram
reconduzidos aos cargos
de presidente e vice do
Conselho de Desenvol-

vimento da RMC, respectivamente.
É a terceira vez que
Gustavo Reis preside
o Conselho de Desenvolvimento da RMC. A
primeira foi em 2010.
Em 2021, Reis foi eleito
vice-presidente do colegiado, mas assumiu em

definitivo a presidência
após a morte do prefeito
de Hortolândia, Angelo
Perugini, que ocupava o
posto.
Esta é a terceira vez
que Luiz Dalben assume a vice-presidência.
O primeiro mandato foi
entre 2017 e 2018.
| RP

AMERICANA

COVID-19

Vacinação avança
entre população de rua

Americana tem 601 casos em 3 dias

A Prefeitura de Americana promoveu nesta segunda-feira mais uma etapa
da vacinação das pessoas
em situação de rua contra
a Covid-19. As equipes da
área da Saúde percorreram a área central, Viaduto Ministro Ralph Biasi,
Nova Americana, Cidade
Jardim, Carioba, Praça da
Bíblia, Antonio Zanaga.
Ao todo, foram vacinadas
mais 25 pessoas.
Na sexta-feira (14),
outras dez pessoas em
situação de rua na área
central da cidade já ti-

nham recebido vacinas.
A abordagem desta população para vacinação
foi definida pelo Comitê
Intersetorial do Programa de Atenção à População em Situação de Rua.
A vacinação é uma ação
conjunta entre a Secretaria de Saúde, Vigilância
Epidemiológica, Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos, Seas
(Serviço Especializado
de Abordagem Social) e
Gama (Guarda Municipal
de Americana).
| DA REDAÇÃO

Divulgação

VACINAÇÃO | População de rua está sendo imunizada

Arquivo / TodoDia Imagem

DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Vigilância Epidemiológica de Americana
informou, nesta segunda-feira (17), que foram
registrados mais 601 casos positivos de Covid-19
na cidade em três dias,
entre sexta-feira (14) e
domingo (16).
Entre os novos casos
de infecção, 26 foram
constatados após exames de PCR, todos em
isolamento domiciliar,
561 após testes rápidos,
também todos em isolamento domiciliar, e 14
estão internados.
Os números se referem a sexta, sábado e domingo porque o sistema
E-SUS estava indisponível na última sexta-feira.
Com as confirmações, o quadro geral da
Covid-19 em Americana agora registra 29.994
casos positivos desde o
início da pandemia, em
março de 2020 – sendo 41
internados, 862 óbitos,
1.081 em isolamento domiciliar, 28.010 recuperados e oito casos suspeitos

PANDEMIA | De sexta a domingo, mais 601 casos positivos de Covid em Americana

aguardando resultados
de exame.
Além disso, o município contabiliza agora
63.254 casos que eram
considerados suspeitos,
mas que já foram descartados pelo resultado de
exame negativo.
Nesta
segunda-feira (17), a taxa geral de
ocupação de leitos para

Covid-19 no município,
incluindo unidades públicas e privadas, era de
31,25% de leitos com
respiradores (de 48 no
total, 15 estavam ocupados) e de 69,81% de leitos sem respiradores (de
53 no total, 37 estavam
ocupados).
No Hospital Municipal
a taxa de ocupação é de

80% para leitos com respiradores (de 10 no total,
8 ocupados) e 100% sem
respiradores (de 22 no total, 22 ocupados).

29.994
CASOS DE COVID TEM
AMERICANA DESDE O
INÍCIO DA PANDEMIA

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

TAPA-CRATERA
O vereador Gualter Amado (Republicanos) está solicitando oficialmente na Câmara de Americana informações ao Executivo sobre a entrada e saída de veículos
na Avenida Comendador Lisio Bertone, alternativa
para a Rodovia Anhanguera, no bairro Jardim Helena.
Moradores da região dos bairros Jardim Helena, Jardim
Bertoni e Jardim Mirandola, segundo ele, pedem por
uma operação ‘tapa-buraco’ no local. “De acordo com
os relatos, essa situação se arrasta por meses e nada foi
feito pela administração”, afirmou Gualter Amado, que
fez questão de fotografar o local, quase uma piscina.

VOLTAMOS!
A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste dá início ao ano legislativo
nesta terça-feira (18). Na primeira reunião do ano em plenário,
os parlamentares devem discutir o projeto de resolução, de autoria do presidente da Casa, Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV) e
do vereador Júlio César Santos da Silva, o Kifú (PL), que propõe
a criação da Comissão Permanente de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo. Se aprovada a proposta, a comissão
terá cinco membros, como a Comissão Permanente de Direitos
Humanos, e não três como as demais, e deve ser voltada ao
debate de assuntos sensíveis à população negra da cidade.

E A SAÚDE?
A sessão em Santa Bárbara hoje também deve ser marcada
pela participação da secretária de Saúde, Lucimeire Rocha,
que estará na tribuna para responder as dúvidas dos vereadores quanto à área no município. Entre os principais temas
abordados estarão o contrato com terceirizadas que prestam
serviço em hospitais da cidade e como a pasta vem enfrentando o aumento na busca por atendimento de pacientes com
sintomas de síndromes gripais. O convite partiu de um grupo
de 13 parlamentares. Os dois assuntos tem movimentado os
vereadores. Seis deles já assinaram um requerimento para
instalação de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito), com
o intuito de investigar os contratos com terceirizadas. Para ser
protocolado, o pedido, encabeçado pelo vereador Felipe Corá
(Patriota) precisa de, ao menos, sete assinaturas.

E A SAÚDE? (2)
A demissão das funcionárias do setor de limpeza dos PSs
(Prontos-Socorros) Dr. Afonso Ramos e Dr. Edison Mano também deve ser abordada durante a visita da secretária à Câmara
de Santa Bárbara. Na semana passada, cinco delas paralisaram
o trabalho e promoveram um protesto por conta de salários
atrasados. No sábado (15), parte da equipe foi demitida pela
Orbita Multiwork, empresa paulistana terceirizada que presta o
serviço nas unidades hospitalares. O vereador Celso Ávila (PV)
chegou a protocolar um requerimento pedindo informações sobre a Orbita. As ex-funcionárias afirmam que a demissão seria
por conta da paralisação, mas a empresa nega. A Prefeitura, por
sua vez, diz que não há atraso nos repasses feitos à empresa.

SAI OU NÃO SAI?
Pelo menos até o final da tarde desta segunda-feira (17), o
aumento de R$ 100 reais no vale-alimentação dos servidores
ainda não havia entrado na pauta da sessão de hoje. O reajuste
foi anunciado pelo prefeito Rafael Piovezan (PV) na última sexta-feira (14) e o projeto que concede o benefício foi protocolado
na Casa, em regime de urgência, no mesmo dia. Caso tramite
em todas as comissões necessárias até o início da sessão, pode
ser apreciado pelos vereadores.

Terça, 18 de Janeiro de 2022
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Americana cadastra para
‘xepa’ da vacina infantil
Crianças de 10 e 11 anos podem ser inscritas para eventuais sobras
Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Secretaria de Saúde
de Americana, por meio
da Vigilância Epidemiológica, informa que iniciou nesta segunda-feira
(17) o cadastro de crianças de 10 e 11 anos para a
chamada “xepa” da vacina contra a Covid-19 – ou
seja, utilizando sobras de
doses referentes ao público de 5 a 11 anos com
comorbidades ou deficiência permanente, que
é o grupo previsto na fase
atual da campanha, iniciada ontem.
O responsável deve
deixar o nome completo
da criança e um telefone
para contato em uma das
duas unidades básicas
de saúde que estão realizando a vacinação deste
grupo: São Vito e Parque
das Nações. Se houver
disponibilidade de dose,
a unidade entrará em
contato com o morador.

VACINAÇÃO INFANTIL | Americana iniciou ontem imunização na faixa de 5 a 11 anos

Portanto, não se trata de
um agendamento, mas
sim de um cadastro.
“Ressalta-se que neste primeiro momento só
serão aceitos cadastros
para a xepa de crianças
com 10 e 11 anos sem

comorbidades. As demais faixas etárias devem
aguardar novo comunicado”, informa a Secretaria de Saúde.
O objetivo deste cadastro é que não ocorra
desperdício de doses que

sobram no frasco. Cada
frasco contém 10 doses
da vacina e, após aberto,
devem ser aplicadas no
prazo máximo de 12 horas, não sendo possível,
portanto, utilizar no dia
seguinte.

LIMPEZA DOS HOSPITAIS

COVID-19

Funcionárias são demitidas
após protesto em S.Bárbara

Hortolândia
amplia horário
para vacinação

Três das funcionárias
terceirizadas do setor de
limpeza dos PSs (Prontos-Socorros) Dr. Afonso Ramos e Dr. Edison Mano, em
Santa Bárbara d’Oeste, foram desligadas das funções
nos hospitais pela empresa
Orbita Multiwork, responsável pela gestão do serviço.
Na quinta (13) e sexta-feira (14), o grupo de auxiliares de limpeza havia
paralisado os trabalhos no
hospital e promovido um
protesto em frente ao PS
Edison Mano por, segundo
elas, estarem com os salários e benefícios atrasados.
“Entrei para trabalhar na
empresa no dia 15 de dezembro e até a metade da
semana passada ainda não
tinha recebido. No sábado,
fui informada que não trabalharia mais”, conta Andréia Aparecida Ancelmo,
uma das profissionais dispensadas.
Ela afirma que, mesmo
com o desligamento, salário e vale-transporte ainda
não haviam sido repassados pela Orbita. “Na sexta
(14), a empresa pagou algumas meninas e não dispensou. Mas nós, além de tudo,
fomos (dispensadas)”, diz.

