Delícias da
casa da nona
Bistrô Luigi Deboni traz
um pedaço da Itália ao
coração de Americana
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Multas por embriaguez ao
volante disparam em Americana

Índice de autuações de motorista embriagado cresce 365% de 2020 para 2021 na cidade; Santa Bárbara
segue tendência e tem aumento de 39% nos casos, segundo levantamento feito a pedido do TODODIA P5
Cesar Greco/Palmeiras

Bolsonaro
minimiza
mortes de
crianças
Em conversa com apoiadores e imprensa o presidente Jair Bolsonaro disse
neste sábado (22) que as
mortes de crianças pela
Covid foram insignificantes. De acordo com dados
do Sistema de Vigilância
Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe), desde o começo da pandemia até 6 de
dezembro de 2021, foram
registradas 301 mortes de
crianças entre 5 e 11 anos
por Covid-19 no país.
06 Brasil + Mundo

COMEÇA HOJE | Rony e Luan disputam lance no treino deste sábado do Palmeiras, quando o time encerrou a preparação para estrear no
Campeonato Paulista, hoje, às 16h, contra o Novorizontino, fora de casa. A partida, antecipada pela quinta rodada, será para o Verdão uma
P16
preparação para Mundial de Clubes da FIFA, que o time vai disputar em fevereiro.
Reprodução / Prosa Cariobense / Facebook

CARIOBA | Foto de arquivo do Grupo Escolar mostra o prédio em ruínas

Patrimônio
abandonado
ainda pode
gerar multa

Americana
amplia a
vacinação
infantil
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Os desafios de 2022 na RMC

33°
20°
Pancadas de
chuva
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,72%
R$ 5,455

Euro

+ 0,93%
R$ 6,186

Bovespa

- 0,15%
108.941 pontos

SUA SORTE
Mega Sena*
Concurso 2.445 | 19/01/2022

11 - 25 - 32 - 37 - 47 - 56

Quina*
Concurso 5.760 | 21/01/2022

31 - 45 - 52 - 71 - 77

Federal*
Concurso 5.631 | 19/01/2022

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

Bilhete
005146
024987
012868
005248
087771

GUSTAVO REIS
PREFEITO DE JAGUARIÚNA E
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO DA RMC

Estar à frente da administração de uma cidade como
Jaguariúna é um grande desafio. Estar à frente do Conselho de Desenvolvimento
da Região Metropolitana
de Campinas (RMC) é um
desafio ainda maior. No
último dia 17 de janeiro, os
demais amigos prefeitos
que compõem o colegiado
me deram a honra de seguir por mais um ano – e
pela terceira vez – como
presidente do Conselho da
RMC, que neste ano completará 22 anos de existência. Ao longo de todo esse
período, nossa região se
consolidou como a quinta
maior do Brasil em PIB (R$
195 bilhões), ficando atrás
apenas de São Paulo, Rio
de Janeiro, Distrito Federal/
Entorno e Belo Horizonte,
segundo dados do IBGE
(2019). Numa área de 3.792
km², é a 10ª maior região
metropolitana do país em
número de habitantes (3,3
milhões) e a segunda do Estado de São Paulo.
Além disso, possui várias
cidades na lista dos maiores
PIBs e IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
do país, e integra o Complexo Metropolitano Expandido, conhecido como

Macrometrópole Paulista,
uma conurbação de metrópoles localizadas ao redor
da Grande São Paulo que
representa cerca de 18% da
população brasileira.
São números superlativos para uma região gigante
por natureza, que cresceu,
se desenvolveu e atingiu a
maturidade nas discussões
de âmbito do Conselho de
Desenvolvimento, debatendo soluções conjuntas
para questões que são comuns aos 20 municípios.

A região cresceu e
atingiu a maturidade
nas discussões de
âmbito do Conselho
O que torna o desafio
dos prefeitos da RMC ainda
maior, sobretudo num ano
em que as cidades mais
uma vez são pressionadas a
darem respostas ao rápido
avanço da variante ômicron do coronavírus, que
fez os novos casos de infecções explodirem, sobrecarregando mais uma vez os
serviços de saúde.
Por falar em saúde, como
presidente do Conselho da
RMC, coloquei como uma
de nossas prioridades a
aprovação e viabilização da
obra do Hospital Metropolitano, que irá ajudar a desafogar a demanda regional com 400 novos leitos. A
Unicamp já doou o terreno
para a construção do hospital e o custeio será bancado com recursos do próprio
SUS e Governo do Estado.

Também é momento
para planejarmos, com
ainda mais afinco e senso
de união, a retomada consistente da economia e a
assistência às pessoas mais
impactadas nesses dois
anos de pandemia, com
ações e políticas públicas
que possam minimizar as
perdas devido às restrições
impostas às atividades. Isso
será fundamental para que
nossa economia e nossa
população possam se restabelecer mais rapidamente.
Assim como a Saúde, a
Educação também deve
ser uma prioridade neste
2022, uma vez que teremos
nossos alunos retornando
às escolas. É preciso garantir a manutenção das aulas
presenciais com segurança sanitária e o dinamismo necessário ao melhor
aprendizado e desempenho dos estudantes. Para
isso, o investimento nos
professores e em tecnologia será mais que essencial,
será uma necessidade.
A implementação do 5G
também será um grande
desafio para prefeitos e
prefeitas, com a necessidade de as cidades adotarem
legislação específica para
atender às exigências dessa
nova tecnologia. Em Jaguariúna, já fizemos a lição de
casa e fomos uma das primeiras cidades do Brasil a
reformular a lei para abrir
caminho ao 5G.
Os desafios, como vemos, são muitos. Mas tenho convicção de que as
cidades da RMC estão preparadas para encará-los e
superá-los, com união, determinação e competência.

* Novos sorteios não realizados
até o fechamento desta edição
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Algumas
morreram?
Sim, morreram.
Lamento,
profundamente,
tá

Antonio Candido Pinto

PROTEÇÃO | O Distrito Federal baixou para 6 e 7 anos a idade das crianças que

podem ser vacinadas contra Covid-19 a partir deste sábado (22)
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Parece um tempo remoto em que os navios
cruzavam os oceanos
com centenas de seres
humanos destinados à
escravidão, para serem
vendidos como mercadorias. Mas será que isso
não ocorre mais? Infelizmente, o Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas da ONU denuncia:
o deslocamento de seres
humanos para fins de exploração sexual, trabalho
escravo e venda de órgãos continua crescendo
há mais de uma década.
O principal oceano
agora é a internet e muitos são pescados e enganados (phishing) por
anúncios de empregos
com salários altos e sem
exigências de qualificações. Outros são ativamente caçados (hunting)
através das redes sociais,
a partir de perfis que se
enquadrem exatamente
no tipo de “mercadoria”
buscado para a exploração sexual (maioria de
mulheres e meninas) ou
para trabalhos forçados
(principalmente os homens e meninos).
Mesmo entre profissionais altamente qualificados, dependendo
das regras do país e da
região do planeta a que
se destinam, grandes
ofertas podem se tornar
verdadeiras armadilhas,
como por exemplo: altos
ressarcimentos com “vistos” e “emolumentos”
gastos pela empresa na
contratação; a pressão
para se adquirir, através
de financiamento, bens
de alto valor; e a posterior exigência de modificação do contrato de

Santa Bárbara d’Oeste

presidente do Brasil sobre a
morte de crianças por Covid

facebook.com/jornaltododia

FLÁVIO CREPALDI
COLABORADOR DA FUNDAÇÃO
JOÃO PAULO II

trabalho para salários inferiores. Tudo isso sob o
risco de demissão se não
aceitar os novos valores,
e de prisão, caso torne-se inadimplente, onde
a falta de pagamento se
reverte automaticamente em encarceramento,
não havendo liberdade
de decisão.
O primeiro passo para
se combater situações
tão infames é a informação. No Brasil, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB)
tem uma comissão para
enfrentamento ao tráfico
humano que, no biênio
de 2022 e 2023, estará
focada na orientação sobre o problema através
da formação e do diálogo. Iniciativas como essa
precisam ser apoiadas
localmente por toda a sociedade. Afinal, os dados
recolhidos pela ONU em
148 países mostram que
a maioria das vítimas é
traficada para áreas geograficamente próximas
de onde estavam. Assim,
situações de trabalhos
precários e acomodações suspeitas, precisam
ser denunciadas tanto
na zona rural quanto na
cidade.
Boates, clubes, hotéis
ou “casas” com ligações
com a prostituição precisam ser fiscalizadas. O
tráfico humano se utiliza
de várias redes subterrâneas (e, em alguns lugares, na própria superfície)
que precisam ser desmanteladas, pois submetem pessoas em situação
de extrema vulnerabilidade social . O empobrecimento, a fome, a falta de
perspectiva de emprego
e de melhores condições
de vida, são os grandes facilitadores para a incidência do tráfico humano e o
aumento da violência.
Nesta era de globalização, o olhar local, a responsabilidade e o suporte
às nossas próprias comunidades, tem que ser um
compromisso assumido
por cada um de nós.
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COVID

