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Nikão assume a
responsabilidade e já
se escala para estreia
09 Esportes

Tarifas de água e esgoto sobem
em Santa Bárbara e Sumaré
Reajustes de 9,85% aos consumidores barbarenses e de 13,7% para os sumareenses vigoram em fevereiro P3
Governo de SP / Divulgação

Número de passageiros da Sou
Americana caiu 44%, diz Chedid
O número de passageiros que utilizam ônibus urbanos em
Americana teve uma queda de 43,9% durante a pandemia,
disse o empresário Marcos Chedid, representante da Sou
Americana, concessionária do transporte coletivo, que esteve debatendo o assunto com vereadores na Câmara nesta
quinta-feira (20). A empresa disse que vai sugerir um “reequilíbrio” do contrato com a prefeitura e que atualmente opera sem obter lucro em Americana.
04 Cidades

IMUNIZAÇÃO | Katharine Alcântara acena após receber ontem a primeira dose de CoronaVac em SP

Anvisa libera e
estado já aplica
CoronaVac
em crianças

SB vai exigir
comprovante
para terceira
dose da vacina

06 Brasil + Mundo

05 Cidades
Divulgação

4ª dose da
vacina começa
em Americana

Elza Soares
morre aos 91
anos, no Rio

A Prefeitura de Americana
iniciou nesta quinta-feira
(20) a aplicação da quarta
dose da vacina contra Covid-19 para pessoas imunossuprimidas. Com a decisão, estão aptas a receber
a vacina pacientes com
insuficiência grave, em tratamento de quimioterapia,
transplantados que usam
remédios imunossupressores, pessoas com aids e que
tomam corticoide continuamente, além de quem faz
hemodiálise ou tem doenças inflamatórias crônicas.
O agendamento continua
obrigatório também para
esse público.

Considerada ‘voz
do milênio’, que
deixa excepcional
legado de superação,
cantora faleceu de
causas naturais em
seu apartamento,
no mesmo dia que o
ex-marido Garrincha
11
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ÍCONE DA MPB | Cantora faleceu ontem, no mesmo dia que seu ex-marido, Garrincha, 39 anos atrás
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O que te faz feliz?
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O que te faz feliz? Responda a si mesmo. Se não
me engano, nesse mesmo
espaço já trouxe um texto
com esta mesma indagação. É uma pergunta recorrente e que hoje me fez
chegar a uma conclusão.
Temos a mania de nos
questionarmos
sobre
tudo. Uma destas, e que
sempre fazemos, é sobre o
porquê de realizamos certas coisas ou de portarmos
alguns gostos. A verdade é
que não existe uma explicação. Talvez seja por afinidade, por nos fazer bem
e feliz. Não dá para significar tudo e o tempo todo.
Muitos acreditam que
só vale a pena promover
algo se obtiverem retorno material ou financeiro. Tolice total! Aquilo de
que o melhor habita nos
detalhes e nas pequenas
coisas, faz todo o sentido e
tem se mostrado cada vez
mais verdadeiro.
Opiniões alheias e pessoas apontando o dedo
sobre aquilo que você faz
sempre existirão. Mas cabe
a você decidir o que fazer
com elas. E outra, isso diz
respeito apenas aos ou-

tros e não realmente sobre
você ou quem realmente
é. No fundo o que vale é a
sua satisfação pessoal e o
quanto é positivo a você.
Recentemente vi um vídeo publicado pela digital
influencer Lorelay Fox em
que ela relatou o pensamento de um amigo sobre
o dinheiro. Ele disse que
o dinheiro que nós temos
ou ganhamos é para fazer
nossos amigos e familiares
felizes. Por dias, ela disse
ter se questionado sobre
isso e até achado bobeira,

Temos a mania de
nos questionarmos
sobre tudo

mas ao passar do tempo
ela pôde compreender
que de fato fazia sentido.
Inspirado nisso, refleti
sobre o assunto e cheguei
à conclusão que é verdade.
Claro, nosso dinheiro deve
servir, primeiramente, ao
nosso sustento. Mas já observou o quanto dedicar
gastos com outras pessoas
próximas nos satisfaz? Seja
através de um presente de
aniversário, uma lembrancinha ou até mesmo aquele docinho que você leva a
um amigo do trabalho.
Não que você precise
empregar um alto valor
realizando atos em prol
desse pensamento, não

se trata disso. Mas indiretamente, fazemos isso às
vezes e sequer notamos
o quão importante é. Isso
inclui vezes em que você
pagou a pizza, aquela cervejinha a mais ou aquela
carona que não faria sentido ser cobrada. São os pequenos gestos que fazem
a diferença e que trazem
prazer e satisfação a nós.
Longe de filosofar, a
ideia aqui é uma só. Que
você busque realizar aquilo que gosta ou que se sinta bem pela satisfação que
lhe causa. E que também
passe a observar os detalhes, as pequenas gentilezas e demonstrações
de afeto. É aquela velha e
antiga empatia que precisamos praticar e ter pelos
outros.
Tudo anda tão pesado,
ultimamente, que buscar
se apegar em situações
positivas e filantrópicas,
digamos assim, só tem a
contribuir para que tudo
isso que estamos passando se vá mais rápido.
Tudo importa, por mais
que você negue isso. E se
significa pra você, continue fazendo. Afinal, nem
tudo o que faremos na
vida será para uma grande plateia ou receberá
grandes elogios. O holofote nem é tão bom assim
quanto parece.
Mais vale a satisfação
pessoal ao julgamento
alheio. Se você acredita no
que faz, logo, é real. E se te
faz feliz, continue!

IMAGEM DO DIA
Marcello Casal Jr / Agência Brasil
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Nossa meta
é acelerar a
vacinação
para garantir
uma volta às
aulas segura

Sebastião Roque Vaz
Faleceu ontem, aos 67 anos. Era casado com Vilma Aparecida
Fernandes Vaz, deixando os filhos: Anderson, Adriana e Afonso. Foi
sepultado no Cemitério Campo da Ressurreição. (Funerária AraújoOrsola)
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MEDICINA A DISTÂNCIA | Com a pandemia de coronavírus e o isolamento social,

a telemedicina é cada vez mais uma realidade na vida das pessoas.

Esta edição tem 14 páginas

@jornaltododia
(19) 99240-1784 - Financeiro
(19) 99191-0870 - Comercial
(19) 9 9444-6774 - Redação
(19) 3471-2700 - Distribuição

Existe um ditado polinésio que diz o seguinte:
você pode estar em cima
de uma baleia, mas pescando carpas miúdas.
A baleia, neste caso, sinaliza a abundância de
oportunidades, recursos
e alternativas necessárias para criar transformações positivas.
As carpas miúdas são
os problemas do nosso
cotidiano, seja na vida
ou trabalho, que parecem impossíveis de resolver e geram muitos
ressentimentos.
Como é possível então
mudar de mentalidade
para colocar o seu foco
na busca por soluções
ao invés de se apegar aos
problemas? Bom, uma
das ferramentas mais
poderosas para isso é a
inteligência visual, a capacidade de ver além do
que todo mundo viu e
pensar no que ninguém
pensou.
Para começar sua jornada, você precisa substituir a pressa pelo senso
de urgência. Muitas pessoas que correm atrás
do sucesso ficam tão
apressadas que acabam
passando direto pelas
“sacadas” que conduziriam a ele.
Para resolver problemas impossíveis, você
deve entrar em estado
de atenção plena e observar as dinâmicas e
acontecimentos à sua
volta. Isso porque eles
podem guardar grandes

Santa Bárbara d’Oeste

Governador de SP, sobre o
início da vacinação de cianças
sem comorbidades

facebook.com/jornaltododia
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respostas para as suas
aflições. Já pensou na
hipótese dos recursos
que você precisa estarem disponíveis, porém
ainda ignorados?
Por último, reveja a
sua concepção do que
é útil ou não. A inteligência visual permite
a ressignificação e percepção dessas alternativas chamadas de “ativos
invisíveis”. Reflita por
um momento sobre a
quantidade de ativos
invisíveis que estão à
sua espera para serem
descobertos para criar
inovações ou gerar resultados!
Foi seguindo estes
conceitos que, sem dispor de dinheiro, assistência médica e nem
doações, a aposentada
brasileira Zilda Arns
criou um modelo capaz
de acabar com a mortalidade infantil por desnutrição e desidratação.
A experiência foi replicada com sucesso em
comunidades carentes
de diversos países.
Ela fez isso ao identificar ativos invisíveis
até então ignorados:
casca de ovos, sementes de abóbora e folhas
de mandioca. Estes insumos que iam para o
lixo foram torrados e
triturados para formar
uma multimistura rica
em nutrientes. Tudo isso
a um custo zero, trabalhando apenas com o
que já estava disponível.
Você quer encontrar
mais baleias do que
carpas no seu caminho
em direção ao sucesso?
Então, coloque em prática estas orientações e
busque valorizar o seu
potencial criativo. Lembre-se: você é a pessoa
mais indicada para descobrir soluções para os
seus problemas.
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Tarifas de água sobem em SB e Sumaré
Reajustes de 9,85% aos consumidores barbarenses e de 13,7% para os sumareenses vigoram em fevereiro
Divulgação

RENATO PEREIRA
REGIÃO

As tarifas de água e
esgoto em Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré terão reajuste de 9,85% e
13,70%, respectivamente. Autorizados pela Ares-PCJ, agência reguladora
do serviço, os aumentos
já passam a valer nas
contas de fevereiro.
Até agora, o percentual de reajuste anunciado pela BRK Ambiental,
concessionária do abastecimento em Sumaré, é
o maior da região.
Em Santa Bárbara, o
pedido de reajuste foi
feito pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto)
no ano passado e leva
em conta investimentos
e despesas da autarquia
para fixação do percentual de aumento.
O aumento de 9,85%
valerá para todas as categorias e faixas de consumo envolvendo residências, estabelecimentos
comerciais, indústrias,
prédios públicos, entre
outros.
A resolução da agência reguladora também

SANTA BÁRBARA | Aumento nas tarifas de água e esgoto cobradas pelo DAE será aplicado a todas as categorias

elevou os preços públicos praticados pelo
DAE, como serviços de
ligação de água e esgoto,
vistorias, reparo em asfalto, troca e aferição de
hidrômetros.
“Os novos valores estabelecidos nesta Resolução somente serão praticados pelo DAE Santa
Bárbara d´Oeste após 30

dias da publicação desta
Resolução na imprensa
oficial”, diz a resolução,
assinada pelo diretor geral da agência, Dalto Favero Brochi.
O último ajuste anunciado na tarifa de água
em Santa Bárbara ocorreu em junho de 2019,
com alta de 8,26% nas
contas dos barbarenses.

