Diana na
telona
Filme que retrata a vida
da princesa estreia nesta
quinta-feira.
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Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste / Divulgação

Escolas da região retomam
aulas a partir do dia 31
Mesmo com o avanço de infecções do novo coronavírus
pela variante Ômicron e o aumento dos casos de síndromes
gripais desde o início do ano, pouco mais de 68 mil estudantes da educação infantil e do ensino fundamental nas cidades da região começam a voltar às aulas em escolas das
redes municipais na próxima semana. Santa Bárbara será a
primeira a voltar, já a partir do dia 31. Todas devem manter
os protocolos sanitários adotados durante a pandemia.
03 Cidades

DE VOLTA | Alunos da rede municipal de Santa Bárbara serão os primeiros a retomarem as aulas

Projeto quer
revogar taxa
de limpeza em
Nova Odessa

Restaurante
abre 100 vagas
de trabalho no
Tivoli em SB

04 Cidades
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Estado de SP tem menor número
de homicídios em duas décadas
Foram 2,8 mil vítimas fatais em 2021 contra 13,1 mil em 2001, queda de 78,6%; Americana registrou a
mesma tendência, com redução de 20% nesse tipo de crime no ano passado em relação a 2020 P7 e P10
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Metropolitano
terá sistema
de radares

Prefeitura de Americana / Divulgação

06 Cidades

UTI pediátrica
tem situação
crítica em
sete estados
08 Brasil + Mundo

HIGIENIZAÇÃO | O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana retomou, nesta quarta-feira (26), o
trabalho de desinfecção contra a Covid-19 na cidade – serviço adotado nos períodos mais agudos da pandemia.
A higienização teve início pelo Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e, nesta quinta (27), será nos hospitais
particulares. Segundo o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, diante do aumento do número de
P3
casos da doença, a higienização vai seguir nos próximos dias em outros espaços de grande circulação.
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Euforia pelo resgate de R$ 8 bilhões

29°
18°
Pancadas de
chuva
Fonte: CPTEC | Unicamp

+ 0,43%88

ECONOMIA

Dólar Com.
+ 0,11%
R$ 5,441

Euro

- 0,34%
R$ 6,122

Bovespa

+ 0,99%
111.297 pontos

SUA SORTE
Mega Sena
Concurso 2.447 | 25/01/2022

13 - 19 - 29 - 42 - 49 - 52

Quina
Concurso 5.764 | 26/01/2022

28 - 30 - 63 - 70 - 76

Federal
Concurso 5.633 | 26/01/2022

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

Bilhete
096915
080005
095741
013860
062096

ROGÉRIO ARAÚJO
GESTOR, CONSULTOR E
ESPECIALISTA EM INVESTIMENTOS

Encontrar uma nota
de dinheiro perdida no
fundo do bolso daquela
roupa esquecida no canto
costuma fazer a alegria de
muita gente. Nem sempre
precisa ser uma quantia
expressiva. Muitas vezes
bastam R$ 50,00 para dar
um colorido a mais no dia.
A sensação de ganhar ou
recuperar um dinheirinho
sem muito esforço, e que
não estava sendo esperado, é empolgante.
Esse entusiasmo ajuda
a explicar a corrida dos
brasileiros para consultar
o sistema disponibilizado
pelo Banco Central (BC)
que indica se pessoas ou
empresas têm algum valor
para receber de bancos e
instituições financeiras. A
procura foi tão grande que
logo depois do anúncio
a página disponibilizada
para fazer a consulta começou a apresentar instabilidade. No dia seguinte
à divulgação já estava fora
do ar. A estimativa do Banco Central é que cerca de
R$ 8 bilhões sejam devol-

vidos aos brasileiros. Só na
primeira fase de resgate,
quando devem ser devolvidos R$ 3,9 bilhões, cerca
de 24 milhões de pessoas
físicas ou jurídicas serão
contempladas.
Os valores são referentes a contas (correntes ou
poupanças) que foram
encerradas ainda com saldo disponível, tarifas ou
parcelas de operações de
crédito cobradas indevida-

A sensação de
ganhar ou recuperar
um dinheirinho é
empolgante
mente, recursos não procurados relativos a grupos
de consórcio encerrados,
entre outros. Para saber se
tem direito a alguma devolução e o valor a receber, é
necessário entrar na página do Banco Central e consultar o sistema Registrato,
na aba “Valores a Receber”.
A desesperadora situação financeira em que se
encontra grande parte dos
brasileiros também ajuda
a explicar a disparada de
acessos no site do Banco
Central. O nível de endividamento médio das famílias brasileiras, em 2021, foi
o maior em 11 anos. O ano
passado apresentou um
recorde do total de endivi-

dados, com uma média de
70,9% das famílias brasileiras. Isso significa que 7 em
cada 10 famílias contraíram algum tipo de dívida
com o sistema financeiro
em 2021. Os dados são da
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Para quem faz parte
desta estatística, acordar
com a notícia de que R$ 8
bilhões esquecidos estão
ali, à disposição e prontos
para serem resgatados, é
como encontrar várias notinhas de dinheiro no bolso. É uma expectativa positiva e animadora, mesmo
entre os que não sabem se
têm algum valor a receber.
O dinheiro e a falta dele
são responsáveis por um
turbilhão de sensações,
agradáveis ou não. Ter as
finanças pessoais sob controle é fundamental para
evitar os dissabores de uma
vida sem dinheiro. A busca
pelo equilíbrio financeiro
precisa ser uma preocupação constante e exige uma
atenção diária. Passa pela
educação financeira, exige disciplina e mudança
de comportamento. Nem
sempre é fácil, mas vale a
pena. A euforia de encontrar um dinheiro perdido
ou receber uma quantia
inesperada é boa, mas não
se compara à estabilidade
emocional que uma vida
financeira sob controle
proporciona.