Americana amplia vacinação infantil
Cidade começa a imunizar crianças sem comorbidade com idade entre 9 e 11 anos; agendamento está aberto
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Secretaria de Saúde
de Americana começa
a vacinação de crianças
com idade entre 9 e 11
anos sem comorbidade.
Americana recebeu, nesta sexta-feira (21), 13.680
doses da vacina CoronoVac que serão utilizadas
na vacinação contra a
Covid-19 em crianças.
A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) também liberou esta semana a imunização de crianças de
6 a 11 com a vacina do
Butantan.
A partir das 14h deste
sábado (22) foi aberto o
agendamento para vacinação nos sites www.
saudeamericana.com.
br ou www.americana.
sp.gov.br/saude/agendamentovacina.
A atual estratégia de
vacinação incluirá, ain-

Governo de SP/Divulgação

da, as crianças de 8 anos
no cadastro para a xepa,
desde que não tenha de
9, 10 e 11 na lista, pois
terão prioridade no chamado.
O protocolo do Governo Estadual estabelece
que crianças de 5 a 5

Saúde também
abre cadastro para
crianças de 8 anos na
xepa da vacina
anos, 11 meses e 29 dias
tomarão somente a Pfizer pediátrica; crianças
de 6 anos a 11 anos, 11
meses e 29 dias, a Pfizer
pediátrica ou a Coronavac; 12 a 17 anos, 11
meses e 29 dias, a Pfizer
normal ou a Coronavac.
As crianças e adolescentes imunossuprimidos só
podem receber a Pfizer,

DOSE | A Secretaria de Saúde de Americana recebeu na sexta-feira 13.680 doses da CoronaVac para vacinar crianças

pediátrica ou normal.
Para a vacinação é preciso CPF ou CNS(cartão
SUS), carteira de identi-

dade ou certidão de nascimento e comprovante
de endereço em nome
dos pais ou responsável

Legal. A criança deve estar acompanhada dos
pais ou de um adulto
responsável ou com ter-

mo de consentimento. O
ideal também é que seja
apresentada a carteira de
vacinação da infância.

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

RESTRIÇÕES NA CÂMARA DE SB
A Mesa Diretora da Câmara de Santa Bárbara baixou
um ato determinando novas restrições no funcionamento normal do Legislativo, em decorrência da
explosão de casos de Covid-19 e de síndromes gripais.
A principal mudança, na prática, é a restrição de acesso
de visitantes à Câmara, assim como de público nas
sessões realizadas até o dia 4 de março. O acesso da
imprensa permanece liberado. Além da suspensão de
público e visitantes na Câmara, o ato prevê a organização das escalas de trabalho a fim de evitar aglomerações nos departamentos, permitindo, quando possível,
o teletrabalho por parte dos servidores. A medida
também exige que servidores, vereadores e assessores
parlamentares apresentem comprovante de vacinação
contra Covid-19, inclusive da dose de reforço, ao setor
de Recursos Humanos.

MARIA GIOVANA
A coluna errou ontem ao
informar que a ex-vereadora Maria Giovana
Fortunato assumiu a
presidência nacional do
PDT. A sanitarista de
Americana foi integrada
ao comando nacional
do partido, que continua
sendo presidido pelo
ex-ministro Carlos Luppi.

FÓRUM DE INOVAÇÃO E CIÊNCIA
O recém-criado “Fórum Permanente sobre Inovação, Ciência
e Tecnologia” da Câmara de Americana definiu a data de sua
segunda reunião: será na próxima quarta, dia 26, quando os
membros do fórum irão debater a qualificação de mão de obra
e a integração dos trabalhadores com as empresas. O tema
foi definido durante o primeiro encontro do grupo de trabalho,
realizado em novembro. A reunião acontece no plenário, a partir
das 10h, e é aberta à população. A TV Câmara transmite ao vivo
pelo canal 8 da NET, site oficial e redes sociais.

CADÊ O MATERIAL ?
A volta às aulas, prevista para fevereiro em Nova Odessa, motiva
requerimento do vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia, cobrando
providências da prefeitura em relação à compra dos kits de
material escolar para os alunos da rede municipal. De acordo com
o vereador, a licitação para compra do material não foi nem publicada. “Sabemos que o tempo ideal para realização de um processo
licitatório como esse é de, pelo menos, 60 dias. Depois disso ainda é
preciso considerar que o ganhador precisa de um prazo para entregar o material. Já estamos na segunda quinzena de janeiro, com a
previsão de início das aulas no começo de fevereiro”, alerta.

Domingo, 23 de Janeiro de 2022
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AMERICANA

Patrimônio abandonado
ainda pode gerar multa
Condephaat vai vistoriar Grupo Escolar em Carioba e pode punir governo
Reprodução / Prosa Cariobense / Facebook

RENATO PEREIRA
AMERICANA

Era madrugada de 8
de outubro de 2011. Por
volta de 1h30 da manhã,
parte do prédio de 91
anos que abrigou o Grupo Escolar Comendador
Müller, no Complexo de
Carioba, em Americana,
foi destruído pelas chamas. Duas horas depois
do primeiro indício de
fogo, pouca coisa restava
do espaço onde centenas
de americanenses foram
alfabetizados até 1983.
Na época, a Prefeitura
de Americana anunciou
a intenção de restaurar
o lugar, tombado como
patrimônio
histórico,
mas as obras nunca chegaram a começar. Agora,
quase 11 anos depois do
incêndio e com as ruínas
na antiga Vila de Operários tomada pelo mato,
o Condephaat (Conselho
de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico de
São Paulo) constatou irregularidades na conservação do prédio e prevê
uma vistoria para determinar quais os próximos
passos para revitalizar o
local.
“Era um prédio de pé-direito alto, bem ventilado, com salas de aulas,
diretoria, sala de arquivo,
recepção, portaria, alpendre, secretaria, sala
de professores, gabinete
dentário, cozinha, banheiros para alunos e
para professores, pátio
arborizado e jardim na
frente. A importância
dessa escola para centenas de pessoas que passaram por ela é imensurável. A memória escolar
dos antigos cariobenses e
dos que adotaram Carioba é comovente”, conta a
doutora em História Su-

CARIOBA | Foto de arquivo do Grupo Escolar mostra o patrimônio histórico em ruínas

zete Volpato, pesquisadora do lugar.
“O prédio, embora de
uma construção simples,
é emblemático pois do
ponto de vista afetivo,
inúmeros
cariobenses
e americanenses foram
educados ali dentro,”,
completa o diretor da Associação Prosa Cariobense, o produtor audiovisual
José Eduardo Angelini
Milani.
De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado
de São Paulo, os conselheiros do Condephaat
aprovaram, por unanimidade, uma nova vistoria
para identificar os danos
do prédio.
Caso seja constatado que o espaço sofreu
dano reversível mediante
restauro, a Prefeitura de
Americana poderá ter de
pagar multa no valor de
3.250 Ufesps (Unidades
Fiscais do Estado de São
Paulo), o equivalente a
cerca de R$ 103 mil, por
mês até a “efetiva recuperação do bem tombado”.
Se os técnicos do órgão
considerarem que houve
destruição ou desfigura-

ção irreversível, a multa aumenta para 15 mil
Ufesps, aproximadamente R$ 479 mil.
“Perdeu porta, janela,
telhado, restou apenas
paredes e tijolos, mas a
fechada ainda está com
desenho da arquitetura
que era”, avalia o arquiteto Heliton Escorpeli,
membro do Condepham
(Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico e
Cultural de Americana).
Escorpeli afirma que
ele próprio levantou a
necessidade de preservação do espaço para discussão entre os integrantes do conselho local.
“Em algumas reuniões
levei a preocupação de
iniciar os cuidados para
não perder mais do que
já perdeu. O que deveria
ter sido feito no prédio
do Grupo Escolar, desde
o começo, seria a limpeza e proteção da deterioração pelo tempo, como
foi feito no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. E é
isso que precisa ser feito
de imediato, a limpeza
e proteção do que ainda
existe”, explica.