SUMARÉ
De acordo com a BRK
Ambiental, o reajuste em
Sumaré leva em consideração o percentual de
3,14%, referente ao período de outubro de 2019
a setembro de 2020 , e sobre este valor, o percentual de 10,25%, relativo
ao período de outubro de
2020 a setembro de 2021.

HORTOLÂNDIA

DENÚNCIA NA SAÚDE

Investigação contra prefeito prossegue
PAULO MEDINA
MONTE MOR

Por dois votos a um,
os vereadores que compõem a CP (Comissão
Processante) instaurada em 6 de dezembro
do ano passado para
apurar possíveis irregularidades na Saúde,
votaram nesta terça-feira (18), pelo prosseguimento das investigações ao prefeito
Edivaldo Brischi (PTB).
A CP tem poder de cassar o mandato do chefe
do Executivo.
Denúncia
contra
Brischi aponta pagamentos indevidos ao
Cismetro
(Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas),
responsável pelo atendimento médico no
município. O prefeito
nega.
A CP é formada pelos vereadores Nelson
Almeida (Solidariedade), presidente; Andrea
Garcia (PTB), relatora;

“Em ambos os casos,
levou-se em consideração o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo, o
IPCA IBGE dos períodos”,
informa a nota enviada
pela concessionária.
O último reajuste aplicado nos serviços de saneamento de Sumaré foi
de 7,55% e ocorreu em
março de 2021, referente

as recomposições inflacionárias não realizadas
em 2018 e 2019.
Na primeira faixa de
consumo, de 0 a 10m³,
da categoria residencial,
o valor a ser pago será de
R$ 58,80, ante os R$ 51,80
anteriores, para os clientes com abastecimento
de água e esgotamento
sanitário, considerando
coleta e tratamento de
esgoto.
A empresa disponibiliza ainda a opção de
Tarifa Residencial Social
para famílias de baixa
renda, que pode reduzir o valor da conta em
50% na primeira faixa de
consumo.
O benefício é concedido aos moradores a partir de critérios mínimos
previstos na resolução
da Ares-PCJ e a partir
de uma análise do CRAS
(Centro de Referência
de Assistência Social de
Sumaré.
Entre os critérios para
ter direito ao benefício
estão a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais e ter renda mensal per capita de
até meio salário-mínimo.

e o vereador Professor
Fio (PTB), membro.
A relatora opinou pelo
arquivamento da CP
alegando que a denúncia é infundada e que o
prefeito “ao tomar ciência dos fatos ocorridos
providenciou, de imediato, a exoneração do
secretário de saúde” e
“impediu pagamentos
duvidosos”.
Porém, em seus votos,
os
vereadores
Nelson Almeida e Professor Fio venceram a
relatora e aprovaram
o prosseguimento do
processo político-administrativo que investiga o prefeito.
“O denunciado limitou em sua defesa argumentar apenas que
o prefeito municipal
não incorreu em qualquer crime”, diz trecho
do voto dos parlamentares que apoiaram a
continuidade da CP. “O
denunciado não trouxe
aos autos documentos
comprobatórios (para
a defesa)”, completa.

Agora, uma nova reunião será convocada
entre os membros para
deliberação das próximas etapas de trabalho.
De acordo com a denúncia, o prefeito teria
autorizado pagamentos
ao consórcio de saúde
sem a devida prestação
de serviços. Ou seja,
médicos teriam recebido sem trabalhar em
uma UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) da
cidade.
Em dezembro, a instauração da CP foi
aprovada na Câmara
por 11 votos a 3.
O prazo para conclusão dos trabalhos é de
90 dias e se encerraria
em março.
A Prefeitura de Monte Mor informou, em
dezembro, que “as denúncias são improcedentes”. A reportagem
questionou o Executivo por um novo posicionamento diante do
prosseguimento da CP.
O Executivo enviou a
seguinte nota:

“O prefeito de Monte Mor, Edivaldo Brischi, reitera a confiança
que tem na verdade e
na justiça, pois sempre
prezou pela ética e pela
idoneidade na lida privada e pública. Ele sabe
e espera, que todo o
processo movido contra
sua administração, pela
CP da câmara de vereadores chegará a essa
verdade e, desse modo,
mostrará que tudo foi
feito com compromisso
técnico e lisura. Lembrando, que em 2021,
uma das grandes vitórias da atual administração, foi que o número de apontamentos do
Tribunal de Contas para
Monte Mor, teve uma
redução de quase 85%,
comparadas ao último
ano da gestão anterior.
São números que apontam uma redução significativa e mostra que a
gestão Edivaldo Brischi
está no rumo certo, fazendo o uso correto e
responsável da arrecadação pública”.

Prefeitura interdita
rua hoje para obras
Na manhã desta sexta-feira (20), a Prefeitura de
Hortolândia interditará
a passagem de veículos,
pedestres e bicicletas na
Rua Benjamin Constant,
ao lado da lagoa do Jardim
Amanda, no trecho entre
a Rua Casemiro de Abreu
e a Rua Dante Oliveira. De
acordo com a Secretaria
de Mobilidade Urbana, a
passagem na via ficará fechada por tempo indeterminado para a realização
de obras no pavimento.
Segundo a Secretaria
de Obras, as ações acontecem para fortalecer a
estrutura da via, recuperando danos no asfalto
causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Em
alguns trechos, será necessária a troca do asfalto.
“Devido a complexidade da obra, deixaremos a
via interditada por tempo indeterminado para
a realização do trabalho.
Pedimos a colaboração
de motoristas, pedestres
e ciclistas para respeitar
o bloqueio e não passar

pelo local interditado”,
explica o gerente de operações da Secretaria de
Mobilidade Urbana, José
Eduardo Vasconcellos.
O motorista que estiver em um lado da lagoa
e precisar atravessar ao
outro lado, deve fazer o
trajeto pela Rua Duque de
Caxias, até a liberação do
tráfego.
Para salvar vidas no
trânsito, a prefeitura realiza, desde 2017, uma série
de ações, que vão de atividades educativas com
motoristas e pedestres,
reforço na sinalização, até
a implantação de radares
controladores de velocidade, principal medida
adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade.
Os dispositivos começaram a funcionar em janeiro de 2019.
Além disso, a cidade recebe, periodicamente, um
mutirão de Tapa-Buraco
em todas as regiões.
| DA REDAÇÃO

CIDADES

Sexta, 21 de Janeiro de 2022

04

AMERICANA

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

CLIMA QUENTE
A participação dos representantes da Sancetur,
concessionária responsável pelo transporte urbano em
Americana, na sessão desta quinta-feira (20) da Câmara
da cidade começou em clima quente. Um dos proprietários da empresa presente, Marcos Chedid, e o vereador
Gualter Amado (Republicanos) deram início ao debate
trocando gritos entre eles. Chedid se incomodou com
Amado quando o vereador perguntou se ele era o proprietário de fato da Sancetur. A empresa é, na verdade,
da mãe de Chedid, que atua por procuração. A troca de
farpas durou cerca de 15 minutos.

CLIMA QUENTE (2)
A Sancetur não havia confirmado ao setor de Comunicação da
Câmara de Americana que compareceria ou não à convocação
e, com isso, os vereadores foram pegos de surpresa. Nenhum
deles sabia da presença dos representantes da empresa na
primeira sessão do ano e, segundo alguns, não puderam se
preparar tecnicamente para inquirir os convidados. O empresário Marcos Chedid afirmou que, não ter negado o convite, seria a
confirmação de comparecimento.

“ESCOLA MELHOR”
Os vereadores aprovaram por unanimidade, em primeira
discussão, o projeto de lei que institui o Programa “Escola
Melhor”, durante a primeira sessão do ano, realizada nesta
quinta-feira (20). De autoria dos vereadores Fernando da
Farmácia (PTB), Gualter Amado (Republicanos), Leco Soares
(Podemos) e Lucas Leoncine (PSDB), o objetivo da proposta é
criar mecanismos legais para incentivar pessoas, sociedade civil
organizada e empresas a colaborarem com as escolas públicas
municipais e facilitar a manutenção, reforma, ampliação ou até
mesmo a compra de equipamentos e de serviços para serem
utilizados nos estabelecimentos de ensino, através de parcerias
entre pessoas físicas e jurídicas com as escolas.

“ESCOLA MELHOR” (2)
O programa contempla a doação de recursos materiais como
equipamentos e livros; o patrocínio de manutenção, conservação, reforma e ampliação das unidades; a disponibilização
de banda larga, equipamentos de rede wi-fi e de informática,
como computadores, notebooks, tablets, roteadores e antenas,
e outras ações indicadas pela direção da escola.

APROVADOS
Também foram aprovados por unanimidade os projetos que
declaram de utilidade pública municipal a Associação Semear,
de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSDB), e a Acofam
(Associação Comunidade da Família), de autoria do vereador
Marcos Caetano (PL), esta última em segunda discussão. Os
vereadores aprovaram ainda a proposta que obriga os estabelecimentos comerciais, supermercados, varejistas, atacadistas
de venda de alimentos e produtos domésticos a posicionarem o
monitor das caixas registradoras de forma visível e sem obstáculos aos consumidores, de autoria do vereador Thiago Brochi.

VETO DERRUBADO
Os vereadores rejeitaram por unanimidade o veto do prefeito
Chico Sardelli (PV) ao projeto de lei que proíbe instituições
financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro e cartão de crédito consignado com idosos, aposentados e
pensionistas, de autoria do vereador Vagner Malheiros (PSDB).
A proposta havia sido aprovada pela Câmara em outubro do
ano passado e estipula multa de R$ 200 mil para a instituição
que descumprir a determinação. Uma lei com texto parecido foi
sancionada pelo governador João Doria (PSDB), em dezembro.