IMAGEM DO DIA
Rovena Rosa / Agência Brasil

FRASE DO DIA

Quero acabar
com essa
história, com
essas mentiras

As abelhas e o agronegócio

HEBER LUIZ PEREIRA
APICULTOR, DOUTORADO EM
ZOOTECNIA E CONSULTOR

As atividades rurais
deram um grande salto
nesta última década: a
expressão do momento
é a “Agricultura 4.0”, que
incorpora o conceito de
uso da tecnologia para
aumentar o rendimento,
otimizar o tempo, reduzir os custos e o impacto
ambiental. Em um cenário moderno, as abelhas
não poderiam ficar de
fora, já existe até uma
espécie de “Uber de abelhas”, aplicativo que conecta agricultores e apicultores para fecharem
serviços de polinização.
A evolução envolve uma
constante quebra de paradigmas, formação de
novos conceitos e adaptações. Que tal conhecer
essa nova tendência?
Mais do que uma
parceria, as abelhas e o
agronegócio representam maior lucro obtido
por área de produção,
seja pelo ganho em rendimento nas culturas
que possuem alguma
dependência por polinizadores ou nas que não
possuem essa dependência, mas se beneficiam de sua presença.
É o caso da soja – que
lidera os rendimentos
na exportação. Diante disso, pesquisadores
encontraram aumento
de produção que pode
superar os 15%, a depender da variedade e
condição de cultivo (de
acordo com pesquisadores, esse incremento
elevaria o valor estimado
da produção em mais
de US$ 5 bilhões). O ganho também pode ser
indireto, como é o caso
da produção pecuária:

SERGIO MORO

FALECIMENTOS

Ex-juiz e pré-candidato à
Presidência, ao afirmar que irá
divulgar quanto ganhou com
consultorias nos EUA

Santa Bárbara d’Oeste
Neide Crocomo

QUE CALOR ! | As altas temperaturas marcaram a quarta-feira pós-feriado de

aniversário na cidade de São Paulo.
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estudos da África encontraram maior rendimento reprodutivo do capim
braquiária com a presença de abelhas – esta
é a forragem mais usada
nas pastagens no Brasil. Poderíamos sugerir
outro impacto positivo
indireto na pecuária, ao
pensar na possibilidade
de aumento na produção de grãos, e em como
a oferta impacta o preço
da ração para nutrição
animal, sendo este outro
ganho indireto fundamental para a viabilidade econômica na produção de aves e suínos,
que têm grande peso na
balança comercial.
A lista de vantagens da
dupla “abelhas e agronegócio” é longa, e o mais
importante é que nossas
pequenas trabalhadoras
não precisam ocupar
uma área utilizada efetivamente para agricultura ou criação de outros
animais.
A barreira cultural,
muitas vezes fixada entre as abelhas e o agronegócio, se deve a algumas
características
dessas atividades. Uma
delas é que as abelhas
(Apis mellifera) podem
ferroar, o que causa
certo preconceito em
relação à criação. Outro ponto é que quando
uma operação agrícola
é malconduzida pode
causar a mortalidade de
abelhas, gerando prejuízo aos seus criadores.
Em uma propriedade
rural, a segurança é observada com muito zelo
e acidentes com animais
peçonhentos devem ser
evitados.
A agricultura do futuro
clama por este relacionamento, porém cabe a
nós torná-lo agradável e
duradouro. Compreender as características
possibilitará convivência
harmônica e lucrativa.
Podemos tornar o labor
do campo mais doce ou
ficar para trás: a evolução não espera ninguém.
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EDUCAÇÃO

Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Escolas municipais
retomam aulas a partir
do dia 31 na região
Mesmo com avanço da Covid, calendário é mantido
para mais de 68 mil estudantes em cinco cidades
RENATO PEREIRA
REGIÃO

Mesmo com o avanço
de infecções do novo coronavírus pela variante
Ômicron e o aumento
dos casos de síndromes
gripais desde o início do
ano, pouco mais de 68
mil estudantes da educação infantil e do ensino
fundamental nas cidades da região começam a
voltar às aulas em escolas
das redes municipais na
próxima semana.
Todas devem manter
os protocolos sanitários
adotados durante a pandemia, no entanto com
100% das aulas presenciais obrigatórias.
SANTA BÁRBARA
Santa Bárbara d’Oeste
será a primeira a dar início ao ano letivo. Os cerca

TRANSPORTE

Renovação de
alvará em SB
é prorrogada
A Prefeitura de Santa
Bárbara d’Oeste prorrogou novamente o prazo
para solicitar a renovação do Alvará para
Transporte Escolar 2022.
Ao todo são 100 condutores de vans, dos quais
74 já compareceram
para a renovação. Com a
prorrogação, as vistorias
foram alteradas para
ocorrer entre os dias 14
e 28 de fevereiro.
Condutores de vans
escolares em Santa Bárbara devem protocolar o
pedido no Setor de Protocolo da prefeitura, na
Avenida Monte Castelo,
1.000, ou nas Administrações Regionais da Cidade Nova (Rua do Algodão, 1.431) e do Jardim
Europa (Rua Portugal,
740), munidos de documentos. As vistorias
serão na Divisão FOP
(Fiscalização de Obras e
Posturas), na Rua Graça
Martins, 465, no Centro.
| DA REDAÇÃO

de 15 mil alunos matriculados na rede municipal
barbarense têm retorno
marcado para a próxima
segunda-feira (31).
Na primeira semana,
os alunos frequentarão
as unidades em horários diferenciados para
adaptação. O atendimento às crianças da
creche, de até 3 anos, na
segunda-feira na e terça-feira (1º) será das 7h
às 9h30. Na quarta-feira
e quinta-feira (2 e 3), as
crianças permanecem
nas instituições das 7h
às 11h, com saída após
o almoço. Já na sexta-feira (4), a saída será às
14h30, após o lanche. Os
alunos da educação infantil, entre 4 e 5 anos, e
do ensino fundamental
terão dois dias de adaptação. Crianças dos Jardim I e II, matriculadas

no período da manhã,
estarão nas escolas das
7h30 às 9h30, enquanto os que frequentam
as unidades à tarde, das
13h às 15h. Já os alunos
do ensino fundamental
entram meia-hora mais
cedo, às 7h e 13h30, respectivamente.
Nos CIEPs (Centros
Integrados de Educação
Pública) o horário da
educação infantil e do
ensino fundamental será
das 7h às 11h. Os demais
dias da semana seguem
com o horário normal
de aula. A exceção é a
EJA (Educação de Jovens
Adultos), que não terá
período de adaptação.
Assim como Americana, as redes municipais
de educação em Nova
Odessa e Hortolândia
começam o ano letivo no
dia 7 de fevereiro.

ESCOLA | Alunos da rede municipal de Santa Bárbara serão os primeiros a voltar, dia 31

AMERICANA,
HORTOLÂNDIA E
NOVA ODESSA
Conforme o TODODIA
informou em reportagem
publicada nesta quarta-feira (10), dos cerca
de 7 mil alunos da rede
municipal de Americana,
só não voltarão aqueles
com comorbidades.
Em Nova Odessa, os
cerca de 5,6 mil alunos
também contarão com
dois dias de adaptação.
As crianças matriculadas no período da manhã serão atendidas das

COVID-19

7h às 9h. Já as que estão
no período da tarde, das
13h às 15h. A exceção
são as crianças de até 3
anos, que frequentam as
creches. Neste caso, com
um dia a mais de adaptação e horários escalonados de saída.
Já Hortolândia com,
aproximadamente,
24
mil estudantes, também
deve seguir o mesmo
planejamento, mas os
horários não foram informados pela Secretaria de
Educação.
De acordo com a pasta,

as aulas serão todas presenciais e obrigatórias,
mantendo os protocolos
sanitários já adotados.
SUMARÉ
Os 17 mil alunos da
rede municipal de Sumaré retornam às aulas
apenas no dia 10 de fevereiro. A Secretaria de
Educação não informou
os horários das aulas,
no entanto reafirmou
que também seguirá os
protocolos sanitários de
distanciamento, uso de
máscaras e álcool em gel.

