A morte do guru
de Bolsonaro
Olavo de Carvalho morre
aos 74 anos, nos EUA,
após contrair Covid-19
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Sob pressão, HM vai abrir mais
20 leitos para pacientes de Covid

Ampliação na ala de enfermaria, prevista para a próxima semana, é uma forma de diminuir o impacto causado
pela explosão da variante Ômicron em Americana; taxa de ocupação de leitos nesta terça atingiu 159% P3
Rodrigo Nagafuti / Secom Poá

Bolsa Trabalho do
governo de SP tem
500 vagas na região

Trabalhador morre
durante serviço na
Câmara de Sumaré

Programa oferece até
cinco meses de serviço em
órgãos públicos e curso por
auxílio de R$ 540 mensais
a pessoas desempregadas

Funcionário de terceirizada
é achado morto no telhado
do prédio do Legislativo;
causa seria choque elétrico,
mas presidente nega

Cidades 06

Cidades 05

Americana mantém início
das aulas para 7 de fevereiro
Mesmo com avanço da Covid, o início das aulas na rede municipal de ensino de Americana está mantido para 7 de fevereiro.
Só ficarão de fora os alunos com comorbidades. Cerca de 7 mil
alunos matriculados devem retornar às escolas municipais.
BOLSA TRABALHO | Inscrições para o programa, que auxilia desempregados, devem ser feitas via web

Hospital terá
R$ 2,2 mi em
equipamentos

03 Cidades
William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress

O prefeito Chico Sardelli
anunciou ontem um investimento de R$ 2.233.417,20
em equipamentos para a
área da Saúde. O valor será
aplicado em novos equipamentos para o Hospital
Municipal. O recurso foi intermediado pelo deputado
federal Vanderlei Macris.

Câmara aprova
aumento no
‘bolsa-creche’
em S. Bárbara
03 Cidades

Corinthians
só empata
na estreia

04 Cidades

FIM DA PIADA | O Palmeiras colocou ponto final em um jejum histórico ao conquistar nesta terça-feira (25)
a sua primeira Copa São Paulo de futebol júnior. A equipe alviverde não tomou conhecimento do Santos, na
final disputada no Allianz Parque, e goleou por 4 a 0. O destaque do time na competição, o atacante Endrick,
abriu o caminho da vitória e foi eleito o craque da competição.
P10

Já com seu principal reforço em campo, o volante
Paulinho, e apesar de jogar
em casa, com mais de 24 mil
torcedores na Neo Química
Arena, o Corinthians ficou no
0 a 0 com a Ferroviária na estreia do Paulistão, ontem.
12
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A era dos ressentimentos
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ECONOMIA

Dólar Com.
- 1,24%
R$ 5,435

Euro

- 1,40%
R$ 6,143

Bovespa

+ 2,12%
110.226 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.446 | 22/01/2022
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Concurso 5.763 | 25/01/2022

05 - 12 - 38 - 42 - 78

Federal
Concurso 5.632 | 22/01/2022
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GAUDÊNCIO TORQUATO
JORNALISTA, PROFESSOR E
CONSULTOR POLÍTICO

No campo da análise
política nesses tempos de
pandemia, alguns fenômenos se fazem sentir, como
o aparecimento de uma
nova cepa do populismo
de direita, a intensificação
da polarização, os vieses
que cercam a discussão
sobre liberdade de expressão, todos contribuindo
para adensar uma era de
ressentimentos. Essa teia
fenomenológica,
exposta por cientistas políticos,
com destaque para Francis
Fukuyama, o famoso pregador do “fim da História”,
conservador e especialista
em relações internacionais
da Universidade Stanford
(EUA), puxa da gaveta fantasmas que pensávamos
definitivamente
mortos,
como o totalitarismo representado pela aproximação
ideológica entre China e
Rússia.
No pano de fundo, desenha-se a decadência da democracia norte-americana,
a maior do planeta. O fato é
que o mundo, na percepção
de Fukuyama, convive com
a ameaça de conflitos nunca d’antes vistos e hipóteses
aparentemente absurdas,
como uma nova guerra civil nos EUA, coisa até então
impensável. Pesquisas atestam que uma minoria significativa dos norte-ameri-

canos aceita a ideia de atos
violentos contra o governo.
O professor Samuel
P.Huntignton, de Harvard,
já descrevia, em seu livro “O
Choque das Civilizações”,
uma paisagem que flagra
o “paradigma do caos”:
“quebra da lei e da ordem,
Estados fracassados e anarquia crescente, onda global
de criminalidade, máfias
transnacionais e cartéis de
drogas, declínio na confiança e na solidariedade
social, violência étnica, religiosa e civilizacional e a lei
do revólver.” Partia do pressuposto que essa moldura

Conflitos que
ameaçam a vida
no planeta são
lembrados
se apresentaria no painel
de duas civilizações em
conflito, a ocidental, e a de
feição muçulmano-fundamentalista.
Os conflitos que ameaçam a vida no planeta são
periodicamente lembrados,
aqui e ali, em livros, ensaios,
entrevistas e documentários sobre os tênues limites
do processo civilizacional e
sinais apontando para ruptura de seus eixos. O atual
momento parece ser o mais
sensível e instigante das
últimas décadas para um
olhar sobre as ameaças às
democracias.
E é nesse território nebuloso, cheio de tormentas
e hoje vivenciando uma
das maiores catástrofes da
história, que agem dirigentes e mandatários, muitos

elevados aos cargos pela
vontade do povo, outros
sustentados por um populismo com toques de agrado ao coração das massas.
Infelizmente, a semente da
árvore populista encontra
áreas para se expandir em
instantes críticos da Humanidade. Parece exagero?
Não. A Humanidade pede
socorro. A pandemia tende
a ser dominada pela ciência, mas os vírus que ceifam vidas não irão embora.
Vamos conviver com eles
por tempos. As mentiras
produzem camadas de desinformação e ignorância.
A liberdade de expressão
ganha vieses. No afã de perpetuar seus mandos, governantes usam de artimanhas
e dribles, manobrando com
recursos e floreios para ganhar o aplauso das ruas. Tal
conjunto de mazelas acaba
sendo um corrosivo poderoso que fragiliza os corpos
democráticos.
A ciência, negada por
alguns, continuará sua trajetória de descobertas. Trata-se da luz no fim do túnel,
a esperança dos povos, a
argamassa para construção dos dutos civilizatórios.
Mas não podemos e não
devemos permitir que seja
usada para beneficiar os
donos do poder. E jamais
usada como ferramenta
para atiçar a política de ressentimentos, como a que se
vê, por exemplo, na defesa/
ataque aos processos identitários. Inventam-se, até, figuras estrambóticas, como
essa do “racismo reverso”,
que acirram ânimos de comunicadores e intelectuais.
Que os palanques eleitorais
em nossas plagas abriguem
um discurso de bom senso.

FRASE DO DIA
IMAGEM DO DIA
Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O impacto da
tragédia é muito
mais amplo e
duradouro do
que as pessoas
imaginam

Luiz Fagionato

Faleceu ontem, aos 94 anos. Era viúvo de Ana Maronez
Fagionato, deixando os filhos: Luiz, Francisco, Isabel, Dimas (João
em memória). Será sepultado hoje no Cemitério da Saudade, em
Piracicaba. (Funerária Araújo-Orsola)

Maria Albano da Silva

DIVERSÃO | “Playgrounds inclusivos” estão sendo instalados em escolas

municipais de Sumaré. Os parquinhos têm gangorra, parque infantil e balanço.
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As regras básicas da
educação financeira, apesar de simples, não são
observadas pela maioria
das famílias brasileiras e
a consequência imediata é o endividamento de
grande parte delas. A verdadeira base da educação
financeira é o consumo
consciente, ou seja, gastar
menos que ganha e evitar compras por impulso.
Consequentemente, isso
irá evitar dívidas absurdas
no futuro.
Outro ponto ignorado
para quem deseja mudar
de vida é a busca pela
renda extra. Já parou para
pensar qual o seu dom?
Que habilidades você tem
que poderiam te trazer
mais dinheiro? É importante ficar atento às oportunidades que aparecem
ao longo da vida e não as
deixar escapar.
Para manter a saúde de
seu bolso em dia, procure primeiro investir para
depois consumir. Assim
você não contrai dívidas
maiores do que aquelas
que pode pagar.
No entanto, se surgirem
dívidas, trate de quitá-las
o mais rápido possível.
Renegociar é sempre uma
boa opção, pois há a possibilidade de reduzir o
valor.
Com as contas em dia,
passe a destinar de 10%
a 30% dos seus ganhos
para sua conta de investimentos. É preciso aplicar
de forma inteligente para
que com o tempo seus

Santa Bárbara d’Oeste

Secretário de Saúde de
Brumadinho (MG), sobre os
três anos da tragédia, ontem

facebook.com/jornaltododia

ADÉLIA GLYCERIO
ADVOGADA, EDUCADORA
FINANCEIRA E ESCRITORA

investimentos cresçam
sozinhos. Muitas pessoas
acham que para investir
necessitam de muito dinheiro, isto não é verdade!
Um importante passo
para alcançar a liberdade financeira é o planejamento! É essencial ter
uma base sólida e estabelecer metas a curto, médio e longo prazo. Pense
em como você quer estar
financeiramente daqui a
dois, cinco, 10 ou 20 anos
e o que é preciso fazer para
chegar a este objetivo.
O seu foco deve ser
aprender a se pagar em
primeiro lugar. Quando
você receber a sua remuneração, antes de sair pagando quaisquer despesas e obrigações, primeiro
pague-se. Por isso, indico
que você destine um valor
mensal para investimentos e aplique em renda
fixa para começar.
Se você não destinar
uma parte do seu salário
para sua conta investimento todos os meses,
você ficará mais pobre a
cada mês que passa, pois
não terá o dinheiro rendendo. Esse valor fará falta quando você chegar na
terceira idade, pois a tendência é que a sua aposentadoria seja menor do
que os seus ganhos hoje.
Além do mais, hoje não
temos garantia alguma de
que o INSS continuará pagando as aposentadorias,
tendo em vista o envelhecimento da população.
Por isso, todo cuidado é
pouco.
Você precisa cuidar das
suas finanças e começar
uma conta investimento
para ter um futuro tranquilo e seguro financeiramente. Isso é muito
importante para não depender de ninguém no
futuro, nem da família,
nem do governo. Fique
atento!
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COVID-19

HM deve abrir mais 20
leitos de enfermaria
Resolução, emergencial, busca reduzir a pressão por atendimento
Prefeitura de Americana / Divulgação

LUCIANO ASSIS
AMERICANA

O HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi vai ganhar 20 novos
leitos a partir da próxima
semana, informa o secretário de Saúde de Americana, Danilo de Carvalho.
A resolução emergencial
é uma forma de diminuir
o impacto causado pela
variante Ômicron no sistema de saúde da cidade
desde o início do mês.
“Hoje, diferente daquele primeiro momento (da
pandemia) quando a superlotação acontecia na
UTI (Unidade de Terapia
Intensiva), estamos tendo
um impacto muito forte
nas enfermarias”, aponta
o secretário.
Ainda segundo Carvalho, em um primeiro
momento dez leitos serão
abertos para utilização
imediata, deixando o restante de prontidão caso a
procura por atendimento venha a se intensificar
nas próximas semanas.
No HM, a taxa de ocupação de leitos para pacientes de Covid nesta
terça-feira era de 80%
para unidades com respiradores e de 159,09% sem

HOSPITAL MUNICIPAL | Sob pressão com aumento dos casos de Covid-19

respiradores (de 22 no total, 35 ocupados).
No Hospital São Lucas,
a taxa de ocupação é de
140% para leitos com respiradores (de 5 no total, 7
ocupados) e 6,25% para
leitos sem respiradores.
No Hospital São Francisco a taxa era de 30%
para leitos com respiradores (de 10 no total, 3
ocupados) e 28,75%%
sem respiradores.
No Hospital Unimed a
taxa estava em 100% para
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leitos com respiradores
(de 8 no total, 8 ocupados) e em 87,50% para leitos sem respiradores.
MORTES
Nesta terça-feira (25),
a Vigilância Epidemiológica de Americana informou que foram registrados mais dois óbitos por
Covid-19. Uma mulher
de 80 anos, moradora do
bairro Machadinho, e um
homem de 56, morador
do bairro Nova Carioba,

foram as vítimas.
Além dos dois óbitos,
que elevam o total de vítimas fatais na cidade a
867 desde o início da pandemia, foram registrados
mais 635 casos novos da
doença.
Esses números referem-se aos dias 21, 22, 23
e 24 de janeiro.
No total, Americana
registra agora 31.792 casos positivos de Covid-19
desde o começo da crise
sanitária.