Andréia comenta que as
funcionárias chegaram a
procurar a empresa para
questionar o atrasado, mas
não obtiveram respostas.
A Orbita Multiwork, sediada em São Paulo, é responsável pela atuação de
oito auxiliares de limpeza
distribuídas nos dois PSs
em turnos de 12 horas.
De acordo com a presidente do Siemaco (Sindicato dos Empregados em
Empresas de Asseio e Conservação), Renata Souza, a
entidade procurou a empresa na semana passada
pedindo esclarecimentos
sobre os atrasos, mas não
teve os e-mails encaminhados à Orbita respondidos.
“Propusemos
também
uma reunião virtual sobre
o assunto, mas a empresa
disse que preferiria responder os questionamentos
por e-mail”, conta.
Renata afirma que está
acompanhando o caso e
colocou o departamento
jurídico do sindicato à disposição das profissionais.
“A orientação é que elas
entrem com ação judicial
para receberem o que têm
direito, incluindo a multa
por atraso no pagamento

do salário”, informa.
Procurada, a empresa
afirma que as funcionárias
prestavam serviço intermitente, ou seja, quando
o profissional é admitido
para trabalhar eventualmente e tem remuneração
de acordo com o período
acertado, e não teriam sido
convocadas a retornar aos
postos por pedido da Prefeitura de Santa Bárbara,
por não terem interesse em
manter as auxiliares nas
funções.
Em relação aos vencimentos e benefícios, a empresa alega que não existem pendências, e todos os
compromissos financeiros
com as auxiliares teriam
sido cumpridos. A Orbita
diz ainda que o serviço nos
PSs não foram comprometidos e as funcionárias já foram substituídas por outras
profissionais.
A prefeitura também foi
questionada quanto a afirmação da empresa de que
o grupo não havia sido convocado para o trabalho nos
hospitais por pedido da Secretaria de Saúde, mas não
respondeu até a conclusão
desta reportagem.

| RENATO PEREIRA

A Prefeitura de Hortolândia está ampliando
até as 20h30 o horário
de vacinação contra a
Covid-19 nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde)
Rosolém e Dom Bruno
Gamberini.
A vacinação em horário ampliado será feita na
UBS Rosolém nesta terça-feira (18). Já na UBS
Dom Bruno Gamberini,
a vacinação será das 16h
às 20h30 na quinta-feira
(20).
Nas duas unidades
não será necessário fazer
agendamento para receber a terceira dose. A ampliação do horário será
somente nesta semana.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a ação é
para imunizar as pessoas
faltantes que, em razão
do horário de saída dos
seus trabalhos, não têm
conseguido completar
a imunização durante a
semana.
A vacinação contra
a Covid-19 nas demais
UBSs da cidade continua
no horário normal, das
8h às 15h30.
| DA REDAÇÃO
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SB inicia hoje vacinação de crianças
Campanha na faixa dos 5 aos 11 anos com comorbidades e deficiência permanente começa em três UBSs
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Santa Bárbara d’Oeste
começará a vacinar contra
Covid-19 crianças de 5 a
11 anos com comorbidades e deficiência permanente a partir desta terça-feira (18). A imunização
de crianças será realizda
em três UBSs (Unidades
Básicas de Saúde): Cidade
Nova, Regional Zona Sul
(Santa Rita) e Centro de
Saúde 2 (Linópolis), sem
necessidade de agendamento. Neste sábado (15),
o Município recebeu 860
doses pediátricas da Pfizer/Biontech.
Os horários variam de
acordo com a UBS. Na
unidade da Cidade Nova,
será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.
Nas UBSs Regional Zona
Sul e no Centro de Saúde
2, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h.
Como estas unidades
passam a realizar a vacinação infantil, não haverá
atendimento de sintomas
gripais nestes locais. Sendo assim, os pacientes da
UBS Cidade Nova, UBS

860

Regional Zona Sul e do
Centro de Saúde 2 serão
destinados
respectivamente à UBS do São Fernando (Rua do Centeio,
38, Jardim São Fernando),
UBS do São Francisco 2
(Rua Cariris, 400, Jardim
São Francisco 2/Santa
Rita) e UBS do Grego/Furlan (Rua Arthur Amaral,
30, Vila Grego/Residencial
Furlan).
DOCUMENTAÇÃO
Para tomar a primeira
dose pediátrica, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou dos
responsáveis, com documentos que comprovem o
parentesco e comprovante de endereço atualizado
no nome dos pais ou dos
responsáveis.
Das crianças com comorbidades e deficiência
permanente, é necessário
obrigatoriamente apresentar CPF, caderneta de
vacinação e carta médica,
exames, receitas ou prescrição médica. Os cadastros já existentes nas Unidades Básicas de Saúde
também poderão ser utilizados para a vacinação.

DOSES DE VACINA
FORAM RECEBIDAS EM
SANTA BÁRBARA

PFIZER PARA CRIANÇAS | SB recebeu 860 doses

A VACINA INFANTIL
Os imunizantes da campanha infantil são diferentes das doses
utilizadas em adultos, com frascos diferenciados em tamanho e
com tampa na cor “laranja”, assim como o insumo e as seringas.
O imunizante da Pfizer para crianças também prevê a aplicação
de duas doses, com intervalo de oito semanas (56 dias).

DEFICIÊNCIA
PERMANENTE
Já crianças com Deficiência
Permanente
poderão comprovar a
condição por meio da
apresentação de laudo
médico que indique a deficiência, ou comprovação de atendimento em
Centro de Reabilitação ou
unidade especializada, ou
documento oficial com
indicação da deficiência,
ou cartões de gratuidade
do transporte público e
ou ainda autodeclaração
(na ausência de outro
tipo de documento).
PRÉ-CADASTRO
Para agilizar o processo
de identificação e vacinação, é recomendado
o pré-cadastro no site
Vacina Já (www.vacinaja.
sp.gov.br), do governo do
estado de São Paulo. Já
está liberado este pré-cadastro para crianças de
5 a 11 anos. O cadastro
serva para agilizar o processo e não é um agendamento para a vacinação.

NOVA ODESSA

PANDEMIA

N. Odessa cadastra crianças para
iniciar vacinação contra Covid-19
Nova Odessa iniciou
nesta segunda-feira (17)
o cadastramento online
para agendamento das
crianças com idades entre 5 anos completos a 11
anos com comorbidades
que vão receber primeiro
a vacina contra a Covid-19.
O agendamento online estará disponível no hotsite
http://vacina.novaodessa.
sp.gov.br/.
Já nesta terça-feira (18),
as equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde)
devem começar a ligar
para as famílias, através
dos telefones informados
no cadastro, confirmando
data e horário da vacinação das crianças com comorbidades – sempre em
grupos de dez crianças,
para que não haja desperdício de vacinas, segundo
a prefeitura.
A vacinação mediante
agendamento prévio e
convocação telefônica vai
ser feita nas sete UBSs.
O atendimento das Salas de Vacinação para imunização contra a Covid-19
vai acontecer exclusivamente no período da tar-

COMORBIDADES
As comorbidades definidas para prioridade na vacinação são:
insuficiência cardíaca,
cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, síndromes
coronarianas,
valvopatias,
miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e
fístulas arteriovenosas,
arritmias cardíacas, cardiopatias
congênitas,
próteses valvares dispositivos cardíacos implantados, talassemia,
Síndrome de Down,
diabetes mellitus, pneumopatia crônicas graves, hipertensão arterial
resistente e de artéria
estágio 3, hipertensão
estágios 1 e 2 com lesão
e órgão alvo, doença cerebrovascular, imunossuprimidos (incluindo
pacientes oncológicos),
anemia falciforme, obe-

sidade mórbida, cirrose
hepática e HIV.

de, nos dias úteis, das 13h
às 15h30.
Na sexta-feira, a Vigilância Epidemiológica Municipal retirou no DRS 7
(Departamento Regional
de Saúde de Campinas)
o primeiro lote com 260
doses de vacinas para este
público, total estimado
pelo Estado de crianças
desta faixa etária com comorbidades para a cidade.
Para este público inicial
(crianças de 5 a 11 anos
com comorbidades), não
haverá escalonamento do
atendimento por idades,
podendo todas serem
imunizadas ao mesmo
tempo.
ESTRATÉGIA
Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner,
para organizar o trabalho
das Unidades Básicas, as
vacinas de rotina serão
aplicadas no período da
manhã, e as vacinas da Covid, no período da tarde.
O CPF é um documento
obrigatório para a vacina
das crianças contra o coronavírus. No site VacineJá,

os responsáveis também
podem incluir os dados
pessoais das crianças, para
agilizar o atendimento na
Unidade Básica.
DEMAIS CRIANÇAS
Na segunda etapa, para
as demais crianças em geral, não haverá necessidade de agendamento, mas
o atendimento vai acontecer por idade – com o escalonamento começando
pelas crianças de 11 anos.
Estima-se que Nova Odessa tenha cerca de 4 mil
crianças nesta faixa etária
no total.
Ainda não há, no entanto, data para o início da
imunização das crianças
sem comorbidades.
Neste caso, as datas serão informadas assim que
possível pelos canais oficiais da prefeitura, que são
o site http://www.novaodessa.sp.gov.br/, a página
no Facebook https://www.
facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e o blog
https://www.instagram.
com/prefeituradenovaodessa/.

| DA REDAÇÃO

UBS passa a atender pacientes
com sintomas respiratórios 24h
Conforme anunciado na
última sexta-feira (14), a
extensão da UBS (Unidade Básica de Saúde) 5 do
Jardim Alvorada, em Nova
Odessa, passa hoje a funcionar 24 horas por dia,
sete dias por semana, para
atender exclusivamente a
pacientes com sintomas
gripais.
Com a mudança, a partir das 19h desta terça-feira (18), todos os pacientes
com sintomas de gripe e
Covid-19 que dependem
da rede pública de Nova
Odessa passam a ser atendidos exclusivamente na
UBS 5, antiga UR (Unidade
Respiratória).
Assim, pacientes com
sintomas respiratórios que
ainda assim procurarem o
Pronto Socorro do HMNO
(Hospital e Maternidade
Municipal) serão orientados a irem para o Alvorada.
Atualmente, cerca de
30% dos atendimentos diários nas duas unidades (o
PS do HMNO e a extensão
da UBS 5, que jamais deixou de funcionar) são de
pacientes que acabam sendo “positivados” para Covid-19, e o restante deve ser

Divulgação

UBS 5 | Unidade do Alvorada passa a funcionar 24h hoje

atribuído à “nova” variante
da gripe comum.
MAIS MÉDICOS
A partir da mudança
também, tanto no PS do
HMNO quanto na unidade exclusiva para pacientes
com sintomas gripais, cada
plantão de 12h diurno (das
7h às 19h) passa a contar
com três médicos emergencistas plantonistas (totalizando seis profissionais
atendendo a população
de Nova Odessa). E cada
plantão noturno deve contar com dois profissionais
em cada unidade de “porta
aberta”, totalizando quatro.

A reabertura de um serviço de pronto atendimento
exclusivo para pacientes
com sintomas respiratórios
foi anunciada na sexta-feira pelo prefeito Cláudio
Schooder, o Leitinho (PSD),
pelo pelo secretário de Saúde, Silvio Corsini, e pela
secretária-adjunta Sheila
Moraes.
Mas a possibilidade vinha sendo avaliada desde
o final de dezembro, conforme somaram-se as informações sobre os surtos
de gripe H3N2 e Covid-19
ômicron, lotando unidades de pronto atendimento
país afora.
| DA REDAÇÃO
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Dispositivos para clonar
cartões são achados em
agências de Americana
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NOVA ODESSA
Divulgação

Rapaz de 28 anos, acusado de estelionato, é preso
com cartão de banco de idoso vítima de ‘chupa-cabra’
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Policiais militares encontraram neste domingo (16) dispositivos
utilizados por estelionatários para clonar cartões de clientes de agências bancárias.
O “chupa-cabra”, como
é chamado, foi localizado
em duas agências da Caixa Econômica Federal,
em Americana.
Um rapaz de 28 anos
foi preso em flagrante depois de fingir ser colaborador do banco e “passar

a perna” em um idoso.
Conforme registro policial, os militares foram
chamados ao banco instalado na Avenida Paschoal Ardito pela empresa responsável pela
segurança da agência.
A empresa denunciou
que um rapaz instalou o
“chupa-cabra” nos caixas
eletrônicos a fim de clonar cartões.
O jovem foi localizado
portando um cartão do
banco, alegou que era da
madrasta e em seguida
relatou ter encontrado
o cartão na agência da

Caixa situada na Avenida
Cillos.
Os militares identificaram que o cartão era
de um idoso de 77 anos.
A vítima disse ter ido à
agência da Cillos fazer
um saque e o cartão ficou
preso no caixa eletrônico.
O acusado de estelionato, se passando por
funcionário do banco,
pediu e a vítima forneceu
a senha.
O acusado de estelionato, que não teve identidade revelada, foi levado à unidade da Polícia
Federal em Piracicaba.
Reprodução / Google Street View