PANDEMIA

Americana libera ‘xepa’ da
Desinfecção em locais
vacina a crianças com 7 anos públicos é retomada
A Secretaria de Saúde
de Americana vai adotar uma nova estratégia
de vacinação de crianças
contra a Covid-19. A partir
desta quinta-feira (27), a
chamada “xepa” da vacina, que são as doses que
sobram no frasco, será estendida para crianças com
sete anos de idade sem comorbidades.
Para receber as doses por
meio da xepa, o responsável deve deixar o nome
completo da criança e um
telefone para contato em
uma das unidades básicas
de saúde que estão realizando a vacinação deste
grupo: São Vito, Parque
das Nações, Antônio Zanaga, Jardim Boer, Cariobinha e Parque da Liberdade.
Se houver disponibilidade de dose, a unidade
entrará em contato com o
morador. Portanto, não se
trata de um agendamento,
mas sim de um cadastro.
Assim, a vacinação de
crianças passa a atender
o seguinte público-alvo: 5
a 11 anos com comorbi-

Gustavo Gomiero

AMERICANA | Vacinação infantil prossegue na cidade

dade; 9 a 11 anos sem comorbidades; e xepa para
crianças com 7 e 8 anos de
idade, sem comorbidades.
Os técnicos da Secretaria de Saúde pedem que,
na hora da vacina, apenas
uma pessoa acompanhe
a criança para evitar aglomerações.
De acordo com o balanço mais recente divulgado
pela prefeitura, divulgado
ontem, até a terça-feira
(25) Americana tinha atingido a marca de 447.889

dosesde vacinas aplicadas,
com 6.111 da dose única,
860 da pediátrica, 193.766
da primeira dose, 178.850
da segunda, 68.285 da
terceira e 17 da quarta.
Isso representa 92,26% da
população com mais de
12 anos com ao menos
a primeira dose; 88,07%
estão com a imunização
completa, ou seja, já tomaram duas doses ou a dose
única; e 32,51% tomaram a
dose de reforço.
| DA REDAÇÃO

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de
Americana retomou, nesta
quarta-feira (26), o trabalho de desinfecção contra
a Covid-19 na cidade – serviço adotado nos períodos
mais agudos da pandemia.
A higienização teve início pelo Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e,
nesta quinta (27), será nos
hospitais particulares.
Segundo o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, diante do aumento do número
de casos da doença, a higienização vai seguir nos

próximos dias em outros
espaços com grande circulação de pessoas.
“Esse trabalho já foi realizado em outros períodos
da pandemia e, com a situação verificada no início
deste ano, com o aumento
significativo dos casos, o
prefeito Chico Sardelli solicitou e voltamos com a
realização como forma de
combate e prevenção à Covid-19”, explicou Zappia.
Para esta desinfecção, o
DAE aplica nos locais uma
solução de hipoclorito de
sódio.

| DA REDAÇÃO

Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

HIGIENIZAÇÃO | HM foi o primeiro a receber o serviço

CIDADES

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

ÉTICA
O vereador Felipe Corá (Patriota), de Santa Bárbara,
hospitalizado desde o último sábado em razão de um
quadro de insuficiência respiratória, promoveu uma
transmissão ao vivo, na noite desta terça-feira (25),
para responder o que classificou como “uma indireta”
durante a sessão da Câmara feita pelo vereador Reinaldo Casimiro (Podemos). “Eu não poderia estar aqui
falando, mas não vou me calar. A Bíblia diz que enquanto
houver fôlego, temos que lutar”, disse Corá no início da
transmissão, de cerca de uma hora.” Eu não vou aceitar
que vereador faça do meu nome um lixo”, continua Corá
que direciona insultos a Casimiro ao longo do vídeo. De
acordo com Corá, Casimiro havia citado uma publicação,
feita no dia 6 de janeiro, em que lista os parlamentares
que já assinaram a CEI da Saúde, proposta por Corá, e os
que não assinaram. Apesar da reação de Corá, Casimiro
não mencionou o nome de Corá durante a sessão.
“Eu sei que em dado momento em algum lugar vai sair
carinha nossa falando ‘votaram contra o povo novamente”, disse Casimiro durante a sessão. Corá segue internado e afastado dos trabalhos na Câmara. Casimiro avalia
se leva o assunto à Comissão de Ética da Câmara.

ÉTICA (2)
Os vereadores Erb de Oliveira Martins, o Uruguaio (MDB), e Eliel
Miranda (PSD), de Santa Bárbara, também se desentenderam
durante a discussão que aprovou o aumento da bolsa creche
em Santa Bárbara. Depois que Miranda criticou a proposta do
prefeito Rafael Piovezan (PV) de aumentar o benefício e não
ter se pronunciado ainda sobre o reajuste do funcionalismo,
Uruguaio pediu que Miranda fosse mais “coerente”. “Eu peço que
o senhor seja mais coerente com notícias que o senhor posta no
Face porque são mentirosas. O senhor disse que o aumento do
vale-alimentação era esmola, mas quando estava secretário
não fez nada pelos seus colegas”, afirmou Uruguaio. Miranda, em
seguida, rebateu. “É um absurdo deixar os problemas para atacar
um vereador como fez esse senhor. Como vereador e colega desse
parlamentar, me sinto indignado por uma fala grosseira e não vai
ficar só nessa manifestação”, disse Eliel. O vereador informou que
deve levar o caso à Comissão de Ética da Casa.

VERBA PARA A SAÚDE
O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na tarde
de terça-feira (25/01), em seu gabinete, o suplente de vereador
Dilson “Branco” Correia da Silva, que apresentou ao chefe do
Executivo um ofício da deputada estadual Leticia Aguiar contemplando a cidade, por meio de emenda parlamentar, com
uma verba de R$ 50 mil para investimentos na Saúde. Leitinho
agradeceu e disse que “o montante é bem-vindo, principalmente por causa da pandemia que ainda não acabou, e a Saúde é
uma área que demanda muitos recursos”.

VICE COM COVID
O vice-prefeito de Campinas
e secretário de Relações
Institucionais, Wanderley
de Almeida, testou positivo
para a Covid-19 nesta quarta(26). Por orientação do
Departamento de Vigilância
em Saúde da prefeitura, ele
vai ficar em isolamento em
sua residência pelo período
de sete dias.

VICE COM COVID (2)
Wandão, como o vice-prefeito é conhecido, tomou
as três doses da vacina,
está bem e não apresenta
sintomas. Ele já estava em
isolamento desde o último
fim de semana, após contato com uma pessoa que
testou positivo. É a segunda
vez que o vice-prefeito
contrai Covid-19.