PANDEMIA

Vacina: Hortolândia abre
agenda a todas as crianças
DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

A Prefeitura de Hortolândia abriu nesta terça-feira o agendamento
para a vacinação contra
a Covid-19 de crianças
de 5 a 11 anos, com ou
sem comorbidade ou
deficiência.
O agendamento deve
ser feito no site da prefeitura.
As crianças receberão
duas doses da vacina
pediátrica da Pfizer.
O intervalo entre a
primeira e a segunda
dose é de oito semanas.
De acordo com a estimativa da Secretaria de
Saúde, com base em dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística), a população na faixa etária de 5 a
11 anos em Hortolândia
é de 26.427 crianças.

Por meio do agendamento, é possível escolher o local e o horário
da vacinação.
Para fazer o agendamento é necessário
informar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) da
criança.
Caso a criança ainda
não tenha o documento, a Secretaria de Saúde
orienta para que a família ou o responsável providencie a emissão do
documento da criança
em alguma das agências
dos Correios da cidade.
Além do agendamento, a Secretaria de Saúde ainda solicita para
que as famílias ou os
responsáveis façam o
cadastro das crianças
no site “Vacina Já”, do
governo do estado, para
deixar a vacinação mais
rápida, e assim evitar filas e aglomeração.
Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

VACINAÇÃO | Hortolândia amplia campanha infantil

AMERICANA

EDUCAÇÃO

Câmara aprova aumento no valor Rede municipal mantém início
das aulas para 7 de fevereiro
do ‘bolsa-creche’ em S. Bárbara
RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

O valor pago a entidades filantrópicas e instituições de ensino de
Santa Bárbara d’Oeste,
que prestam serviços à
prefeitura por meio do
“bolsa-creche”, teve o
aumento de aproximadamente 90% aprovado
por unanimidade pelos
vereadores da cidade,
na sessão da Câmara
desta terça-feira (18).
A proposta, encaminha pelo prefeito Rafael
Piovezan (PV ), altera a
lei de 2018 que estipula
o valor do benefício.
A partir de agora, a
Secretaria de Educação
pagará mensalmente
R$ 790,30 e R$ 564, 51
por vagas disponibilizadas e ocupadas pe-

las entidades e escolas
para berçário e maternal I e maternal II e
maternal III, respectivamente. Antes, o valor
pago era de R$ 415,07
para as quatro etapas
da educação infantil.
“A diferenciação proposta em relação às
vagas de Maternal Il e
Maternal III é necessária diante da especificidade de atendimento
exigida para os alunos
da correspondente faixa etária. Tornando-se legítima a demanda apresentada pelas
instituições de ensino
contratadas, as quais
demonstram que o valor atualmente fixado
não é suficiente para
manter o padrão de
qualidade no atendimento dos alunos aten-

didos nas fases situadas”, justifica Piovezan.
Santa Bárbara é uma
das poucas cidades da
região que não possui
déficit de vagas em creche.
Em agosto do ano
passado, a Câmara
aprovou a ampliação
do programa “bolsa-creche”, com o número de benefícios oferecidos passando de 1,4
mil para 1,9 mil.
Já em novembro e dezembro, a Secretaria de
Educação firmou convênio com mais duas
instituições para oferecer 153 novas vagas
para crianças da região
do bairro Vista Alegre
e do Centro, no valor
total de mais de R$ 1
milhão por 12 meses de
parceria.

O início das aulas na
rede municipal de ensino
de Americana está mantido para o dia 7 de fevereiro. Só ficarão de fora
os alunos com comorbidades. A resolução segue
a tendência da maioria
das outras cidades do Estado de São Paulo.
“A Secretaria de Educação vem seguindo todas
as orientações dos órgãos
sanitários de monitorando diariamente a situação. No momento, não
há previsão de mudança
no calendário”, divulgou
nesta terça-feira (25) a
assessoria de imprensa
da prefeitura, ao responder o questionamento da
reportagem.
No início da tarde, o
prefeito Chico Sardelli
(PV) também tocou no
assunto, durante coletiva
no CCL (Centro de Cul-

Prefeitura de Americana / Divulgação

RETORNO | Rede municipal volta às aulas em fevereiro

tura e Lazer). “Estamos
trabalhando há tempos
essa questão e estamos
preparados tanto para as
aulas presenciais, quanto
nas virtuais. Mas neste
momento, o início presencial está mantido”, frisou o chefe do Executivo.
RETORNO ESPERADO
Cerca de 7 mil alunos

matriculados na rede
municipal de ensino
americanense devem retornar às suas atividades
em sala de aulas no início do próximo mês. Será
o maior número de alunos voltando às atividades normais em escolas
físicas desde o início da
pandemia, em março de
2020.
| LUCIANO ASSIS

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

BOM PRATO EM AMERICANA
Depois de celebrar a conquista de um Restaurante Bom
Prato a ser instalado em Sumaré, o deputado estadual
Dirceu Dalben (PL) agora está solicitando ao governo
Doria uma unidade do programa também em Americana. A iniciativa atende a um pedido do vereador Marcos
Caetano (foto), também do PL. O programa Bom Prato
oferece à população de baixa renda refeições saudáveis
a custo acessível. O almoço tem preço de R$ 1,00. “O
Terminal Rodoviário de Americana possui uma área
estratégica excelente para servir como sede do Bom
Prato. Vamos seguir acompanhando, junto do deputado Dalben, essa luta para a nossa querida cidade”,
afirmou Marcos Caetano.

QUESTÕES DA SAÚDE
O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na
Câmara uma série de requerimentos, nos últimos dias, questionando a Secretaria de Saúde sobre diferentes questões em
Americana. O vereador quer saber do Executivo se já há um
prazo para reabertura da UBS Dr. Carlos Chagas, localizada no
Jardim Ipiranga. A unidade, diz ele, está fechada há dois anos.
Em outro questionamento, o parlamentar indaga o Executivo
sobre a gestão do Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO) do município. Ele afirma ter sido procurado por usuários,
que se queixam do número limitado de atendimentos odontológicos ofertados pela rede municipal de saúde.

QUESTÕES DA SAÚDE (2)
Em outro requerimento de sua autoria, Gualter Amado
também pede a destinação de mais médicos para a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Antônio Zanaga. O
parlamentar relata que visitou a unidade de saúde e verificou
a necessidade de direcionamento de mais médicos para atendimento. “Sendo essa a única unidade 24 horas do município,
localizada em uma região bastante populosa, verificamos a
necessidade de providências urgentes para aumentar o número de médicos e enfermeiros para prestar o atendimento, uma
vez que a UPA do Zanaga se tornou a única alternativa ao
hospital municipal”, diz.

ESTACIONAMENTO INSUFICIENTE
Ainda na área da Saúde em Americana: o vereador Juninho
Dias (MDB) protocolou na Câmara uma indicação em que solicita ao Executivo que providencie estudos para a disponibilização de vagas rápidas nas proximidades da farmácia municipal central, localizada na Rua Dom Pedro II. No documento,
o parlamentar menciona reclamações frequentes de usuários
do SUS a respeito da falta de vagas para estacionamento no
local. Juninho destaca que atualmente o prédio público conta
com seis vagas – das quais duas para idosos e outras duas
para deficientes – quantidade insuficiente para atender a
todo o público que busca atendimento na unidade.

CONSERTA, ESTRAGA, CONSERTA...
Ainda na Câmara de Americana, o vereador Leco Soares
(Podemos) protocolou um requerimento em que pede informações Executivo sobre os serviços de reparos asfálticos
realizados pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) ou
por empresa terceirizada. No documento, o parlamentar
afirma ter recebido diversas reclamações de moradores
de várias regiões da cidade sobre a qualidade dos reparos
realizados recentemente. Leco destaca que as queixas
apontam para a qualidade do serviço, já que o asfalto
estaria se deteriorando pouco tempo depois a conclusão
do reparo.
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HM vai receber R$ 2,2 mi
em novos equipamentos
Verba anunciada por Chico para a Saúde foi intermediada por Macris
Divulgação

LUCIANO ASSIS
AMERICANA

Em entrevista coletiva
na tarde desta terça-feira
(25), no CCL (Centro de
Cultura e Lazer) de Americana, o prefeito Chico
Sardelli (PV) anunciou
um investimento de R$
2.233.417,20 em equipamentos para a área da
Saúde. Também participou do anúncio o deputado federal Vanderlei
Macris (PSDB), responsável pela intermediação
da verba junto da Secretaria Estadual da Saúde.
Os equipamentos serão destinados ao HM
(Hospital Municipal) Dr.
Waldemar Tebaldi e à
futura Unacon (Unidade de Assistência de Alta
Complexidade em Oncologia), que está sendo
construída em área anexa ao HM.
Entre os equipamentos adquiridos estão um

PARCERIA | Chico anuncia verba ao lado de Macris ontem

tomógrafo computadorizado, mesas cirúrgicas
e monitor fetal, além de
camas hospitalares e cadeiras de rodas.
“Alguns destes equipamentos estão se tornando obsoletos e, além de
substituí-los, vamos ampliar e qualificar o atendimento com novos itens

POLÍTICA

AMERICANA

Emenda garante R$ 480
mil para infraestrutura
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A vereadora Professora Juliana (PT) intermediou junto ao deputado
federal Alencar Santana
Braga (PT) o recebimento de uma verba federal
de R$ 480 mil, através de
emenda parlamentar,
para investimento em
obras de infraestrutura
urbana em Americana.
O valor, segundo a
parlamentar, já está na
conta da prefeitura, de
acordo com informações da secretaria municipal de Gestão de
Convênios. O dinheiro
será utilizado para a
construção de uma ciclovia.
De acordo com a parlamentar, o pedido da
emenda foi feito ao deputado em 2021 e, após
uma série de trâmites
burocráticos, a verba foi
liberada e confirmada
nesta semana.
“Assim que solicitamos a emenda e tivemos a confirmação do
deputado Alencar de
que ela seria enviada,
iniciamos diálogo com

antes indisponíveis”, avisa o prefeito.
Já o deputado federal
Vanderlei Macris destaca
o que ele chama de “processo de deterioração” da
saúde americanense ao
longo dos últimos anos.
“Creio que esse processo
torna essa recuperação
dos equipamentos de um

hospital tão importante
quanto o Waldemar Tebaldi, essencial”, ressalta.
O secretário de Saúde
do município, Danilo de
Carvalho, informa que
os equipamentos devem
estar à disposição da população em cerca de 120
dias.
“Esse é o prazo que
nos foi dado pela DRS 7
(Departamento Regional
de Saúde, sediado em
Campinas), órgão vinculado à Secretaria de
Estado da Saúde. Tudo
o que precisamos é, literalmente, coloca-los
para funcionar”, avisa o
secretário.
Também participaram
do anúncio o secretário
de Gestão de Convênios,
Vinicius Zerbetto, e a diretora da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian de Godoi,
além do presidente da
Câmara, vereador Thiago
Martins (PV).

a Secretaria de Obras
para saber que projetos
a prefeitura já dispunha para aplicar essa
emenda. Analisando as
opções e as demandas
com a Administração,
ficou decidido que esse
valor será utilizado para
construção de uma ciclovia que vai ligar o
Terramérica ao Parque
Universitário”, explicou
a vereadora.
Os processos de medições das vias, definição do projeto e licitação da obra devem ser
iniciados nas próximas
semanas.
“A região contemplada está crescendo bastante e muitas pessoas
estão andando de bicicleta por ali, tanto para
lazer quanto como meio
de transporte. Essa ciclovia irá garantir mais
segurança e conforto
aos ciclistas e motoristas, facilitando a locomoção e prevenindo
acidentes. Agradecemos
ao deputado Alencar
pela destinação desse
valor para Americana”,
concluiu a vereadora
Professora Juliana.