CAIXA | Agências em Americana foram alvo de tentativa de estelionato no domingo

‘PÓS-ANHANGUERA’ | Bairros de chácaras terão abastecimento em breve, diz Coden

Coden licita obra que vai levar água
aos bairros do ‘pós-Anhanguera’
Concessionária responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova
Odessa, a Coden Ambiental informou nesta segunda-feira (17) ter concluído
no último dia 10 de janeiro o processo de licitação
para a obra que vai garantir abastecimento de água
aos bairros de chácaras
do chamado “pós-Anhanguera”, única região da cidade ainda não atendida
por esse serviço, formada por Chácaras Recreio
Represa, Las Palmas e
Acapulco.
Com previsão de início
no primeiro semestre de
2022, a obra inclui a construção de 2.500 metros
de adutora interligando a
ETA 2 (Estação de Tratamento de Água Santo Ân-

gelo), a ser inaugurada em
breve, a um reservatório
metálico de 700 metros
cúbicos que será instalado no Las Palmas.
Também faz parte do
projeto a construção de
11 mil metros de rede de
distribuição
domiciliar
e as ligações de água em
470 residências.
Orçada em R$ 3,5 milhões, a obra tem previsão
de entrega de 12 meses e
elevará a capacidade total de armazenamento de
água tratada do município dos atuais 12.050 metros cúbicos para 12.750
metros cúbicos.
Agora, a Coden aguarda apenas a os prazos e
trâmites legais para homologar o resultado, assinar o contrato e emitir

a ordem de serviço da
obra.
“A obra no pós-Anhanguera é um grande marco
para Nova Odessa porque, até 2023, passaremos de 98% para 100%
da população abastecida
com água tratada, que já é
considerada uma das melhores da região”, afirmou
o presidente da Coden, Elsio Alvaro Boccaletto.
“Além de ser um dos
grandes orgulhos da população de Nova Odessa, a
Coden e sua equipe trabalham há mais de 40 anos
para garantir a qualidade
de vida da nossa gente, e
essa obra vem completar
esse trabalho”, disse o prefeito Cláudio Schooder, o
Leitinho (PSD).

| DA REDAÇÃO

DEZEMBRO

DEFESA DO CONSUMIDOR

Comércio na RMC fatura 5,8% mais

Hortolândia planeja
‘Procon no Bairro’

RENATO PEREIRA
REGIÃO

O comércio na RMC
(Região
Metropolitana
de Campinas) teve faturamento estimado em R$
7,336 bilhões em dezembro de 2021, uma alta de
5,8% na comparação com
dezembro de 2020, com
R$ 6,934 bilhões.
Comparado com novembro, o faturamento
do último mês de 2021
teve uma expansão de
134,29%.
As vendas do Natal,
avaliadas em relação às
vendas do mesmo período de 2019 (pré-pandemia), tiveram uma expansão de 1,7% na região.
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (17) pela Acic
(Associação Comercial e
Industrial de Campinas).

De acordo com o economista da associação,
Laerte Martins, “a evolução que o ‘varejo restrito’
de Campinas e Região
apresentou, em dezembro de 2021, com uma
boa elevação nas vendas,
foi motivada pela intensificação do processo de
vacinação contra a Covid-19 e pelo incremento
nas receitas pelo 13º Salário no final do ano”.
“No entanto, os consumidores foram às compras com mais moderação”, avaliou.
Em dezembro de 2021,
nas vendas de bens não
duráveis e supermercados evoluíram em 10,5%,
enquanto drogarias e farmácias cresceram 4,1% e
postos de combustíveis,
8,5%.
Já em relação aos bens
duráveis, o segmento de

materiais de construção
apresentou evolução de
4,1% e vestuário, crescimento de 1,5%. Bares e
restaurantes tiveram aumento de 1,2%, enquanto
serviços, turismo e transportes, 0,95%.
Nas vendas digitais sobre o varejo (e-commerce) o efeito do Natal permitiu uma expansão de
32%, saltando de R$ 837,1
milhões em dezembro de
2020, para R$ 1,105 bilhão
em dezembro de 2021.
AMERICANA E SB
De acordo com a Acia
(Associação Comercial
de Americana), uma sondagem informal realizada pela associação com
empresários identificou
que as vendas de fim de
ano atingiram as expectativas para quase todos
os setores.

Os que mais se destacaram foram os segmentos de calçados e vestuário e presentes em geral,
estimado em, média, em
5%, mesmo com a queda
no valor do tíquete médio – o quanto é gasto por
compra.
Crescimento parecido
foi registrado pela Acisb
(Associação Comercial e
Industrial de Santa Bárbara d’Oeste).
O presidente da entidade, o comerciante João Batista de Paula, afirma que
a expectativa do empresariado local foi atingido.
“Tivemos ótimos números no final de ano, principalmente pelo avanço no
combate ao coronavírus.
Santa Bárbara está em um
momento bom, com os
corredores comerciais na
região Central, Zona Leste,
por exemplo”.

A Prefeitura de Hortolândia planeja iniciar
ainda neste mês o projeto
“Procon no Bairro”, que vai
levar o atendimento do órgão de defesa do consumidor para próximo das pessoas, de maneira gratuita,
em datas e locais específicos, um sábado por mês.
“A ideia é levar o atendimento do Procon para
diferentes bairros, um
sábado por mês, contemplando pessoas que não
podem comparecer pessoalmente no órgão, seja
por dificuldade de locomoção ou incompatibilidade de horário. Teremos
servidores identificados
do Procon para realizar
o atendimento”, explica
a diretora do Procon de
Hortolândia, Ana Paula
Portugal.

De acordo com o Procon, a expectativa é iniciar
o projeto “Procon no Bairro” no dia 29 de janeiro, à
partir das 8h, na Rua Antonio Fernandes Leite, no
Jardim Rosolém, próximo
da igreja católica do bairro.
Os detalhes para começar
o projeto estão em fase final de estudos.
“Por mais que o Procon
tenha uma canal digital
para registro das reclamações, alguns grupos de
consumidores, principalmente da terceira idade,
preferem esclarecer as
dúvidas ou registrar reclamações pessoalmente. Os
atendimentos serão em
espaços ao ar livre, respeitando as medidas sanitárias contra o coronavírus”,
informa Ana Paula.
| DA REDAÇÃO
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MPF apura aplicação de
vacina errada e vencida
em crianças na Paraíba

Arquivo / TodoDia Imagem

Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 48
crianças receberam doses de adulto em Lucena (PB)
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, disse
que o MPF (Ministério
Público Federal) está
acompanhando o caso
da aplicação de doses
erradas em crianças que
foram se vacinar contra
a Covid-19. Cerca de 48
crianças em Lucena, na
Paraíba, receberam imunizantes vencidos e de
adultos antes de as doses
pediátricas chegarem ao
país.
“Já foi instaurado um
processo administrativo
para apurar as responsabilidades. O Ministério
Público Federal acompanha o caso. Naturalmente que nós não queremos buscar punição
de ninguém, mas é claro
que tem que ser averiguado para que eventos
como esse não voltem a

acontecer”, disse o ministro em entrevista à
CNN Brasil.
O ministro afirmou que
a pasta monitora todos
os casos e que chegou a
conversar com o prefeito
da cidade, Leo Bandeira
(Solidariedade), com as
autoridades sanitárias e
com a mãe de uma das
crianças que recebeu a
vacina errada.
A imunização dessa faixa etária entrou no plano
nacional de vacinação do
ministério no dia 5 de janeiro. As primeiras doses
chegaram ao Brasil no
dia 13 de janeiro.
Queiroga
destacou
que as vacinas devem
ser aplicadas conforme
a orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
O Ministério da Saúde
recomenda a aplicação
da vacina da Pfizer con-

tra a Covid em crianças
de 5 a 11 anos em salas
exclusivas. Além disso,
para o público infantil,
a pasta diz que deve ser
evitado o sistema drive-thru.
A orientação do ministério é que as crianças
sejam separadas de ambientes onde são usados
imunizantes de outras
marcas ou em apresentação distinta, para adultos, no caso da Pfizer.
Além disso, a imunização deve começar após
treinamento completo
das equipes de saúde que
farão a aplicação das doses nas crianças.
A justificativa é que
a grande maioria dos
eventos adversos pós-vacinação é decorrente da
administração do produto errado à faixa etária,
da dose inadequada e da
preparação errônea do
imunizante.

CASO | O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi pessoalmente à Paraíba

Brasil acumula problemas em série de testagem
A explosão de casos da
Covid-19 no Brasil com
o avanço da variante
ômicron voltou a expor
lacunas na estratégia
nacional de testagem.
Clínicas, farmácias e
serviços públicos não
conseguem atender a
procura por diagnóstico.
Com atraso, o governo
passou a discutir o uso
do autoteste em casa,
produto distribuído há
meses em outros países.
Especialistas afirmam
que há larga subnotificação de casos no Brasil. Os dados oficiais

mostram 22 milhões de
infecções desde o começo da crise sanitária,
ou seja, cerca de 10% da
população.
Pesquisa
Datafolha
publicada neste sábado
(15) mostrou que um em
cada quatro brasileiros
com 16 ou mais anos de
idade diz ter sido diagnosticado com Covid
desde o início da pandemia. São 42 milhões
de pessoas infectadas,
quase o dobro do total
de casos registrados oficialmente no país.
Estudo da Universida-

de de Washington projeta número maior: 47%
se infectaram no Brasil
ao menos uma vez até o
dia 3. Seriam cerca de 98
milhões de infectados.
A instituição considera na modelagem diversos pontos. A epidemiologista Fatima Marinho,
que integra a rede de
pesquisadores que envia os dados brasileiros à Universidade de
Washington, disse que
os números oficiais do
Brasil são subnotificados por causa da baixa
testagem.
| FP
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Saúde antecipa 3º lote de vacina pediátrica para dia 24

PFIZER | Saúde vai receber mais 1,8 milhão de doses

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (17) antecipação da entrega do
terceiro lote de vacinas
da Pfizer contra a Covid
para crianças de 5 a 11
anos. O secretário-executivo da pasta, Rodrigo

Cruz, afirmou nas redes
sociais que no dia 24 de
janeiro chega ao Brasil
1,8 milhão de doses pediátricas.
Esse lote estava previsto para ser recebido
pelo governo no dia 27.
No total, a Saúde prevê

a entrega de 4,3 milhões
de vacinas desse tipo em
janeiro. O primeiro lote
desses imunizantes chegou ao Brasil na madrugada do dia 13, enquanto
o segundo desembarcou
no domingo (16).
A previsão é de que 7,3

milhões de vacinas pediátricas da Pfizer sejam
entregues em fevereiro.
Em março, outros 8,4
milhões de unidades.
O governo espera receber outros 10 milhões
de doses no primeiro
trimestre.
| FP