Quinta, 27 de Janeiro de 2022
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NOVA ODESSA

Projeto propõe revogar
taxa de limpeza urbana
Presidente da Câmara vê cobrança em duplicidade e articula derrubada
Divulgação

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

O presidente da Câmara
de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o
“Pelé” (PSDB), protocolou
um projeto de lei que revoga a taxa de limpeza urbana, cobrada junto com
o IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano). A taxa
teve aumento de cerca de
10% neste ano de 2022.
“Faz mais de um ano que
estudo esse assunto, que
os vereadores questionam
a prefeitura. O morador de
Nova Odessa está pagando
duas vezes pelo mesmo
serviço. Se foi implementada a Tarsu (Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos),
que é destinada ao custeio
dos serviços de coleta de
lixo e limpeza pública, não
faz sentido pagar outra
taxa pelo mesmo serviço”,
explicou Pelé.
O projeto de lei apresentado pelo presidente
da Câmara revoga os artigos 139, 140 e 141 da Lei
Municipal nº 914, de 17 de
dezembro de 1984, o chamado Código Tributário
Municipal.
A taxa de limpeza urba-

PELÉ | Proposta propõe revogar taxa de limpeza urbana

na tem o valor determinado de acordo com o tamanho do imóvel, por isso
cada contribuinte paga um
valor diferente pelo mesmo serviço.
“Existem também decisões judiciais que sustentam a ilegalidade da cobrança da taxa de limpeza
urbana em Nova Odessa
e que fundamentam que
eu, como vereador, posso
apresentar o projeto que
revoga a cobrança. Não
vou ficar aqui elencando
todas as questões jurídicas, mas ressalto que

acredito que esse é o trabalho do político. Estudar,
conhecer, buscar soluções
que melhorem a vida das
pessoas. Isso dá muito
trabalho, mas dá muito
resultado. As pessoas estão cansadas de pagar impostos e taxas, ainda mais
quando não têm um serviço público de qualidade
como retorno desse investimento. Se é possível
reduzir a carga tributária
do cidadão que tanto luta
pra por comida na mesa,
vamos fazer isso”, finalizou Pelé.

OUTRO LADO
Questionada, a prefeitura informou que a “Taxa de
Limpeza Pública foi criada no Código Tributário
Municipal de 1984 e arca
com os custos de outros
serviços, como varrição de
vias públicas, roçagem de
áreas verdes e limpeza de
bocas de lobo e galerias de
águas pluviais. Já a Tarsu
foi criada pela gestão anterior, em 2018, para atender legislação federal bem
mais recente, o Marco Legal do Saneamento Básico - que determina que o
sistema de coleta, afastamento e destinação final
adequada dos resíduos
sólidos urbanos deve ser
autossustentável financeiramente. Esta questão
da suposta duplicidade
deveria ter sido tratada no
momento da criação da
Tarsu. De qualquer forma,
se aprovada, tal proposta
será analisada pelo Município à luz da legalidade e
também da sua viabilidade econômica, visto que,
como determinado pela
LRF, qualquer renúncia de
receita deve ter sua compensação demonstrada
em estudo específico”.

AMERICANA

HORTOLÂNDIA

Prefeito se recupera da Vereador terá ponte
Covid e retoma agenda de safena implantada
DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes
(PL), de 54 anos, se recuperou dos sintomas
da Covid-19 e retomou
nesta quarta-feira (26)
sua agenda de trabalho
na administração municipal.
Zezé realizou um
novo exame na manhã
de ontem, que atestou
negativo para a doença.
“O prefeito Zezé Gomes acabou de fazer
teste e está negativo,
graças a Deus. Ele estará retomando as atividades e normalidade a
partir de hoje (ontem)”,
informou a assessoria
do prefeito.
O chefe do Executivo
testou positivo em exame divulgado no último
dia 18. Nesse período,
ele cumpriu isolamento e cancelou a agenda

pública.
Zezé Gomes tomou
três doses da vacina e
não tinha contraído o
vírus desde o início da
pandemia.
Atual prefeito, Zezé foi
eleito vice nas eleições
de 2020, mas assumiu
o mandato em abril de
2021 após a morte do
prefeito Angelo Perugini, vítima da Covid-19.
Divulgação

ZEZÉ | Teste deu negativo

LUCIANO ASSIS
AMERICANA

O vereador Dr. Otto
Kinsui (Cidadania) terá
que passar por uma cirurgia para a colocação de ponte de safena,
segundo
informações
da assessoria do parlamentar. O procedimento
deve ocorrer ainda nesta
semana.
Dr. Otto testou positivo
para a Covid-19 no dia 12
de janeiro e, enquanto
fazia isolamento em sua
residência, sofreu um infarto, precisando ser internado no último dia 15.
Em um primeiro momento, ele foi submetido
a um procedimento de
cateterismo.
No entanto, os médicos
detectaram a necessidade da cirurgia, que consiste na retirada da veia
safena, da perna, para
que esta faça a condução
do sangue da aorta para
as artérias coronárias.

Divulgação

DR. OTTO | Fará cirurgia

Na tarde desta quarta-feira (26) o parlamentar se encontrava
consciente e conversando normalmente com a
família.
Nas sessões da Câmara
de Americana ele continua, desde a abertura
dos trabalhos legislativos
de 2022, sendo substituído pela suplente Rosângela Gallardo Caro.
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TRABALHO

Restaurante abre 100 vagas no Tivoli
Coco Bambu, a ser inaugurado em abril no shopping barbarense, seleciona trabalhadores para 15 funções
DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A rede de restaurantes
Coco Bambu, que tem
previsão de iniciar operação no Tivoli Shopping
em abril, está com o
processo seletivo para o
preenchimento da equipe que será formada por
100 colaboradores em
Santa Bárbara d’Oeste.
As vagas serão distribuídas para 15 funções:
auxiliar de cozinha, cozinheiro, garçom, auxiliar
de garçom, atendente delivery, auxiliar de serviços
gerais, auxiliar de manutenção, controlador de
acesso,
recepcionista,
auxiliar de almoxarifado,
lava-pratos, copeiro, auxiliar de bar, caixa e técnico em nutrição.
De acordo com Antonia Matutino, responsável pelo recrutamento
do Coco Bambu no Tivoli, a rede prioriza na
seleção profissionais que
demonstrem
comprometimento e espírito de
equipe. “A experiência
é um diferencial, mas a
rede também incentiva
a inserção no mercado
de trabalho do candidato
que apresenta um perfil
engajado na política da
empresa”, ressalta.