Macris lamenta ‘apoio’
de Alckmin a Haddad
Nome forte nos bastidores do PSDB e defensor da ala ligada ao
governador João Doria,
o deputado federal Vanderlei Macris lamentou
as notícias de um possível apoio do ex-governador e ex-tucano Geraldo
Alckmin à candidatura
de Fernando Haddad ao
governo do Estado nas
eleições deste ano.
“Acho ruim. Respeito
muito o Geraldo, mas
acho que foi uma decisão
equivocada, tanto sua
saída do PSDB, quanto
essa possível candidatura como vice do Lula e
apoio ao Haddad, já que
vai contra o que ele mesmo dizia no passado”,
relembra o deputado,
que esteve em Americana nesta terça-feira (25)
para o anúncio de novos
equipamentos para o
Hospital Municipal Dr.
Waldemar Tebaldi, com
recursos intermediados
por ele.
Ainda em dúvida sobre
seu possível novo partido – PSB e Solidariedade fizeram convites ao
ex-governador –, vários
veículos de imprensa noticiaram na segunda-fei-

ra (24) uma discreta indicação de Alckmin de que
iria apoiar a candidatura
do petista Fernando Haddad ao governo de São
Paulo.
O ex-tucano planeja,
inclusive, acompanhar
Haddad em agendas pelo
interior.
Macris reforça que o
PSBD terá candidato ao
governo e nega as análises de que o partido se
encontra dividido neste
momento. “Estamos nos
organizando, é normal
esses debates internos
neste momento”, pondera o deputado.
| LUCIANO ASSIS

Arquivo / TodoDia Imagem

ALCKMIN | Sob críticas
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TRAGÉDIA

Trabalhador morre
durante serviço na
Câmara de Sumaré

Divulgação

Funcionário de terceirizada estava no telhado quando
morreu; bombeiro falou em choque, mas Câmara nega
DA REDAÇÃO
SUMARÉ

Um trabalhador morreu enquanto fazia manutenção no sistema de
monitoramento do prédio da Câmara de Sumaré, na tarde desta terça-feira (25).
Eliel Carneiro dos Santos, de 41 anos, estava
no telhado do imóvel
quando foi encontrado
já sem vida por um colega de trabalho. Ele era
funcionário da empresa
terceirizada que presta o
serviço para o Legislativo
de Sumaré.
Inicialmente, a informação do Corpo de Bom-

beiros, chamado para
atender à ocorrência, era
de que o homem teria
sido vítima de um choque
elétrico.
O presidente da Câmara, vereador Willian Souza
(PT), porém, negou a informação – apesar de não
confirmar qual a causa da
morte do trabalhador.
“A informação que eu
tive dos paramédicos
e da perícia que estava
aqui, que conversou comigo, eles descartaram
choque elétrico.
Então, não posso afirmar
se é ou não (a causa da
morte). Vou aguardar o
laudo do IML (Instituto
Médico Legal)”, afirmou

o presidente à imprensa,
ontem à tarde.
Em uma “Nota de Pesar”, a Câmara informou
apenas que o trabalhador realizava manutenção no sistema de monitoramento do prédio,
e que o expediente do
Legislativo foi encerrado
após o ocorrido.
Ainda segundo a nota,
o presidente da Câmara
“se solidariza com a família e amigos da vítima e afirma que seguirá
acompanhando todos
os passos da investigação a fim de esclarecer
as circunstâncias da
morte do funcionário da
empresa”.

HORTOLÂNDIA

AMERICANA

Comerciantes reclamam de
acúmulo de lixo em caçambas
Lojistas que trabalham
no Centro de Americana
enfrentam problema com
caçambas de lixo no local.
Eles relatam que o cheiro
forte invade as lojas e tem
afastado os clientes. As caçambas estão localizadas
próximas da Rua Washington Luís.
Segundo a prefeitura,
a Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos atribui
o caso a um descarte indevido de peixe e frango
no local, mas segundo
uma das comerciantes, o
problema é recorrente e
acontece há dois anos.
Priscila de Paiva, de 36
anos, é gerente comercial
de uma loja localizada na
Praça Comendador Muller e trabalha no local há
dois anos. Desde então
ela observa o problema
com as caçambas.
Segundo ela, nos contatos feitos com a prefeitura,
a administração afirma
que será feita a limpeza,
mas que isso não acontece. “A gente vê o descaso
da prefeitura com os lojistas e clientes”, reclama
Priscila. Ela comenta que
as caçambas não são divididas para materiais recicláveis e orgânicos.
Antonio Carlos Ramos
Junior, de 30 anos, que é

CÂMARA | Bombeiro no telhado, onde trabalhador de 41 anos morreu em Sumaré

Divulgação

PROBLEMA | Lixo acumulado provoca mau cheiro

vendedor em uma ótica
localizada na Rua Washington Luís, conta que o
cheiro invade a loja e tem
feito com que eles percam
clientes. Ele comenta que
o cheiro de peixe podre é
forte nas caçambas, mas
que não há restaurantes
do tipo na região.
Segundo Antonio, mesmo realizando limpeza,
fechando cortinas e utilizando o ar condicionado,
o odor entra na ótica.
Ele explica que nas segundas-feiras o cheiro é
pior e que toda semana
ligam para prefeitura resolver a situação.
Ele revela que recebem
a resposta de que as caixas serão lavadas e que
algumas vezes a prefeitura troca os tambores, mas

que eles logo voltam a ter
mau cheiro.
Por meio da assessoria
de imprensa, a prefeitura ressalta que a coleta
do lixo das caçambas é
realizada diariamente no
período noturno. A administração informa que,
devido a um problema
logístico, nesta segunda-feira (24) não foi possível
fazer o recolhimento, mas
que as caixas seriam lavadas ainda nesta terça (25).
A ideia de mudar a localização das caçambas não
foi descartada. No entanto, a Secretaria de Obras
acredita que quando o
responsável pelo descarte
incorreto das carnes for
encontrado, o problema
deve ser resolvido.
| GABRIELA PESSANHA

Para obra, rua do centro terá
estacionamento lateral proibido
DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

A Prefeitura de Hortolândia inicia nesta
quarta-feira mais uma
etapa de obras do “Superviário” na região
Central da cidade. Para
a construção do Parque
Linear, que margeará a linha férrea, as equipes da
Administração Municipal realizarão pequenas
adaptações no trânsito
no trecho da Rua Luiz
Camilo de Camargo nos
cruzamentos com as ruas
Eliza Laurinda da Silva e
Júlio Silva Batista.
“Para que a obra no local seja concluída mais
rapidamente, neste trecho, a partir do início
das intervenções, não
será permitido o estacionamento de veículos
no lado esquerdo da via.
A ação é necessária para
garantir a fluidez do tráfego da Rua Luiz Camilo
de Camargo enquanto
as máquinas trabalham.
A medida será temporária e, com o avanço dos
serviços,
futuramente,
o estacionamento no
lado esquerdo voltará a
ser permitido”, explica o
diretor de operações da
Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo

Vasconcellos.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade
Urbana, para o início da
construção do parque
linear, serão realizados
serviços para a drenagem
na rede de águas pluviais, além de ações no
pavimento para a construção de ciclovia e calçada. “Pedimos também
a colaboração para que
os motoristas circulem
devagar na via. Pedestres

Intervenção no local
é temporária, para
abertura do
parque linear
também devem ter cautela durante os trabalhos
no local”, completa Vaconcellos.
PARQUE LINEAR
A área ambiental terá
destaque no “Superviário”, com a criação deste
parque linear na região
central.
O parque margeará a
Rua Luiz Camilo de Camargo, do lado direito
de quem segue sentido
Centro, paralelo à linha
férrea, desde o Remanso

Campineiro, até o Parque
dos Pinheiros, no cruzamento com a Avenida da
Emancipação.
O parque linear prossegue no trecho do Jardim Carmen Cristina até
a duplicação da Avenida
Sabina Baptista de Camargo, mantendo o padrão das áreas de lazer do
município: iluminação
em LED, pista de caminhada e ciclovia, espaço
para implementação de
academia ao ar livre e
espaços de convívio em
todo o trecho.
De acordo com a Secretaria de Obras, quase
metade dos trabalhos
foram concluídos no
“Superviário”.
O maior complexo viário da cidade terá 5 km
de extensão desde a Vila
Real até a avenida Panaíno. As intervenções são
realizadas com recursos
do Banco CAF (Banco
de Desenvolvimento da
América Latina), proveniente de financiamento
internacional contratado
pela prefeitura em 2018
para realização de diversas obras de infraestrutura e mobilidade urbana,
ações que garantirão a
retomada do desenvolvimento econômico da
cidade.
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Bolsa Trabalho oferece
500 vagas na região
Programa tem até 5 meses de serviço e curso por auxílio de R$ 540 / mês
Rodrigo Nagafuti / Secom Poá

RENATO PEREIRA
REGIÃO

Cinco cidades da região
possuem 500 vagas abertas para o Bolsa Trabalho,
programa do governo
do estado de São Paulo
em que os participantes
prestam serviços em órgãos públicos ao mesmo
tempo em que realizam
qualificação profissional
e recebem até cinco meses de auxílio no valor de
R$ 540 mensais.
O maior número de
vagas oferecidas é em
Sumaré, com 140 postos abertos, seguida por
Americana e Santa Bárbara, com 120 colocações
cada uma. Hortolândia
e Nova Odessa possuem
60 vagas abertas por município. Na RMC (Região
Metropolitana de Campinas) serão 6,2 mil vagas. Os números são definidos pelo governo do
estado.
A distribuição de vagas
entre os municípios leva
em consideração a população, índice de vulnerabilidade social, além do

BOLSA TRABALHO | Programa tem 500 vagas na região

interesse e capacidade
da prefeitura local.
Os selecionados terão
direito a uma bolsa-auxílio mensal, por até cinco
meses, no valor de R$ 540
por 20 horas semanais de
atuação em órgãos públicos, dividas por quatro
horas diárias de presta-

ção de serviço.
Além disso, poderão
escolher entre seis cursos, com carga horária de
80 horas, oferecidos por
meio da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), nas
áreas de Auxiliar de Controle de Produção e Esto-

que, Gestão Administrativa, Gestão de Pessoas,
Organização de Eventos,
Rotinas e Serviços Administrativos e Secretariado
e Recepção.
Podem participar residentes do estado de São
Paulo há, no mínimo,
dois anos, maiores de 18
anos,
desempregados,
cuja renda familiar não
ultrapasse meio salário-mínimo por membro e
que não recebem seguro-desemprego ou façam
parte de programas assistenciais.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas
até o dia 7 de fevereiro,
por meio do portal do
programa (www.bolsadopovo.sp.gov.br).
A seleção será feita
conforme
parâmetros
do questionário socioeconômico, com priorizações de mulheres arrimo
de família, maiores encargos familiares, tempo
de desemprego e maior
idade. O resultado será
publicado no DOE (Diário Oficial do Estado de
São Paulo).