Segundo Escorpeli, a
recuperação do espaço
é possível, uma vez que
o prédio não possui elementos complexos, como
o da Casa Hermann Müller – cuja primeira etapa
de restauração foi anunciada na última semana
pela prefeitura.
“Lá não possui elementos que não seriam mais
possíveis de ser retratados
ou com detalhes, como
pinturas em paredes,
como na Herman Müller,
mas é preciso uma perícia no local para definir
isso. A importância do
prédio é mais como espaço, tem todo o valor afetivo dos alunos que passaram por ali”, diz.
Procurada, a Prefeitura
de Americana foi questionada quanto a projetos
de restauração do prédio
em andamento e se há
alguma negociação com
a Secretaria Estadual de
Cultura sobre o que é
possível ser realizado no
espaço, mas, por meio de
nota, afirmou apenas que
se manifestaria depois de
se informar melhor sobre
o assunto.

Complexo foi construído em 1875 em Carioba
De acordo com a historiadora Suzete Volpato, a escolarização em
Carioba começou com
os imigrantes, principalmente os italianos, que
consideravam educação
e cultura essenciais para
a comunidade.
“Para se ter uma ideia,
no início do século XX,
havia mais estrangeiros
do que brasileiros nas

escolas de Carioba. Isso
porque existiam várias
escolas espalhadas pela
vila, denominadas escolas isoladas de Carioba,
de acordo com o censo
de 1918). Depois elas
foram reunidas, entre
1921 e 1931, e denominadas de Escolas Reunidas de Carioba, dentre
esses anos, em 1924,
em um único prédio e

próprio na rua principal
da vila construído pelos
proprietários de Carioba. Em 1932, tornou-se
Grupo Escolar de Carioba, em 1940, Grupo
Escolar
Comendador
Muller, e 1978 Escola Estadual de Primeiro Grau “Comendador
Muller”, até o seu fechamento em 1983”, conta
Suzete.

O Complexo Industrial de Carioba, construído por volta de 1875,
inclui a igreja, a residência Hermann Müller, as
residências
remanescentes da Vila Operária
e complexo de fábricas,
que também foi vítima de um incêndio em
setembro de 2020 que
comprometeu cinco dos
22 galpões.
| RP
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TRÂNSITO

Multas por embriaguez
ao volante disparam
em Americana

Divulgação

Índice cresce 365% de 2020 para 2021; S.Bárbara
segue tendência, com aumento de 39% nos casos
PAULO MEDINA
REGIÃO

Em 2021, 433 motoristas flagrados embriagados ou que se recusaram a
fazer o teste do bafômetro
foram multados pela Polícia Militar em Americana
e Santa Bárbara d’Oeste.
Os casos fazem parte das
estatísticas policiais de
embriaguez ao volante.
Os números explodiram.
Levantamento da Polícia Militar feito a pedido
do TODODIA revela um
aumento de 157% nas
autuações somando as
ocorrências nos dois municípios, com destaque
para os casos de Americana, que tiveram um boom
de 365% nas autuações
por embriaguez ao volante sobre 2020.
As prisões em flagrante por esse tipo de delito, apesar de em menor
escala, também subiram
em Santa Bárbara.
Em Americana, as multas por embriaguez, entre
motoristas identificados
com teor alcoólico no organismo e os que rejeitaram o teste do bafômetro,
saltaram de 61 em 2020
para 284 em 2021. Alta de
365,5%. Por outro lado, as
prisões em flagrante caíram de quatro para três
na cidade.
Segundo os dados da
polícia, 149 motoristas

barbarenses foram autuados em 2021, contra
107 em 2020. Elevação
de 39,2%. O número de
prisões em flagrante por
embriaguez passou de
um em 2020 para seis ano
passado.
Questionado a respeito
da motivação do aumento das multas, o 19° Batalhão de Polícia Militar do
Interior explicou que as
fiscalizações de embriaguez tanto em Americana
quanto em Santa Bárbara fazem parte da rotina

Se somadas,
ocorrências em
Americana e SB
foram 157% maiores
diária das equipes operacionais, que fazem uso
do etilômetro nas ocorrências de acidente de
trânsito, nas abordagens
realizadas durante o patrulhamento, bem como
nas operações, as quais,
por meio de planejamento próprio, são realizadas
com o intuito de coibir
esse tipo de crime.
A corporação também pontuou os efeitos
da pandemia diante dos
números. “Essa variação
no número de infrações
pode ser uma consequên-

cia das restrições impostas pela atual pandemia,
as quais reduziram muito
o número de pessoas frequentando bares e festas
noturnas e que recentemente tem retornado à
normalidade”, disse.
O Comando de Policiamento Rodoviário frisou o objetivo de reduzir
os sinistros de trânsito
e aumentar a segurança
viária. “Neste sentido,
são desenvolvidas diariamente, ações prioritárias
de patrulhamento ostensivo rodoviário, baseados
em pontos críticos e áreas
de maior volume de tráfego, além da fiscalização
de trânsito e orientações
aos usuários de rodovias,
por meio de campanhas
educativas de conscientização e segurança para
os diversos públicos (pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de
automóveis, ônibus e caminhões). Ainda, cumpre
também esclarecer que
as ações fiscalizatórias
contam com suporte tecnológico, que permite a
identificação de veículos
(videomonitoramento rodoviário)”, informou.

365%
FOI O ÍNDICE DE
AUMENTO DE CASOS
EM AMERICANA

FISCALIZAÇÃO | Uso de bafômetro nas abordagens contribui para aumento dos casos

ORIENTAÇÕES DA PM
- Se for dirigir, não beba. Essa é uma das maiores imprudências que o motorista pode cometer. O condutor não precisa estar necessariamente embriagado, qualquer quantidade de álcool ingerida, por mínima
que seja, diminui os reflexos da pessoa, fazendo com que ela não tenha plenas condições para dirigir.
- O cinto de segurança é fundamental para a segurança dos ocupantes do veículo e é de uso obrigatório,
inclusive para passageiros no banco traseiro.
- Obedecer a sinalização de trânsito é essencial para evitar acidentes, além de informar e orientar os
motoristas sobre as vias.
- Manter o veículo em bom estado é uma pratica que ajuda a garantir a segurança no trânsito à medida
que evita problemas como falhas mecânicas.
- Respeitar os limites de velocidade, eles servem para garantir uma condução segura e que o veículo
tenha condições de frear ou parar antes de causar um acidente mais grave.
- Jamais utilize o celular enquanto conduz um veículo: uma das maiores causas de sinistros é o uso de
celular enquanto dirige.
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Bolsonaro minimiza de
novo o número de mortes
de crianças por Covid
Presidente diz em conversa a apoiadores que as
mortes de crianças pela doença foram insignificantes
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Em manhã com clima
de campanha eleitoral,
o presidente Jair Bolsonaro (PL), neste sábado
(22), voltou a minimizar
o número de mortes de
crianças por coronavírus,
criticou o governo Lula e
falou em zerar imposto
do diesel. Um dia após o
enterro da mãe, Olinda,
Bolsonaro saiu da casa
da família, em Eldorado,
interior de SP, e passou
mais de uma hora conversando com jornalistas
e moradores da cidade.
O presidente voltou a
defender remédios sem
eficácia contra o coronavírus e disse que as
mortes de crianças pela
doença foram insignificantes.
De acordo com dados
do Sistema de Vigilância
Epidemiológica da Gripe
(SIVEP-Gripe), desde o
começo da pandemia até
6 de dezembro de 2021,
foram registradas 301
mortes de crianças entre
5 e 11 anos por Covid-19
no país. “Se você analisar, 2020, 2021, mesmo
na crise da coronavírus,
ninguém ouviu dizer que
estava precisando de UTI
infantil. Não teve. Não
tivemos. Eu desconheço
criança baixar no hospital. Algumas morreram?
Sim, morreram. Lamen-