Interessados
devem
encaminhar os currículos até fevereiro para o
e-mail recrutamento.tivoli@cocobambu.com.
No assunto, deve ser
colocado o nome da unidade “Coco Bambu Tivoli” e o cargo pretendido.
Para mais informações,
o setor de recrutamento
de seleção da rede de restaurantes tem o tira-dúvidas pelo Whatsapp, no
telefone (11) 9 8320-6065.

Interessados devem
enviar currículo por
email, indicando
cargo pretendido
Os selecionados para
as vagas devem iniciar
a integração e o treinamento em março.
Aguardada pelo público, que antes tinha como
referência a unidade em
Campinas, a filial da rede
de restaurantes Coco
Bambu em Santa Bárbara ficará mais perto de
consumidores também
de outros municípios
da região que visitam o
empreendimento, como
Americana, Sumaré, Limeira, Piracicaba, Paulí-

nia e Nova Odessa.
Prevista para iniciar a
operação no mês de abril,
a nova unidade terá uma
área de 600 metros quadrados. Com capacidade
para 200 lugares, além de
seu cardápio, que é uma
marca registrada e leva a
assinatura da chef executiva Daniela Barreira, irá
oferecer ao público uma
carta de vinhos com mais
de 50 rótulos de todos
os continentes (Velho
e Novo Mundo). O ambiente terá ainda música
ao vivo e espaço pet.
A chegada do Coco
Bambu ao Tivoli Shopping representa investimentos na ordem de R$
4 milhões e integra o planejamento de expansão
da marca, atualmente
presente em 17 Estados,
com 58 unidades.
“A rede de restaurantes
vem a somar com novos
empreendimentos
de
grande porte que escolheram o shopping para
ancorar suas atividades.
Este mix de produtos
e serviços, a cada ano,
oferece novas experiências ao público do Tivoli
e representa um impulso à economia regional”,
conclui o gerente geral
do shopping, Gustavo
Salvagnini.

Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

INAUGURAÇÃO | Prefeito de Santa Bárbara discursa na abertura do Pizza Company

Prefeito celebra ‘Capital Gastronômica’
O prefeito de Santa
Bárbara d’Oeste, Rafael
Piovezan, prestigiou na
noite desta terça-feira
(25) a inauguração do
Pizza Company, novo
estabelecimento gastronômico instalado na esquina das ruas Santa Bárbara e João Lino, ao lado
do Museu da Imigração e
do Centro de Memórias |
Casa do Artesão.
O Pizza Company
apresenta amplo cardápio, espaço com ca-

pacidade de 160 lugares, playground para as
crianças e gera empregos
aos barbarenses.
Recepcionado pelos
proprietários do estabelecimento, Romeu Ardito
Chaves e Marco Antônio
Chaves, Rafael Piovezan
esteve acompanhado do
vice-prefeito, Felipe Sanches, do secretário de
Desenvolvimento Econômico, André Cruz, e do
ex-prefeito Denis Andia.
“A vinda do Pizza Com-

pany a Santa Bárbara
consolida um fato: somos
a Capital Gastronômica
de toda a região! Graças a
um trabalho de transformação, alcançando bons
índices na Saúde, na Educação, na Segurança Pública, no Abastecimento
e Saneamento, a nossa
cidade se oferece como
um ponto estratégico
aos empreendedores que
querem abrir ou ampliar
os seus negócios”, disse o
prefeito.
| DR

AMERICANA

PREFEITURA

GPA promove ação na represa

Hortolândia libera
carnê on-line do IPTU

Divulgação

DA REDAÇÃO
AMERICANA

A equipe do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama (Guarda
Municipal de Americana)
promoveu, nesta quarta-feira (26), uma ação
socioambiental com a
realização de um patrulhamento náutico na Represa do Salto Grande,
com a participação do
“ambientalista
mirim”
Pedro Medina Brenna,
de oito anos de idade. O
garoto, acompanhado de
seus pais, conheceu um
pouco do trabalho desenvolvido em prol do meio
ambiente pelo GPA e
também a sede da Gama.
Durante o patrulhamento na represa, o GCM
Nicoletti e o Subinspetor
De Paula localizaram
mais de 50 metros de
rede de pesca que, além
de ser proibida, foi colocada no local no período
da piracema, época de
reprodução dos peixes.
Segundo a prefeitura,

REPRESA | Pedro Medina Brenna, o pai e equipe do GPA

o ambientalista mirim é
bem atuante na cidade e
já fez vídeo solicitando às
autoridades a preservação de tartarugas na foz
do córrego do Galo, no
Ribeirão Quilombo.
A equipe do GPA da
Gama, com apoio do
DAE (Departamento de
Água e Esgoto) de Americana, atendeu ao pedido
do garoto que, por meio
de vídeo e do Ministério
Público, solicitou a veri-

ficação da qualidade da
água no Ribeirão Quilombo, no ponto onde se
localiza a foz do córrego
do Galo, tendo em vista a
presença de várias tartarugas que vivem no local.
Ainda de acordo com
a prefeitura, “no dia 16
de janeiro, a equipe do
GPA visitou o menino e
o tranquilizou sobre a
normalidade da situação,
após inspeção feita no
local, constatando que

não há existência de descarte irregular de esgoto
“in natura” neste ponto e
em nenhum outro na extensão do Ribeirão Quilombo no município de
Americana”.
Equipe do DAE fez inspeção no Ribeirão Quilombo, no ponto onde se
localiza a foz do córrego
do Galo, e não foi identificada a presença de
efluentes sanitários ou
industriais no local.
“Toda a bacia do ribeirão no município de
Americana possui sistema de coleta e afastamento de esgoto das suas
margens com existência
de coletores troncos e
emissários que coletam
e conduzem os efluentes
à Estação de Tratamento de Esgoto de Carioba
(ETE Carioba)”, informou
a prefeitura.
Na ocasião da visita ao
pequeno Pedro e seus
familiares, foi entregue
a ele uma camiseta do
Grupo de Proteção Ambiental.

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

A Prefeitura de Hortolândia, por meio da
Secretaria Municipal de
Finanças, liberou o acesso às guias do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) 2022 e do ISS
(Imposto Sobre Serviços)
2022 pela internet.
Para conferir e pagar
o tributo de forma antecipada, basta o contribuinte acessar o Portal da Prefeitura (www.
hortolandia.sp.gov.br) e
clicar no link “Cidadão/
Impostos e Taxas/IPTU2022 ou ISS-2022 .
Ao acessar o site, o contribuinte pode optar pelo
boleto para pagamento
à vista, com desconto de
10%, com vencimento
até o dia 11 de março.
Se preferir, o pagamento pode ser dividido em
até dez parcelas, com
o primeiro vencimento
para o dia 11 de março.