SAIBA TUDO SOBRE O PROGRAMA
• Vagas
Americana – 120
Hortolândia – 60
Nova Odessa – 60
Santa Bárbara d’Oeste – 120
Sumaré – 140

Gestão de Pessoas
Organização de Eventos
Rotinas e Serviços Adm.
Secretariado e Recepção
• Como e onde se inscrever

Para se inscrever é necessário CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. As inscrições são pelo site www.bolsadopovo.
sp.gov.br

• Valor do benefício

R$ 540
• Tempo de participação no programa

Até 5 meses
• Como funciona
Os selecionados atuarão em órgãos públicos municipais por 20 horas
semanais, quatro horas diárias por cinco dias da semana, ao mesmo
tempo em que fazem curso de qualificação profissional.
• Cursos oferecidos
Auxiliar de Controle de Produção e Estoque
Gestão Administrativa

• Pré-requisitos para inscrição
Ser maior de 18 anos;
Estar desempregada (o);
Que não esteja recebendo seguro-desemprego ou benefícios assistenciais;
Morar no estado de São Paulo há pelo menos 2 anos;
Ter renda familiar por membro de até R$ 550.

FONTE:
Governo do Estado de SP
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GIRO

Sincomercio tem nova
diretoria até janeiro de 2026
A nova diretoria do Sincomercio (Sindicato dos
Lojistas e do Comércio Varejista de Americana,
Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) assumiu,
oficialmente, nesta terça-feira (25). Em função
da pandemia de Covid-19, a posse foi simbólica e
não houve solenidade. A chapa, encabeçada pelo
atual presidente Vitor Fernandes, foi reeleita por
aclamação em assembleia realizada no dia 30 de
novembro de 2021. A nova gestão vai até 24 de
janeiro de 2026.

Divulgação

SINCOMERCIO | Nova gestão vai até janeiro de 2026

Parceira da prefeitura oferece
oficinas de capacitação
A OSC NISFRAM, em parceria com a Prefeitura de
Sumaré, oferece oficinas gratuitas de capacitação
até o dia 11 de fevereiro, voltadas para pessoas de
14 a 64 anos. Os cursos fazem parte do programa
ACESSUAS Trabalho, do Ministério da Cidadania,
que orienta e promove o acesso dos usuários
da Assistência Social ao mundo do trabalho. As
inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo
site bit.ly/acessuasmaisoportunidades. As oficinas
são online, ofertadas na mesma plataforma. Ao
final da oficina, o participante receberá certificado
de conclusão. Entre os cursos disponíveis estão
Trabalho como Direito: Identidade, Sociedade
e Transformação; Construção de Currículos;
Entrevistas de Emprego; Direitos Trabalhistas;
Comunicação; entre outros.

Grupo abre vagas de emprego
em Americana e Campinas
O Grupo GR, do ramo de segurança patrimonial
e serviços terceirizados, abriu processo seletivo
para contratação de profissionais para as vagas de
controlador de acesso, bombeiro, vigilante, agente
de conservação e porteiro para as cidades de
Campinas, Americana, Rio das Pedras, Itu, Jundiaí,
Itupeva, Sorocaba, Bragança Paulista e Jacareí.
Os pré-requisitos estão listados no link https://
grupogr.com.br. A candidatura à vaga pode ser feita
pelo site, no campo Trabalhe Conosco. A empresa
não recebe currículos por e-mail ou contato
telefônico e a candidatura é feita somente online.

TRABALHO

Concurso do Hortoprev inscreve até amanhã
DA REDAÇÃO
HORTOLÃNDIA

Termina nesta quinta-feira (27) o prazo para
as inscrições do concurso público do Hortoprev
(Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos
Municipais de Hortolândia), para o preenchimento de cinco vagas em

diferentes cargos, com
salários de até R$ 9,7 mil.
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo Portal da
Vunesp (Fundação para
o Vestibular da Universidade Estadual Paulista).
As provas estão previstas para 20 de março de
2022.
De acordo com o edi-

tal, o concurso prevê o
preenchimento de cinco
vagas nos cargos de ajudante de serviços gerais
(1 vaga – Nível Fundamental), com salário de
R$ 2.096,86; assistente
técnico
administrativo (2 vagas – Nível Médio), com salário de R$
2.862,03; fiscal previdenciário (1 vaga – Nível

Médio), com salário de
R$ 3.537,91; e assessor
jurídico (1 vaga – Nível
Superior e registro no órgão de classe, OAB), com
salário de R$ 9.777,24.
Os cargos de ajudante
de serviços gerais, assistente técnico administrativo e fiscal previdenciário
têm jornada de trabalho
de 40 horas semanais. Já

a jornada de trabalho do
cargo de assessor jurídico
é de 30 horas semanais.
O concurso, anunciado
em janeiro de 2020, foi
suspenso em março do
ano passado em razão da
pandemia de Covid-19.
A retomada do processo foi anunciada no dia 21
de dezembro.
De acordo com a au-

tarquia, outras informações sobre o concurso
serão publicadas posteriormente de acordo com
a evolução do processo.
O Hortoprev é o órgão
responsável pelo recolhimento, gestão e aplicação
das contribuições previdenciárias dos servidores
públicos ativos e inativos
do município.
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Brasil registra 489 mortes,
maior alta desde novembro
Nas últimas 24h, também foram conhecidos mais 199 mil casos de Covid
Arquivo / TodoDia Imagem

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Nas últimas 24 horas, o
Brasil registrou 489 mortes em decorrência da
Covid-19. O número foi
o mais alto desde o dia
12 de novembro, quando foram registrados 612
óbitos, segundo dados
do consórcio de veículos de imprensa. O país
também registrou uma
média móvel de óbitos
acima de 300 pelo segundo dia consecutivo. O índice nesta terça-feira (25)
ficou em 332 — o maior
desde o último dia 31 de
outubro, quando o país
registrou 311 mortes.
Os estados do Acre,
Goiás e Roraima não registraram mortes de segunda para terça, segundo as secretarias.
Ao todo, nas últimas 24
horas também foram conhecidos quase 199.126
mil novos casos de infecção pelo coronavírus. A
média móvel de diagnósticos está em alta desde
29 de dezembro e ontem
ficou em 159.789.
O índice aponta uma
aceleração de 203% no
Brasil como um todo.
Apenas o Piauí, entre os
estados e o Distrito Fe-

COVID | Número de internações continua em elevação

deral, apresenta uma
tendência de queda.
No total, o Brasil já teve
24.334.072 casos notificados da doença a partir
de testes e 623.901 mortes
pela Covid-19.
Em relação à variação
de mortes dos últimos 14
dias, 21 estados e o Distrito Federal apresentaram
tendência de alta. Três
registraram estabilidade
e outros dois estão em
queda.

Apenas a região Nordeste apresentou estabilidade, com 15%. As
demais indicaram tendência de alta: Centro-Oeste com 86%, Sudeste
com 71%, Sul com 66% e
Norte com 42%.
VACINAÇÃO
O
Brasil
registrou
954.904 doses de vacinas
contra Covid-19, nesta terça. De acordo com
dados das secretarias es-

taduais de Saúde, foram
202.014 primeiras doses,
140.690 segundas, e 1.417
doses únicas. Também
foram registradas 610.783
doses de reforço.
Ao todo, 163.389.955
pessoas receberam pelo
menos a primeira dose de
uma vacina contra a Covid no Brasil -143.531.699
delas já receberam a segunda dose do imunizante. Somadas as doses
únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são
148.559.742 pessoas com
as duas doses ou com
uma dose da vacina da
Janssen.
Assim, o país já tem
76,6% da população com
a 1ª dose e 69,6% dos brasileiros com as duas doses ou com uma dose da
vacina da Janssen. Considerando somente a população adulta, os valores
são, respectivamente, de
101% e 91,83%.
A população de 5 a 11
anos parcialmente imunizada (com somente a
primeira dose de vacina recebida) é de 2,80%.
Mesmo quem recebeu as
duas doses ou uma dose
da vacina da Janssen deve
manter cuidados básicos,
como uso de máscara e
distanciamento.

CORONAVÍRUS

Afastamento do trabalho por Covid cai para 10 dias
O governo federal formalizou nesta terça-feira
(25) a redução no prazo
de afastamento de trabalhadores com Covid-19.
O tempo de licença
por contaminação pelo
coronavírus passa a ser
de dez dias, contados do
primeiro dia de sintomas
ou da realização do teste.
O afastamento poderá
cair para sete dias caso
o trabalhador esteja sem
febre há mais de 24 horas, sem o uso de medicamentos antitérmicos,
e tenha tido melhora dos
sintomas respiratórios.
O prazo anterior, fixado pelas portarias 19 e
20, de junho de 2020, era
de 14 dias. Nesta terça, os
ministérios da Saúde, do
Trabalho e Previdência e
da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento atualizaram os anexos dessas

Arquivo / TodoDia Imagem

NOVA NORMA | O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

normas, onde são detalhados os parâmetros
para prevenção, controle
e mitigação dos riscos de
transmissão.
A mudança era esperada desde o início de
janeiro, quando o Ministério da Saúde reduziu os
intervalos de isolamento
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para pessoas com Covid-19. A quarentena de
contaminados assintomáticos, para os quais a
recomendação de afastamento de atividades e
contatos era de dez dias,
passou a cinco.
Para os trabalhadores,
outra modificação trazi-

da pelos novos anexos é
o tempo de isolamento
para os que tiveram contato com pessoas contaminadas e também o
intervalo para que esse
trabalhador seja considerado sob risco.
Na publicação anterior,
o governo estabelecia
como contatante os que
estiveram com alguém
contaminado entre dois
antes e 14 dias depois
do início dos sintomas
ou da confirmação laboratorial. A partir desta
terça, esse intervalo cai
para entre dois antes e
dez dias depois. Os casos
suspeitos, por terem contato com alguém contaminado, ainda precisam
ser afastados do trabalho
presencial, mas o prazo
de isolamento também
cai de 14 para dez dias.
| FOLHAPRESS

GIRO

Após convite de Lula, Randolfe deve
fazer parte da equipe de campanha
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
convidou Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder
da oposição no Senado, para fazer parte de sua
equipe da campanha nas eleições presidenciais
de 2022. O convite aconteceu na sexta-feira
(21), durante reunião em São Paulo, e, segundo
a reportagem apurou, o senador deu retorno
positivo à proposta, ainda que não definitivo.
Na função, o senador poderia ajudar na
composição do programa de governo e na
articulação política, entre outras atribuições.
Com isso, Randolfe deve desistir da disputa pelo
governo do Amapá e começar a trabalhar o nome
de um substituto. Lucas Abrahão (Rede), pastor
evangélico que é suplente de deputado federal,
pode ser o escolhido.
Arquivo / TodoDia Imagem

CONVITE | O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

EUA: Joe Biden xinga repórter da Fox
News sem notar microfone aberto
O presidente dos EUA, Joe Biden, xingou um
repórter da Fox News em um evento nesta
segunda-feira (24). O microfone no púlpito do
democrata estava funcionando, aparentemente
sem ele se dar conta, e o momento foi captado
pelas câmeras de TV. No momento em que os
profissionais de imprensa deixavam o salão Leste
antes de uma reunião de um conselho de governo,
Peter Doocy, dedicado à cobertura da Casa Branca
na emissora de viés conservador, foi um dos que
continuaram a fazer perguntas. “O senhor pode
responder a perguntas sobre inflação, então?”,
questionou. Biden então olha para o lado e diz, de
forma sarcástica, com um leve sorriso: “Seria um
grande ativo. Mais inflação”. Depois, completa:
“Que filho da puta estúpido”.