to, profundamente, tá.
Mas é um número insignificante e tem que se levar em conta se ela tinha
outras
comorbidades
também”, disse.
Em dezembro, o presidente apoiou a declaração feita pelo ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, e disse que o número
de óbitos nessa faixa etária não justificava uma
ação emergencial. No
início deste mês, o chefe
do Executivo disse desconhecer morte de crianças pela Covid.
Bolsonaro
também
afirmou que a vacina
para crianças não é obrigatória e que devem ser
citados possíveis efeitos
colaterais. “A vacina para
crianças não é obrigatória. E tem que ser falado o quê por ocasião
da vacinação? Quem for
aplicar a vacina? Olha, tá

aqui teu filho, de cinco
anos de idade. Ele pode
ter palpitação, dores no
peito e falta de ar. Vai ser
dito para ele, como está
no despacho do Lewandowski”.
Ele também falou sobre
uma PEC (proposta de
emenda à Constituição)
para autorizar a redução
temporária de tributos
sobre combustíveis, uma
tentativa de dar alívio ao
bolso dos consumidores
em ano eleitoral.
O presidente rebateu
diversas críticas feitas à
sua gestão. E comparou
com a do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), que lidera as pesquisas eleitorais para
presidente. “Quando se
fala ‘no meu governo se
comia melhor’... O Lula
governou sem teto [de
gastos]. Podia gastar à
vontade”, disse.

Eu desconheço criança baixar no
hospital. Algumas morreram? Sim,
morreram. Lamento, profundamente,
tá. Mas é um número insignificante
JAIR BOLSONARO
presidente do Brasil

Agência Brasil

SEM RESPOSTA | Ministro Marcelo Queiroga não quis se manifestar sobre documento

CONTRA A COVID | O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender remédios sem eficácia

Universidades preparam volta
Sem recursos financeiros específicos para
o combate à Covid-19,
sem um direcionamento unificado e enfrentando cortes orçamentários expressivos
já há três anos, universidades federais do
país se preparam como
podem para retomar as
aulas presenciais previstas para fevereiro.
Instituições consultadas foram unânimes
em afirmar que vão
realizar, com frequências variadas, exames
contra o coronavírus a
quem frequentar suas
unidades.
Também
informam que serão
permanentes a disposição de álcool em gel,
além de promoverem
orientações para o uso
de máscara e distanciamento social. A maio-

ria afirmou ainda que
vai exigir o passaporte
de vacina.
Com o recrudescimento da pandemia
com a variante ômicron, porém, o retorno presencial às aulas
pode ser afetado. A
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul,
por exemplo, já adiou
suas aulas, inicialmente marcadas para 17 de
janeiro, para 7 de fevereiro. A Federal do Paraná também postergou em duas semanas
o retorno presencial,
agora previsto para 14
de fevereiro. As aulas
terão início dia 31 deste
mês, de forma virtual.
Outras universidades, por enquanto, irão
manter datas já previstas para meados de fevereiro.
| FP

Vacina tem alta
eficácia contra
a cepa ômicron
As vacinas e doses
de reforço contra a
Covid
continuam
sendo eficazes contra as consequências
graves da doença,
incluindo a causada
pela variante ômicron. Essa é a conclusão de um estudo do
Centro de Controle e
Prevenção de Doenças nos EUA. A proteção foi ainda maior
para as pessoas que
receberam a dose
adicional. As pessoas não vacinadas
tinham cerca de 50
vezes mais chances
de contrair Covid em
relação às pessoas
imunizadas com três
doses da vacina. | FP

Saúde diz que hidroxicloroquina funciona e vacina não
Em documento usado
para justificar a rejeição
de diretrizes de tratamento da Covid-19 ao
SUS, o Ministério da Saúde contraria entidades
científicas e afirma que
há eficácia e segurança
no uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19.
Na mesma nota técnica, a pasta declara que as
vacinas não demonstram
essas características. Os
textos arquivados contraindicavam o uso de
medicamentos do chamado kit Covid.
A manifestação antivacina foi feita em tabela

dentro de documento assinado pelo secretário de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Helio
Angotti, uma liderança
de ala do governo defensora das bandeiras negacionistas do presidente
Jair Bolsonaro (PL). As
diretrizes rejeitadas haviam sido elaboradas por
especialistas de entidades médicas e científicas
e aprovadas pela Conitec
(Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS).
Na mesma tabela, o ministério afirma que a hidroxicloroquina é barata,

não tem estudos “predominantemente financiados pela indústria”, mas
não é recomendada por
sociedades médicas. Já a
vacina, segundo a pasta,
é cara, tem estudos bancados pela indústria e é
recomendada por essas
entidades.
Esse argumento reforça
distorções já levantadas
pelo presidente Bolsonaro de que há interesses
impróprios na aprovação
das vacinas. Procurados,
a assessoria da Saúde e o
ministro Marcelo Queiroga não se manifestaram
sobre a tabela.
| FP
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Bolsonaro investe contra Dilma
Presidente faz comparações de seu mandato com o governo da petista para atingir Lula
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve investir
cada vez mais em comparações de seu mandato com o governo Dilma
Rousseff (PT), como parte
de sua estratégia eleitoral
contra o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com
interlocutores, o plano é
agir para ressuscitar os
anos Dilma na memória
do eleitorado e acenar
para um público que se
mobilizou pelo impeachment da petista ao longo
de 2015.
O plano já tem sido
colocado em prática em
declarações recentes: ressaltar índices negativos
registrados na administração da petista para defender dados adversos divulgados em seu próprio
governo.
Com essa essa ação,
Bolsonaro também quer
evitar que o PT transforme a campanha presi-

dencial numa comparação dos oito anos de Lula
com o atual presidente.
Lula deixou o Palácio do
Planalto em 2010 com
altas taxas de aprovação
e baixo desemprego. A
ideia de Bolsonaro é reforçar que o período petista no poder também
compreende a gestão
Dilma e que a recessão
iniciada em seu mandato
tem reflexos até hoje.
A avaliação de aliados
de Bolsonaro é que o PT
vai tentar esconder a crise
econômica desencadeada
no governo da sucessora de Lula e que é preciso
evitar que a gestão Dilma
não esteja presente no debate eleitoral.
Em entrevista a uma
rádio do Espírito Santo, investiu contra a administração da petista.
“(Em) 2014, 2015, o Brasil perdeu 2,5 milhões de
empregos. Quando se fala
emprego, é com carteira assinada, que tem um
controle por parte de órgãos do governo federal.

Presidência da República/Divulgação

CRÍTICAS | Bolsonaro ressalta índices negativos do governo de Dilma Rousseff (PT)

E não teve pandemia, não
teve nada. Era o governo
do PT, da senhora Dilma
Rousseff”, disse.
No dia seguinte, em
conversa com apoiadores,
ele insistiu no argumento.
“Deus nos salvou do socialismo. Garotada, que
em grande parte apoia,

MENOS ESPAÇO

não sabe o que foi este governo aqui, fica gritando
aquele papo furado, falando de inflação. Inflação,
sim, tem inflação. O mundo todo está com inflação.
Tivemos inflação de 10%
com a Dilma, não teve
pandemia, nada. Nós tivemos 10% com pandemia”.

A referência ao socialismo não é por acaso. Auxiliares afirmam que um
dos motes da campanha
deve ser tentar repetir a
fórmula já empregada em
2018: tachar seus adversários, da centro-direita à
esquerda, de comunistas
e socialistas.