Número de passageiros
caiu 44%, diz Sancetur
Empresário da Sou Americana afirma na Câmara que não está tendo lucro
Câmara de Americana/ Divulgação

RENATO PEREIRA
AMERICANA

O número de passageiros que utilizam ônibus
urbanos em Americana
teve uma queda de 43,9%
durante a pandemia, em
relação ao período pré-crise sanitária. A afirmação
foi feita pelo empresário
Marcos Chedid, representante da Sou Americana,
do Grupo Sancetur (Santa
Cecília Turismo), concessionária responsável pelo
transporte coletivo na cidade, durante participação
na sessão da Câmara desta
quinta-feira (20).
Segundo Chedid, antes
do início da pandemia a
Sou Americana transportava cerca de 32 mil passageiros por dia, aproximadamente 14 mil a mais
do que as 17.943 pessoas
transportadas pela Sou
Americana na última quarta-feira (19). “Hoje, não estamos tendo lucro (com a
operação em Americana)”,
disse o técnico da empresa, Claudinei Castanha.
Segundo Chedid, a pandemia e a queda drástica
no número de passageiros seriam as justificativas
para o menor número de

CHEDID | Empresário foi à Câmara ontem explicar sistema

ônibus em circulação. Ele
afirma que, atualmente, de
70% a 85% da frota está em
circulação para transportar 50% dos passageiros
previstos.
O contrato assinado
entre a Prefeitura de Americana e a Sancetur, válido por 15 anos, prevê a
circulação de 65 carros,
mas a empresa possui 54
veículos oferecendo o serviço em dias úteis, 24 aos
sábados e apenas 18 aos
domingos.
“O número de passageiros pagantes, ontem
(quarta-feira) foi de 13.409

e outros 4.500, mais de 30%
de graça. No sábado (15),
foram 6.591 passageiros e
no domingo (16) 1.849. O
que eu quero é que vocês
que nos ajudem a levar
para a prefeitura a linha e
o horário que tem dificuldades” pediu Chedid aos
vereadores.
CRÍTICAS
Questionado mais de
uma vez pelos vereadores
sobre relatos de veículos
em uso com má conservação, Chedid não respondeu.
No ano passado, a San-

Empresa fala em ‘reequilíbrio’ do contrato
Durante participação
na sessão da Câmara de
Americana nesta quinta-feira (20), um dos
proprietários do Grupo
Sancetur (Santa Cecília Turismo), Marcos
Chedid, e o responsável técnico da empresa,
Claudinei
Castanha,
da qual faz parte a Sou
Americana, indicaram
que pretendem sugerir
o “reequilíbrio” do contrato assinado com a
Prefeitura pelo serviço.
“É importante dizer
que o contrato prevê
três formas para o reequilíbrio. Uma é o reajuste anual, com base
na variação de preços
dos insumos. É uma formula que chamamos de
paramétrica, a variação
do diesel no período e o
restante pela inflação, de
10,16%. Só preço do diesel teve aumento de 65%,
no ano passado, mais
9%, deste mês, e a tendência é aumentar mais
ainda. Tudo isso teve um
impacto muito grande.
Nós podemos dar agora

entrada com pedido de
reajuste. Mas o contrato
prevê também duas formas de revisão: a ordinária, quando há algum
fator em desequilíbrio,
como a criação de um
imposto; ou extraordinária, por força maior,
que é o caso agora com
a pandemia”, explicou
Castanha.
Castanha explicou que
o IPK (índice de passageiros por quilômetro),
usado para calcular a
chamada tarifa técnica,
remuneração da empresa pelo serviço, no momento do contrato era
de 1,1, ou seja, previa-se
503 mil passageiros pagantes e 470 mil quilômetros rodados, número
que sofreu impacto com
os efeitos da pandemia.
“De setembro para cá,
teve uma pequena recuperação, com 300 mil pagantes rodando 300 mil
quilômetros. A questão é
que estamos oferecendo
um serviço com cerca de
80% da frota anterior à
pandemia e transportan-

do 50%. Não sabemos
como vai ficar a perspectiva dos próximos meses
com a Ômicron”, disse.
“Se não houver alguma
forma de subsídio ou desoneração, vai ficar cada
vez mais inviável”, completou.
A Prefeitura de Americana já paga à Sancetur
um subsídio de R$ 0,55
por passagem, com teto
de R$ 150 mil mensais.
A medida foi tomada
no segundo semestre do
ano passado para evitar
o reajuste da tarifa aos
passageiros, hoje de R$
4,70. O valor estipulado
no processo licitatório
realizado na gestão anterior previa tarifa de R$
5,40.
Questionada, a Prefeitura de Americana
afirmou que não prevê
reajuste de tarifa aos passageiros no momento.
Já o aumento do valor
do subsídio pago à Sancetur estaria em estudo,
mas dependeria da disponibilidade financeira
do município.
| RP

cetur foi alvo de críticas
de usuários do serviço por
disponibilizar um número
menor de veículos em circulação e atraso no horário
das linhas oferecidas.
Em dezembro, parte
dos funcionários da empresa promoveram uma
paralisação em razão de
atraso no pagamento de
13º salários e por denúncias de supostas práticas
trabalhistas ilegais. Segundo os funcionários, a
empresa estaria recontratando os colaboradores
por meio de uma terceira
empresa.
O episódio fez com que
o presidente da Comissão
de Meio Ambiente, Transporte e Comunicação da
câmara, o vereador Léo da
Padaria (PV), anunciasse
a convocação de representantes da empresa na
Câmara para esclarecer o
tema.
Sobre o atraso no pagamento dos funcionários,
Chedid afirmou que houve
um problema no sistema
bancário, e o pagamento
foi regularizado assim que
possível. Já sobre as ilegalidades trabalhistas ele disse
que a empresa atua dentro
dos limites legais.

Usuário terá
aplicativo, diz
concessionária
De acordo com o
diretor de TI (Tecnologia da Informação)
da Sancetur, Fábio
Bortolato, a empresa
está em fase final de
desenvolvimento de
um aplicativo de celular para que usuários
possam acompanhar
informações sobre as
linhas de ônibus em
Americana.
Bortolato afirmou
que, em 30 dias, deve
disponibilizar o protótipo do aplicativo à
Utransv (Unidade de
Transporte e Sistema
Viário) para que seja
testado.
“O aplicativo já está
com todos os pontos
de ônibus da cidade
mapeados. Agora estamos com os carros
fazendo os itinerários
com GPS para fazer o
apontamento de parada”, explicou.
| RP

CIDADES
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S. Bárbara vai exigir
comprovante para
terceira dose da vacina
Cidade diz estar imunizando “milhares de pessoas de
cidades vizinhas” e adota comprovação de endereço
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A partir da próxima segunda-feira (24), quem for
receber a dose adicional da
vacina contra a Covid-19
em Santa Bárbara d’Oeste
deverá apresentar comprovante de endereço, ou
cartão SUS (Sistema Único
de Saúde), ou o cartão que
comprove que a segunda
dose da vacina foi aplicada
na cidade.
A medida, anunciada pela prefeitura nesta
quinta-feira (20), busca
priorizar a vacinação dos
barbarenses, coibindo a
aplicação em cidadãos que

não residem na cidade.
Embora não fale em
números, a prefeitura diz
que a rede municipal
barbarense tem atendido

Medida anunciada
nesta quinta-feira
vale a partir de
segunda (24)
pessoas de fora, principalmente porque não adota
agendamento obrigatório.
“De acordo com estudo
da Secretaria de Saúde,
Santa Bárbara d’Oeste tem

COVID-19

recebido milhares de pessoas de cidades vizinhas,
onde há a necessidade do
agendamento da vacinação. Com isso, prejudica-se todo o planejamento
da campanha de imunização, já que cada município
deve e se organiza para o
atendimento da sua população, com o devido
dimensionamento estrutural e de mão-de-obra”,
justifica a prefeitura, em
nota emitida nesta quinta.
Em caso de dúvidas gerais sobre a vacinação, o
contato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, deve
ser feito pelo telefone (19)
3455-1654.

SANTA BÁRBARA | Campanha prossegue em 13 unidades de saúde da cidade

A VACINAÇÃO EM SANTA BÁRBARA
Em Santa Bárbara d’Oeste a campanha de imunização ocorre nos seguintes locais e horários:
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h
• UBS do Linópolis (Centro de Saúde II)
• UBS do São Fernando
• UBS do 31 de Março
• UBS do Jardim Esmeralda
• UBS do Cruzeiro do Sul
• UBS do Planalto do Sol 2
• UBS Regional Zona Sul

• UBS do São Francisco
• UBS do Mollon
• UBS do Jardim Laudissi/Romano
• UBS do Grego/Furlan
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30
• UBS do Jardim Europa
• UBS da Cidade Nova

ESTELIONATO

IMUNOSSUPRIMIDOS

TRT-15 suspende
PF cumpre mandados
Americana começa a
atividades presenciais aplicar 4ª dose da vacina em operação na região
Em decorrência do avanço dos casos de Covid-19, o
TRT-15 (Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região),
sediado em Campinas e
responsável por apreciar
ações e demandas trabalhistas de toda a região,
anunciou a suspensão, até
o dia 4 de fevereiro, das
audiências e atendimento
presencial. Estão suspensas
também audiências híbridas nas unidades administrativas e judiciárias do
TRT-15.
Os prazos de processos
físicos e eletrônicos seguem
correndo normalmente,
segundo a assessoria do tribunal.
“Situações de urgência
serão avaliadas pelos magistrados, considerando as
normas institucionais vigentes e as peculiaridades
que os casos exigirem, de

modo a evitar prejuízos às
partes, aos advogados e aos
demais interessados, que
deverão priorizar a utilização do Balcão Virtual. As
unidades da 15ª permanecerão abertas e em funcionamento, mediante regime
de rodízio de servidores e
trabalhadores terceirizados”, informou o órgão.
A decisão considerou a
deliberação do Grupo de
Trabalho Regional que trata
da implementação e acompanhamento das medidas
de retorno gradual ao trabalho presencial, em reunião realizada na terça-feira (18). Também levou em
conta o aumento da contaminação pela covid-19,
bem como a sobrecarga
do sistema de saúde com
a constatação do aumento
de internações.
| DA REDAÇÃO
Divulgação

JUSTIÇA DO TRABALHO | Sem audiências presenciais

Prefeitura de Americana / Divulgação

AMERICANA | Agendamento aberto para 4ª dose
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Prefeitura de Americana iniciou nesta quinta-feira (20) a aplicação
da quarta dose da vacina contra Covid-19 para
pessoas imunossuprimidas.
Com a decisão, estão
aptas a receber a vacina
pacientes com insuficiência grave, em tratamento de quimioterapia,
transplantados que usam
remédios imunossupressores, pessoas com aids
e que tomam corticoide
continuamente, além de
quem faz hemodiálise ou
tem doenças inflamatórias crônicas.
Além disso, é necessário ter tomado a dose de

reforço há quatro meses.
O agendamento, obrigatório, deve ser feito pela
internet, no site www.
saudeamericana.com.br.
A campanha na cidade prossegue, mediante agendamento, com
aplicação da primeira
dose em crianças de 5
a 11 anos com comorbidades ou deficiência
permanente e qualquer
pessoa com 12 anos
ou mais. Para segunda
dose, qualquer pessoa
que já esteja no prazo;
e terceira dose (dose
adicional) em qualquer
pessoa que já tenha
pelo menos quatro meses que recebeu a segunda dose ou dois meses que recebeu a dose
única.