Coleta de dados do Censo 2022 começa
no dia 1º de agosto, informa IBGE
A coleta dos dados do Censo Demográfico
2022 terá início no dia 1º de agosto, dois meses
após o prazo previsto anteriormente pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
A informação foi confirmada pelo órgão nesta
terça-feira (25). Conforme o IBGE, a data
originalmente prevista era 1º de junho, mas
precisou ser alterada devido à mudança da
banca responsável pelo concurso que pretende
contratar mais de 200 mil trabalhadores
temporários para as operações do Censo. O prazo
de inscrições para o concurso, organizado pela
FGV (Fundação Getulio Vargas), terminou na
sexta (21), com 1,1 milhão de inscritos.
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MORTE

Guru do bolsonarismo,
escritor Olavo de Carvalho
morre após contrair Covid

Arquivo / TodoDia Imagem

Diagnosticado no último dia 15, filósofo tinha 74 anos
e estava hospitalizado na região de Richmond (EUA)
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O escritor Olavo de Carvalho, guru bolsonarista,
morreu na noite desta
segunda-feira (24), aos 74
anos, na região de Richmond, na Virgínia (EUA),
onde estava hospitalizado. A morte foi anunciada pela família nos perfis
oficiais do escritor nas
redes sociais. Foi também
confirmada à reportagem
pelo cineasta Josias Teófilo, próximo a Olavo.
Olavo recebeu o diagnóstico de Covid-19 no
dia 15 de janeiro, segundo
administradores do grupo do Telegram que reúne
os seguidores do ideólogo
bolsonarista.
A mensagem sobre o
diagnóstico da doença
foi compartilhada depois

de Olavo ter cancelado
por duas semanas consecutivas as lives que transmite para os assinantes
pagos de seu curso online de filosofia.
O escritor deixa a mulher, Roxane, oito filhos
e 18 netos. Nascido em
Campinas (SP) em 1947,
interessou-se por filosofia desde a adolescência.
Nunca teve uma carreira
acadêmica formal, o que
o levou a ser acusado por
detratores, ao longo da
vida, de não merecer ser
chamado de filósofo.
A partir do momento
em que se desiludiu com
a esquerda, passou a dedicar-se à desconstrução
do mais importante formulador do socialismo
científico, Karl Marx.
A partir da segunda
metade da década de

1990, os escritos de Olavo se tornam mais políticos, e seus livros ganham
popularidade na medida
em que a maré ideológica começa a virar para a
direita.
A onda conservadora
que levou ao impeachment de Dilma Rousseff,
em 2016, e à eleição de
Bolsonaro dois anos depois, definiu Olavo como
seu farol ideológico. Olavismo, olavista e olavete
passaram a ser termos de
uso corrente, da mesma
forma que lulismo ou malufismo já foram.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou sua
homenagem nas redes
sociais. “Nos deixa hoje
um dos maiores pensadores da história do nosso
país, o filósofo e professor
Olavo Luiz Pimentel de

PERFIL | O escritor Olavo de Carvalho era uma espécie de “farol” ideológico da direita

Carvalho. Olavo foi um
gigante na luta pela liberdade e um farol para
milhões de brasileiros”,
escreveu.
NOTA
O governo federal, por
meio de uma nota assinada pela Secom (Secretaria
de Comunicação da Presidência) e pela Secretaria de Cultura, lamentou
a morte de Olavo, a que
chamou de “intransigente defensor da liberdade”.
O texto traz ainda citações do guru por nomes
como Paulo Francis, Ives
Gandra Martins e Jorge
Amado.

Bolsonaro decreta luto de um dia
O presidente Jair Bolsonaro decretou luto
oficial de um dia pela
morte do escritor Olavo de Carvalho, guru do
bolsonarismo seguido
por diversos aliados do
presidente.
Na lei, não há nenhum parâmetro sobre
quais figuras devem ou
não receber luto oficial.
O decreto que versa sobre o tema diz que o governo poderá decretar
luto “no caso de faleci-

mento de autoridades
civis ou militares”, até
três dias. Esta é a segunda vez que Bolsonaro
decretou luto em seu
governo. Em junho de
2021, o fez por três dias,
quando faleceu o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel.
Mesmo durante a
pandemia da Covid-19,
que até o momento deixou 620 vítimas fatais
no país, Bolsonaro não
decretou luto.
| FP

ARRECADAÇÃO FEDERAL

Receita arrecada recorde de R$ 1,8 tri em 2021, alta de 17%
Arquivo / TodoDia Imagem

CAIXA FORTE | Arrecadação da Receita Federal foi recorde

A Receita Federal encerrou 2021 com uma arrecadação recorde de R$
1,8 trilhão, um aumento
real de 17,3% em relação
a 2020 - ano mais afetado
pela pandemia da Covid-19. De acordo com
a Receita, a melhora em
relação ao ano passado
foi observada graças a fatores como a melhora de
indicadores macroeconômicos - como a produção
industrial e a venda de
bens e do comércio.
Os números da arre-

cadação observados em
2021 colaboram para o
discurso da equipe econômica de melhora nas
contas públicas e estimulam iniciativas do
governo que reduzem a
arrecadação, como as alterações no Imposto de
Renda apresentadas no
ano passado. Mas analistas alertam que a melhora
observada é influenciada
por efeitos não permanentes - como a inflação.
Embora o resultado
apresentado pela Receita

DINHEIRO EM BANCOS

BC suspende consulta aos R$ 8 bi ‘esquecidos’
O Banco Central informou na tarde desta terça-feira (25) que suspendeu
temporariamente o sistema para consultar dinheiro esquecido em bancos.
Segundo a instituição, a
demanda foi acima da
esperada e provocou instabilidades também nos
sites do Registrato e do
Minha Vida Financeira.
“Estamos
trabalhando para que o funciona-

mento dos sites seja normalizado o mais breve
possível e também para o
retorno do SVR. Manteremos o público informado
quanto a esses desenvolvimentos e pedimos desculpas pelo transtorno”,
afirmou o BC em nota.
O site estava instável
desde a noite de segunda-feira (24), quando a instituição divulgou a consulta a R$ 8 bilhões que

brasileiros têm esquecidos em bancos.
O Sistema Valores a Receber, como foi batizado,
permitirá a devolução
de cerca de R$ 8 bilhões
para cidadãos e empresas que, em grande parte,
não fazem ideia que têm
o dinheiro. São valores de
contas-correntes ou poupanças encerradas ainda
com saldo disponível, tarifas ou parcelas cobradas

indevidamente por bancos, cotas ou sobras de
pessoas que participaram
de cooperativas de créditos e recursos de grupos
de consórcios que não
foram procurados pelos
donos. O dinheiro é devolvido em 12 dias úteis.
O sistema foi lançado
no final de 2021 e permitirá a devolução do dinheiro esquecido de maneira ágil.
| FOLHAPRESS

seja atualizado pelo IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), boa parte dos números “escapa” desse ajuste.
A inflação de 2021 ficou
em 10,06%, mas os preços
da gasolina, por exemplo,
subiram 47,49%.
Outro ponto levantado
por economistas é a mudança de comportamento do consumidor durante a pandemia, mais
voltado a produtos (mais
tributados) do que serviços, por causa do isola-

mento social.
A Receita destacou entre os fatores positivos a
elevação dos números
arrecadados sobre o desempenho de empresas,
como o IRPJ (Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica)
e o CSLL (Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido), que juntos renderam R$ 393,1 bilhões. O
aumento real foi de 31,1%
em relação ao ano anterior (em números absolutos, mais R$ 93,2 bilhões).
| FOLHAPRESS

Bolsa brasileira tem forte alta e resiste a
novo tombo das ações nos Estados Unidos
A Bolsa de Valores brasileira obteve expressiva alta
nesta terça-feira (25) com o impulso da entrada de
capital de investidores estrangeiros em busca de ações
baratas e com potencial de valorização, como papéis de
grandes bancos e de alguns dos maiores exportadores
de materiais básicos do país. O movimento fez o
Brasil descolar de mais um dia de baixas no mercado
acionário dos Estados Unidos. Referência do mercado
acionário do Brasil, o índice Ibovespa saltou 2,10%, a
110.203 pontos. Essa é a mais elevada pontuação desde
o final de outubro do ano passado. Já o crescimento
percentual diário da sessão desta terça é o maior desde
a alta de 3,66% anotada em 2 de dezembro, quando a
aprovação da PEC dos Precatórios no Senado aliviou
preocupações sobre a capacidade do governo em
cumprir o Orçamento de 2022.
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TRAGÉDIA EM MINAS

Arquivo / TodoDia Imagem

Brumadinho:
3 anos depois
População da cidade mineira ainda lida
com transtornos psicológicos deixados
pelo rompimento da barragem

LAMA | Rompimento da barragem da Vale ocorreu em 25 de janeiro de 2019 e deixou ao menos 264 mortos e um rastro de destruição que ainda marca a região de Brumadinho
ISAC GODINHO
FOLHAPRESS

Três anos após o rompimento da barragem da
Mina Córrego do Feijão,
da mineradora Vale, a população de Brumadinho,
em Minas Gerais, ainda
lida com os transtornos
psicológicos
deixados
pela tragédia. Segundo levantamento da prefeitura
da cidade, o consumo de
medicamentos ansiolíticos e antidepressivos
cresceu na cidade desde
a tragédia. Em 2021, o uso
desse tipo de remédio foi
31,4% maior que em 2018,
ano anterior ao rompimento da barragem.
Em 2018, antes da tragédia, foram distribuídos,
em média, 68.918 comprimidos desse tipo de
medicamento por mês.
Em 2019, quando aconteceu o rompimento da

barragem, foram 82.282
unidades por mês. No
ano de 2020 esse número subiu para 90.790. Em
2021, foram distribuídos
90.598 comprimidos ao
mês na cidade.
Para alguns medicamentos, como a sertralina, utilizada no tratamento de depressão,
a distribuição teve um
aumento de 103% em
2021, em relação a 2018.
O número de comprimidos distribuídos por mês
passou de 10.807 unidades em 2018 para 22.043
em 2021.
Os dados foram levantados pela Secretaria de
Saúde de Brumadinho
com base na distribuição
de medicamentos por
meio da rede pública municipal de saúde.
Maria Regina da Silva
perdeu a filha, Elen Silva, na tragédia. Para ela,

o cuidado psicológico e
o uso de medicamentos
foram importantes para
conseguir manter a saúde mental. Ela acredita
que enquanto não houver
um julgamento dos responsáveis pela tragédia
ainda será difícil superar
o ocorrido. “Lidar com

Consumo de
medicamentos
antidepressivos
aumentou
luto não é fácil. Para nós,
é como se aquele crime se
repetisse todos os dias”,
afirma ela.
Maria Regina faz parte
da diretoria da Avabrum
(Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos). O grupo criou um

memorial para honrar as
vidas perdidas e lembrar
a sociedade do que aconteceu em Brumadinho
em janeiro de 2019.
Outro elemento de
atenção são os casos de
tentativa de suicídio e
automutilação. Em 2018,
foram registrados 27 casos na cidade. Nos anos
seguintes, houve um aumento nesse tipo de ocorrência, sendo registrados
50 casos em 2019, 47 casos em 2020 e 146 casos
em 2021.
De acordo com Eduardo Callegari, secretário
de saúde de Brumadinho,
os casos de violência doméstica e familiar também aumentaram nos
últimos anos. Além disso,
o consumo de álcool e
drogas é outro ponto de
atenção para a administração da cidade. “O impacto da tragédia é muito

SAIBA MAIS
- A tragédia em Brumadinho foi registrada na tarde
de 25 de janeiro de 2019
após o rompimento de
uma barragem de rejeitos
da empresa mineradora
Vale, que ainda atingiu
outras duas estruturas da
empresa, a cerca de 60 km
de Belo Horizonte.
- A lama atingiu uma parte da área administrativa
da barragem onde havia
funcionários, hotéis, sítios,
fazendas e casas de moradores locais.
- 264 corpos foram resgatados. Outras seis vítimas
ainda estão desaparecidas.
- A última vítima foi identificada em 29 de dezembro:
Lecilda de Oliveira, que
tinha 49 anos na época do
incidente na Vale.