De acordo com a Prefeitura de Hortolândia,
os mais de 75 mil carnês
de IPTU-2022 dos contribuintes da cidade estão
em processo de impressão e devem ser distribuídos, via Correios, a partir
da primeira quinzena de
fevereiro.
Segundo informações
da Secretaria de Finanças, consultar a guia pela
internet é a forma mais
rápida e prática que o
contribuinte tem para
verificar o valor do IPTU
e, se preferir, poder pagar
o tributo de forma antecipada.
Todo o valor arrecadado pela Prefeitura
por meio de impostos é
agregado à Receita Corrente, sendo utilizado
para investimentos em
serviços públicos, como
saúde e educação, e em
obras que beneficiam
toda a população, como
as de infraestrutura urbana.

CIDADES
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TRÂNSITO

Corredor Metropolitano terá radares
Dois equipamentos serão instalados nos próximos dias na Avenida Antonio da Costa Santos, em Hortolândia
DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Hortolândia anunciou nesta
quarta-feira (26) a instalação de novos radares
para fiscalização de velocidade na cidade. De
acordo com a pasta, serão instalados dois radares na Avenida Antonio
da Costa Santos, no chamado Corredor Metropolitano, que corta os bairros Jardim Novo Ângulo,
Jardim Nova América e
Parque Perón.
“Um destes dispositivos, próximo da UPA
(Unidade de Pronto
Atendimento) do Jardim
Novo Ângulo, será para
controlar a velocidade.
Já o outro aparelho, que
será instalado no cruza-

SANTA BÁRBARA

DAE compra
materiais após
roubo na ETE
O DAE (Departamento
de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste assinou
contrato no valor de mais
de R$ 178 mil para aquisição de materiais elétricos,
com a empresa Comercial
Elétrica Alucel, de Piracicaba.
De acordo com o convênio, os materiais serão utilizados em reparos na ETE
(Estação de Tratamento de
Esgoto) Barrocão.
No dia 5 deste mês, um
grupo de nove criminosos
armados invadiram a ETE
e levou cabos de energia
do da estação, além de micro-ondas e botijão de gás.
A quantidade de material
roubado foi tão grande que
precisou ser transportado
por um caminhão e duas
caminhonetes, de acordo
com as testemunhas.
A estação é responsável
pelo tratamento de cerca
de 20% do esgoto da cidade. Sem o funcionamento
da ETE, O DAE consegue
tratar 80% do esgoto coletado, dentro do da eficiência
prevista por lei.
Segundo a autarquia, o
DAE avalia a situação para
planejar a retomada do
funcionamento da ETE
Barrocão. A reportagem do
questionou a prefeitura sobre o prejuízo com o roubo
e se há previsão para que os
reparos sejam realizados,
mas não obteve resposta
até a conclusão desta reportagem. | RENATO PEREIRA

mento da via com a Rua
Viçosa, além da velocidade, fiscalizará o avanço
sobre o semáforo vermelho e também a parada
de veículos sobre a faixa
de pedestres. Com estas
ações, queremos a colaboração dos motoristas
para respeitar as leis de
trânsito, evitando acidentes e salvando vidas”,
explica o diretor de operações da Secretaria de
Mobilidade Urbana, José
Eduardo Vasconcellos.
Os dispositivos começam a ser instalados nos
próximos dias e, antes de
serem ligados, vão passar
por aferições para comprovar seu correto funcionamento. A prefeitura
não informou o limite de
velocidade a ser adotado
com a implantação do
equipamento.

Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

HORTOLÂNDIA | Avenida Antonio da Costa Santos vai ganhar mais dois radares para fiscalização do trânsito

RODOVIÁRIOS

SUMARÉ

Presidente de sindicato
Câmara suspende atividades até
amanhã após morte de trabalhador é assassinado com tiro
Divulgação

CÂMARA | Fechada até amanhã em Sumaré em decorrência da morte de trabalhador

As atividades legislativas e laborais da Câmara de Sumaré foram
suspensas após a morte
do trabalhador Eliel Carneiro dos Santos, de 41
anos, ocorrida na tarde
desta quarta-feira (25). A
suspensão vale até esta
sexta-feira (28), período
no qual os prédios principal e anexo do Legislativo
estarão fechados.
Os servidores da Câmara foram colocados em
regime de teletrabalho
e apenas alguns setores
funcionam de forma presencial, sem atendimento ao público.
A determinação consta
no Ato da Mesa Diretora
nº 1/2022, assinado pelo
presidente da Câmara,
vereador Willian Souza
(PT), pelo 1º secretário

da Mesa, vereador Andre
da Farmácia (PSC), e pelo
2º secretário, vereador
Rodrigo Dorival Gomes
(Cidadania).
No documento, Willian
cita “a enorme consternação causada pelo falecimento” do trabalhador.
Eliel Carneiro dos Santos era funcionário de
uma empresa terceirizada e trabalhava na manutenção do sistema de
monitoramento do prédio da Câmara, quando
foi encontrado morto,
em cima do telhado do
prédio.
As causas da morte ainda serão investigadas.
O Corpo de Bombeiros
foi acionado para realizar
o primeiro atendimento à
vítima, e o Samu (Serviço
de Atendimento Médico

de Urgência) posteriormente constatou o óbito.
A Polícia Civil realizou
a perícia e iniciou as investigações das causas do
ocorrido.
Equipes da Guarda
Municipal e agentes da
Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana e Rural deram apoio à ocorrência.
Logo após a confirmação da morte do funcionário, a informação
do Corpo de Bombeiros,
chamado para atender à
ocorrência era de que o
homem teria sido vítima
de um choque elétrico.
O presidente da Câmara, Willian Souza, porém,
negou a informação –
apesar de não confirmar
qual a causa da morte do
trabalhador. | DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de
Campinas e Região, Nilton Aparecido de Maria,
foi assassinado por volta
das 7h desta quarta-feira (26). O crime ocorreu
enquanto ele saía de sua
residência com a esposa,
no Residencial Genesis,
em Campinas. A suspeita
é que ele tenha sido morto
durante uma tentativa de
assalto.
Conforme a polícia, Nilton Maria foi surpreendido por um homem que
desembarcou de um veículo vermelho e anunciou
o suposto roubo.
O homem pediu que a
mulher entrasse na casa e
disparou um tiro que atingiu a nuca do sindicalista.