CAPITAL

São Paulo inicia vacinação de crianças contra a Covid-19
A cidade de São Paulo começou a vacinação
de crianças contra a Covid-19 na manhã desta segunda (17), em um evento no Hospital Cruz Verde,
na zona sul, especializado
no tratamento de pessoas
com paralisia cerebral. A
cerimônia contou com a
presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que
acompanhou a imunização de três pacientes do
hospital, Beatriz Araújo
Marcelo, 8 anos, Brayan
Miguel Costa, 5, e Eloá
Silva de Oliveira, 10, a

primeira vacinada na capital. Ao todo, dez crianças pacientes do hospital
seriam vacinadas nesta
segunda.
A cidade de São Paulo
recebeu cerca de 64 mil
doses de vacina pediátrica da Pfizer no primeiro
lote. Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, ao
menos 235 mil crianças
estão aptas a serem imunizadas nesta primeira
fase, que prioriza os pequenos com comorbidade, deficiência, indígenas

ou quilombolas.
Segundo o governo estadual, a vacinação das
crianças desse primeiro
grupo deverá ocorrer até
10 de fevereiro, quando
começa a imunização
por faixa etária em ordem decrescente a partir
de 11 anos.
NOVOS CASOS
O
Brasil
registrou
76.345 casos de Covid,
nesta segunda-feira (17).
Com isso, a média móvel
chegou a 75.253 infecções
por dia, crescimento de

662% em relação ao dado
de duas semanas atrás.
Naquele momento, a média, já em crescimento,
era de 9.874 casos por dia.
O país também registrou 162 mortes. O
Brasil chega, assim, a
621.261 vidas perdidas e
a 23.083.297 pessoas infectadas desde o começo
da pandemia. O Acre não
atualizou seus dados da
pandemia.
Aos domingos, segundas e feriados, os dados
da pandemia costumam
ser menores. | FOLHAPRESS
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DOSE | Crianças de 5 a 11 anos estão sendo vacinadas
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VACINAÇÃO

81% apoiam ‘passaporte’ em local fechado
Segundo Datafolha, maioria da população é favorável à exigência de comprovante de vacinação contra a Covid
ARTUR RODRIGUES
FOLHAPRESS

Uma parcela de 81%
da população brasileira
é a favor da apresentação de comprovante de
vacinação contra Covid
para a entrada em locais
fechados, como escritórios, bares, restaurantes e
casas de shows, segundo
pesquisa do Datafolha.
Outros 18% são contrários à cobrança do “passaporte” vacinal, e 1%
não soube responder.
O levantamento também mostra aumento da
percepção da população
de descontrole da pandemia, em meio ao avanço dos casos puxado pela
variante ômicron.
A pesquisa foi feita por
telefone nos dias 12 e 13
de janeiro, com 2.023
pessoas de 16 anos ou
mais em todos os estados do Brasil. A margem
de erro é de dois pontos
percentuais para mais ou
para menos.
A medida já adotada
isoladamente por diversos estados, municípios
e setores econômicos. No
entanto, a oposição ao

passaporte vacinal é uma
bandeira da gestão Jair
Bolsonaro (PL).
No final de dezembro,
o ministro da Educação,
Milton Ribeiro, publicou
um parecer que dizia não
ser possível a exigência
do comprovante de vacinação em universidades
e institutos federais. O
ato, no entanto, foi suspenso pelo ministro do
STF (Supremo Tribunal
Federal) Ricardo Lewandowski.

Apenas 18% dos
entrevistados se
disseram contra o
passaporte vacinal
Segundo o Datafolha,
o maior percentual de favoráveis à medida ocorre
entre mulheres (87%),
pessoas com mais de 60
anos (87%), com ensino
fundamental (86%) e que
ganham até dois salários
mínimos (85%).
Os grupos com maior
rejeição à obrigatoriedade da vacina para entrar

Divulgação

em lugares fechados são
homens (24%), pessoas
de 25 a 34 anos (22%) e
que ganham mais de dez
salários mínimos (28%).
O apoio à exigência
da vacinação é maior no
Sudeste (84%) e menor
na região Sul (75%). Também há maior apoio entre espíritas (87%) e católicos (85%) do que entre
evangélicos (76%).
Entre as ocupações,
as donas de casa são as
mais favoráveis (90%), e
os empresários (60%) a
categoria em que o apoio
é menor.
MEDO DA COVID
A pesquisa também
abordou o medo de pegar Covid, em momento
de explosão de casos da
doença no Brasil, com o
avanço da ômicron – a
variante já corresponde a
quase todos os testes positivos para detecção da
Covid no país, segundo
levantamento feito por
laboratórios.
Uma parcela de 39%
afirma ter muito medo
de ser infectada – percentual que já foi de 55%
em março de 2021.

PRESIDENTE

VACINA | Comprovante de vacinação contra a Covid já é exigido em muitas cidades

Outros 37% têm um
pouco de medo de serem
infectados e 18% não têm
nenhum medo – 6% deram outras respostas.
As donas de casa (50%)
e os aposentados (47%)
são os grupos com mais
pessoas dizendo que têm
muito medo, enquanto
empresários são os que
têm o maior percentual

de profissionais que afirmam não ter medo de se
infectar (28%).
Quanto aos hábitos
para proteção, 60% afirmam estar tomando
cuidado, mas saindo de
casa para trabalhar e fazer outras atividades;
24% estão saindo de casa
apenas quando é inevitável; 12% estão vivendo

FAKE NEWS

ELEIÇÕES 2022

Sem citar STF, Bolsonaro volta a atacar Lula vai discutir pandemia em
decisões judiciais contra aliados
encontro com ex-ministros
O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar, nesta segunda-feira (17), decisões contra
aliados tomadas pelo STF
(Supremo Tribunal Federal) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas evitou
citar diretamente essas
instituições ou seus ministros. Durante entrevista a uma rádio do Espírito
Santo, Bolsonaro afirmou
que “estão cerceando
nossos direitos” e que a
“liberdade de expressão é
sagrada”.
“Como
parlamentar,
tem até o que seria uma
garantia para você e não
é mais. Lá [na Constituição] está escrito que você
é civil e penalmente inimputável por quaisquer palavras, opiniões e votos”,
declarou Bolsonaro.
“Nós vimos a prisão de
um deputado [Daniel Silveira, do PSL] por sete meses, que não valeu para ele
essa imunidade –imagine
para a população.”
Silveira foi preso em 16
de fevereiro por ordem
do ministro Alexandre de
Moraes, do STF, por ter

normalmente sem mudar nada na rotina; e 4%
seguem totalmente isolados, sem sair de casa.
Apenas 4% das pessoas
dizem acreditar que a
pandemia está totalmente controlada.
Segundo a pesquisa,
cresceu a percepção de
que a doença está fora de
controle.

Twitter inclui
Brasil nos testes
para denúncias

Alan Santos / Presidência da República

DIREÇÃO | Jair Bolsonaro na cabine de caminhão do BB

publicado na internet um
vídeo com ataques a ministros da corte. Moraes,
por exemplo, foi chamado por ele de “Xandão do
PCC”.
Silveira é alvo de dois
inquéritos na corte –um
apura atos antidemocráticos e o outro, fake news.
Moraes é relator de ambos os casos, e a ordem de
prisão contra o deputado
bolsonarista foi expedida
na investigação sobre notícias falsas.
Ele chegou a ir para pri-

são domiciliar, mas voltou
ao regime fechado. Foi
solto em 8 de novembro.
Na mesma entrevista,
Bolsonaro queixou-se da
derrubada de páginas de
aliados nas redes sociais e
da desmonetização de canais bolsonaristas.
“Temos assistido à derrubada de páginas no Facebook, a desmonetização
de outras. Mas só de gente
do nosso lado. Gente que
defende a família, os bons
costumes”, criticou.
| FOLHAPRESS

Após reunir-se com
economistas na semana
passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) terá nesta terça-feira (18) um encontro com especialistas
em saúde. Economia e
o combate à pandemia
estarão entre os principais temas da eleição
deste ano.
Lula, que deve ser
candidato do PT à Presidência em outubro,
participará de reunião
promovida pela Fundação Perseu Abramo,
ligada ao partido, com
ex-ministros e técnicos
da área.
Devem estar presentes, entre outros, os ex-titulares da pasta Agenor Álvares, Alexandre
Padilha, Arthur Chioro,
Humberto Costa, José
Gomes Temporão e Saraiva Felipe.
“A ideia é discutir o
momento da pandemia,
fazer um diagnóstico da
situação do SUS [Sistema Único de Saúde],
analisar a quantidade

de leitos disponíveis e
discutir formas de mobilizar a sociedade, entre outros pontos”, diz
Aloizio
Mercadante,
presidente da Fundação
Perseu Abramo.
Segundo ele, o surgimento da variante ômicron, que rapidamente
tem se espalhado pelo
país, obriga a que se
repense o modelo de
combate à pandemia.
“’É preciso atualizar
as informações, porque
a pandemia está se acelerando fortemente. Em
outros países está pressionando fortemente a
rede de saúde”, afirma.
Nos últimos meses, a
Fundação Perseu Abramo vem reunindo especialistas em diversas
áreas para discussões,
em encontros que deverão ser usados como
subsídio para o futuro
programa de governo de
Lula, quando ele oficializar sua candidatura,
provavelmente no meio
do ano.
| FOLHAPRESS

Após intensa campanha de usuários, o Twitter
anunciou, nesta segunda
(17), que a versão brasileira da plataforma receberá
o recurso para denúncia
de desinformação, ainda
em fase de testes. Além
do Brasil, o experimento, que já é realizado em
outros países desde 2021,
será expandido para Espanha e Filipinas.
O anúncio acontece em
meio à crise entre Twitter
e usuários sobre a política
da plataforma para lidar
com conteúdo falso sobre
Covid-19 e vacinação. Nas
últimas semanas, a rede
aplicou sanções a perfis
apontados como disseminadores de fake news
e foi palco de manifestações que pediam a inclusão do Brasil nos testes
com o botão de denúncia.
“Esperamos que a ferramenta de denúncias
ajude nossas equipes a
entender melhor novas
narrativas e tendências
em desinformação”, afirma a rede em nota.
| FOLHAPRESS
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CONGRESSO NACIONAL

Pacheco promete analisar
proposta para segurar
preço dos combustíveis

Arquivo / TodoDia Imagem

Presidente do Senado deverá colocar em votação
projeto que cria programa de estabilização de preços
RENATO MACHADO
FOLHAPRESS

Após as críticas recentes do presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), afirmou nesta segunda-feira (17) que
pretende colocar em votação uma proposta para
segurar a alta dos preços
dos combustíveis na volta do recesso parlamentar, em fevereiro.
O projeto de lei que
será analisado pelos senadores, no entanto, não
é o que foi alvo de cobrança de Lira ao longo
do fim de semana, que
propõe alterações na cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços)
dos combustíveis - que
se tornou ponto de atrito
entre as duas casas.
Os senadores devem
apreciar uma proposta
que cria um programa de
estabilização do preço do
petróleo e derivados. O
projeto de lei foi aprovado no início de dezembro
na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do
Senado.