AGÊNCIA BRASIL
SÃO PAULO

A Polícia Federal (PF)
deflagrou na manhã desta
quinta-feira (20) operação
para aprofundar investigação envolvendo crimes
de estelionato, uso de documento falso e ocultação
de capitais que chegam a
R$ 300 mil. Foram cumpridos seis mandados de
busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal
de Campinas.
Todos os mandados foram cumpridos na casa
de pessoas físicas ligadas
às contas usadas para espalhar o dinheiro. Três
mandados foram na capital paulista, dois em Americana e um em Sumaré.
Os nomes e endereços,
contudo, não foram divulgados até o fechamento
desta edição.

Investigações da Operação Obducto tiveram
início com informações
fornecidas por uma corretora de investimentos
que identificou o roubo
de identidade de uma
de suas contas. Alguns
dos investigados já têm
registro criminal envolvendo outros crimes de
estelionato.
Segundo a PF, o dinheiro desviado da conta
foi enviado para contas
abertas na Caixa Econômica Federal e no Banco
do Brasil com uso de documentos falsos. “Dessas
contas, foi pulverizado
para mais seis contas em
diversos bancos e cidades
no estado de São Paulo”,
diz a PF em nota.
As penas previstas para
os crimes investigados somadas podem chegar a 21
anos de prisão.
Divulgação

POLÍCIA FEDERAL | Operação mira alvos na região
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Anvisa libera e SP vacina criança com CoronaVac
Após aval da agência, Governo do Estado divulga calendário para imunizar público de 6 a 11 anos com a vacina
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O governador de São
Paulo, João Doria (PSDB),
anunciou nesta quinta-feira (20) que, com a liberação do uso da vacina
CoronaVac contra a Covid-19 em crianças e adolescentes, a imunização
desse público começará
“imediatamente” no estado. O plano do governador é vacinar todas as
crianças com a primeira
dose em, no máximo, três
semanas.
Até agora, apenas
crianças de 11 anos,
com comorbidades, indígenas e quilombolas
estavam sendo vacinadas. Com a liberação da
CoronaVac pela Anvisa
(Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), decidida nesta quinta pelo
órgão, o estado de São
Paulo começa a imunizar crianças com idade
entre 9 e 11 anos sem
comorbidades e de 6 a
11 anos com comorbidades, deficiências, além
de quilombolas e indígenas.
O Instituto Butantan
— que produz o imunizante — informou que 4
milhões de doses já ficam
no estado, ainda que o
Ministério da Saúde não
tenha decidido comprar
o estoque. A distribuição
deste primeiro lote já começou ontem mesmo. De
acordo com o secretário

estadual da Saúde, Jean
Gorinchteyn, todos os 645
municípios paulistas devem receber as doses até
esta sexta (21).
O diretor do Butantan,
Dimas Covas, afirmou que
mais 4 milhões de doses
devem ser liberadas também para São Paulo na
semana que vem. Sete milhões ficam à disposição
do Ministério da Saúde,
que ainda não confirmou
a intenção de comprar a
CoronaVac para vacinar
crianças e adolescentes.

Aprovação da vacina
do Butantan pela
agência nacional foi
por unanimidade

“São Paulo começou
hoje [20] imediatamente
a vacinação e está preparado para vacinar 250 mil
crianças a partir de amanhã [21] no sistema público de saúde”, disse Doria,
em entrevista na Escola
Estadual Brigadeiro Faria Lima, em Perdizes, na
zona oeste da capital.
Caetano de Jesus Martins Moreira, de 9 anos,
foi a primeira criança a ser
vacinada nesta quinta, e
disse que não teve medo.
“É só uma picada”, afirmou.
Sua avó comemorou
a aplicação da primeira
dose. “Estou muito emo-

cionada de ver ele (sic)
se vacinar. Viva a vida”,
comentou Magnólia. Ao
todo, cem crianças foram
vacinadas na escola. Depois de Caetano, o governo promoveu a vacinação
dos alunos Camila Pastore, Yuri Paixão, Ana Beatriz
Garcia Leite, Yasmin Paixão, Iotan Youssef e Luiza
Murilo.
“Não precisamos de autorização do Ministério da
Saúde para começar a vacinar, especialmente desse ministério. Aqui não há
processo de protelação,
que duvida de vacinas,
duvida que temos uma
pandemia. Aqui acreditamos na ciência, vacina e
vida”, completou o governador, que se autointitula
“pai da vacina” e deve disputar a Presidência da República com o presidente
Jair Bolsonaro (PL), nas
eleições de outubro. São
os municípios que determinam o calendário exato
da vacinação, de acordo
com a chegada dos lotes
de CoronaVac, mas o governo estadual já apresentou um plano para a
imunização de crianças.
ANVISA
A Diretoria Colegiada
da Anvisa aprovou por
unanimidade o uso emergencial da vacina CoronaVac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O
voto dos diretores segue
a recomendação da área
técnica.

Divulgação / Governo do Estado de SP

PICADINHA | Caetano Martins Moreira, de 9 anos, foi a 1ª criança vacinada com CoronaVac

O pedido do Instituto
Butantan era para utilizar as doses em crianças
a partir de 3 anos. No entanto, a agência reguladora entendeu que não
existem dados suficientes
para reduzir a vacinação
contra a Covid-19 até
essa idade. A avaliação
também veta o uso do
imunizante em crianças e
adolescentes imunocomprometidos.
O gerente-geral de Medicamentos e Produtos
Biológicos da Anvisa,
Gustavo Mendes, que fez
a apresentação da área
técnica antes da votação,
explicou que a ampliação da faixa etária para 3

CALENDÁRIO DA CORONAVAC
Veja o calendário da vacinação divulgado pelo estado:
20 a 30 de janeiro: crianças com comorbidades, indígenas, quilombolas de 6 a 11 anos, e crianças de 9 a 11 anos (público-geral)
31 de janeiro a 10 de fevereiro: crianças de 6 a 8 anos e com comorbidades
- O intervalo entre a primeira e a segunda doses para quem tomar
a CoronaVac é de 28 dias.

a 5 anos poderá ser feita
quando houver mais dados disponíveis.
Um dos estudos usados
para a análise foi da vacinação no Chile, que tem
resultado preliminar de

efetividade na população
de 6 a 16 anos. As evidências científicas disponíveis sugerem que há benefícios e segurança para
a utilização da vacina na
população pediátrica.

CORONAVÍRUS

LENÇÓIS PAULISTA

Média móvel de casos de Covid bate recorde

Vacina não causou reação
em criança, conclui Saúde

O Brasil registrou, nesta quinta-feira (20), o segundo pior dia desde o
início da pandemia de
Covid-19 em registros de
casos, com 168.060 infecções documentadas. Isso
acontece após dois dias
consecutivos de recordes
de casos. Nesta quarta
(19), foram 205.310 casos
registrados, enquanto na
terça (18) foram 132.254
infecções documentadas.
A média móvel de casos também atingiu o
recorde de toda a pandemia e agora é de 110.442
infecções por dia. Nesta
quinta, foram registrados 324 óbitos e a média
móvel chegou a 235 vidas
perdidas por dia. Com os
dados desta quinta, o país
chegou a 622.251 vidas
perdidas e a 23.588.921

Arquivo / TodoDia Imagem

DADO | País teve segundo pior dia desde início da pandemia

pessoas infectadas pelo
Sars-CoV-2 desde o início
da pandemia.
VACINAÇÃO
Os dados da vacinação
contra a Covid-19 estão
afetados pelo ataque hacker ao sistema do Ministé-

rio da Saúde, ocorrido em
dezembro, com diversos
estados sem atualização.
De toda forma, as informações foram ao menos
parcialmente atualizadas
em 15 estados e no Distrito Federal.
Nesta semana, o consór-

cio de veículos de imprensa atualizou os números
de população brasileira
usados para calcular o
percentual de pessoas vacinadas no país. Agora, os
dados usados são a projeção do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística) para 2022. Todos os números passam a
ser calculados de acordo
com esses valores, inclusive os do ano passado.
Por isso, os percentuais
de pessoas vacinadas podem apresentar alguma
divergência em relação
aos números publicados
anteriormente.
O
Brasil
registrou
1.370.032 doses de vacinas contra Covid-19, nesta quinta-feira, de acordo
com dados das secretarias
de Saúde.
| FOLHAPRESS

A Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo
concluiu nesta quinta-feira (20) que a vacina contra
a Covid-19 não foi a causa
de uma parada cardíaca em uma criança de 10
anos, notificada em Lençóis Paulista (SP). Ela havia recebido o imunizante
da Pfizer, indicado para
sua faixa etária.
O evento adverso pós-vacinação foi descartado
após análise do Centro de
Vigilância Epidemiológica da pasta, realizada por
mais de dez especialistas.
“Não existe relação causal entre a vacinação e o
quadro clínico apresentado, portanto, o evento adverso pós-vacinação está
descartado”, diz a conclu-

são do relatório.
A análise apontou que
o episódio foi desencadeado por uma doença
congênita rara, até então
desconhecida pela família. A criança já teve o
quadro revertido e ainda
se encontra hospitalizada,
mas estável.
Um ponto que chamou
a atenção dos especialistas foi o curto intervalo
entre a vacinação e o início dos sintomas - menos
de 12 horas. O tempo decorrido não sustentaria a
hipótese de uma miocardite desencadeada pela
vacinação, segundo a investigação. Em nota, a Secretaria da Saúde diz que
reforça a importância da
vacinação.
| FOLHAPRESS