Nenhum pertence pessoal
foi levado na ação.
Segundo a PM (Polícia
Militar), câmeras de segurança registraram o carro
vermelho
estacionado
perto da residência, por
volta das 6h30. As câmeras também filmaram o
carro saindo em alta velocidade após o crime.
Nilton Aparecido foi
eleito presidente do Sindicato de Rodoviários de
Campinas em 12 agosto
de 2021. Desde então, ele
já havia relato ao advogado do Sindicato e aos familiares que vinha sofrendo ameaças de morte por
telefone.
Em dezembro de 2021,
Nilton foi perseguido durante o trajeto entre o sindicado, localizado na Rua
Bernardino de Campos,
até a sua residência.
Reprodução

NILTON MARIA | Assassinado ao sair de casa ontem
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SEGURANÇA PÚBLICA

Homicídios têm queda em Americana
Dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública nesta quarta; furtos e roubo de carros aumentam
LUCIANO ASSIS
AMERICANA

Americana seguiu uma
tendência estadual e apresentou queda em alguns
índices de segurança durante o ano de 2021, segundo dados divulgados
nesta quarta-feira (26)
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo.
O principal deles foi nos
casos de homicídio, numa
queda de 20%. Foram oito
casos em 2021, contra dez
em 2020 – redução de 4,23
por 100 mil habitantes,
em 2020, para 3,40 mortes
por 100 mil habitantes no
ano passado
Os dados positivos locais seguem uma tendência estadual, onde as taxas de homicídios foram
as menores em 21 anos,
segundo o mesmo levantamento. Os casos de
vítimas de mortes intencionais recuaram 6,3% em
todo o Estado no mesmo
período.
O diretor comandante
da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marco
Aurélio da Silva, acredita
que isso se deve em parte
a mudanças no sistema

de trabalho da guarda.
“Temos um novo sistema
de Patrulhamento, onde
as viaturas circulam diuturnamente em todas
as regiões do município,
dando um atendimento
rápido e uma maior sensação de segurança”.
Procurado pela reportagem, o comando da PM
(Polícia Militar) na região
não retornou aos questionamentos até o fechamento desta edição.
A má notícia ficou por
conta do aumento, mesmo que pequeno, nos
números de furto (1.630
em 2021, contra 1.497,
em 2020) e de roubo de
veículos (929 no ano
passado, contra 909 em
2020). Uma tendência
que também se mostrou
presente em todo o Estado. Os furtos em geral e
de veículos tiveram alta
de 19,9% e 21,2%, respectivamente, em 2021.
O mesmo ocorreu com
os roubos de carga, que
cresceram 3,6%.
O comandante da Gama
credita esse aumento à
maior circulação de veículos que aconteceu no ano
passado, em oposição ao
maior distanciamento so-

HORTOLÂNDIA

Divulgação

CRIMINALIDADE | Número de homicídios caiu 20% em Americana no ano passado, segundo dados da SSP-SP

cial nos primeiros meses
da pandemia.
Mesmo assim, Marco
Aurélio prevê queda em
2022. “Houve um aumento de 49% no número de
veículos recuperados pela
Gama no ano de 2021
comparado ao ano anterior, já refletindo no início

deste ano com a ampliação e funcionamento do
sistema de vídeo monitoramento ‘Muralha Digital’”, avisa.
ESTUPRO
O ano de 2021 também
terminou com redução
nos casos de vítimas de

latrocínios na contagem
de todo o Estado paulista.
Foram 179 contra 166 do
ano anterior. Em Americana, não houve nenhum
caso, contra um único
roubo seguido de morte
em 2020.
Em contrapartida, os
estupros subiram 6,7%

ECONOMIA

em 2021, se comparado
ao ano anterior. Foram
739 ocorrências a mais,
somando 11.762 boletins
no ano passado no Estado. Americana apresentou
queda, mas a ocorrência
desse crime continua alta:
foram 31 casos em 2021,
oito a menos em 2020.

NOVA ODESSA

UBS do Amanda terá Comércio de veículos registra
vacinação até 20h30 aumento na venda de usados

Sebrae Aqui
inscreve para
curso gratuito

res dos veículos. Na loja em
que trabalha ele também
observou um aumento das
vendas, inclusive no primeiro mês de 2022.
Ele comenta também
que os preços devem continuar a subir. “É o mercado, não tem jeito. Enquanto estiver com essa falta de
componentes e não tiver
carros a pronta entrega,
infelizmente a oferta e procura vai ser maior”, explica
ele, que justifica que a falta
de carros novos e a alta nos
preços fizeram com que
mercado de carros usados
aquecesse.
Flávio Navas, de 44 anos,
trabalha como gerente comercial na SP Autos, em
Americana. Ele explica
que também notou um
crescimento de veículos
seminovos e concorda que
o aumento no valor de carros desta categoria foi causado pela alta nos preços
dos carros novos. No entanto, Navas comenta que
em janeiro de 2022 sentiu
que as vendas recuaram
em relação aos dois anos
anteriores.

Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, o posto do Sebrae
Aqui Nova Odessa está recebendo inscrições para o
curso gratuito “Empreenda Rápido: Primeiros Passos”. A atividade ocorrerá
em fevereiro de forma presencial, na sede da Acino
(Associação Comercial e
Industrial de Nova Odessa), e é direcionada a pessoas físicas.
Será uma semana – 21 a
25 de fevereiro, das 14h às
18h – de imersão em capacitação visando ajudar os
futuros empreendedores
na gestão do seu negócio.
O curso, que tem vagas
limitadas, prevê cinco encontros com um tema diferente em cada um deles.
As inscrições podem
ser feitas por meio do telefone (19) 3484-1551 ou
WhatsApp (19) 3484-1550.
Também estão disponíveis
pelo link (hhttps://bit.ly/
DESCOMPLIQUE_PESSOA_FÍSICA) até 10h de 11
de fevereiro. | DA REDAÇÃO

Para quem ainda não
completou a imunização
contra a Covid-19, nesta
quinta-feira (27) a Prefeitura de Hortolândia
ampliará o horário de vacinação das 16h às 20h30
na UBS (Unidade Básica
de Saúde) Amanda I, na
Rua Almada Negreiros,
1.299. A unidade fará a
vacinação de primeira,
segunda e terceiras doses
para crianças a partir de
12 anos, adolescentes, jovens e adultos. A ampliação do horário será somente nesta quinta-feira.
Segundo a prefeitura, a
ação é para imunizar as
pessoas faltantes que, em
razão do horário de saída
dos seus trabalhos, não
têm conseguido completar a imunização durante
a semana.
A vacinação contra
a Covid-19 nas demais
UBSs da cidade continua
no horário normal, das 8h
às 15h30.
A Secretaria de Saúde
reforça para a população a
importância de completar
o esquema vacinal com a

segunda dose e o reforço
com a terceira dose.
Ainda segundo a Secretaria de Saúde, o intervalo
da primeira para a segunda dose para quem recebeu a CoronaVac é de 28
dias. Para quem recebeu
a AstraZeneca, o intervalo é de oito semanas. Já
para quem foi imunizado
com a Pfizer, o intervalo
da primeira para a segunda dose é de 21 dias para
adultos e de oito semanas
para adolescentes. Para
quem recebeu a primeira
dose da Janssen, o intervalo para a segunda dose
é de dois meses. Já o intervalo da segunda para
terceira dose é de quatro
meses.
Para quem é imunossuprimido, o intervalo da
segunda para a terceira
dose é de 28 dias.
Quem for receber a 1ª
dose tem que apresentar
Carteira de Identidade
(RG) ou algum documento
com foto, CPF (Cadastro
de Pessoa Física) e comprovante de endereço.
| DA REDAÇÃO