Sem mencionar a polêmica ou rebater diretamente Lira, a presidência
do Senado divulgou um
comunicado referente ao
projeto de lei 1472, que é
de autoria da bancada do
PT. A proposta é relatada
pelo senador Jean Paul
Prates (PT-RN).
“Submeterei à avaliação do Colégio de Líderes
no início de fevereiro. A
intenção é pautar. O senador Jean Paul Prates
será o relator e está se dedicando muito ao tema”,
afirmou o presidente do
Senado no comunicado.
Mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse a apoiadores que “hoje
entrou a negociação,
questão de combustível”.
Ele não deu informou
se teve reunião sobre o
tema ou se tratava do debate no Congresso. “Muitas vezes você não tem
meios de responder, fica
impotente. É preso pela
legislação”, disse ainda
Bolsonaro.
COBRANÇA
No domingo (16), Arthur Lira usou suas redes sociais para cobrar
o Senado por engavetar

a proposta aprovada na
Câmara para tentar segurar o preço dos combustíveis. Lira também
aproveitou para criticar
os governadores, que
decidiram na semana
passada descongelar a
cobrança do ICMS dos
combustíveis.
Dessa forma, o descongelamento do imposto
deve acontecer como
previsto inicialmente, em
31 de janeiro.
A previsão é que o preço da gasolina suba nos
próximos dias. “A Câmara tratou do projeto de lei
que mitigava os efeitos
dos aumentos dos combustíveis. Enviado para
o Senado, virou patinho
feio e Geni da turma do
mercado”, escreveu o
presidente da Câmara
dos Deputados.
“Diziam que era intervencionista e eleitoreira.
Agora, no início de um
ano eleitoral, governadores, com Wellington
Dias à frente, cobram
soluções do Congresso.
Com os cofres dos Estados abarrotados de tanta
arrecadação e mirando
em outubro, decidiram
que é hora de reduzir o

preço”, completou.
O deputado ainda
acrescentou que os governadores haviam apresentado resistência a
reduzir as alíquotas do
ICMS. E concluiu jogando a responsabilidade final ao Senado.
PROBLEMA
A escalada de preços
virou um dos principais
problemas para o presidente Jair Bolsonaro, que
reiteradamente afirma
que tributos locais contribuem para a alta.
O preço dos combustíveis, no entanto, segue
a paridade internacional
do petróleo. Quando o
produto sobe, o preço
sobe, e vice-versa.

Câmara retomará trabalho remoto
O presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL),
anunciou nesta segunda-feira (17) que a Casa
legislativa vai voltar a
adotar o trabalho remoto até o Carnaval,
por causa do avanço da
variante ômicron.
A Câmara está atualmente em recesso parlamentar. As atividades
dos deputados federais
deverão ser retomadas
no dia 2 de fevereiro.
Lira usou suas redes
sociais para anunciar a
medida, em momento

em que o Brasil registra
grande alta dos casos
de infecção pelo coronavírus.
“Trabalho remoto até
o Carnaval. Medida necessária até vencermos
esta nova onda. Também vai nos ajudar na
melhor aplicação dos
recursos públicos”, escreveu o presidente da
Câmara, que afirmou
que a economia se daria
por causa do alto preço
das passagens aéreas. O
ato com a medida seria
publicado ainda nesta
segunda-feira.
| FP

CONFLITO

INVESTIGAÇÃO

Pediatras pedem apuração do MP após
Bia Kicis publicar dados de médicos
A SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) divulgou nota nesta segunda-feira (17) informando
que acionou o MPF (Ministério Público Federal), ANPD (Autoridade
Nacional de Proteção de
Dados) e Conselho de
Ética da Câmara Federal
para investigar a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) após vazamento de
dados de médicos.
A parlamentar divulgou CPF, celular e e-mail
dos médicos Isabella Ballalai, vice-presidente da
SBI (Sociedade Brasileira
de Imunizações), Marco
Aurélio Sáfadi, da SBP, e
Renato Kfouri, diretor da
SBI. As informações foram compartilhadas na

PAUTA | O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que prevê colocar projeto em discussão

Arquivo / TodoDia Imagem

DEPUTADA | Bia Kicis

internet durante audiência pública do Ministério
da Saúde, que discutiu a
vacinação de crianças.
A bolsonarista admitiu que compartilhou os
documentos após envio
pelo Ministério da Saú-

de. A declaração foi dada
à colunista Malu Gaspar,
do jornal O Globo.
“Solicitei ao Ministério da Saúde os termos,
e eles me passaram sem
restrições. Compartilhei
em um grupo de ‘zap’ de
médicos”, disse.
No texto divulgado
pela entidade, os pediatras dizem que o “gesto
praticado pela deputada
Bia Kicis não pode ficar
impune.” “As representações, queixas e denúncias apresentadas visam
unicamente defender o
respeito ao sigilo de informações de médicos
em situação de trabalho, as quais estavam na
oportunidade protegidas
pela lei.”
| FOLHAPRESS

Em recado à China, EUA enviam
submarino nuclear para o Pacífico
Os Estados Unidos enviaram neste fim de semana para Guam, ilha do
país na Micronésia, no
meio do Oceano Pacífico,
uma das armas mais poderosas de sua Marinha,
em mais uma movimentação que envia recados
à China, rival geopolítico
dos americanos de pretensões expansionistas
na região.
O USS Nevada, submarino movido a energia
nuclear da classe Ohio
baseado no porto do estado de Washington, com
capacidade para transportar 20 mísseis balísticos Trident e dezenas de
ogivas nucleares, aportou
em Guam no sábado (15).
“Esta visita ao porto de
Guam reflete o compro-

misso dos Estados Unidos com a região do Indo-Pacífico e complementa
os muitos exercícios, operações, treinamento e
atividades de cooperação
militar conduzida pelas
Forças Estratégicas para
garantir que estão disponíveis e prontas para operar ao redor do planeta a
qualquer momento”, disse a Marinha em comunicado.
Segundo o canal de notícias americano CNN, é
a primeira visita de um
submarino de mísseis
balísticos a Guam desde
2016 e a segunda visita
desde a década de 1980.
Esse tipo de submarino
pode operar submerso
por meses a fio, tempo
em geral limitado apenas

pela necessidade de renovar suprimentos para
sustentar a tripulação de
mais de 150 marinheiros.
A Marinha diz que os submarinos da classe Ohio
ficam em média 77 dias
no mar.
A movimentação dos 14
mísseis da frota da Marinha geralmente se dá em
segredo. Mas as tensões
envolvendo EUA e China
em torno do status de Taiwan e o aumento de testes de armamentos feitos
pela Coreia do Norte pode
ter incentivado os americanos a mostrar poder de
fogo, dizem analistas ouvidos pela emissora.
A China informou que
um eventual conflito terá
“consequências catastróficas”.
| FOLHAPRESS
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ICTIOSSAURO

Fóssil de 17m é achado nos EUA
e explica evolução de gigantes
O formato e o tamanho do corpo semelhantes aos das baleias
apareceram algumas vezes na história evolutiva
dos vertebrados, sendo
os primeiros um grupo
de répteis marinhos –
que não são dinossauros – conhecidos como
ictiossauros. E, no caso
desses animais, um corpo gigante evoluiu logo
no início e muito rapidamente no grupo.
É isso que revela uma
nova espécie de ictiossauro encontrada em
rochas da formação Fossil Hill, em Nevada, nos
Estados Unidos. Batizado de Cymbospondylus
youngorum (em home-
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nagem ao casal Tom e
Brenda Young, que financiaram a escavação),
o artigo descrevendo o
achado foi publicado
em dezembro na revista
científica Science.
O fóssil possui idade
estimada em 246 milhões de anos e pode ser
o mais antigo “gigante”
já descoberto até então,
com um crânio com
cerca de dois metros de
comprimento da ponta
do focinho até a base da
cabeça, na ligação com o
pescoço, e um tamanho
corporal estimado de 17
metros, ou nove metros
a menos que uma baleia-azul adulta.
| FOLHAPRESS

Reprodução

GIGANTE | O fóssil de 17m foi achado em Nevada

Minas segue em alerta após
temporais do fim de semana
Municípios do Estado continuam sob riscos por causa das fortes chuvas
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A região de Minas Gerais sofreu com os fortes
temporais nas últimas
semanas e parte do estado ainda está em alerta
de riscos potenciais por
conta de chuvas intensas,
segundo o InMet (Instituto Nacional de Meteorologia). Na capital mineira,
as chuvas continuam ao
longo de toda a semana.
Entre as cidades que
sofreram com as fortes
precipitações estão Uberlândia, Delfinópolis, Alfenas, Jacutinga, Poços de
Caldas e Capitólio, onde
uma rocha caiu e matou
dez pessoas na semana
passada.
Imagens que passaram a circular nas redes
sociais no domingo (16)
mostram carros sendo
arrastados pela água das
chuvas em Uberlândia. A
Prefeitura da cidade criou
uma força-tarefa emer-

gencial para diminuir os
impactos da chuva. A limpeza começou no mesmo
dia e seguiu na manhã
desta segunda-feira (17).
Segundo as autoridades, o asfalto da avenida
Rondon Pacheco, que
cruza o centro da cidade,
chegou a ser danificado. A
orientação é buscar rotas
alternativas. Apesar do
alerta para a região onde
se encontra a cidade, o
InMet indica que há baixo
risco de corte de energia
elétrica, queda de galhos
de árvores, alagamentos e
de descargas elétricas entre hoje e amanhã.
Também no domingo,
as chuvas destruíram
parte da BR-381, no município de Nova Era, a
140 quilômetros de Belo
Horizonte. Na capital
mineira, uma cratera se
abriu na avenida Cristiano Machado, uma das
principais vias da cidade,
segundo informações da
rádio Itatiaia.

Reprodução

ÁGUA | Alagamento na Grande BH, em Minas Gerais

Segundo o InMet, nas
estações de Ibirité (Rola
Moça) e Belo Horizonte (Cercadinho) foram
registrados no período
acumulados de chuvas

de 360,0 mm e 329,8 mm
respectivamente. A previsão para os próximos
dias é que o estado tenha
acumulados de chuva na
faixa de 30 mm a 70 mm.
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REALITY

Torcida

de peso
DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Tiago Abravanel, de
34 anos, ganhou um
torcedor de peso para a
sua torcida no “Big Brother Brasil 22”. O apresentador Silvio Santos,
91, apareceu em um vídeo desejando boa sorte para o neto no reality
show. Em uma publicação no Twitter, os administradores das contas
do ator publicaram o vídeo do dono do SBT.
No vídeo, uma mulher
pede que Silvio deseje
sorte ao neto no programa da Rede Globo. “Boa
sorte, Tiago, tomara que

você ganhe”, disse o
apresentador do SBT.
Assim que foi divulgado que Tiago Abravanel seria um dos participantes famosos na
edição, internautas já
especulavam a possibilidade de seu avô manifestar sua torcida para o
artista.
Outro assunto que repercutiu nas redes sociais nos últimos dias,
foi uma declaração de
Lígia Abravanel, irmã
de Tiago. Segundo ela,
Fernando Poli, marido
do ator o liberou para
dar selinhos em outros
participantes do BBB22.
No entanto, ela garan-