CLUBE DOS RICOS

CONFLITO À VISTA

Rússia cerca Ucrânia com manobras militares
Na véspera de uma
reunião com a Ucrânia,
a Alemanha e a França
para buscar uma saída
para o conflito com Kiev,
a Rússia anunciou uma
nova rodada de manobras militares que ameaçam as fronteiras de seu
vizinho. Assim, haverá
de forma concomitante
três exercícios com tropas e aviões ocorrendo
em flancos distintos da
Ucrânia, reforçando o
lembrete de Vladimir
Putin acerca do que ele
poderia fazer para impor
sua vontade de deixar
Kiev fora das estruturas
militares do Ocidente.
O presidente russo
busca uma solução para
a guerra civil iniciada
em 2014, quando um
golpe tirou o governo

mais amplo e duradouro
do que as pessoas imaginam”, afirma Callegari.
De acordo com a psicóloga Aline Dutra de
Lima, por ser algo inesperado para a população, esse tipo de tragédia pode fazer com que
pessoas que lidam com
problemas psicológicos
tenham momentos de
crise intensificados.
Aline coordenou a
equipe de psicólogos da
ONG NaAção em Brumadinho após o rompimento da barragem. Em
sua atuação ela também
percebeu o aumento das
tentativas de suicídio e do
índice de medicalização
da população de Brumadinho. Segundo ela, após
um tempo, as pessoas
começam a voltar a suas
vidas normais, mas esse
processo pode ser lento
devido ao luto envolvido.

Divulgação / Ministério da Justiça de Belarus

ALIANÇA | Soldados de Belarus apoiam a Rússia

pró-Kremlin do poder
e levou Putin a anexar
a Crimeia e fomentar o
conflito no Donbass (leste do país).
Cerca de 14 mil pessoas
já morreram, e o caráter
inconcluso da questão
escamoteia o interesse
agora deixado claro por

Moscou, que é de evitar que tropas da Otan
cheguem ainda mais à
sua fronteira – hoje, isso
ocorre apenas na ínfima
faixa entre Rússia e os
três Estados Bálticos, todos ex-repúblicas soviéticas admitidas em 2004
à Otan. A reunião que

ocorrerá em Paris vai reeditar o formato que desenhou os dois acordos de
cessar-fogo do Donbass,
em Minsk (Belarus), em
2014 e 2015. Por eles, haveria autonomia aos secessionistas no leste, mas
controle de Kiev. A elite
ucraniana por fim não
topou os termos. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou
que vai falar ao telefone
com Putin na sexta (28).
Enquanto isso, a Defesa
russa disse que 6.000 soldados e 60 aviões foram
posicionados para exercícios de ataque a longa
distância na Crimeia e ao
longo da fronteira oeste
com a Ucrânia. Já estão
em curso ações conjuntas
com a aliada Belarus.
| FOLHAPRESS

OCDE impõe redução de
desmate para incluir Brasil
Os membros do conselho da OCDE (Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico)
aprovaram, nesta terça-feira (25), que o Brasil inicie
formalmente as negociações para ingresso na entidade.
Interlocutores no governo Bolsonaro já foram
avisados informalmente
sobre a decisão do conselho da organização.
O pedido formal de adesão à OCDE ocorreu em
2017. O ingresso no “clube
dos países ricos” é uma das
prioridades da política externa do governo Jair Bolsonaro (PL).
Considerada uma espécie de “clube dos países ricos”, os membros da
OCDE se comprometem

com o cumprimento de
boas práticas para o funcionamento de seus governos e economias.
DESMATAMENTO
A OCDE incluiu nos
documentos que formalizam o início das negociações para o ingresso do
Brasil na entidade obrigações de redução de desmatamento e medidas de
mitigação de muadanças
climáticas previstas no
acordo de Paris.
Na carta-convite aos países, os membros do conselho da OCDE enfatizam
que deve ser considerado
o comprometimento dos
países com metas de redução de desmatamento ea
perda de biodiversidade.
| FOLHAPRESS
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DE GOLEADA

Palmeiras é campeão da Copinha
Verdão goleou o Santos por 4 a 0, no Allianz, e conquistou o primeiro título da Copa São Paulo em sua história
Fotos: Cesar Greco/Palmeiras

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A piada de que o “Palmeiras não tem Copinha e
não tem Mundial” começou a cair nesta terça-feira (25), no Allianz Parque.
Com futebol de superioridade incontestável, a
equipe goleou o Santos
por 4 a 0 e conquistou o
primeiro título da Copa
São Paulo em sua história.
Em fevereiro, o elenco
profissional disputa o
Mundial de Clubes nos
Emirados Árabes, o sonho máximo do torcedor alviverde. A final está
marcada para o próximo
dia 12.
O Palmeiras precisou de
apenas 15 minutos para
decidir. Em um ritmo alucinante, balançou a rede
três vezes (Endrik, Giovani e Gabriel Silva marcaram), e o Santos não conseguiu nem sequer anotar
a placa do caminhão. Gabriel Silva voltaria a deixar
sua marca no início do segundo tempo.
O título é a coroação final do trabalho de longo
prazo feito pelo clube do
Palestra Itália. É o atual
pentacampeão paulista

FESTA | Jogadores comemoram a conquista do primeiro título da Copinha na história do Palmeiras, no Allianz Parque, na manhã desta terça-feira

sub-20. Ganhou o Brasileiro de 2018 e a Copa do
Brasil de 2019. No sub-17,
venceu o estadual (2018),
a Copa do Brasil (2017 e
2019) e o Mundial (2018 e
2019).

A goleada e o título
foram recompensa aos
20.814 torcedores que foram ao Allianz no feriado
de aniversário da capital.
A goleada sobre o Santos é o placar mais elás-

tico na história das finais
da Copa São Paulo, ao
lado do obtido pela Portuguesa sobre o Grêmio
em 1991.
O Santos fez sua melhor campanha desde

2014, quando derrotou o
Corinthians na decisão.
Descontada a dura derrota no clássico, chegar ao
último jogo deste ano foi
considerado um bom resultado no clube porque o

desempenho recente das
categorias de base deixou
a desejar. A agremiação
ainda viveu nas últimas
temporadas um processo
de sucateamento no departamento amador.

Verdão pega a Ponte no Paulista

TREINO | Rony durante treinamento na Academia de Futebol nesta terça-feira

O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta nesta quarta (26), em São
Paulo, em jogo válido
pela 1ª rodada do Paulistão 2022. O Verdão já
estreou na competição,
em partida adiantada
no último domingo (23)
contra o Novorizontino,
com vitória por 2×0 fora
de casa. Já a Ponte Preta faz sua estreia nesta
quarta-feira na capital,

na casa do Verdão.
O técnico Abel Ferreira deve promover
mudanças na equipe
titular, para que todos
possam, aos poucos,
adquirir ritmo. Além
de visar uma boa campanha no estadual, o
técnico quer usar as
partidas como uma preparação para o Mundial
de Clubes, que será disputado em fevereiro.

Já o técnico Gilson
Kleina tem feito suspense quanto à escalação da Macaca para a
partida desta quarta.
O Palmeiras está no
Grupo C, ao lado de
Botafogo-SP, Ituano e
Mirassol. E o time de
Campinas pertence ao
Grupo D, com Red Bull
Bragantino, Santo André e Santos.
| DA REDAÇÃO

TORNEIOS

Tenista treina para classificatório
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A tenista de Nova Odessa Manuela Gonçalez
Ganciar se preparará para
disputar os pré-qualificatórios para dois torneios
importantes do calendário mundial juvenil de tênis: a Brasil Juniors Cup –
também conhecido como
Copa Gerdau (em Porto
Alegre/RS, de 14 a 20 de
fevereiro) – e o Banana

Bowl (em Criciúma/SC,
entre 21 e 27 de fevereiro).
As fases pré-qualificatórias acontecerão nas
semanas anteriores aos
torneios e serão disputadas entre tenistas brasileiros. Manuela vai intensificar os treinos nestas
próximas duas semanas
para preparação dos classificatórios.
Após três semanas
consecutivas disputando torneios válidos pela

CBT (Confederação Brasileira de Tênis), Manuela conquistou títulos jogando simples e duplas
e chegou nas semifinais
jogando duplas. Esses
resultados renderão à
jovem tenista de 17 anos
pontos importantes para
o ranking da CBT que, até
o momento, ainda não
foi atualizado.
Neste ano de 2022, ela
vai completar 17 anos, e
por isso já joga na cate-

goria para tenistas de 18
anos, defendendo o Clube Sociedade Hípica de
Campinas.
Em 2021, a novaodessense ficou entre as 8
melhores do Estado de
São Paulo na categoria
16 anos, e também em
2º lugar no ranking da
FTP (Federação Paulista de Tênis). A tenista
novaodessense
treina
na Sociedade Hípica de
Campinas.

Divulgação

TÊNIS | Manuela visa Copa Gerdau e Banana Bowl
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CONFRONTO

Bugre treina
de olho no
São Paulo

Thomaz Marostegan/Guarani

Equipes estreiam nesta quinta-feira
pelo Paulistão, às 21h30, no Brinco
DA REDAÇÃO
CAMPINAS

Guarani e São Paulo estreiam pelo Campeonato
Paulista nesta quinta-feira (27 ), às 21h30, no
Estádio Brinco de Ouro.
O Guarani fez na tarde
desta terça-feira (25) o
penúltimo treinamento
antes do início da temporada. o técnico Daniel
Paulista dividiu o grupo
em dois times e comandou um treino coletivo
em campo reduzido. O
treinador bugrino aproveitou a movimentação
para fazer observações e
passou orientações. No
fim, alguns atletas ainda
trabalharam bolas paradas e finalizações.
O meia Giovanni Augusto e o atacante Júlio
César vão estar à dispo-

sição do técnico Daniel
Paulista para a estreia do
Bugre no Paulistão.
Nesta quarta-feira (26),
o elenco bugrino faz o
último treino antes da
estreia

Guarani terá Giovanni
Augusto e Júlio César
à disposição
para a estreia
O São Paulo deve ter
um esquema tático diferente na estreia do Paulistão em relação ao que
vinha jogando na temporada passada. Com as
chegadas dos reforços, o
técnico Rogério Ceni tem
testado o time em duas
formações com os re-

NO BRINCO | Jogadores participaram de treinamento nesta terça-feira, no penúltimo treino da pré-temporada

cém-chegados Rafinha,
Nikão e Alisson entre os
titulares. A função de
Alisson é a grande dúvida
para o jogo contra o Guarani. Ceni testou o jogador aberto pela esquerda
nos últimos treinos e, na
atividade desta terça-feira (25), o colocou jogando pelo meio.
No primeiro cenário,
o São Paulo jogaria no
esquema 4-2-4, com

apenas Gabriel Neves
e Gabriel Sara no meio
de campo. O ataque seria composto por Nikão
aberto na direita, Alisson aberto na esquerda
e Rigoni e Calleri centralizados. A segunda opção leva o time para um
4-3-3. Nesse, o meio de
campo seria composto
por Gabriel Neves, Gabriel Sara e Alisson. Já o
ataque teria Nikão pela

direita, Rigoni pela esquerda e Calleri centralizado.
Para o jogo contra o
Guarani, o time do Morumbi terá uma série
de desfalques, principalmente por causa da
covid-19. Igor Gomes e
Talles Costa foram diagnosticados com a doença
na segunda-feira (24) e
ainda não estão liberados. Outros atletas ainda

estão participando de
apenas parte das atividades propostas por Ceni.
Outros dois desfalques
do São Paulo para a estreia são o volante Luan e
o atacante Luciano. O camisa 8 sentiu dores musculares durante os treinamentos e vem sendo
tratado pelo departamento médico. Já o atacante
está com uma contratura
na panturrilha.