BRASIL+MUNDO
ELEIÇÕES 2022

GOVERNO

Bolsonaro visita Suriname para
negociar acordos bilaterais
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao
Suriname na tarde desta quinta-feira (20). A
visita oficial tem o objetivo de acertar acordos bilaterais em áreas
como energia, infraestrutura, segurança e defesa com o presidente
do país vizinho, Chandrikapersad Santokhi.
As informações são da
Agência Brasil.
O avião da Força Aérea Brasileira que transportou o presidente
pousou na capital surinamesa, Paramaribo,
por volta das 13h. Após
ser recepcionado, Bolsonaro se deslocou para
o palácio presidencial
onde participa de um
almoço com Santokhi e

o presidente da Guiana,
Irfaan Ali, para discutir
projetos de interesse
comum.
O líderes devem discutir também agendas
nas áreas de comércio,
investimentos,
segurança, defesa, cooperação técnica e questões
da pauta regional. Na
sexta-feira (21), Bolsonaro fará uma visita
à capital da Guiana,
Georgetown.
De acordo com o Ministério das Relações
Exteriores, a viagem
presidencial faz parte
da retomada do diálogo
estratégico entre os três
governos e de perspectivas de maior desenvolvimento econômico
e social no Suriname e
na Guiana, impulsionado pelas descobertas recentes de petróleo e gás.
Arquivo / TodoDia Imagem

VISITA | Bolsonaro chegou ao Suriname nesta quinta

ECONOMIA

Governo prepara PEC para
baixar preço de gasolina e luz
O governo Jair Bolsonaro (PL) prepara uma PEC
(proposta de emenda à
Constituição) para autorizar a redução de tributos sobre combustíveis
e energia elétrica, uma
tentativa de dar alívio ao
bolso dos consumidores
em ano eleitoral.
A escolha da PEC como
instrumento é uma maneira de passar por cima
das restrições impostas
pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), que
exige nesses casos a elevação de outro tributo
para compensar a perda
de arrecadação.
Caso o governo decidisse zerar alíquotas de
PIS/Cofins sobre gasolina, diesel e etanol, por
exemplo, o impacto na
arrecadação seria da ordem de R$ 50 bilhões ao
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ano, segundo fontes do
governo informaram à
reportagem. Sob as regras
atuais, o governo teria
de elevar outros tributos
para compensar a perda
de receitas.
Em 2018, no governo
Michel Temer (MDB), e
em março e abril de 2021,
já na atual gestão, medidas de redução da carga
tributária sobre o diesel
foram
acompanhadas
por elevação de tributos
para outros setores.
As medidas para reduzir a tributação sobre
combustíveis têm sido
discutidas entre Bolsonaro e auxiliares no Palácio
do Planalto.No início desta semana, o tema também foi debatido por Bolsonaro em uma reunião
com os ministros.
| FOLHAPRESS

PT e PSB pedem mais prazo
para formalizar federação
Partidos consideram data de 1º de março, definida pelo TSE, muito apertada
Divulgação

JULIA CHAIB
FOLHAPRESS

Em meio a impasses
regionais, as direções do
PT e do PSB reuniram-se
pela primeira vez em 2022
e decidiram encaminhar
ao TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) um pedido de
ampliação de prazo para
que possam fechar uma
eventual federação partidária. A corte definiu que
os partidos devem apresentar até 1º de março solicitações para formarem
as federações.
O prazo é considerado
exíguo pelas siglas, que
ainda precisam resolver
pendências sobre candidaturas em alguns estados. A federação obrigada
os partidos que se federarem a atuar de forma
conjunta por quatro anos,
tanto em nível nacional,
como estadual e municipal, sob pena de sofrerem
punições.
Para fechar a federação, o PSB quer que o PT
apoie seus candidatos em
ao menos cinco estados:
São Paulo, Pernambuco,
Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro
e Acre.
O estado mais problemático é São Paulo.
Nem o PT está disposto a abrir mão da can-

REUNIÃO | Paulo Câmara, Carlos Siqueira, Gleisi Hoffmann e o deputado Paulo Teixeira

didatura de Fernando
Haddad (PT-SP), nem o
PSB abrir mão de lançar
Márcio França (SP). Nos
outros estados, existem

Siglas ainda
precisam resolver
pendências sobre
candidaturas

maiores chances de haver acordos. Por isso, as
siglas querem prazo pelo
menos até junho para

requisitarem a formação
da federação. Tanto Gleisi como o presidente do
PSB, Carlos Siqueira, argumentam que o período
aprovado anteriormente
pelo Congresso Nacional
era maior.
De acordo com a lei
aprovada pelo Legislativo,
as federações poderiam
ser solicitadas ao TSE até
cerca de dois meses antes
das eleições, que são realizadas em outubro.
A decisão de pedir ampliação do prazo ocorreu
após encontro entre Gleisi, Siqueira, o deputado

federal Paulo Teixeira
(PT-SP), o governador
Paulo Câmara (PSB-PE) e
o ex-governador paulista
Márcio França (PSB-SP).
“O tempo da política
não pode ser pressionado
pela burocracia. A gente espera que o TSE seja
bastante sensível”, disse
a presidente do PT, Gleisi
Hoffmann.
No encontro, os partidos buscaram aparar
arestas sobre impasses
estaduais e definiram um
cronograma de reuniões
para acertar os ponteiros
regionais.

SÃO PAULO

Chuva alaga vias e provoca queda de árvores
Reprodução

A forte chuva registrada nesta quinta-feira (20)
na capital paulista e na
região metropolitana resultou em alagamentos e
queda de árvores, assim
como ocorreu na quarta (19). No fim da tarde
desta quinta (20), a rodovia Régis Bittencourt, na
região de Embu das Artes, ficou interditada por
quase meia hora.
Segundo a Arteris, que
administra a rodovia,
todas as pistas ficaram
completamente tomadas
pela água na altura do
km 277, sentido Curitiba
(PR), provocando cerca
de quatro quilômetros de
congestionamento.
Ainda na região de
Embu das Artes, na altura do km 283, sentido
capital, uma das faixas
ficou alagada, também
por cerca de meia hora.

ÁGUA | Forte chuva que caiu sobre a capital paulista deixou pontos de alagamentos

Isso provocou lentidão
de quatro quilômetros.
O trânsito voltou a fluir
nos trechos, ainda segundo a concessionário,
por volta das 17h.
Em Osasco, a rua Joaquim Matos ficou alagada e pessoas ficaram
presas em um veículo,

segundo os bombeiros,
que não confirmaram
o número total de indivíduos ilhados. Outros
pontos do município
também registraram alagamentos.
Na capital, até as 16h45
desta quinta, houve 40
quedas de árvores. Tam-

bém foi registrado um
desmoronamento pela
corporação, no Itaim Bibi
(zona oeste), sem vítimas
As vias da cidade acumularam 15 pontos de
alagamento, segundo o
Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).
| FOLHAPRESS
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Investigação acusa Bento 16 de
omissão em caso de pedofilia
Relatório acusa papa emérito de encobrir abusos contra crianças na Alemanha
Reprodução

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Um relatório independente publicado nesta
quinta-feira (20) acusa o
papa emérito Bento 16 de
encobrir casos de abusos
sexuais contra crianças
na Igreja Católica da Alemanha. Arcebispo de Munique e Freising de 1977
e 1982, Joseph Ratzinger
– nome de Bento 16 – não
teria impedido que um
padre abusasse de quatro
meninos, de acordo com
os autores do relatório.
“Ele sabia dos fatos”,
afirmou Martin Pusch,
que fez parte da apuração, segundo a CNN americana. “Acreditamos que
ele pode ser acusado de
má conduta em quatro
casos. Dois deles são relacionados a abusos cometidos durante a sua gestão
e punidos pelo Estado.
Em ambos os episódios,
os perpetradores seguiram ativos no cuidado
pastoral”, disse o advogado, do escritório Westpfahl Spiker Wastl.
A investigação foi encomendada pela arquidiocese e contabilizou
ao menos 497 vítimas de
abuso,
principalmente
jovens do sexo masculino, entre os anos de 1945

ACUSAÇÃO | Bento 16 nega responsabilidades nos casos

e 2019. O número, apesar
de escandaloso, pode ser
ainda maior, já que os
investigadores apontam
que pode haver centenas
de outros casos que nunca foram denunciados.
Parte da tarefa dos advogados
responsáveis
pelo relatório era descobrir que autoridades da
igreja estavam cientes dos
episódios de violência e
quais medidas, se alguma, foram tomadas para
coibir a prática.

Por razões óbvias, houve especial interesse em
avaliar a conduta de Ratzinger durante os cinco
anos que ele passou à
frente de arquidiocese.
“Em um total de quatro
casos, chegamos a um
consenso de que houve
uma omissão”, disse Pusch, acrescentando que o
papa emérito negou “estritamente” a responsabilidade em resposta às
acusações.
Os especialistas disse-

ram estar convencidos
de que Ratzinger tinha
conhecimento de que o
padre Peter Hullerman
praticou abusos por décadas sem ser incomodado. Em 1986, Hullermann
foi condenado a prisão
com possibilidade de suspensão condicional da
pena. Depois, foi transferido para outra cidade,
onde teria reincidido nos
abusos.
Apenas em 2010, o padre foi forçado a deixar a
vida eclesiástica. À época,
Bento 16 era papa e, em
resposta ao escândalo,
disse que nunca teve conhecimento do passado
de Hullermann – versão
que os investigadores
agora contestam.
Os porta-vozes de Bento 16 ainda não fizeram
comentários
públicos
sobre o relatório. Aos 94
anos, ele vive no Vaticano desde que abdicou da
posição de líder da Igreja Católica, em 2013. Ele
chegou a chefiar o principal braço doutrinário do
Vaticano, a Congregação
para a Doutrina da Fé,
que lidera as investigações sobre abusos sexuais
na igreja. Ele ocupou o
posto por quatro anos antes de assumir o papado
em 2005.