Não acredito! Que corajoso!
Nunca assisti a um BBB. Agora vou
ter que assistir! Não sei nem que dia
passa!
PATRÍCIA ABRAVANEL

apresentadora de TV e tia de Tiago

Reprodução/Instagram

Silvio Santos
grava
vídeo com
mensagem
de apoio ao
neto Tiago
Abravanel, que
está no BBB
vidar dele
por ele ser
gordo”.
Se g u n d o
a parcial da
enquete do
UOL, Tiago é
o favorito do
camarote para
ganhar o prêmio
do BBB 22. Vindo de uma família
poderosa no entretenimento — ele é
filho de Cíntia Abravanel, primeira filha
de Silvio Santos — o
“novo BBB” também
é amigo de famosos,
que prometem movimentar as redes sociais o apoiando na
competição
Ele escondeu a
ida ao BBB do avô
no início, mas já
ganhou a torcida
da tia, Patrícia
Abravanel: “Não
acredito!
Que
corajoso! Nunca
assisti a um BBB.
Agora vou ter que
assistir!
Não
sei nem que
dia passa!”.

te que o artista está proibido de ir para debaixo
do edredom com algum
confinado. “O Fê liberou
o selinho, mas sem edredom”, afirmou a neta de
Silvio Santos. “Mas eu
acho que ali dentro não
tem ninguém que faça o
tipo dele, mas o selinho

‘Boa sorte, Tiago,
tomara que você
ganhe’, disse o avô
famoso
tá liberado. Não pode
passar disso. Ele entende a carência que é ficar trancado lá dentro”,
acrescentou.
Lígia também afirmou que Tiago é crítico
do presidente Jair Bolsonaro (PL) e pretende
defender a causa LGBTQIA+ no reality. Lígia
acrescentou que um dos
maiores sonhos do irmão é vencer uma prova
de resistência: “Ele sabe
que as pessoas vão du-

Tiago Abravanel e Silvio Santos

Tiago Leifert deseja boa sorte a novo apresentador e equipe
Tiago Leifert, 41 anos,
desejou sorte para o
novo apresentador do
reality show, Tadeu Schmidt, 47. Em uma publicação no Instagram,
o ex-apresentador afirmou que espera que
seja uma temporada
cheia de surpresas e
disse que sempre estará com toda equipe do
programa.
“Querida equipe, Tadeu, Big Boss e aqueles
que eu não vou marcar
para não lotar as DMs
[direct messages, mensagens diretas] pedindo vaga no 23: que seja
mais uma temporada
complicada e surpreendente e maravilhosa
como tem que ser. Estou aqui mas com o
coração aí com vocês
sempre!”, disse ele
Na publicação, o ex-apresentador também

Reprodução/Instagram

Que essa seja mais
uma temporada complicada e
surpreendente e maravilhosa como
tem que ser. Estou aqui, mas com o
coração aí com vocês sempre!
TIAGO LEIFERT

ex-apresentador do BBB

POST | Tiago Leifert fez uma publicação com o recado

orientou o público do
reality show sobre como
deve votar. “E a você que
vai assistir e votar, lembre-se: comece pelas
plantas”, escreveu Leifert
Alguns ex-BBBs concordaram com o ex-apresentador e resolveram
comentar na publicação
dele. Entre eles, Arthur

Picoli, da temporada
passada, disse que as
pessoas “comecem pelas
plantas, os cancelados
às vezes podem mudar”.
Jéssica Mueller, do “BBB
18”, brincou e disse: “Menos pelas plantas bem
floridas. Vai fazer falta
[Leifert], confesso!”.
Flay, do “BBB 20”, tam-

bém foi outra ex-participante que concordou
com Leifert. “Lembrem-se: comem pelas plantas. Hahaahha, por favor”, comentou
Apesar de sair do posto de apresentador do
“BBB”, Leifert quer continuar acompanhando o
reality show. O jornalista

disse que pretende até
mesmo assinar o pay-per-view para assistir ao
programa. “Gostaram do
elenco? Eu gostei muito.
Estou bem orgulho do
pessoal. Penso que vai
ser uma excelente temporada. Não vejo a hora
de começar com o pay-per-view segunda-feira.

Vou comprar o pay-per-view”, disse Tiago Leifert
nos Stories do Instagram
O ex-apresentador do
reality show ainda brincou ao dizer que está
pensando em abrir uma
conta no Twitter para
xingar todo mundo e
reclamar de Boninho,
diretor do programa da
TV Globo. Tiago resolveu
desativar a conta na rede
social em 2019 e ainda
não voltou para a rede.
A saída de Leifert foi
anunciada em setembro
do ano passado, através
de comunicado oficial da
Rede Globo. Pelas redes
sociais, o apresentador
disse que as portas não
estão fechadas, mas que
ele quer trilhar este novo
caminho
profissional
fora da emissora na qual
trabalha há mais de uma
década.

| DA REDAÇÃO
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Viver bem não depende
de dinheiro, mas de
como você organiza seu
tempo, para atender ao chamado das
obrigações sem, no entanto, negligenciar os necessários períodos de
divertimento e leveza. Organização.

LEÃO | 22/7 a 22/8
As iniciativas que
são tomadas por
impulso, sem objetivo
definido, ajudam a criar movimentos
e dinâmicas, mas também provocam
distúrbios. Agora é bom você tomar
iniciativas, cuide para escolher as que
tenham objetivos claros.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Os conceitos se transformam em preconceitos sem a alma perceber, só pelo
motivo de se acomodar numa visão
da realidade e resistir a aceitar que,
muito provavelmente, essa visão da
realidade foi superada.

TOURO | 21/4 a 20/5
Mantenha um nível
elevado de compreensão
e tolerância, para não dar
bronca nas pessoas por coisas que
não teriam tanta importância, mas
que acabam sendo valorizadas de uma
forma emocional, muito descabida.
Acontece.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Talvez você sinta
necessidade de ficar à
sós com sua alma, para
ter longas conversas. Talvez você não
tenha como se isolar neste momento,
porém, seria interessante arrumar
um tempo extra para tomar distância
de tudo.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
As apreensões são, por
enquanto, puramente
teóricas, porque não há nada acontecendo, aqui e agora, para as alimentar.
Suas apreensões se alimentam de
projeções futuras que podem ou não
acontecer. Ninguém sabe.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Se houver assuntos
demais para você tomar
conta, ou você se desespera e desorganiza emocionalmente,
ou você mantém a cabeça no lugar
e tenta fazer o que estiver ao seu
alcance. Melhor optar pela segunda
perspectiva.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Este é um bom momento
para refazer os contatos
e, assim, tornar sua
presença e valor mais evidente para
todo mundo. Entre em contato de
forma desapegada, sem buscar, inicialmente, nenhum tipo de resultado.
Sociabilidade.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
O fato de você não estar
com as rédeas na mão,
dominando o cenário,
não significa que este seja um momento ruim, que alimente apreensões.
A mão misteriosa da vida está no
comando, e isso é algo muito bom.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
O dinheiro é inevitável,
se intromete em todos
os assuntos humanos e
adquire o papel protagonista em quase todos. Porém, você precisa dominar
o dinheiro, e lhe dar apenas um papel
secundário em suas decisões.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Tenha clareza a respeito
de seus objetivos,
criando uma escala de valores para entender quais são prioritários, e quais
outros podem ser protelados. Essa
clareza vai lhe ajudar muito a tomar as
decisões de hoje.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Muitas pequenas
coisas se apresentam
para você dar conta;
organizar, planejar, traçar estratégias
aguardando pelo momento mais
apropriado de colocar em marcha
suas pretensões. Parece pouco, mas
é muito.

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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ESPETÁCULO

Abertas inscrições
para integrar elenco
do Via Crucis
Os ensaios já começaram, mas ainda é possível fazer
parte da encenação que será apresentada em abril
Divulgação

TV Tudo
Mudou

Ontem, conforme o anunciado, foi alterada a nomenclatura dos canais esportivos da Disney.
ESPN Brasil passou a ser
ESPN e os demais receberam os números 2 e 3. O antigo Fox Sports 1 virou ESPN 4.

A céu aberto

A mudança repentina no “SBT Notícias” só revela que
no SBT nunca há segurança nenhuma naquilo que é feito.
A responsabilidade pela audiência baixa na primeira
semana de exibição foi toda jogada nas costas do apresentador afastado - Darlisson Dutra, com a troca por
Dudu Camargo e Marcão do Povo. Queimação. Falta de
respeito com o profissional.
Instagram

Curiosidade

E com o fim do Fox Sports
1, o 2 continuou existindo,
mesmo com o desafio à lógica: se tem o 2, como não
existe o 1?
Se fosse em outro lugar, já
iam sair falando.

Mas existem
as razões

ENCENAÇÃO | Elenco já fez as primeiras atividades de integração no último domingo
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Os ensaios do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste já começaram, mas ainda é possível
fazer parte do elenco. Basta se inscrever no site www.
culturasbo.com/espetaculoviacrucis. As inscrições
são direcionadas a pessoas
com a idade a partir de 12
anos. Menores deverão ter
autorização dos seus responsáveis. Para participar
não é exigida experiência
anterior em artes cênicas
nem mesmo a obrigatorie-

dade de ter participado de
edições passadas do Espetáculo Via Crucis.
O próximo encontro
acontecerá no próximo
domingo (23), às 9h. A partir dessa data, os ensaios
acontecerão todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h30,
e aos domingos, das 9h às
13h, no Teatro Municipal
“Manoel Lyra”.
O espetáculo será apresentado de 9 a 17 de abril,
no Teatro Municipal com
a adoção de todas as medidas de combate ao coronavírus.

No último domingo
houve o primeiro encontro para interação do
novo elenco, apresentação do cronograma de
trabalho e dinâmicas d
para começar a construção dos personagens.
Mais informações podem ser consultadas via
e-mail espetaculoviacrucis@gmail.com e Whatsapp: (19) 99154.6908, ou
na Secretaria de Cultura
e Turismo, pelo telefone
(19) 3464.9434, de segunda a sexta-feira, das 7h30
às 11h30 e das 13h30 às
16h30.

A manutenção da marca
Fox, independentemente da
numeração, se deve a algumas necessidades.
Por enquanto, direitos,
como a Libertadores, e o
Cade. Como se recorda, em
maio do ano passado, foi
autorizada a fusão sem a
venda dos canais, mas com
condições.

Entre as principais

Naquela mesma oportunidade, ficou estabelecido
que a Disney se comprometeria a manter o canal no ar
até janeiro deste ano.
E que também, a partir
do mesmo período, poderia
voltar a tentar negociar a
marca.

Por sua vez

A Band, nos finais de semana, está transmitindo a
Copa Africana de Nações,
mas assim como já acontecia no Campeonato Alemão,
só nos jogos narrados pelo
José Luiz Datena existem
sorteios de camisa. Nos demais não. Só se ele mesmo
patrocina.

Não é por nada

A Band, em tempo de
tantas mudanças, poderia
também cuidar um pouco
melhor do vestuário do pessoal do esporte.
Os blazers e as camisas
são as mesmas de 2013, que
continuam resistindo heroicamente, mesmo já passando no vídeo visíveis sinais de
desgaste.

Tá complicado

Em O Globo, ontem, a
jornalista Patrícia Kogut informou que “Pantanal” teve
sua estreia adiada em duas

Darlisson Dutra foi afastado do “SBT Notícias

semanas, agora só dia 28 de
março, por causa dos casos
de contaminação.
“Reis”, da Record, também enfrenta os mesmos
problemas. Medidas estão
sendo tomadas para minimizar o problema.

Diante disso

“Um Lugar ao Sol”, em
cartaz, terá que ser espichada. Mas como já foi toda
gravada e o elenco dispensado, daqui em diante terá
capítulos menores e muitas
das suas cenas, valendo-se
de stock shots, serão alongadas na edição.