PENEIRA

DUAL MEET

Americana seleciona atletas
Nadador de Americana é
campeão em prova nos EUA para equipe de natação
Divulgação

A equipe de natação da
Secretaria de Esportes de
Americana realiza, nos
dias 2, 3 e 4 de fevereiro,
uma seleção de crianças
para ingressar no grupo
competitivo da modalidade. A peneira ocorre no
Centro Cívico, das 14h às
15h, para crianças nascidas entre 2012 e 2014.
Os interessados devem

cumprir requisitos como
já ter frequentado aulas
de natação e ter domínio
de nados crawl e costas.
Não é necessário fazer
nenhuma inscrição antecipadamente, basta comparecer ao local em um
dos três dias de peneira.
No dia da seleção, as
crianças devem estar
acompanhadas de um

responsável e comparecer com RG, touca, óculos de natação, sunga ou
maiô. Ainda estão abertas
entre dez e 12 vagas para
completar a equipe de
competição. Os atletas
selecionados
treinarão
todos os dias, no período
da tarde, com exceção de
sábados e domingos.
| DA REDAÇÃO

Divulgação

TOPO | Murilo Sartori comemora a conquista do campeonato entre universidades

O jovem nadador
americanense
Murilo
Sartori, de 19 anos, venceu as provas do Dual
Meet, campeonato entre
universidades, no fim de
semana, e foi campeão
da competição nos Estados Unidos.

Ao competir pela Universidade de Louisville, o nadador ganhou
a prova de 200 jardas
livre, com o tempo de
1min33s71, e ficou na
terceira colocação nas
100 jardas livre. Murilo também participou

do título conquistado
pela equipe ao nadar na
prova de revezamento
4×100.
Sartori já tinha conquistado duas medalhas
de prata no Dual Meet
na primeira quinzena de
janeiro.
| DA REDAÇÃO

SELEÇÃO | As vagas abertas na equipe são para crianças nascidas entre 2012 e 2014

ESPORTES
SEM GOLS

Corinthians fica no
empate na estreia

Timão ficou no 0 a 0 com a Ferroviária na primeira rodada do Paulista
Danilo Fernandes / FramePhoto / Folhapress

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

A estreia do Corinthians na temporada
2022, nesta terça (25),
não fez jus à expectativa
criada em cima da equipe
comandada pelo técnico
Sylvinho. Pela primeira
rodada da fase de grupos
do Campeonato Paulista,
a equipe alvinegra encarou a Ferroviária e ficou
no empate em 0 a 0. A
partida marcou a rees-

Nem mesmo a
reestreia de Paulinho
evitou a falta de gols
do Timão

temporada, o volante
Paulinho reencontrou a
Fiel torcida após quase
uma década depois de
sua primeira passagem
pelo clube. Como ainda
não está em sua melhor
forma física, o meio-campista iniciou a partida no
banco de reservas e entrou em campo no início
do segundo tempo, na
vaga de Du Queiroz. No
momento de sua entrada,
os torcedores o aplaudi-

ram de pé e festejaram
seu retorno.
A dinâmica do confronto em Itaquera foi o
Corinthians com o domínio da posse de bola,
buscando as ações ofensivas com Willian, Roger
Guedes e Renato Augusto
e a Ferroviária postada
em seu campo de defesa
e, coletivamente, neutralizando as investidas
do mandante. Ainda sem
entrosamento e com um
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O executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, ainda prevê uma
redução no elenco alvinegro, que estreia no
Campeonato Paulista às
19h desta quarta-feira
(26), em visita à Inter de
Limeira, nas próximas
semanas.
A ideia dele e do técnico Fabio Carille, que
desfalcará o time na
estreia do Estadual por
estar com Covid-19, é
trabalhar com um grupo de, no máximo, 32
jogadores. O Santos já
tem mais atualmente
e ainda contará com
alguns que subirão da
Copinha, em que foi vice-campeão.
“Para o treinador,
quanto menos, melhor.
Se tiver muito inchado,
ele não dá atenção para
todos, e isso dificulta

o treinamento. A gente discute entre 30 e 32
jogadores. Temos mais
que isso. E os que não
forem inscritos no Campeonato Paulista serão
emprestados”, disse Edu
à reportagem.
“Jogador tem que
estar jogando, não importa onde. Sempre alguém estará vendo. Ganha minutagem, ritmo
de jogo. Quem não for
aproveitado no Campeonato Paulista será
emprestado para jogar”,
emendou o executivo.
Para a estreia no Paulista, o clube alvinegro
precisou fechar uma lista com até 26 atletas inscritos. À relação, pode se
somar uma lista B com
jogadores da base nascidos até 2001 e com ao
menos 12 meses de registro no clube. O Santos
discorda dessa parte do
regulamento e espera
mudanças para 2023.
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JOGOS • PRIMEIRA FASE
Domingo (23/1)
16h - Novorizontino 0 x 2 Palmeiras
Ontem (25/1)
19h - Botafogo-SP 0 x 0 Santo André
19h - Corinthians 0 x 0 Ferroviária

Hoje (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

sistema tático engessado,
o Corinthians apostou na
qualidade individual de
seus atletas, mas foi barrado pela compactação
defensiva do adversário.
O plano tático desenhado pelo técnico Elano
foi cumprido à risca pela
Ferroviária na Neo Química Arena e a equipe
do interior, embora com
menos posse de bola, surpreendeu o Corinthians
na estreia do Paulista.

HOJE | Angelo está cotado para entrar em campo

ELIMINATÓRIAS

GRUPO B

GRUPO A
01
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04

Santos encara a Inter
hoje pelo Paulista

RETORNO | Paulinho reestreou no Corinthians ontem após nove anos fora do clube

TABELA CAMPEONATO PAULISTA SÉRIE A-1
J
1
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ESTREIA

Ivan Storti/Santos

treia do volante Paulinho
pelo clube do Parque São
Jorge.
Favorito no confronto,
o Corinthians dominou
as ações do confronto do
início ao fim, mas não
conseguiu encontrar espaço no sólido sistema
defensivo da Ferroviária,
treinado pelo técnico Elano. A equipe do interior
chegou ao seu 20º jogo seguido de invencibilidade,
15 deles sem sofrer gols, e
até chegou a ensaiar uma
zebra em Itaquera em
dois lances de contra-ataque no segundo tempo.
Principal contratação
do Corinthians para esta

Clubes
PG
Corinthians
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Água Santa
0
Guarani
0
Inter de Limeira 0
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Presidente do Equador tenta
liberar público no jogo de 5ª
Guillermo Lasso, presidente do Equador, entrou
em contato na noite desta terça-feira (25) com o
Comitê de Operações de
Emergência (COE) do país
para tentar a liberação de
50% de público no jogo de
quinta (27), entre a seleção
local e o Brasil, pela 15ª rodada das Eliminatórias da
Copa do Mundo do Qatar.
A bola rola às 18h (de Brasília), no estádio Rodrigo
Paz Delgado, mais conhecido como Casa Blanca.
O COE é a autoridade de
saúde responsável pelas
decisões referentes à pandemia de covid-19 no país.
Ontem (24), o órgão havia
se manifestado contra a

recepção de público em
Equador x Brasil, mas uma
nova reunião está prevista
após o pedido presidencial
para amanhã (26), às 17h.

Seleção equatoriana
enfrenta o Brasil, no
estádio Casa Blanca,
em Quito, às 18h
“A Secretaria Geral de
Comunicação da Presidência informa que, após
a solicitação da Federação Equatoriana de Futebol (FEF) de reconsiderar
a realização da partida

Equador x Brasil com a
presença de público de
forma limitada, o presidente da República, Guillermo Lasso, solicitou ao
Comitê de Operações de
Emergência (COE) nacional que analise novamente, sob critérios técnicos,
a possibilidade de realizar
a partida com 50% de capacidade” informa comunicado da República do
Equador.
Quito anunciou na segunda-feira (24) alerta
laranja em razão da pandemia de Covid-19. A Federação Equatoriana já
vendeu aproximadamente
20 mil ingressos.
| FOLHAPRESS

Quarta, 26 de Janeiro de 2022

CULTURA

13

/jor n altododia

NO SESC
Fotos: Divulgação

Diversão e

conhecimento
De forma interativa, a mostra
apresenta a trajetória do
médico francês Louis Pasteur
DA REDAÇÃO
CAMPINAS

A exposição “Pasteur, o
Cientista”, em cartaz no
Galpão do Sesc Campinas, traz duas novidades
para o público: a visitação, prevista para terminar em 20 de dezembro,
foi prorrogada até 6 de
março de 2022. Para essa
nova etapa, não será necessário o agendamento
pelo site, mas os visitantes deverão utilizar
máscaras e apresentar o
comprovante de vacinação. Para pessoas acima
de 12 anos é obrigatório
apresentar o comprovante de vacinação das
duas doses ou dose única
contra a Covid-19. Para
jovens entre 12 e 17 anos,
na ausência da 2ª dose, é

necessário comprovar a
data de agendamento da
mesma. Para crianças até
11 anos, a entrada é livre.
Aberta desde junho
deste ano, a mostra tem
atraído olhares curiosos de crianças e adultos
por agregar diversão e
conhecimento. De forma interativa, apresenta
toda a trajetória do médico francês Louis Pasteur
(1822-1895), considerado
um dos criadores da Microbiologia.
Ao longo do percurso
pelo galpão, os visitantes
passam por ambientes
divididos em ordem cronológica, como se fosse
uma peça de teatro. Ao
todo, são seis Atos que
reúnem vídeos, enigmas, grafismos, textos,
desenhos, animações e

“Pasteur, o Cientista”

outros itens interessantes sobre a trajetória de
um dos maiores cientistas da história.
Na entrada, antes de
começar o circuito, os
participantes encontram
um busto de Pasteur com
algumas projeções em
videomapping (imagens
em 3D). A figura planificada também mostra
que, além de ser uma
mente brilhante na área
da medicina, ele também
tinha dotes artísticos.
Em cada registro científico, o público vai percebendo o quanto Pasteur
faz parte da vida de todos
nós. Do processo de pasteurização à descoberta
da vacina, o pesquisador
contribuiu incansavelmente para a Ciência.
O visitante pode en-

tender, por exemplo, a
pesquisa da vacina antirrábica num filme de
animação em que uma
menina, espiando da
casa vizinha à do laboratório, acompanha os
testes de Pasteur em coelhos; entende, através de
um “microscópio”, como
micro- organismos podem sobreviver sem oxigênio; espia pelo gargalo
de garrafas de vinho para
descobrir os segredos da
fermentação da bebida;
decifra junto com Pasteur
o segredo dos “pastos
malditos”, locais onde rebanhos inteiros morriam
de antraz, entre outras
atividades.
No final, um módulo
especialmente produzido
faz a ligação de Pasteur
com o Brasil: pesquisas

SERVIÇO:
Exposição Pasteur, o Cientista
Quando: até 6 de março de 2022 – de terça a domingo
Onde: Sesc Campinas
Local: Rua Rua Dom José I, 270/333 - Bonfim, Campinas (SP)
Entrada Gratuita sem necessidade de agendamento
Horários para visitação: terças a sextas das 10h30 às 21h30 e sábados e domingos das 10h30 às 18h.
Liberação mediante comprovante de vacinação contra Covid-19:
* Pessoas acima de 12 anos: obrigatório ter tomado as duas doses ou
a dose única da vacina contra Covid-19. De 12 a 17 anos, caso ainda não
tenham sido tomada a 2ª dose, é obrigatório mostrar que a vacina está
agendada.
* Crianças até 11 anos: entrada livre.

desenvolvidas por aqui,
a admiração de D. Pedro
II pelo cientista, o desenvolvimento nacional da
produção de vacinas pelos Institutos Butantan e
Oswaldo Cruz.
A exposição, organi-

zada e concebida pela
Universcience – órgão do
Ministério da Cultura da
França, é uma realização
no Brasil do Sesc SP, com
patrocínio do Magazine
Luiza e apoio da Embaixada da França no Brasil.