Presidente
veta R$ 2,8 bi
do Orçamento
O presidente Jair
Bolsonaro afirmou
neste sábado (22)
que foi “obrigado a
vetar” R$ 2,8 bilhões
do Orçamento de
2022. “Se eu sancionar, eu tenho que ter
o recurso definido”,
justificou. Segundo
ele, parte dos valores que não foram
aprovados devem ser
tirados das emendas de comissão do
Congresso e da fatia
reservada aos gastos
do Executivo.
“Existe a possibilidade de esse recurso ser recomposto
ao longo do ano de
acordo com a nossa
arrecadação”,
afirmou afirmou em
conversa com apoiadores e imprensa em
Eldorado, município
do interior paulista
onde acompanhou o
sepultamento de sua
mãe, Olinda Bolsonaro, nesta sexta. | FP

ESTRATÉGIA

Aproximação com Lula faz Alckmin Doria define petista como alvo de
perder apoiadores em São Paulo
campanha mais do que Bolsonaro

CHAPA | Alckmin já está 100% certo sobre parceria com Lula, dizem interlocutores

Em cerca de dois meses, o ex-governador de
São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido, ex-PSDB) passou de favorito
na eleição para o Palácio
dos Bandeirantes, com
um arco de alianças fechado, para ser o nome
a ocupar a posição de
vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) na disputa
pelo Planalto. Segundo
interlocutores do ex-governador, hoje, Alckmin
já está 100% certo sobre
formalizar a parceria
com Lula.

Nesse processo, o ex-tucano perdeu o espaço
que teria na sua provável nova casa, o PSD, do
ex-prefeito paulistano e
ex-ministro Gilberto Kassab —que, agora, já sonda uma nova candidatura ao governo paulista.
No PSB, a reclamação é
que Alckmin recebeu a
ficha de de filiação em 13
de dezembro e, até agora,
não deu uma resposta, o
que abriu espaço para
sondagens do Solidariedade e do PV.
Na base de sustentação
do ex-governador em São

Paulo, o deputado estadual Campos Machado
(Avante) teve de mudar
o rumo e reclama de deslealdade de Alckmin. Seu
partido já estava com a
estratégia em andamento em torno da possível
candidatura do ex-tucano ao governo paulista,
em oposição ao PSDB.
Agora, toda a estrutura que preparou para
apoiar Alckmin pelo estado foi direcionada para
o pré-candidato tucano,
o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).
| DA FOLHAPRESS

O
governador
de
São Paulo, João Doria
(PSDB), definiu como
estratégia de campanha,
ao menos no início, centrar artilharia no ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), mais até
do que em Jair Bolsonaro (PL).
A avaliação do tucano,
que deixará o cargo em
31 de março, é de que é
preciso iniciar de imediato o processo de desconstrução do petista,
que reina soberano nas
pesquisas e pode até ganhar no primeiro turno.
O rol de críticas é conhecido: recessão, mensalão, apoio a ditaduras
de esquerda e a Lava
Jato, citando sempre que
as vitórias judiciais do
ex-presidente foram por
questões
processuais,
não de mérito.
Com relação a seu ex-padrinho Geraldo Alckmin, possível vice do
petista, Doria será mais
cuidadoso. Mas não deixará de acusá-lo de “endossar um corrupto” e
dizer que não há como
separar o velho Lula do
atual.
Doria escalou o ex-

Governo de SP/Divulgação

FOCO | Rodrigo Maia coordena a campanha de Doria

-presidente da Câmara
Rodrigo Maia (sem partido-RJ) para ser o coordenador de seu programa
de governo para a Presidência da República.
O ex-presidente da
Câmara ocupa, atualmente, o cargo de secretário estadual de Projetos e Ações Estratégicas
do governo paulista. As
atribuições dele são dar
agilidade a projetos de
privatização em curso no
estado, firmar parcerias

público-privadas e promover leilões de concessão de serviços públicos
a empresas privadas. “A
experiência de Rodrigo Maia, seu brilhante
desempenho como secretário de Ações Estratégicas e seu traquejo
político, além do amplo
conhecimento das necessidades do povo brasileiro, são fundamentais
para fortalecer nosso
projeto”, elogiou Doria.
| DA REDAÇÃO
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HÍBRIDOS

O sedã mais
rápido do Brasil

Fotos: Divulgação

SAIBA MAIS

Porsche Panamera Turbo S
e-hybrid oferece a esportividade
de 700 cavalos de potência e o
conforto de um carro de família

POTÊNCIA
- O Panamera Turbo S
e-hybrid tem 20 cv a mais
que outro modelo com esse
conjunto, o Cayenne. Além
disso, traz tudo o que de
mais tecnológico a Porsche
tem a oferecer.
- O propulsor elétrico é
recarregável na tomada e
dá autonomia para rodar
cerca de 40 km. Há ainda
um poderoso sistema de
regeneração de bateria, o
modo E-charge.

VELOCIDADE É COM ELE | O Porsche Panamera Turbo S e-hybrid atinge a expressiva velocidade de 315 km/h, o que é louvável para um sedã
RAFAELA BORGES
FOLHAPRESS

A Porsche vem investindo há mais de década
em carros que, além de
esportividade, oferecem
funcionalidades e aptidões para serem usados
no dia a dia. O SUV Cayenne salvou a marca de
uma crise, e seu irmão
menor Macan é outro
caso de sucesso. Além
deles, a linha oferece o
Panamera, um sedã nada
convencional, mas que
traz muitas características dessa categoria.
Uma das versões mais
recentes no Brasil é a
Turbo S e-hybrid. Com
700 cv, é o sedã a combustão mais rápido do
Brasil. Há quem diga que
o elétrico Taycan Turbo
S, da própria Porsche, é o
dono desse posto. Afinal,
vai de 0 a 100 km/h em
2,8 segundos, ante os 3,3
segundos do Panamera.
Porém, o Taycan atinge
260 km/h de velocidade,
e é superado facilmente

pelo Panamera Turbo S,
que chega a 315 km/h.
Outra polêmica é a relacionada à classificação
do carro. A Porsche o chama de sedã e eu também.
Mas há quem discorde,
pois ele não tem três volumes bem definidos.
Sua carroceria é próxima
à de um cupê, embora ele
ofereça quatro portas - os
modelos dessa categoria
são de duas.
Muitos chamam o Panamera de “sedã-cupê”,
que é um conceito de
marketing, não um segmento. Na prática, a categoria tradicional mais
próxima às características desse carro é mesmo
a de sedãs.
Testamos o Panamera
Turbo S e-hybrid na estrada e no dia a dia. Que
ele é rápido, não precisava nem dizer. Os números acima deixam claro, e
seus cerca de 88 mkgf de
torque fazem das acelerações algo tão emocionante quanto assustador.
A força entregue pela

combinação de motor V8
com elétrico supera facilmente a barreira que poderiam ser os 2.350 quilos do carro. O câmbio
é automatizado de oito
marchas e duas embreagens e a tração, 4x4.
DIA A DIA
Quando
comparado
ao 911 e à linha 718, a
vantagem do Panamera
está no espaço. Claro que
ele não é esportivo nato

Muitos chamam o
carro de “sedã-cupê”,
pela carroceria não
ter o 3º volume
como os dois citados anteriormente, mas apresenta muita esportividade - além da velocidade
- para quem gosta de pegar estradas, de preferência as sinuosas.
Tem chassi muito equilibrado, suspensão adap-

tativa e respostas diretas
e rápidas na direção. É
um carro colado no chão.
Isso com um pacote que
poderia muito bem se
chamar “famílias na estrada”. O porta-malas de
403 litros acomoda pelo
menos duas malas médias (23 kg) e uma pequena (15 kg), e ainda sobre
espaço para mochilas e
outros pequenos objetos.
Além disso, atrás há
excelente espaço para
crianças e adolescentes e
adultos que não tenham
mais de 1,80 metro de
altura. Ou seja: uma família viaja com conforto
nesse Porsche. Isso com
comodidades que os esportivos não oferecem,
como o ar-condicionado
de quatro zonas. Além
das duas na frente, há
outras duas atrás, com
comandos de temperatura, direcionamento e
velocidade.
E na hora de usar o carro na cidade? Com cuidado, ele vence as valetas e
lombadas sem maiores

dificuldades. Em uma
valeta funda que já acionou o sensor dianteiro de
diversos SUVs que testei
recentemente, o do Panamera nem tomou conhecimento.
Porém, o carro causou
certas dificuldades em
um trecho com diversas
valetas irregulares no interior de São Paulo. Em
algumas delas, por mais
cautela e perícia que se
tivesse ao passar, houve
toque da parte de baixo do carro. Só que isso
ocorreu também com
outros modelos mais baixos que já levei ao local,
como o Honda Civic.
Também chama a
atenção a boa absorção
de impactos da suspensão do Panamera Turbo
S e-hybrid em pisos irregulares. Isso rodando no
modo híbrido - equivalente ao normal ou confortável em modelos sem
auxílio elétrico. Nas funções mais esportivas de
condução, os baques são
inevitáveis.