COVID NA ECONOMIA
MEDICINA

Equipe transplanta rins de porco Shoppings fecham 5,5 mil
em homem com morte cerebral lojas por falta de funcionário
Cirurgiões americanos
transplantaram com sucesso dois rins de porco
em um humano com
morte cerebral. Procedimento marcou um grande passo em décadas de
pesquisas para o uso de
órgãos de animais para
transplantes.
A operação foi realizada no último 30 de setembro em Jim Parsons,
57, de Huntsville (EUA),
que registrou um quadro de insuficiência em
seus dois rins. Os novos
órgãos foram adquiridos
de um porco geneticamente modificado.
Parsons estava com
morte cerebral diagnosticada e em suporte de
vida depois de ter sofrido
um traumatismo craniano devido a um acidente
numa corrida de motos.

08

Sem grandes expectativas quanto a sua recuperação, a família do
americano deu aval aos
especialistas para a realização do transplante.
Surpreendentemente, os
rins de porco transplantados filtraram sangue,
produziram urina e, o
mais importante, não
foram imediatamente
rejeitados por seu corpo.
Os órgãos permaneceram viáveis por 77 horas,
após o transplante na
Universidade do Alabama, em Birmingham.
Os resultados demonstram como o xenotransplante - transplante
de células vivas, tecidos
ou órgãos de uma espécie para outra - pode resolver a crise mundial de
escassez de órgãos.
| FOLHAPRESS

Mais de 5.500 lojas de
shoppings pelo país tiveram de fechar as portas
temporariamente
por
falta de funcionários contaminados com Covid
ou gripe entre os dias 14
e 20 de janeiro, segundo
levantamento da Abrasce (associação que reúne
shopping centers).
Outros mais de 5.000
lojistas vêm trabalhando com horário de funcionamento
reduzido
para driblar as equipes
desfalcadas. O volume
de estabelecimentos impactados por fechamento ou redução de horário
corresponde a aproximadamente 10% das 111 mil
lojas dos 600 shoppings
associados à entidade,
ainda segundo os dados
da Abrasce.
Mauricio Romiti, diretor na Nassau Empreen-

dimentos, que administra
shoppings como o Center
3, na avenida Paulista, em
São Paulo, diz que os shoppings estão tratando os
casos individualmente,
de acordo com cada cenário. “Muitas lojas não
têm funcionários para
cobrir o turno inteiro. Os
lojistas nesta situação estão reduzindo o horário
para abrir um turno. Muitas vezes, o proprietário
da loja está cobrindo o
funcionário”, diz Romiti.
Neste mês, a associação de lojas de shoppings
Ablos propôs reduzir o
horário de abertura dos
estabelecimentos
por
algumas semanas para
lidar com a falta de funcionários, mas foi contestada pela Alshop, outra
entidade do setor, que
abrange lojistas de maior
porte.
| FOLHAPRESS

Consulado do Brasil em Londres tenta
barrar boate de ‘striptease’ no prédio
O consulado do Brasil em Londres, na Inglaterra,
tenta impedir que uma boate de “striptease” seja
instalada no mesmo prédio em que o consulado
está localizado. Está previsto que a boate
funcione no térreo e no subsolo do edifício, o que
resultará em compartilhamento de instalações
do posto, como as saídas de emergência. Em um
comunicado enviado ao Ministério das Relações
Exteriores, em Brasília, o cônsul-geral em Londres,
Tarcísio Costa, informa ter solicitado formalmente à
subprefeitura de Westminster para que o pedido de
instalação do “estabelecimento de entretenimento
sexual” no prédio seja negado, com um parecer
elaborado por um consultor jurídico do consulado.
Segundo o comunicado enviado pelo cônsul-geral
ao Brasil, outros locais da vizinhança em Londres
também se opõem à abertura “desse ramo de
atividade” no prédio. A boate, que com o nome de
“Sophisticats”, oferecerá show de “striptease” com
nudez completa de segunda a sábado.
Reprodução

LONDRES | A sede do Consulado do Brasil

Rússia anuncia exercícios da Marinha com
China e Irã em meio à crise na Ucrânia
A Rússia anunciou nesta quinta-feira (20) que
realizará exercícios com sua Marinha em janeiro
e fevereiro nos oceanos Atlântico, Ártico e
Pacífico, além do mar Mediterrâneo, em meio ao
aumento das tensões com países do Ocidente e
o temor de uma invasão da Ucrânia. De acordo
com o governo russo, a operação contará com
mais de 140 navios de guerra e de apoio e 60
aviões. Ao todo, 10 mil militares farão parte das
ações. Os exercícios ocorrerão em “águas e mares
adjacentes ao território russo” e em “zonas de
importância operacional nos oceanos do mundo”.
Moscou planeja ainda fazer manobras navais
com o Irã e a China, dois dos maiores adversários
dos EUA hoje. A previsão é a de que os exercícios
comecem na sexta (21) e durem três dias pelo
Oceano Índico. A crise começou após a Rússia
enviar 100 mil soldados para a fronteira.

Após chuvas, mais de 100 pontos de vias
de Minas Gerais seguem interditados
O estado de Minas Gerais continua às voltas com
os estragos que os temporais da virada do ano
causaram a sua malha rodoviária, a maior do país.
Embora as chuvas tenham perdido intensidade
em parte do território mineiro, ainda nesta
quinta-feira (20) há 103 pontos rodoviários onde
o tráfego de veículos está total ou parcialmente
interditado. Até as 10h desta quinta-feira, o
mapeamento das interdições em rodovias
federais, estaduais ou municipais que cortam
o estado apontava a existência de 17 pontos
por onde é impossível passar devido aos danos
estruturais e bloqueios. Outros 86 locais estão
parcialmente interditados, afetando o tráfego.
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RANKING IFFHS

SÃO PAULO

assume a 10 e
Palmeiras é eleito melhor Nikão
já se escala para jogo
time do mundo de 2021
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Pela primeira vez na história clube brasileiro figura na lista do órgão internacional
Cesar Greco/Palmeiras

O
meio-campista
Nikão deu sua primeira
entrevista coletiva pelo
São Paulo, nesta quinta-feira (20), no CT da
Barra Funda, em mais
uma da sequência de
apresentações oficiais
dos reforços tricolores.
Agora com a camisa 10,
o jogador admitiu que
o número é uma responsabilidade maior
e se escalou para a estreia do time tricolor
na temporada.
“Fico muito feliz. É
uma camisa que grandes craques tiveram a
honra de vestir, e eu sou
um cara privilegiado de
também poder vesti-la.
Camisa 10 de Raí, Zizinho, Pita, Pedro Rocha,
Hernanes? É uma ca-

misa de muito peso na
história desse clube. Sei
que é uma responsabilidade, mas venho para
fazer meu trabalho e
sei do que preciso fazer
com os companheiros,
no dia-a-dia, para ajudar o São Paulo a alcançar seus objetivos”, disse o meio-campista.
A camisa 10 do São
Paulo estava vaga desde
a saída de Daniel Alves,
que teve seu contrato
rescindido em setembro. Agora o novo dono
quer ressignificar o número para o torcedor
são-paulino e aparecer
já no primeiro jogo da
temporada, na próxima
quinta-feira (27), contra
o Guarani, pelo Campeonato Paulista. Aos
29 anos, Nikão assinou
contrato de ao menos
três temporadas
Rubens Chiri / saopaulofc

CAMPEÃO | Jogadores palmeirenses comemoram a conquista da taça da Copa Libertadores no ano passado

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Pela primeira vez na
história, um clube brasileiro é o vencedor do Club
World Ranking anual da
IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). O
Palmeiras foi quem conquistou esse feito.
O clube alviverde, que
ficou em segundo no
ranking de 2020, atrás do
Bayern de Munique, conquistou a Copa Libertadores em 2021 e somou o
maior número de pontos
do futebol mundial, 322.

Já o Chelsea, que também estará no Mundial
de Clubes ao lado do Palmeiras, está em quarto
lugar na lista.
Além do Palmeiras, o
Atlético-MG assumiu a
vice-liderança da lista
-com 313 pontos-, dando um salto enorme, já
que em 2020 estava no
147º lugar. Depois dos
brasileiros, o melhor clube europeu do ranking é
o Manchester City, com
300 pontos somados em
2021.
O clube alviverde se tornou o 16º clube a vencer
o Club World Ranking da

VEJA O TOP 10:
1 - Palmeiras (Brasil) - 322 pontos
2 - Atlético Mineiro (Brasil) - 313 pontos
3 - Manchester City (Inglaterra) - 300 pontos
4 - Chelsea (Inglaterra) - 289 pontos
4 - Flamengo (Brasil) - 289 pontos
6 - Dínamo Zagreb (Croácia) - 282 pontos
7 - Bayern de Munique (Alemanha) - 271 pontos
8 - Real Madrid (Espanha) - 262 pontos
9 - Ajax (Holanda) - 261 pontos
10 - Atlhetico Paranaense (Brasil) - 252 pontos

IFFHS. O maior vencedor
é o Barcelona, com cinco
prêmios, seguido de Real
Madrid, com quatro, Liverpool, com três, Bayern
de Munique, Manchester

United, Milan, Inter de
Milão, Juventus e Sevilla,
com dois, e Roma, Ajax ,
PSG, Valencia, Atlético de
Madri e Atlético Nacional
com um.

CAMISA 10 | Nikão admitiu a responsabilidade

INGRESSOS À VENDA

Fifa divulga preço dos jogos do Brasil na Copa
Lucas Figueiredo/CBF

ATRÁS DO GOL | Pacote mais barato sai por R$ 1.228,00

FOLHAPRES
SÃO PAULO

A venda de ingressos
para a Copa do Mundo de
2022, no Qatar, está aberta. O evento ocorrerá de
21 de novembro a 18 de
dezembro.
A Fifa iniciou a comercialização das entradas na
quarta-feira (19) no seu
site. O primeiro período
de vendas vai até o dia 22
de fevereiro.
Neste primeiro momento, os ingressos de
cada partida serão distribuídos por sorteio para

aqueles que demonstrarem interesse em assistir
ao jogo. Ou seja, não há
“ordem de chegada” para
garantir seu lugar. Não faz
diferença tentar comprar
mais cedo ou no último
dia de comercialização.
O sistema foi usado nas
últimas Copas. Já estão
disponíveis entradas para
todos os jogos, e a venda é
dividida entre residentes
do Qatar e não residentes.
É possível comprar bilhetes para partidas específicas ou pacotes.
Há três pacotes para
acompanhar a seleção

brasileira: um para os três
jogos da fase de grupos,
outro para a fase de grupos e as possíveis oitavas
de final, outro (com sete
duelos) da estreia até uma
eventual final.
Dentro dessas possibilidades, o combinado
mais barato (fase de grupos e atrás do gol) sai por
825 qataris (R$ 1.228), e o
mais caro (todos os sete
jogos na lateral do gramado), por 15.708 qataris (R$
23.300).
O ingresso individual
mais barato (atrás do gol
em uma partida da fase de

grupos) custa 250 qataris
(R$ 372). O mais caro (laterais do campo) da fase
de grupos, exceto a abertura, sai por 800 qataris
(R$ 1.191).
Para a abertura, as entradas individuais custam
de 1.100 a 2.250 qataris (R$
1.637 a R$ 3.349). Para a final, de 2.200 a 5.580 qataris
(R$ 3.275 a R$ 8.307).
Cada pessoa pode comprar até seis ingressos
para uma mesma partida. Também é possível
comprar pacotes para ir a
jogos em quatro estádios
diferentes.