Bate – Rebate
• A morte do Valdir Bonfim, com 33 anos de casa e
55 de vida, foi um choque
para todo pessoal da Band...
• ... Foi um profissional,
coordenador de produção,
querido e respeitado por
todos.
• Começam em fevereiro
as gravações de “Cozinhe se
Puder – Mestres da Sabotagem”, com Otaviano Costa,
no SBT.
• A Netflix marcou para
25 de fevereiro a estreia de
“De Volta aos 15”, com Maisa
Silva e Camila Queiroz como
protagonistas...

• Uma série carregada de
várias referências à cultura
dos anos 2000.
• Caminhão de mudança
do BandSports foi confirmado para a próxima segunda-feira...
• ... Vai deixar as instalações do Morumbi e ocupar os
escritórios da rua Tabapuã.
• Depois de um trabalho
dos mais elogiados em “Gênesis”, Zécarlos Machado
agora vai fazer a série “Chuva Negra” no Canal Brasil.
• Neusa Borges também
fechou para o elenco do
filme sobre a vida de Mussum...
• ... O protagonista será interpretado por Ailton Graça.

C’est fini
Com a curadoria de Ana
Maria Braga e do maestro
João Carlos Martins, no dia
26, será inaugurada a exposição “A Cara de São Paulo”,
da fotógrafa luso-brasileira
Catarina Machado.
Entre as personalidades
clicadas, nomes famosos da
TV como Ana Paula Padrão,
Amaury Junior, Maurício Kubrusly, Marilu Torres, Nilton
Travesso e Silvia Poppovic.
Local: Casa de Portugal.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!
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OLIMPÍADAS DE INVERNO

Brasil tem 10 atletas convocados
Jogos Olímpicos começam no próximo dia 4 de fevereiro em Pequim e mais brasileiros podem ser chamados
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Brasil terá dez atletas nos Jogos Olímpicos
de Inverno, que começam no próximo dia 4
de fevereiro em Pequim,
na China. A convocação
foi feita pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) nesta segunda-feira
(17), um dia depois do
fechamento do ranking
olímpico de diversas
modalidades. O país não
atingiu o objetivo de bater um novo recorde no
tamanho da delegação.
Em Sochi-2014, o Brasil
teve 13 atletas.
A equipe, porém, ainda
pode crescer nos próximos dias. No monobob
(bobsled para apenas
uma pessoa) feminino, o
Brasil contava que classificaria Marina Tuono, de
26 anos. Mas ela acabou
ficando fora da lista de
classificadas por uma diferença de interpretação
do ranking utilizado para
distribuir as vagas.

Em vez de usar o ranking da temporada, que
leva em consideração os
oito melhores resultados
por atletas como se esperava, a IBSF (Federação
Internacional de Bobsleigh e Skeleton, na sigla

Objetivo é atingir
novo recorde e ter
delegação com
14 atletas
em inglês), usou o ranking
combinado, que considera cinco resultados.
Nisso, Marina, ficou
três posições abaixo do
necessário para conseguir uma vaga direta na
Olimpíada. Agora ela
depende de realocações.
Caso haja abertura de vagas, o primeiro país a ser
beneficiado seria a Itália.
Depois, a Nigéria. Marina
seria a terceira.
Por enquanto o Brasil
terá cinco participantes

no gelo. No bobsled foram convocados cinco
atletas, mas um ficará
como reserva -provavelmente Jefferson Sabino, que foi à Olimpíada
de Pequim em 2008 no
salto triplo. O time terá
o piloto Edson Bindillati, Edson Martins, Erick
Viana e Rafael Souza,
quase o mesmo time de
2018. A diferença é que
Erick foi a Pyeongchang
como reserva.
A outra convocada
pela CBDG (Confederação Brasileira de Desportos no Gelo) é Nicole
Silveira, que tem tudo
para conseguir o melhor
resultado do Brasil em
Pequim. Ela foi oitava
colocada no evento teste do skeleton na China
e alcançou um nono lugar em etapa da Copa do
Mundo. Ela pegou a 17ª
vaga para a Olimpíada.
Enfermeira, ela é radicada no Canadá.
Na neve, pela primeira vez o Brasil conseguiu
classificar um atleta pe-

Divulgação/IBSF

EXPECTATIVA | A atleta Marina Tuono está na lista de reservas do monobob

los critérios universais
no esqui cross country.
É Manex Silva, de apenas
19 anos. Por isso, ele poderá competir em todas
as provas individuais da
modalidade -clássico, es-

quiatlo e freestyle.
No feminino o Brasil
terá duas representantes no equipe: Jaqueline
Mourão e Bruna Moura,
ambas no cross country.
A décima atleta con-

vocada é Sabrina Cass,
atleta de 19 anos que foi
campeã mundial júnior
de moguls pelos Estados
Unidos e, desde novembro, defende o Brasil,
país de sua mãe.

TÊNIS

FIFA

Lewandowski é eleito melhor Djokovic vai a Belgrado após
do mundo pela 2ª vez seguida ser deportado da Austrália
Quando Cristiano Ronaldo foi escolhido o
melhor do mundo pela
quinta vez, em 2017, Robert Lewandowski ironizou a eleição em sua
conta no Twitter. Era um
inconformismo do atacante com a repetição
dos mesmos nomes, ano
após ano.
Por uma década, a
partir de 2008, os vencedores foram apenas
o português ou Lionel
Messi, algo que começou
a incomodar outros atletas de ponta do futebol
mundial. Com o tempo,
os gols de Lewandowski

o fizeram ser reconhecido como almejava. Nesta segunda-feira (17), o
polonês foi considerado
pela Fifa o melhor jogador do mundo em 2021.
Ele já havia ganhado o
prêmio em 2020.
Na última temporada
europeia, a de 2020/2021,
o centroavante foi preponderante para o Bayern de Munique faturar
o Campeonato Alemão
pela nona vez seguida.
No ano passado, também fez o gol do título
da equipe no Mundial de
Clubes, mas o troféu era
referente a 2020. O arti-

lheiro marcou 41 gols em
29 jogos da liga nacional. Quebrou o recorde
do alemão Gerd Muller,
que havia anotado 40
vezes em 34 partidas em
1971/1972. Lewandowski
foi o principal goleador
do torneio nos últimos
quatro anos.
Ele superou a concorrência de Lionel Messi,
vencedor da Bola de Ouro,e de Mohamed Salah.
A escolha foi feita por
uma combinação de votos de técnicos e capitães
das seleções nacionais e
jornalistas selecionados
pela Fifa.
| FOLHAPRESS
Reprodução/Twitter

BICAMPEÃO | Robert Lewandovski ganhou o troféu de melhor jogador do mundo

O tenista sérvio Novak
Djokovic, 34, chegou a
Belgrado nesta segunda-feira (17), após ser deportado da Austrália ao
ter seu visto cancelado
pela segunda vez pelo
governo. A Corte Federal
australiana negou seu recurso e com isso impediu
a participação do atleta,
que não está vacinado
contra a Covid-19, no
Australian Open.
A chegada ao seu país
foi acompanhada por alguns fãs que o saudaram
com gritos e bandeiras,
mas, pelo menos no aeroporto de Belgrado, ele
despertou mais a atenção da mídia do que da
população em geral, segundo os relatos da imprensa que acompanhou
o desembarque.
O sérvio declara residência em Monte Carlo e
possui propriedades em
várias cidades, como Belgrado, Nova York e Marbella (Espanha). Ele seria
a figura central na noite
de abertura do Australian
Open, porém o torneio
começou sem a sua presença nesta segunda.
“Estou extremamente

Reprodução/Instagram

SEM VACINA | Corte Federal nega recurso de Djokovic

desapontado com a decisão do tribunal de rejeitar meu recurso contra
a decisão do ministro da
Imigração de cancelar
meu visto, o que significa que não posso ficar na
Austrália e não poderei
participar do Australian
Open”, disse o sérvio, em
comunicado.
Nos últimos 11 dias, o
governo australiano revogou o visto do atleta
duas vezes e o deteve em
um hotel de imigrantes.
O último motivo alegado é que a sua presença

poderia despertar um
sentimento antivacina
em meio a uma onda de
infecções no país.
O tenista contestou as
decisões na Justiça, venceu a primeira rodada
e perdeu a decisiva, no
domingo. Ele pode ficar
três anos sem o direito de
entrar na Austrália, o que
dificultaria a conquista
de mais títulos de Grand
Slam. Djokovic tem 20
troféus atualmente, mesmo número de Roger Federer e Rafael Nadal.
| FOLHAPRESS
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CONFRONTOS

Sorteio da CBF define
jogos da Copa do Brasil

São Paulo vai à Paraíba e Santos enfrenta o Salgueiro-PE na estreia do torneio
Bruno Sousa/Atlético-MG

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A CBF realizou o sorteio
dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil
2022 nesta segunda-feira
(17). O São Paulo enfrenta
o Campinense-PB, fora de
casa. Já o Cruzeiro encara o Sergipe-SE, também
como visitante.
O Santos pega o Salgueiro-PE, e o Vasco duela contra a Ferroviária.
Outros jogos são Mirassol
x Grêmio e Globo-RN x
Internacional. A primeira
fase da competição está
prevista para os dias 23 e
24 de fevereiro e 2 e 3 de
março.
No sorteio, 80 equipes
foram divididas em oito
potes, de acordo com o
RNC (Ranking Nacional
de Clubes). Os confrontos
são entre as equipes dos
seguintes potes: A x E, B x
F, C x G e D x H.
Na primeira fase, os 80
clubes disputam a classificação para a segunda fase
em jogos únicos, com a
equipe melhor ranqueada
jogando fora de casa e com

PAULISTA

Palmeiras enfrenta
maratona de jogos
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Palmeiras trabalha
forte para iniciar a última semana completa de treinamentos. O
time alviverde realizou
um jogo-treino contra
o Primavera no domin-

O time de Abel
Ferreira fará quatro
jogos em apenas
dez dias

TAÇA | Atlético-MG é o atual campeão da Copa do Brasil, que está prevista para fevereiro

a vantagem de se classificar em caso de empate.
A segunda fase também
será em jogo único, mas
terá decisão por pênaltis
em caso de empate.
Os confrontos com jogos ida e volta aparecem
na terceira fase da competição, quando entram
os clubes que disputarão
a Libertadores: Atlético-

-MG, Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras, Fluminense,
Corinthians,
América-MG, Red Bull
Bragantino e Fortaleza.
Botafogo (campeão da
Série B), Bahia (campeão
da Copa do Nordeste) e
Remo (campeão da Copa
Verde) também só ingressam nesta etapa.
Os duelos das fases 4, 5

(oitavas de final) e 6 (quartas de final) serão definidos por meio de sorteio,
onde não há nenhuma
restrição de adversário.
O atual campeão da
Copa do Brasil é o Atlético-MG. Na final, o o time
alvinegro venceu os dois
jogos contra o Athletico-PR: 4 a 0, no Mineirão, e
2 a 1, na Arena da Baixada.