CONSUMO
- O consumo varia muito,
dependendo de fatores
como uso do motor elétrico e tocada da condução.
Pode ficar abaixo dos 10
km/l facilmente, ou ultrapassar os 15 km/l numa
boa. Na cabine, o acabamento traz couro com costura aparente, alumínio,
Black Piano, entre outros
destaques.
SISTEMA DE SOM
- O sistema de som é da
Burmester e os bancos,
esportivos. A posição de
dirigir é bem baixa, mesmo
no nível mais alto do ajuste
de altura. Ainda assim, não
causa dano à visibilidade
dianteira mesmo para pessoas de baixa estatura - eu
tenho 1,58 metro.
PAINEL
- O painel tem cinco elementos digitais de configuráveis. Só o conta-giros,
no centro, é analógico. A
maior parte das funções
do carro é comandada na
intuitiva central multimídia - com tela sensível ao
toque. Entre as tecnologias
mais legais, há as câmeras
360 com visão panorâmica
e o Night Vision (facilita a
percepção de pessoas, animais e objetos à noite).

1,1
MILHÃO DE REAIS É O
PREÇO SUGERIDO DO
PORSCHE PANAMERA
TURBO S E-HYBRID

315
QUILÔMETROS POR
HORA É A VELOCIDADE
MÁXIMA DO CARRO

403
LITROS TEM O PORTA-MALAS DO PANAMERA
TURBO S E-HYBRID

700
CAVALOS DE POTÊNCIA
TEM O MOTOR HÍBRIDO
DO PANAMERA
TESTE | Na cidade, carro exige cuidado para passar por lombadas e valetas mais complicadas, mas conjunto da suspensão absorve bem impactos
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FAM oferece o curso desde 2017
com grande estrutura para aprendizado na prática
Depois de 5 anos de muito trabalho, pesquisa e novos conhecimentos, 40 alunos do curso de
Medicina Veterinária da Faculdade
de Americana encerram sua jornada na Instituição e entram para a
história com a primeira turma de
Medicina Veterinária da cidade.
O curso sempre foi um sonho
do fundador professor Florindo
Corral (In memoriam), que sempre buscou, durante toda a sua
trajetória no ensino superior, oferecer cursos de graduação que a
demanda de mercado fosse alta
e assim mudar a vida das pessoas
com a educação.
Neste período, a FAM concluiu
também o seu Hospital Veterinário, com uma grande estrutura
para animais de pequeno porte,

grande porte e selvagens, onde os
alunos aprenderam na prática na
Clínica Escola Veterinária – CEVET – todos os processos para a
formação completa de um Médico Veterinário.
“Minha experiência foi incrível,
pois me graduei no curso que sempre sonhei. A estrutura proporciona aos alunos uma vivência real do
dia a dia do Médico Veterinário”,
comentou Lilian Mendes, formanda do curso.
Tainara Cunha foi estagiária na
CEVET e lembra de ter sentido
medo no começo do curso, comum para qualquer ingressante
no curso superior. “Cresci vendo
meu avô cuidar dos animais, mesmo sem diploma explicava a importância do bem-estar animal.
Com a FAM, eu tive a certeza que
meu avô falava, não é a gente que
escolhe a veterinária, é ela que escolhe você”, disse.

“Para nós é uma honra estarmos formando a primeira turma
do curso de Medicina Veterinária.
Um projeto que começou a ser
pensada há cerca de sete anos com
pedidos de autorização e todo o
planejamento para oferecer um
curso que fizesse a diferença em
Americana e região. Estamos felizes com a conclusão de mais esta
etapa na vida destes estudantes”,
disse o diretor da Instituição, Gustavo Azzolini.
“É uma imensa satisfação enxergar o resultado de muitos
esforços através da colação da
primeira turma de Medicina Veterinária da Fam. Além de uma
honra poder estar presente nesse
momento, uma realização pessoal
por fazer parte desta conquista
tão importante para os alunos,
para a instituição e também para
mim”, exclamou o coordenador
do curso de Medicina Veterinária
da FAM, Alberto França

ba

sh

Americana tem sua
primeira turma formada
em Medicina Veterinária

to

Somos
FAM de
Pets

Tainara e Ferdinando

FAM (19) 99437.9555 | 0800 771 2449 • Av. Joaquim Boer, 733 - Jardim Luciene • CEP: 13477-360 | Americana/SP • vestibular@fam.br
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Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego?

NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!

ÁREA DO
ESTUDANTE

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

VAGAS
ABERTAS
Vendedor de Alto Padrão - CÓD 674

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

Vendedor - CÓD 675
Ensino
vência

médio completo. Conhecimento e vina área comercial, em Americana/SP

Vendedor - CÓD 678

Ensino médio completo. Desejável experiência no segmento de venda publicitária, CNH
a�va e veículo próprio, em Americana/SP

Prog e Operador de torno CNC - CÓD 689

Ensino
médio
completo.
Desejável
conehcimento e vivência em operador e programação
de
torno
CNC,
em
Americana/SP

Vendedor PAP - CÓD 697
Ensino
riência

médio completo. Diferencial ter expecom vendas PAP, em Americana/SP

Auxiliar de Instalação - CÓD 704

Ensino médio completo. Desejável curso no SENAI em Automação ou áreas correlatas, em Santa Bárbara D’Oeste /SP

Técnico de Implantação - CÓD 705

Ensino médio completo. Desejável conhecimento em Automação, experiência e vivência em instalação de sistema de segurança, controle de
acesso e sistema de CFTV, é possuir
necessário CNH B a�va, em Santa Bárbara D’Oeste /SP

Vendedor Técnico - CÓD 712

Ensino médio completo. Conhecimento em Usinagem, CNH A/B a�va e condução própria, vivência com ferramentaria, em Rio Claro/SP

Telemarketing ativo - CÓD 714

Ensino médio completo. Conhecimento em telemarke�ng e diferencial em vendas. A empresa busca um perﬁl comunicador e a�vo, em Americana/SP

Estágio Marketing - CÓD 588

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

Estágio Marketing Digital - CÓD 621

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

Estágio Administrativo - CÓD 629

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

Estágio Administrativo - CÓD 721

NOVAS VAGAS

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

Ajudante Geral - CÓD 774

Estágio SDR - CÓD 755

Téc em Segurança Eletrônica - CÓD 775

Estágio Administrativo - CÓD 771

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

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

Ensino superior em Administração, Gestão Financeira,
Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas de estudo. Será difenrencial conhecer sobre
ro�na administra�va e ﬁnanceira, em Paulínia/SP.

Coordenador de DP - CÓD 776

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

Você estudante busca por uma

Programador Xamarin - CÓD 778

Ensino superior completo. Desejável experiência em linguagem Xamarin no desenvolvimento de aplica�vo Android e Iphone. Será considerado diferencial ter domínio da linguagem C# e
desenvolvido sistemas ou aplica�vos utlizando as duas
formas de linguagem sitadas acima, em Hortolândia/SP.

oportunidade no mercado de
trabalho? Entre em contato agora

COMUNICAÇÃO
NAS EMPRESAS
As competências de comunicação afetam
diretamente os negócios da sua empresa.
Ela é u�lizada por diversos canais, como
reuniões, mensagens de e-mail, argumentações e apresentações. Comunicar-se de forma acer�va é essencial para líderes
e colaboradores, porque lidamos com pessoas.
A PenseCOM pode auxiliar no desenvolvimento de
um bom canal de comunicação, sem ruídos na sua
empresa. Entre em contato conosco e saiba como transformar seu negócio!