ESPORTES
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PRÉ-TEMPORADA
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians
faz treino
com reservas
Técnico poupou os titulares que
atuaram no jogo-treino de quarta
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Corinthians deu sequência aos trabalhos
de pré-temporada no
CT Joaquim Grava nesta
quinta-feira (20). Sem
os titulares, que foram
poupados por conta do
jogo-treino da véspera
diante do Audax-SP, o
técnico Sylvinho man-

dou a campo apenas os
reservas.
A chuva, no entanto,
atrapalhou os planos
da comissão técnica, e
a atividade foi interrompida mais cedo do que o
previsto. A novidade do
dia foi a presença do zagueiro Robson Bambu,
zagueiro anunciado no
mesmo dia como novo
reforço corintiano.

REFORÇO | Robson Bambu chegou ontem ao clube e participou do aquecimento

O defensor chegou
ao Brasil na semana
passada e aguardava a
liberação de seus docuIvan Storti/SantosFC

mentos para iniciar os
treinamentos com o restante do elenco. O jogador até chegou a calçar

as chuteiras, participou
do aquecimento, mas,
assim como o restante
do elenco, precisou dei-

xar o gramado às pressas por conta das fortes
chuvas que assolaramm
a região da Grande São
Paulo.
Os atletas que atuaram por mais tempo no
jogo-treino foram poupados por Sylvinho e
ficaram na academia do
CT Joaquim Grava. As
baixas ficaram por conta do volante Roni, que
segue sob os cuidados
dos fisioterapeutas por
conta de dores musculares, e do meia Ruan
Oliveira, desfalque no
Corinthians há mais de
um ano após cirurgia de
reconstrução dos ligamentos.
O elenco alvinegro retorna às atividades nesta
sexta (21), quando trabalha em dois períodos.
O Corinthians estreia no
Campeonato
Paulista
na próxima terça (25),
diante da Ferroviária, e
não terá folga até a realização da partida na Neo
Química Arena.

SANTOS

Jogo-treino mostra possível
time de Carille para 2022

ELENCO | O técnico Fábio Carille confirma o esquema com três zagueiros para este ano

O Santos venceu o São
Caetano por 4 a 3 em jogo-treino realizado na quarta-feira (19), no CT Rei
Pelé. E a partida deu indícios do que o técnico Fabio
Carille pensa para 2022. A
primeira confirmação é o
esquema com três zagueiros. Contra o São Caetano,
o Santos atuou com Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann
na zaga. Kaiky seria titular,
mas teve Covid. Bauermann deve brigar por
uma vaga com Luiz.

liberado), Felipe Jonatan
(em isolamento) e Ricardo Goulart (em recondicionamento) devem ser
titulares. Jobson, Carlos
Sánchez e Bruno Oliveira
correm por fora.
No ataque, Marcos
Guilherme, que deve ser
substituído por Marinho
no Paulistão, e ainda há
Ângelo como alternativa
importante. Marcos Leonardo é o provável titular,
com Léo Baptistão como
reposição.
| FOLHAPRESS

TABELA CAMPEONATO PAULISTA SÉRIE A-1

SENTENÇA

Condenado, Robinho vê a
aposentadoria mais perto
A última instância da
Justiça italiana confirmou a condenação de
Robinho a nove anos de
prisão por estupro, em
caso ocorrido em 2013,
em Milão. O atleta está no
Brasil, que não extradita
brasileiros natos, e é pouco provável que a pena
seja transferida entre países, o que não altera uma
realidade: dar sequência
à carreira no futebol ficou
difícil.
O atacante considera
agora seu futuro no futebol. Aos 37 anos, carregava a expectativa de que
poderia voltar a jogar no
Santos em caso de ab-

Nas alas, Madson e Lucas Braga foram os titulares. Daniel Guedes, reintegrado após o empréstimo,
foi testado na direita e
está no páreo. Lateral-esquerdo de origem, Felipe
Jonatan tem treinado no
meio-campo. Ele sairia jogando, mas também ficou
fora por causa do corona.
No meio-campo, Camacho, Vinicius Zanocelo
e Gabriel Pirani foram os
escolhidos, mas têm concorrência. Sandry (poupado após pegar Covid e ser

solvição. Ele não se interessou pelas sondagens
que recebeu de equipes
brasileiras, uma delas da

Atleta corre risco de
ser preso se retomar
carreira no futebol
do exterior
Série B do Campeonato
Brasileiro. Sua avaliação
era a de que não poderia
fazer nada antes da decisão final.
Questionado,
disse
não saber se seria pos-

sível retomar a carreira
no exterior, em um país
sem acordo de extradição
com a Itália e sem correr
o risco de ser preso. Aos
interlocutores, não pareceu com muita vontade
de sair do Brasil mais uma
vez. Ele já atuou na Espanha, na Inglaterra, na Itália, na China e na Turquia.
O caso do estupro se
deu quando ele defendia
o Milan. Segundo a investigação Robinho tem
uma versão dos eventos.
Ele afirma que outras
pessoas que estavam na
boate fizeram sexo com a
mulher, mas ele, não.
| FOLHAPRESS

GRUPO B

GRUPO A
01
02
03
04

Clubes
PG
Água Santa
0
Corinthians
0
Guarani
0
Inter de Limeira 0

J
0
0
0
0

V
0
0
0
0

D GP SG
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

GRUPO C
01
02
03
04

Clubes
Botafogo-SP
Ituano
Mirassol
Palmeiras

01
02
03
04

Clubes
PG J
Ferroviária
0 0
Novorizontino 0 0
São Bernardo
0 0
São Paulo
0 0

V
0
0
0
0

D GP SG
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

V
0
0
0
0

D GP SG
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

GRUPO D
PG
0
0
0
0

J
0
0
0
0

V
0
0
0
0

D GP SG
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

01
02
03
04

Clubes
Bragantino
Ponte Preta
Santo André
Santos

PG
0
0
0
0

J
0
0
0
0

JOGOS • PRIMEIRA FASE
Domingo (23/1)
16h - Novorizontino x Palmeiras
Terça-feira (25/1)
19h - Botafogo-SP x Santo André
19h - Corinthians x Ferroviária

Quarta-feira (26/1)
15h - Água Santa x São Bernardo
19h - Inter de Limeira x Santos
19h - Ituano x Novorizontino
21h35 - Palmeiras x Ponte Preta
Quinta-feira (27/1)
20h - Mirassol x Bragantino
21h30 - Guarani x São Paulo
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Adeus,
rainha!
Morre Elza Soares,
a voz do milênio,
aos 91 anos

Não tenho
medo da
morte porque
acho que não
vou morrer.
Vou virar
purpurina

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A cantora Elza Soares
morreu aos 91 anos nesta quinta (20), no Rio de
Janeiro. Considerada a
“voz do milênio” em uma
votação de 1999 da rádio
BBC de Londres, a artista
morreu por causas naturais, aponta nota de sua
assessoria publicada nas
redes sociais.
“É com muita tristeza e
pesar que informamos o
falecimento da cantora e
compositora Elza Soares,
aos 91 anos, às 15 horas e
45 minutos em sua casa, no
Rio de Janeiro, por causas
naturais”, diz a publicação.
“Teve uma vida apoteótica,
intensa, que emocionou o
mundo com sua voz, sua
força e sua determinação.
A amada e eterna Elza descansou, mas estará para
sempre na história da música e em nossos corações
e dos milhares fãs por todo
mundo.”

VIDA APOTEÓTICA | Elza Soares emocionou o mundo com a sua voz, sua força e determinação no palco e fora dele

Filha de operário e lavadeira, Elza Gomes da Conceição nasceu em junho
de 1930, no Rio de Janeiro. Ela foi criada na favela
de Moça Bonita e, aos 12
anos, foi obrigada pelo pai
a se casar com Antonio
Soares, conhecido como
Alaúde, de quem pegou o
sobrenome. Aos 13, ela foi

mãe pela primeira vez. Aos
15, já tinha perdido um
dos filhos para a fome. Aos
21, já era viúva.
Encaixotadora e conferente em uma fábrica de
sabão, Elza começou na
música em 1953, quando fez um teste na Rádio
Tupi, no programa “Calouros em Desfile”. Foi

quando deu uma famosa
resposta a Ary Barroso,
que inclusive deu nome
a “Planeta Fome”, 34º álbum de sua carreira, e
também o último, lançado em 2019.
Na ocasião, o apresentador perguntou a ela, “o
que você veio fazer aqui?”.
“Vim cantar”, respondeu

Elza. Ele seguiu. “E quem
disse que você canta?”.
“Eu, seu Ary”, ela disse.
“Menina, de que planeta
você veio?”, o apresentador continuou. “Do mesmo planeta que você, seu
Ary. Eu venho do Planeta
Fome”, a cantora encerrou.
Em 1959, ela despontou
com a música “Se Aca-

so Você Chegasse”, uma
composição de Lupicínio
Rodrigues e Felisberto
Martins que também deu
nome ao primeiro disco
de Elza. A gravação já trazia as credenciais da artista, marcada pelo estilo de
canto rasgado.
Ao longo dos anos 1960,
ela se estabeleceu como
uma das principais intérpretes de samba do
país. Foi nessa época que
ela estabeleceu as bases
para o título de Rainha
do Samba, que ostentou
por muitos anos, mesmo
nunca se limitando a ele.
“Esse título de rainha do
samba ficou para trás.
Quem tem coroa aqui?
Rainha faminta? Quero
não”, disse. Desde 2015, a
carreira de Elza teve uma
nova guinada com “A Mulher do Fim do Mundo”,
seu primeiro álbum só
de canções inéditas. Ela
seguiu em toada parecida
três anos depois com o último disco em vida.