A MOSTRA

PRÓLOGO - Busto de Pasteur recebe os visitantes com projeções de videomapping. Um grande ciclorama pontua a história cultural do século 19.
- ATO 1 - CRISTAIS E DISSIMETRIA (1847-1857)
O início de tudo: aos 21 anos, Pasteur decide – e consegue - resolver um
mistério da ciência. Aqui, filme, experiência ótica e jogo de classificação
ajudam a entender o processo.
- ATO 2 - FERMENTAÇÕES (1857-1876)
Pasteur e os micro-organismos da fermentação: como o cientista inventou
a pasteurização e resolveu impasses de indústrias como a da cerveja e do
vinho. Aqui também começa a relacionar contaminação por micro-organismos e doenças. Microscópios e jogos proporcionam a interação nesse ato.

- ATO 3 - GERAÇÕES ESPONTÂNEAS (1859-1864)
A polêmica do surgimento dos micro-organismos: de onde vêm? Pasteur
enfrenta outros cientistas e prova sua teoria. O visitante descobre como foi,
passo a passo, na multimídia instalada em vitrine mágica.

Galinhas e carneiros recebem vacinas em experiências bem sucedidas. O
cientista ganha fama mundial com a invenção da vacina contra a raiva.
Um cenário de fazenda, jogos sobre as vacinas, filmes e maquetes contam
essa história.

- ATO 4 - DOENÇAS DOS BICHOS-DA-SEDA (1865-1869)
Pasteur salva a indústria da seda, eliminando doenças dos insetos produtores, na sua primeira pesquisa em patologias animais. Maquetes, equipamentos de época e dioramas ilustram o método e as descobertas.

- EPÍLOGO - PASTEUR E O BRASIL
Enquanto Louis Pasteur fazia a ciência avançar na Europa, os reflexos se
suas pesquisas chegavam ao Brasil. D. Pedro II era um grande admirador
do cientista, trocou correspondência com ele, tentou trazê-lo para o Brasil
e fez uma grande contribuição para a criação do Instituto Pasteur. Foram
fundados institutos de pesquisa e diversos cientistas e médicos brasileiros
se destacaram na área, em especial Vital Brazil e Oswaldo Cruz.

- ATO 5 - DOENÇAS INFECCIOSAS E VACINAS (1876-1895)
A pesquisa de Pasteur das vacinas para doenças dos animais se amplia.

CULTURA
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Para não complicar as
coisas, procure entender
e aceitar que há um tempo envolvido muito maior do que você
desejaria, e que tentar mudar isso
provocaria percalços maiores dos que
já se apresentaram. Melhor não, né?

LEÃO | 22/7 a 22/8
Convencer alguém para
se unir a você é um
grande desafio, porque
do jeito que as coisas andam, as
pessoas estão mais desconfiadas do
que nunca, receosas de participar de
algo que as faça sentir-se ainda mais
inseguras.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
As coisas que você tem
para dizer não poderiam
ser ditas ainda, porque provocariam
um tumulto que se tornaria fora de
controle em pouco tempo. A não
ser que seja isso o que você deseja,
melhor repensar tudo.

TOURO | 21/4 a 20/5
Se as pessoas miram no
que é seu, cabe adotar
atitudes defensivas,
porém, essa é uma situação que
requer lucidez, para você não entrar
em labirintos propostos pela paranoia,
e inventar um monte de coisa
inexistente.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Nada deveria ser complicado, mas se o mundo,
através das pessoas,
não complicasse, provavelmente
milhões de seres humanos no planeta
perderiam o trabalho que desempenham. As complicações fazem parte
da economia.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Mexa uma peça aqui,
outra por lá, faça seu
jogo, mas não se esqueça de que as
pessoas podem até ser peças do seu
jogo, mas são de um tipo que têm
ideias próprias e, por isso, não podem
ser controladas completamente.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Adapte suas ideias para
que caibam na realidade
que esteja ao alcance
dos seus recursos. Porém, ainda que
você tenha de diminuir suas expectativas, entenda que essa redução é
temporária, depois virá o aumento.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Faça seu jogo, e faça
da melhor maneira
possível, apostando alto,
atravessando a densa barreira de contenções que sua insegurança provoca.
Coragem não é deixar de sentir medo,
mas agir com medo mesmo assim.
Em frente.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Este é um momento que
requer ação, mas sua
alma não tem certeza
de qual seria a melhor, e isso acaba
provocando inação, o contrário do que
seria auspicioso. Melhor você se munir
de coragem e seguir em frente, apesar
de tudo.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Uma coisa é certa, não
dá para estacionar em
sentimentos que não
podem ser manifestos, porque se
manifestos provocariam problemas
e contratempos. É preciso sua alma
encontrar uma maneira de expressar
o que sente.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Para simplificar seu
avanço e o tornar mais
eficiente, sua alma precisaria colocar
ponto final em alguns assuntos que
se alastram há tanto tempo, que
provavelmente você nem sabe mais
como foi que começaram.

PEIXES | 20/2 a 20/3
TMuna-se de ousadia,
porque você vai precisar
bastante dela nas
próximas semanas. É que tudo converge para a realidade de que você não
tem mais o apoio do mundo que você
conhecia, e o novo mundo ainda não
está pronto.

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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NA CASA VIGIADA

Dani Calabresa
assume quadro de
humor no BBB

TV Tudo
Rede dividida - 1

Comediante comanda CAT BBB, que simula uma central
de atendimento aos telespectadores do reality
Divulgação/Globo

Parte das emissoras da
Record, em todo o Brasil,
hoje vai receber a transmissão de Flamengo e Portuguesa. É o jogo que abre os
trabalhos do Campeonato
Carioca, com Lucas Pereira, Athirson e Gutemberg
Fonseca, além de toda uma
equipe de repórteres.

Sem exceções

SBT informa que, assim como os demais, o “Programa
Silvio Santos” voltará a gravar edições inéditas agora
em fevereiro. Mas nada se fala sobre o retorno ou não do
titular. Até segunda ordem, ele deve continuar nos Estados Unidos até o final do próximo mês.

Uma questão

Uma queixa recorrente entre os funcionários mais graduados, até mesmo de membros da sua direção, é que
Silvio Santos insiste em não ouvir aqueles que efetivamente podem colaborar para o crescimento do SBT.
Mas só as pessoas que nada entendem de televisão.
Muito por aí os vários absurdos.
Divulgação

Rede dividida – 2

Outra parte da Record,
porém, ficará com Palmeiras
e Ponte Petra, direto do Allianz Parque.
Narração de Marco de Vargas, comentários de Muller e
Renato Marsiglia, com Márcio Canuto, Roberto Thomé
e Bruno Piccinato.
ALÔ | Dani Calabresa diz que comandar o CAT BBB é o “melhor trabalho do mundo”
FOLHAPRFESS
SÃO PAULO

Quem ligar para o CAT
BBB neste ano, vai ouvir uma voz diferente do
outro lado da linha. O
quadro de humor, que
simula uma central de
atendimento aos telespectadores do BBB (Globo), passou a ser comandado por Dani Calabresa,
que estreiou nesta terça-feira (25) no reality.
A humorista ocupou
a vaga que era de Rafael
Portugal, que fez sucesso
nas últimas duas edições
do reality show, mas não
chegou a um acordo com
a emissora para retornar

neste ano. “Estou muito
feliz com a oportunidade de assumir o quadro,
que é muito divertido e
representa o público”, diz
a comediante. “A gente
fala na TV tudo que está
na cabeça de quem está
assistindo.”
Ela está numa posição
muito confortável por já
ser fã de longa data do
programa. “Quando perguntam como eu me preparo para o meu trabalho,
a minha resposta é ‘assistindo ao BBB’. Melhor trabalho do mundo, não é?
(risos)”, comenta.
A comediante elogiou
as pessoas que trabalham
no quadro com ela e tam-

bém avaliou o apresentador Tadeu Schmidt, que
também estreou neste
ano no programa. “Quero
mandar um beijo para o
Tadeu, que está arrasando muito”, disse. “Que
escolha certeira! Estou
vibrando assistindo ao
desempenho dele.”
Nesta temporada, os
assinantes do Globoplay,
serviço de streaming da
Globo, podem participar
do quadro mandando
áudios para os canais do
programa. Isso pode ser
feito por Whatsapp, mandando “oi” para o número
(21) 99821-2619, ou acessando a página globoplay.
com/whatsapp.

É uma
doidera

Em todas as suas edições
tanto o “Domingo Espetacular” como o “Fantástico”, até
pelo alcance que possuem,
investem forte em reportagens especiais sobre golpes
realizados em diferentes
pontos do nosso País.
Programas com edições
periódicas, semanais. Prestação de serviço até. De se
lamentar que sempre tem
uma. O “arsenal” da bandidagem é inesgotável. Dos
mais variados.

Ponto seguro

Portugal veio a se tornar
um destino certo para atores e atrizes brasileiros, em
se tratando de trabalhos no
teatro, streaming ou TV.
Hoje é a estreia de “Intimidade Indecente”, peça de
Leilah Assumpção, no Teatro
Tivoli, em Lisboa, com Eliane
Giardini e Marcos Caruso.

Reunião

O diretor Fabricio Mamberti promoveu a primeira
reunião, desta vez online,
com as protagonistas da
série “As Five”, do Globoplay,
para falar sobre o planejamento das temporadas 2 e
3, previstas para este ano.
Pré-produção agora e gravações entre fim de abril e
início de maio.

Panorama estranho

Enquanto Globo, Record,
SBT e Band, mesmo diante
de dificuldades comerciais,
têm buscado aumentar seu
ritmo de produções, exatamente o inverso acontece na
Rede TV!.

Silvio Santos

Os objetivos atuais, pelo
menos por enquanto, não
vão além de alugar os estúdios, os seus melhores por
sinal, e vender espaços da
grade.

Linha de coerência

Até para os programas
terceirizados da Rede TV!,
uma grade com maiores
atrativos, seria para o bem
de todos.
Haveria a possibilidade de
se alcançar melhores números de audiência e otimizar
a parte comercial. Mas não.
Preocupa.

Bate – Rebate
· A série “Spartacus” deixa a Netflix no fim do mês
e passa a ser exclusiva da
Starzplay.
· Maju Coutinho comanda sozinha o “Fantástico”
nos dois próximos domingos. Férias da Poliana
Abritta...
· ... Aliás, até aqui, os
rumores de que Poliana
poderia deixar o “Show da
Vida” continuam como rumores apenas...
· ... Nada de oficial até
agora, embora se saiba que
a Globo vai dar uma revirada geral no seu quadro de
apresentadores de programas e jornais.

· Uma das passagens
mais importantes de “Poliana Moça” foi gravada,
semana passada, no SBT: a
festa de 15 anos de Poliana,
vivida por Sophia Valverde...
· ... Ao todo, os trabalhos
consumiram quatro dias de
estúdio.
· O Star+ já disponibilizou
com exclusividade dois episódios da temporada final
de “This is Us”.
· O canal Viva planeja
para breve uma exibição
da minissérie “Um Só Coração”, de 2004.
· Na segunda-feira, aos
88 anos, Thereza Amayo
nos deixou. Uma das pioneiras da TV no Brasil. Atriz
de grandes trabalhos...
· ... Em “Um Lugar ao Sol”,
na Globo, Thereza chegou a
ser chamada para compor
o elenco, mas a doença a
impediu.

C‘est fini
Devido aos efeitos da
pandemia em gravações de
novelas e séries, muitas datas de estreias estão sendo
revistas.
Os trabalhos ficaram
muito instáveis por causa
do alto número de testes
positivos de atores e outros
profissionais.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