PENSECOM ® INTELIGÊNCIA EM RECURSOS HUMANOS

mesmo conosco!
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IMÓVEIS

EDITAIS
KITNETS PARA LOCA-

SALA COMERCIAL EM

SALA NO MELHOR PRE-

ÇÃO - J.R Fortunato Em-

FRENTE A CAIXA - J.R

DIO

preendimentos

Fortunato

- J.R Fortunato Empreen-

preendimentos

Empreendi-

DE

AMERICANA

GALPAO AV SÃO JERONIMO - J.R Fortunato Em-

mentos

dimentos

3000m2

R$500,00 - 25m2 – Caução

30m2 – R$1.100,00 - Pri-

Business Tower A partir de

1500m2 de construção

de 03 alugueis WhatsApp:

meiro Mês por nos What-

R$2.500,00. 59, 87, 90 m2 -

R$20.000,00

(19) 99368-9222

sApp: (19) 99368-9222

Concedemos Carência Po-

(19) 99368-9222

SALAS COMERCIAIS NA

GALPÃO

REGIAO CENTRAL

FORMADO

J.R Fortunato Empreendi-

- J.R Fortunato Empreen-

SALAO

mentos

dimentos

COM GALPAO AV SAU-

30m2 + A partir de 950,00 -

2500m2 de constr. Bairro

DADE - J.R Fortunato

Condições Especiais

São Luiz - Condições Es-

Empreendimentos

WhatsApp:

peciais

Bairro

Cordenunsi

dem ser unificados What-

9222

(19)

99368-

RECÉM

RE-

sApp: (19) 99368-9222

WhatsApp:

(19)

VEÍCULOS

Terreno

-

WhatsApp:

CASA DE FUNDO, BAIRRO SÃO MANOEL - J.R

PRONTO

99368-9222

de

COMERCIAL

2.000m2

Const.

Fortunato

Empreendi-

mentos
23m2 – R$275,00 WhatsApp: (19) 99368-9222
KITNETS REGIAO CEN-

R$18.000,00 - Negociamos

TRAL

C/ Condicoes Especiais

R$600,00 - J.R Fortunato

WhatsApp:

Empreendimentos

(19)

99368-

9222

A

PARTIR

DE

25m2 , Chame agora para
mais info. WhatsApp: (19)
99368-9222

CASA NA AV SÃO JE-

CASA A VENDA - BAIR-

RONIMO - J.R Fortunato

RO JD COLINA - J.R For-

Empreendimentos

tunato Empreendimentos

02 a 03 quartos , Entrada

580m2 - Aceitamos Permu-

compartilhada - R$750,00 –

ta + Condições Especiais

Mande um Alo WhatsApp:

WhatsApp:

(19) 99368-9222

9222

(19)

99368-

CULTURA
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REALITY

Boninho acha BBB
calmo demais e
promete mudanças
Diretor do programa diz em redes sociais que os
conflitos vão começar na casa mais vigiada do Brasil
Reprodução/Instagram

TV Tudo
Linha de
pensamento

“A Record quer e sempre
vai analisar novos projetos
que façam sentido. Fazer
sentido como negócio, fazer
sentido com o comercial, fazer sentido com a audiência,
com a programação, fazer
sentido do ponto de vista
digital, de inovação. Então
tudo e qualquer projeto que
faça sentido, a gente vai ver
sempre com muito bons
olhos.”
Posicionamento de Antonio Guerreiro sobre os projetos esportivos da Record.

Pelo mundo

Amanda de Godói é um dos sucessos de “Lulli”, na Netflix,
que assumiu a dianteira de filme de língua não inglesa mais
assistido do mundo na plataforma.
Vanessa, sua personagem, é a melhor amiga de Lulli (Larissa Manoela), uma estudante de medicina.
Sergio Baia/Divulgação

Fumaça

BROTHERS | Por enquanto tudo está calmo na casa do BBB, mas o jogo vai virar
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

José Bonifácio Brasil
de Oliveira, ou só Boninho, 60, afirmou na
sexta-feira (21) que os
conflitos vão começar
a aparecer no Big Brother Brasil 2022 (Globo).
O diretor do programa
usou as redes sociais
para compartilhar as
suas expectativas em
relação ao desempenho
dos participantes. “Virei
comentarista de BBB?
Não [risada] É o Big
Boss começando a provocação. Nada melhor
que ver como um líder

se comporta! A pressão
muda”, disse.
Boninho acredita que
a tranquilidade que
atualmente reina na casa
mais vigiada do Brasil
deve acabar logo. “Ainda
está muito calmo, algumas alfinetadas leves”.
O diretor ainda avaliou
como “bem bacana” as
conversas que os brothers e sisters estão tendo, mas voltou a afirmar
que tudo está prestes a
mudar. “É muito importante ver o que vai acontecer porque é um novo
clique”, disse.
A dinâmica do primeiro domingo (hoje) de vo-

tação para o paredão vai
contar com contragolpe
do indicado do Líder –
este que vai direto para
a berlinda, sem chances
de escapatória– e os dois
mais votados que vão
disputar a prova bate-evolta.
Até o momento, quatro participantes –dois
Pipoca e dois Camarote–
estão salvos do paredão.
Laís e Bárbara, que venceram a primeira prova
de resistência da edição
com 12 horas de duração. E Arthur e Douglas
Silva, que também conquistaram a imunidade
na prova de habilidade.

Circularam informações
no SBT de que o formato
“Bake Off” não voltaria mais
à grade de programação.
Consultada, a emissora não
confirma esses rumores.
E diz mais: a versão “Celebridades” terá uma nova
temporada a partir de março.

Agenda

Daniela
Albuquerque
adiantou bastante seu expediente nos estúdios da
“Rede TV!”.
É que a apresentadora
do “Sensacional” tem dois
compromissos cinematográficos a partir de fevereiro.

Ao trabalho

Disney e Formata dão início amanhã ao trabalho de
pré-produção da segunda
temporada da série “O coro:
Sucesso, aqui vou eu”.
Serão oito semanas de
preparativos até o começo
de filmagens.

Protocolos

O grupo Roupa Nova havia marcado para 4 de fevereiro, no Rio, a gravação do
DVD comemorativo aos 40
anos de carreira.
Mas, por causa da pandemia, foi adiado para o dia 18
de junho.

Streaming

Após viver Herit em “Gênesis”, na Record, Yana Sardenberg se prepara para
mais uma viagem no tempo
com “De volta aos 15’” da
Netflix. Yana viverá a personagem Carol na fase adulta,
e Klara Castanho, na fase
jovem.

A trama

“De volta aos 15” conta
a história de Anita (Maisa/

Amanda de Godói

Camila Queiroz), que, insatisfeita aos 30, deseja voltar
ao seu mundo adolescente.
A produção estreia no dia
25 de fevereiro. “Divertida e
emocionante, aposto que
a série vai atingir todos os
públicos e idades. Foi muito
gostoso de fazer! Já estou
torcendo para uma segunda
temporada”, declara Yana.

Bate – Rebate
· Bil Araújo, ex-“Fazenda”,
pretende investir na carreira
de ator...
· ...Para tanto, até abriu
mão de outro convite para
reality show, vindo de Portugal.
· Hall Mendes, ex-Globo,
fará um vilão em “Todas as
Garotas em Mim”, na Record...
· ... Dani Gutto também integra o elenco de “Todas as
Garotas em Mim”...
· ...Ele faz o personagem Henri Werner, neto da
Adriana Garambone e filho
de Willian Mello e Maria Helena Chira.
· Tadeu Schmidt, terça-feira, fará seu primeiro textão no “BBB”.
· As plataformas de streaming estão envolvidas em

diversos projetos que falam
sobre temáticas brasileiras,
mas isso não garante que
elas estejam gravando esses
produtos...
· .... Atores ouvidos pela
coluna, que pediram sigilo,
dizem que esses produtores de conteúdo encontram
dificuldades nas gravações
por aqui...
· ...Principalmente por
conta da gestão da pandemia e pela dificuldade para
dialogar com os órgãos públicos responsáveis pela gestão cultural.
· A segunda temporada
de “Cidade Invisível” é o próximo compromisso de Marco
Pigossi no Brasil...
· ...O ator que optou por
morar nos Estados Unidos.

C’est fini
Por conta das gravações
da nova série de Leandro
Hassum para Multishow e
Globo, “Família Paraíso”, Viviane Araújo se mudou para
São Paulo. Ficará na capital
até abril e só irá para o Rio
no final de semana para
ensaiar com a bateria do
Salgueiro.
Então é isso. Mas terça
tem mais. Tchau!