15

go (16), na Academia de
Futebol. Agora, faz as últimas preparações para
a maratona de partidas
que virá antes da disputa
do Mundial.
O torneio que será
disputado nos Emirados
Árabes fez com que o calendário do Palmeiras no
Campeonato Paulista ti-

vesse que ser alterado. A
equipe comandada por
Abel Ferreira fará quatro jogos em apenas dez
dias.
O primeiro compromisso será contra o Novorizontino, em 23 de
janeiro, fora de casa.
Depois, recebe a Ponte
Preta, no dia 26, visita o
São Bernardo, três dias
depois, e recebe o Água
Santa, já em 1º de fevereiro, antes de voltar todas as suas atenções para
o Mundial de Clubes.
A viagem para o Emirados Árabes está marcada para o dia seguinte
ao jogo do Água Santa.
Inicialmente, a partida
contra o time de Diadema aconteceria na mesma data da ida para o
Mundial de Clubes, mas
a diretoria palmeirense conseguiu que a FPF
(Federação Paulista de
Futebol) mudasse o calendário.
Cesar Greco/Palmeiras

OS CONFRONTOS DA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL*
• Moto Club x Chapecoense - chave 1

• Atlético-BA x CSA - chave 8

• Sergipe-SE x Cruzeiro - chave 15

• Icasa x Tombense - chave 1

• Trem-AP x Paysandu - chave 8

• Tuntum-MA x Volta Redonda - chave 15

• Bahia de Feira x Coritiba - chave 2

• São Raimundo-RR x Ceará - chave 9

• Portuguesa-RJ x CRB - chave 16

• Pouso Alegre-MG x Paraná - chave 2

• Tuna Luso-PA x Grêmio Novorizontino - chave 9

• Operário-MT x Sampaio Corrêa - chave 16

• Mirassol x Grêmio - chave 3

• Asa-AL x Cuiabá - chave 10

• Campinense-PB x São Paulo - chave 17

• Azuriz x Botafogo-SP - chave 3

• Lagarto-SE x Figueirense - chave 10

• São Raimundo-AM x Manaus - chave 17

• URT x Avaí - chave 4

• Altos-PI x Sport - chave 11

• Cascavel-PR x Ponte Preta - chave 18

• Ceilândia-DF x Londrina - chave 4

• Costa Rica-MS x ABC - chave 11

• Tocantinópolis-TO x Náutico - chave 18

• União Rondonópolis x Atlético-GO - chave 5

• Sousa-PB x Goiás - chave 12

• Salgueiro-PE x Santos - chave 19

• Nova Venécia x Ferroviário-CE - chave 5

• Nova Iguaçu-RJ x Criciúma - chave 12

• Fluminense-PI x Oeste - chave 19

• Porto Velho-RO x Juventude - chave 6

• Globo-RN x Inter - chave 13

• Castanhal-PA x Vitória - chave 20

• Real Noroeste-ES x Operário - chave 6

• Humaitá-AC x Brasiliense-DF - chave 13

• Glória-RS x Brasil de Pelotas - chave 20

• Ferroviária x Vasco - chave 7

• Rio Branco-AC x Vila Nova - chave 14

• Grêmio Anápolis x Juazeirense-BA - chave 7

• Maricá-RJ x Guarani - chave 14

Ivan Storti/Santos

*times da esquerda jogam em casa

PREPARO | O jogador Deyverson puxa a fila de treino

ELENCO

Santos esfria busca por reforços

CONFIANÇA | Marinho é aposta do Santos na temporada

O executivo de futebol
do Santos, Edu Dracena,
concedeu uma entrevista
coletiva nesta segunda-feira (17), na Vila Belmiro, e esfriou a expectativa
do torcedor alvinegro por
reforços para a equipe de
Fábio Carille. Após contratar o zagueiro Eduardo
Bauermann e os meias
Bruno Oliveira e Ricardo
Goulart, o time alvinegro
agora procura, sem pressa, por oportunidades no
mercado da bola. Não há
negociações avançadas

neste momento.
“Estamos
contentes
com o que temos na
mão. Carille conversa comigo diariamente e fala
do empenho e dedicação nos treinos. Acredito
muito que o Santos será
mais competitivo neste
ano. Não prometerei títulos, mas prometo time
competitivo que vai brigar em todos os jogos e
campeonatos para chegar o mais longe possível”, completou.
Edu Dracena também

comentou sobre a situação de Marinho. Com
contrato até dezembro
de 2022, o atacante ainda
não recebeu propostas
oficiais. O sonho do camisa 11 é atuar em Dubai, nos Emirados Árabes
Unidos. “Nenhum jogador é inegociável, mas
para sair do Santos tem
que ser bom para o clube
e atleta. Conversei com o
Marinho, está feliz e motivado no clube. Faz bela
pré-temporada, se dedicando nos treinamentos,

e contamos com ele. Não
houve proposta oficial
de nenhum clube para
nenhum atleta do Santos. Muitas sondagens e
conversas, mas estamos
tranquilos. Atleta está
feliz. Confiamos nele”,
concluiu o chefe do departamento de futebol
do Santos.
O clube da Vila Belmiro
estreará no Campeonato
Paulista contra a Inter de
Limeira, no dia 26, fora
de casa.
| FOLHAPRESS
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Corinthians espera
goleiro Ivan para
exames nesta terça

Ponte Preta

Negociação com a Ponte Preta está adiantada e
jogador deve assinar com Timão por 4 temporadas
DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

O Corinthians aguarda o goleiro Ivan para
a realização de exames
médicos no CT Joaquim
Grava nesta terça-feira
(18) pela manhã. Caso
seja aprovado, o jogador
deve assinar contrato de
quatro temporadas com
o Timão. A negociação
com a Ponte Preta, dona
de 100% dos direitos econômicos de Ivan, está
avançada, e os clubes já
trocam minutas contratuais. Segundo Duilio

Monteiro Alves, presidente do Corinthians,o
Timão vai comprar 50%
dos direitos do atleta – o
dirigente não quis falar o
valor que será pago.
Os exames de Ivan deveriam ter sido realizados na
semana passada, mas tiveram de ser adiados após
o jogador ser diagnosticado com a Covid-19.
Se tudo correr como
previsto, Ivan chegará ao
Timão para fazer sombra
para Cássio, que está com
34 anos e recentemente renovou contrato até
2024.

Ivan disputou o torneio Pré-Olímpico em
2020 e chegou a ser convocado pelo técnico Tite
para a seleção principal
em 2019. No passado, o
goleiro já foi alvo de gigantes europeus, como
Milan e Barcelona.
Embora tenha 100%
dos direitos econômicos
do goleiro e contrato com
ele até abril de 2023, a
Ponte não deve receber
nada pela transferência.
Isso porque a Macaca
contraiu empréstimos de
cerca de R$ 12 milhões
com a empresa que gere

CHECK UP | O goleiro Ivan deve fazer excames hoje e se tudo der certo fecha contrato

a carreira de Ivan e usou
o atleta como garantia de
pagamento.
“O Corinthians só fará
o negócio se tiver segurança jurídica. O que
existe é uma conversa
entre Corinthians e Ponte para o Corinthians adquirir 50% dos direitos
do goleiro. É isso que a
gente tem conversado,
nosso departamento jurídico está atento. Pelo
que temos de informação, não tem problema

em relação ao jogador. O
que existe é um acordo
que a Ponte fez com um
credor em relação a uma
dívida que existia, nem
consigo te dar detalhes
porque isso não cabe ao
Corinthians. O que nos
cabe é se o jogador tem
condições, se o contrato
está registrado e se tem
algum tipo de penhora.
Tudo isso foi levantado
e não encontramos problema. Então, no caso
dele, o Corinthians faria

um investimento pequeno, mas faria para adquirir 50% dos direitos se o
negócio sair”, disse Duilio Monteiro Alves.
Até o momento, o Corinthians anunciou as
contratações do volante
Paulinho e do lateral-esquerdo Bruno Melo
para 2022. Além de Ivan,
o clube está próximo de
fechar com o zagueiro
Robson Bambu, que será
emprestado pelo Nice, da
França, por um ano.

COVID

São Paulo ainda tem desfalque de 9 atletas
O São Paulo corre contra o relógio para ter todo
seu elenco à disposição
para a estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 27 de janeiro, contra o Guarani. Na
última semana completa
de treinamentos de pré-temporada, o técnico
Rogério Ceni ainda tem
nove desfalques.
A variante ômicron da
Covid-19 tem sido o pior
problema para o São Paulo. O aumento dos casos
no país também atingiu
o time do Morumbi, onde
13 atletas já foram diagnosticados com a doença

desde a reapresentação,
e oito deles ainda aguardam para voltar aos treinos: o goleiro Thiago
Couto, o zagueiro Arboleda, os laterais Reinaldo e
Welington, os meias Rodrigo Nestor e Rafael Silva, e os atacantes Danilo
Gomes e Pablo.
Há ainda um nono desfalque, mas por problemas físicos. O atacante
Luciano se reapresentou
na semana passada com
dores na panturrilha esquerda e recebeu o diagnóstico de uma contratura na região. O clube
acredita que ele estará à
Divulgação

disposição para a estreia
no Paulista.
A boa notícia para a
equipe veio na tarde de
domingo (16). Um dos
cinco reforços da temporada, Patrick foi liberado
para treinar no CT da Barra Funda. Ele se recuperou da Covid-19 e fará sua
primeira atividade desde
que chegou ao São Paulo.
Jandrei, Rafinha, Alisson e
Nikão, as outras contratações, já estão trabalhando
com o restante do elenco.
O alto número de desfalques atrapalha a preparação de Rogério Ceni.
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PÓS-COVID | Jogadores se reapresentaram depois de cumprir protocolos sanitários

PROJETO

Americana recebe Paralímpico

CAPACITAÇÃO | Projeto gratuito tem inscrições abertas

Americana recebe, de
15 a 18 de fevereiro, o
projeto Paralímpico, uma
iniciativa do governo do
Estado de São Paulo. O
objetivo é capacitar professores de educação
física da rede pública,
privada, de entidades e
clubes, além de alunos de
graduação do último ano
de educação física e educadores que trabalham
com práticas esportivas
para o esporte paralímpico de base. “Estamos
muito felizes em ter Ame-

ricana contemplada nesta importante iniciativa.
Acredito no esporte como
ferramenta de transformação social e a inclusão
é parte importante na
construção de uma sociedade justa para todos”,
disse o prefeito Chico Sardelli.
Durante os quatro dias
do programa, que é gratuito, os participantes vão
receber a capacitação técnica, com conhecimento
teórico e prático do esporte paralímpico, com

foco nas modalidades de
atletismo, parabadminton, goalball, tênis de
mesa, natação, bocha, ciclismo e basquete cadeira
de rodas.
As aulas práticas terão
a aplicação de conceitos
e técnicas, fundamentos
básicos e adaptações necessárias para iniciar e dar
continuidade ao processo
educativo-esportivo nas
modalidades. “Nossa cidade é uma referência
regional para o Esporte e,
mais uma vez, isso é de-

monstrado. Convidamos
todos os profissionais da
Educação Física para que
participem deste curso
gratuito e que muito vai
acrescentar na carreira
profissional de cada um”,
afirmou a secretária de
Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.
O Paralímpico será realizado entre os dias 15 e
18 de fevereiro no Centro
Cívico. Os interessados
podem se inscrever no
site https://paralimpico.
com.br/.
| DA REDAÇÃO