Elza morre no mesmo dia que Garrincha

CASADOS | Garrincha e Elza viveram 17 anos juntos

A cantora Elza Soares
viveu 17 anos com Mané
Garrincha, que morreu
em 1983. A morte da
cantora, nesta quinta-feira, ocorreu no mesmo dia em que a do jogador de futebol, num
20 de janeiro.
Em entrevista a Pedro
Bial em 2018, ela relembrou o relacionamento
com o craque do Botafogo, que lhe teria prometido vencer a Copa de 1962
e lhe dedicar o título. Na

ocasião, Pelé, o então craque da seleção, acabou
fora do jogo depois de sofrer uma contusão.
“Eu sonho muito com
o Mané. O maior amor da
minha vida foi ele”, afirmou Soares no Conversa
com Bial. “Ele me prometeu e disse: ‘Olha, crioula,
essa Copa vou dar para
você. Vou fazer gol para
você. Eu nunca gostei de
ser mulher de fulano. Eu
sou eu. Não era preciso
ser mulher do Garrincha

Eu sonho muito com o
Mané. O maior amor da minha
vida foi ele
ELZA SOARES
cantora

para ser a Elza Soares. O
Garrincha era marido da
Elza Soares.”
A cantora e o jogador
tiveram um filho, Manoel

Francisco dos Santos Júnior, o Garrinchinha, que
morreu aos nove anos
num acidente de carro.
| FOLHAPRESS
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SUCESSO

Glória Pires ajuda a
entender parentesco
de famosos do BBB
Em post nas redes sociais, dublagem da atriz ajuda
a esclarecer árvore genealógica dos participantes
Reprodução/Twitter

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Após fazer sucesso no
BBB 21 ao cantar que só
é mãe da Cleo e não do
Fiuk, Gloria Pires, 58, voltou a ajudar o público a
entender os parentescos
famosos do BBB 22.
Em resposta a uma dúvida do professor e ex-BBB João Luiz Pedrosa que
achava que Tiago Abra-

Em mãos
José Luiz Villamarim, número um da dramaturgia
da Globo, está avaliando a
possibilidade de produzir a
série “Maria Bonita”, sobre a
cangaceira Maria Gomes de
Oliveira (1911-1938), companheira de Virgulino Ferreira
da Silva (1898-1938), o
Lampião.
O projeto é do Jayme
Monjardim.

Não pode faltar
Tudo bem que “Um Lugar ao Sol” está sendo reeditada
e os capítulos diminuídos, mas determinados elementos
da sua estrutura não podem ser excluídos. Por exemplo, o gancho para o dia seguinte é sempre essencial. O
capítulo de quarta-feira terminou com a Lara (Andreia
Horta) “indo fazer uma ligação”. Força dramática zero.
Suspense também nenhum. Assim fica difícil.
Globo/Fabio Rocha

“SBTflix”
Segue chamando atenção o atual Top 10 das
produções mais vistas da
Netflix no Brasil, pois metade deles tem produções
desenvolvidas ou ligadas de
alguma forma ao SBT. Só
no top 3, respectivamente,
estão “Café com Aroma de
Mulher”, “Carinha de Anjo” e
“Cúmplices de Um Resgate”.
“Rebelde” e “As Aventuras de Poliana” completam
a lista.

Internautas ficaram
animados e pediram
entrada da atriz no
reality de 2023

vanel era filho de Silvio
Santos, a equipe do ator
e cantor publicou nas
redes sociais o vídeo da
atriz de 2021, mas dublado por outra pessoa para
dizer que o participante
do reality é neto do apresentador e dono do SBT.
A brincadeira usa a
melodia da música “I
Gotta Feeling”, do Black
Eyed Peas: “O Tiago é o
neto do Silvio, filho não.”
Gloria Pires gostou e repostou a brincadeira no

TV Tudo

Caixa de entrada

POST | Dublagem de vídeo já postado pela atriz em 2021

Twitter: “Mais uma vez
ajudando a esclarecer a
árvore genealógica dos
participantes do BBB”,
escreveu a atriz.
Muitos internautas se
animaram com a brincadeira e pediram até a entrada da atriz no BBB do
próximo ano. “Boninho,

contrata logo a Gloria nas
próximas edições que tiver Camarote. Ninguém
explica uma árvore genealógica como essa mulher hahahaha”, escreveu
um deles.
“Gloria, você é perfeita.
Entenda!”, comentou outra internauta.

Ontem, quinta, o diretor
de jornalismo da TV Jovem
Pan, Humberto Candil, comunicou a cúpula da casa,
através do RH, que entrará
em férias a partir de segunda-feira.
Período necessário para
continuar se recuperando
da Covid e tratar de outras
complicações.

Indústria dos
pacotes
A vida tá difícil. Supermercado, que se preze, nos dias
atuais, tem que ter um cardiologista de plantão.
Daí que os serviços de
streaming também não podem entrar no mesmo barulho que matou a TV paga.

Olha só
O Globoplay, por exemplo, além de já ter seu preço,
passou a vender por fora ou
separado futebol, filmes do
Telecine e outros do gênero.
Quem segura uma dessas? No atual cenário econômico ninguém tem dinheiro para tudo.

Plano
Com resultados positivos
de audiência, a ideia da Globo é levar a edição especial
de “O Cravo e a Rosa” até o
início de setembro, com quase 200 capítulos no ar.
Originalmente, a trama de
Walcyr Carrasco tem 221 epi-

Andreia Horta

sódios. Também ainda não
se fala na sua substituta.

Bate – Rebate
· Nesta sexta, às 22 horas,
o “Resenha ESPN” recebe
o ex-jogador do São Paulo
Fábio Simplício...
· ... Já no sábado, às 21h,
o “Bola da Vez” terá como
convidado o jornalista Marcos Uchôa.
· Via Lu Barbosa, a influenciadora Mayra Cardi, agora
“Maíra”, vai correr os programas de televisão...
· ... Em pauta, projetos
pessoais, o marido Arthur
Aguiar e “BBB”.
· A Rádio Cultura FM prepara uma programação
dedicada ao centenário da
Semana de Arte Moderna
de 1922...
· ... No dia 25, às 18h, irá ao
ar o documentário “Modernistas das cavernas”...
· ... E, a partir do dia 6 de
fevereiro, uma série semanal
de 13 programas chamada
“Vanguarda e tradição: a
música da Semana de 22”.
· Férias da produção do
SBT chegando ao fim. Programas voltam a ser gravados no começo de fevereiro.
· Sentindo na pele: a atriz
espanhola Maggie Civan-

tos, protagonista da série
“Express”, do Starzplay, em
entrevista a Anne Braune
do canal Like, fez várias declarações...
· ... A mais interessante delas é que, para compor sua
personagem, passou algum
tempo dentro da mala do
seu carro, experimentando
a sensação de ser sequestrada e ficar presa.
· ... Vai ao ar domingo, às
21h. E torcer pra essa moda
não pegar.
· A economia brasileira é
destaque no “Canal Livre”
deste domingo na Band. O
convidado é o economista e
especialista em contas públicas Raul Velloso...
· ... Participam Eduardo
Oinegue, Fernando Mitre,
Juliana Rosa e o cientista
político Fernando Schüler.

C´est fini
De acordo com a assessoria da Globo, apesar da
disparada da Covid, as gravações de todas as suas
novelas estão prosseguindo
– “respeitando o protocolo
de segurança”.
E isso inclui o remake de
“Pantanal”.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
As potencialidades que
este momento encerra
são muito interessantes,
mas você precisa trabalhar sobre elas,
porque não passam de potencialidades, sementes que, se forem bem cuidadas, resultarão em algo concreto.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Sem mínimo conforto e
sem sua alma se sentir
segura no andar pelo
caminho, as coisas degringolam muito
facilmente. Procure se munir dos
recursos mínimos que consolidem
essas virtudes. Isso não é muito difícil
de obter.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Se você sabe o que
você quer, isso é meio
caminho andado. Porém, se você quer
coisas que se contradizem entre si,
em primeiro lugar seria necessário
você deter o movimento até encontrar
essa clareza. Melhor assim.

TOURO | 21/4 a 20/5
Prazeres e regozijo,
nada além nem aquém
disso sua alma precisa
para fazer o contrapeso de todas as
agruras que são experimentadas na
vida diária, como resultado do estado
do mundo em que você se encontra.
Boa vida.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Agora é hora de você
tomar as rédeas e iniciar
movimentos concretos
na direção de suas pretensões. De
nada importa se o cenário é propício
ou adverso, porque este é o momento
em que sua vontade há de prevalecer.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Passe em revista os
conceitos que sua alma
usa para julgar o mundo e as pessoas,
e passe rapidamente pela ideia de que
não se deve julgar, porque a mente
funciona através de julgamentos. Não
se deve é condenar.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Se você cobra de
sua própria alma uma
sensação perpétua de
bem-estar, acontecerá sempre de
você se inquietar de forma exagerada
quando, naturalmente, o seu humor
oscilar para baixo. Isso acontece e é
muito natural.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Tome distância de tudo e
de todos para, de longe,
observar o cenário mais
amplo em que acontecem as coisas
que tanto afetam sua alma. Essa visão
ampla colocará tudo em seu devido
lugar, e a ansiedade desaparecerá.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
As suspeitas inquietam,
e isso é normal, mas se
você não fizer nada concreto para investigar e tentar verificar
se as suas suspeitas procedem, a
inquietação se transformará em tormento. Evite isso acontecer a você.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
A mente esclarece, a
mente confunde, é um
instrumento magnífico e
perigoso ao mesmo tempo. A mente,
porém, é sua, e você pode dominar
essa dimensão tão misteriosa e
inquietante. Procure tomar posse de
sua mente.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Agora é um momento
interessante para você
começar a refazer a malha de relacionamentos, buscando as pessoas com
que você pode contar, ou pelo menos,
se aproximar a elas para verificar se
elas continuam confiáveis.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Relacionamentos
fazem parte da lista das
inevitáveis experiências
pelas que todo ser humano passa
enquanto existe entre o céu e a terra.
Nunca negligencie os relacionamentos, são valiosos, mesmo conflitantes.

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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