CULTURA

Horóscopo
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oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
A rede de contatos é
fundamental, e nesta
parte do caminho se
tornou o ingrediente essencial para
tudo o mais que sua alma pretende
fazer. Nem todas as pessoas são
importantes, selecione com cuidado
as que precisa.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Relacionamentos não
são dimensões onde
tudo deve estar certo e
confortável o tempo inteiro. Relacionamentos são também referências
importantes de conflito, que servem
para sua alma se manter atenta e
vigilante.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
A mente esclarece, a
mente emburrece, a
mente confunde, tudo isso e muito
mais acontece na mente. Quem pensa
os pensamentos? Você é o ser interior
capaz de navegar na mente, em vez de
naufragar nela. Em frente.

TOURO | 21/4 a 20/5
A clareza das visões que
entusiasmam sua alma
há de ser considerada
com seriedade, porque, mesmo
que não seja possível fazer nada a
respeito de imediato, o futuro trará as
oportunidades pertinentes. É assim.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Você não precisa arrancar nada da vida, porque
ela está desejosa de lhe
entregar tudo que você precisa, o que
nem sempre é aquilo que você deseja.
Desejos e necessidades, seria melhor
haver convergência entre eles.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Os recursos materiais se
intrometem em todas as
decisões que sua alma precisa tomar,
portanto, é melhor aceitar de uma vez
por todas a necessidade desses e
se movimentar de acordo, sem pudor
nem temor.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Há percepções que
acontecem de uma hora
para outra, sem prévio
aviso, e que deixam a alma perplexa
por não ter percebido antes, já que
sempre esteve tudo à sua frente.
Não importa o quando, mas que a
percepção ocorra.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Está tudo muito louco
demais, porém, é como
as coisas se dão na
atualidade e você faria bem em começar a dançar de acordo com a música,
se desapegando dos comportamentos que foram adequados em outro
tempo. Tudo diferente.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Determine com a maior
clareza possível tudo
que você pretende
conquistar, e inicie hoje mesmo, sem
mais delongas, as tomadas de atitude
que conduzam sua alma ao objetivo
ansiado. Não precisa ser muito nem
grande.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Sua alma percebe que
chegou a um momento
da vida em que tudo
que foi importante no passado está
deixando de ser, e isso acontece
muito velozmente. Ainda não dá para
saber como será o futuro, mas confie,
será muito bom.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Aqueles assuntos
emperrados há tanto
tempo que já ninguém mais se lembra
de como foi que começaram, é hora
de você colocar suas mãos e mente
para trabalhar neles, na tentativa de
desemperrar e seguir em frente.

PEIXES | 20/2 a 20/3
As reflexões que sua
alma anda fazendo são
profundas demais para
serem compartilhadas, quanto menos
compreendidas por qualquer outra
pessoa. Guarde para si o resultado
de suas reflexões, mas coloque tudo
em prática.

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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Gabriela Piologo e Eliéber Maciel,
e o filho Noah, em Monte Verde

Anaysa Caetano da Silva, no Guarujá

15

Willian Cassimiro

Leitores

em Férias

Alice Pelusch e Natália Smathers, nos EUA

O primeiro mês do ano, praticamente, já passou. E
muitos, com certeza, nem viram o mês passar. Sair de
férias é tão importante quanto estar na rotina. Quando
estamos ‘presos’ na rotina dos nossos dias não vemos a
magnitude da vida. E o quão belos os minutos podem
ser se preenchidos com atividades que nos façam valer
a pena vivê-los em sua totalidade. A condição de estarmos ‘de férias’ ou ‘em recesso’ nos coloca para ver a vida
de outra perspectiva. E então sobra um tempinho para
fazermos atividades que dão um prazer imenso. Nossos
leitores aqui dão um show de como esses momentos
podem ser aproveitados. Pode ser um pedal na Terra de
Dona Margarida, a querida Santa Bárbara d’Oeste, ou um
boneco de neve nos Estados Unidos. Um click numa arte
de rua bem bonita e que nos transporte e nos dê asas
para a imaginação sem fim e sem limites. E que assim
seja a nossa visão deste ano que está apenas começando.
Que a nossa imaginação dê asas ao inesperado e ao que
ainda está por vir. E que os nossos leitores possam inspirar vocês a fazer atividades diferentes, pois afinal, inovar
é novidade nova na vida. Sempre.

Gabriel e Leonardo Constancio, em Brotas

Solange e Antônio Paulo, no Mercadão de SP

Rachel Karklis e Débora Karklis, em SBO

Aline e Tiago Jecev, no Litoral Paulista

Julia Campbell e Andrea Beltrão, no Rio
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Palmeiras abre o Paulista hoje
Verdão enfrenta o Novorizontino, às 16h, fora de casa, em partida antecipada por causa dos jogos do Mundial
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Novorizontino e Palmeiras abrem o Campeonato Paulista de
2022 neste domingo
(23), às 16h, no estádio
Jorge Ismael de Biasi,
na cidade de Novo Horizonte, em São Paulo.
A partida antecipada
pela quinta rodada,
será uma preparação
para Mundial de Clubes
da FIFA, que o Verdão
disputa. O torneio será
realizado entre os dias
3 a 12 de fevereiro, em
Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Para o confronto no
estadual, o técnico Abel
Ferreira deve usar o
elenco principal do Palmeiras contra o Novorizontino. Além do primeiro jogo, o Palmeiras
ainda vai ter mais três
jogos antes do Mundial
- Ponte Preta, na quarta-feira (26), São Bernardo, no sábado (29) e
o Água Santa, em 1º de
fevereiro.
Algumas das novas
contratações do Palmeiras devem fazer
a sua estreia na atual
temporada. Rafael Navarro, Jailson, Atuesta e o goleiro Marcelo
Lomba podem entrar
em campo para o confronto.
O único desfalque é
o zagueiro Kuscevic, liberado para defender
a seleção do Chile nas
Eliminatórias da Copa
do Mundo.
Em seis partidas disputadas entre os clubes
paulistas, o Palmeiras
nunca perdeu para o
Novorizontino -cinco

Cesar Greco/Palmeiras

vitórias e um empate.
Todos os jogos foram
disputados pelas Quartas de Final do Campeonato Paulista.
Com a principal base
do ano passado, quando conquistou o acesso
a Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino conta com
o técnico Léo Condé,
que decidiu continuar
no comando da equipe,
mesmo com sondagens
de outros clubes.
A equipe da cidade de
Novo Horizonte tam-

Time de Abel Ferreira
vai ter mais três
confrontos antes do
torneio internacional
bém fez seis contratações na temporada. Os
atacantes Bruno Silva e
Chrigoros, os zagueiros
Walber e Isaque, o lateral-direito Lucas Ramon
e o meia Marcinho.
O Novorizontino está
no Grupo B do Paulistão, ao lado de Ferroviária, São Bernardo e São
Paulo. Já o Palmeiras
está no Grupo C com
Botafogo-SP, Ituano e
Mirassol.
Novorizontino x Palmeiras terá transmissão
ao vivo na TV aberta
pela Record TV, na Record Digital – R7.com
(internet) e Play Plus
(streaming), no Paulistão Play (YouTube) e
no Premiere (pay-per-view).
INTERATIVIDADE
O Palmeiras levará

TITULAR | Rony é um dos escalados pelo técnico Abel Ferreira para estar em campo no confronto deste domingo

para Novo Horizonte,
pela primeira vez, um
caminhão interativo. O
intuito da ação é aproximar o clube de seu
torcedor.
O caminhão irá ficar
nos arredores do Estádio Jorge Ismael de
Biasi, das 10h até o fim
do primeiro tempo do
jogo.
A atração exibirá o
troféu da Copa Libertadores
conquistado
em novembro de 2021,
diante do Flamengo.
O Palmeiras se tornou
tricampeão do torneio.
Um telão mostrará imagens históricas e das
recentes conquistas do
Verdão. Os dois mascotes do clube também
marcarão presença.
O Palmeiras já informou que pretende repetir a ação em outras
cidades ao longo de
2022.

TABELA CAMPEONATO PAULISTA SÉRIE A-1
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 D GP SG
0 0 0 0
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

V
0
0
0
0

JOGOS • PRIMEIRA FASE
Hoje (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

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