GABRIELA PESSANHA
AMERICANA

Em 2021, a Fenabrave
(Federação Nacional da
Distribuição de Veículos
Automotores) registrou um
aumento de 18,64% no comércio de carros usados no
país em relação ao ano anterior. O número se tornou
a maior marca alcançada
desde que o ranking começou a ser feito, em 2004. Em
Americana, os comerciantes também notaram um
aquecimento no mercado
de veículos desta categoria.
Por outro lado, a venda
de veículos novos sofreu
uma queda entre 2020 e
2021, de acordo com a federação. A Fenabrave explica que o motivo para
esse aumento pode ser o
impacto que a crise global de abastecimento dos
componentes causou nos
estoques das concessionárias. Em Americana a queda foi 4,1%: de 4.779 unidades emplacadas em 2020
para 4.583 em 2021.
Já Santa Bárbara d’Oeste
registrou um aumento de

0,09%. Foram 2.084 veículos emplacados em 2020 e
2.086 em 2021.
Segundo os vendedores,
os veículos mais procurados são os carros. Kaio Fabiano Severo Pescaroli de
Brito, de 23 anos, trabalha
como vendedor na Multicar Veículos em Americana
e comenta que sentiu um
aumento nas vendas de
veículos no valor de R$ 25
mil a R$ 50 mil. Ele explica
que a loja aumentou o preço dos carros entre 2020
e 2021, mas que isso não
afetou o crescimento das
vendas.
Igor Gabriel Fernandes
de Souza é vendedor na
loja DWS Motors, no bairro Catharina Zanaga, em
Americana, e explica que
na loja eles trabalham com
carros e motos, mas que os
carros seminovos foram os
mais procurados. “O carro
zero km subiu bastante o
preço, então teoricamente os usados tiveram que
acompanhar. Não teve
como segurar o preço mais
baixo”, comenta ele ao falar
sobre o aumento dos valo-
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7 estados têm cenário crítico em UTI pediátrica
MS, MA e RN estão com 100% dos leitos ocupados; CE, BA, PE e GO enfrentam mais de 80% de ocupação
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Ao menos sete estados
brasileiros estão com
uma ocupação de mais
de 80% dos leitos de UTI
(unidade de terapia intensiva) pediátricos para
o tratamento de crianças
com Covid-19. Em geral,
as redes estaduais contam com poucos leitos
desse tipo para crianças
com a doença, pois estes
demandam equipamentos específicos e equipes especializadas. Ao
menos oito estados têm
menos de uma dezena de
leitos para atender a esse
público.
Em três estados, a
ocupação dos leitos infantis atingiu o patamar
de 100%, caso de Mato
Grosso do Sul, Maranhão
e Rio Grande do Norte.
Outros quatro enfrentam
cenário crítico, com ocupação de mais de 80%:
Ceará, Bahia, Pernambuco, Goiás.
Ao todo, foram levantados pela reportagem
dados de 18 estados e
do Distrito Federal. Oito
não responderam ou
informaram que não divulgam separadamente
os dados de leitos para
crianças e para adultos.
Em Mato Grosso do
Sul, a ocupação das UTIs
pediátricas chegou a

160% na última segunda-feira (24), com cinco
vagas e oito crianças internadas -duas com Covid e seis com suspeita
da doença. Nesta terça
(25), a taxa de ocupação
diminuiu para 100%,
com cinco internados.
Em nota, a Secretaria
de Estado de Saúde explicou que, quando há
necessidade, os pacientes de Covid são alocados
em leitos não exclusivos
para a doença, por isso
o número de internações
nas UTIs pediátricas é

Alguns estados já
estão ampliando
o número de leitos
para crianças
maior que a oferta de leitos. A pasta disse ainda
que as unidades não exclusivas foram adaptadas
para receber pacientes
da doença.
Com quase 74% da
população
completamente imunizada, Mato
Grosso do Sul vacinou
17.541 crianças de 5 a 11
anos até esta terça (25).
A estimativa é que haja
pouco mais de 300 mil
crianças nessa faixa etária no estado.
No Rio Grande do Nor-

te, as seis UTIs pediátricas públicas estão ocupadas - três leitos estão
na região metropolitana
de Natal e outros três na
região do Alto Oeste.
Em reunião na manhã
desta quarta (26), o governo do estado definiu
a expansão de leitos de
UTI pediátrica no hospital de referência para Covid-19, chegando a dez
vagas nos próximos dias.
A avaliação do governo
é que o avanço na vacinação infantil pode ajudar a frear os casos mais
adiante. A procura no Rio
Grande do Norte, porém,
ainda está abaixo do esperado, o que tem levado
a reforço nas campanhas.
“Não tem como suportar
negacionismo neste momento”, diz a secretária-adjunta de saúde do estado, Lyane Ramalho.
O cenário é semelhante no Maranhão, onde
100% dos seis leitos de
UTI pediátricos para Covid-19 da rede estadual
estavam ocupados nesta
quarta (26). Embora não
haja fila de espera, a Secretaria Estadual de Saúde informou que serão
abertos mais 12 novos
leitos nos próximos dias.
Na Bahia, a taxa de
ocupação de leitos de
UTI pediátricos da rede
pública - que inclui as
esferas estadual, munici-
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SITUAÇÃO | Ao todo, foram levantados dados de UTIs pediátricas em 18 estados

pal e federal - era de 93%.
Ao todo, 27 das 29 vagas
estão ocupadas, segundo
dados da Secretaria da
Saúde do Estado desta
quarta (26).
No
Hospital
Couto Maia, referência em
doenças
infectocontagiosas em Salvador, todos os 20 leitos de terapia intensiva pediátricos
estão ocupados. “Nunca
tivemos uma pressão
como esta”, afirma a diretora do hospital, Ceuci
Nunes.
Em Pernambuco, o
avanço das infecções,
impulsionado pela variante ômicron, levou

a taxa de ocupação de
leitos de UTI pediátricos para 88% na última
segunda (24). Ao todo, o
estado tem 66 unidades
de terapia intensiva para
o público infantil.
Mesmo com o início da
vacinação em crianças
de 5 a 11 anos, o crescimento das internações
preocupa
municípios
com a volta às aulas no
início de fevereiro. As
prefeituras de Paulista,
no Grande Recife, e Carpina, na Zona da Mata,
anunciaram que as aulas serão apenas remotas
no início do ano letivo e
suspenderam por prazo

INVESTIGAÇÃO

CORONAVÍRUS

indeterminado o modelo
presencial.
Ela explica que os leitos de UTI pediátrica demandam equipamentos
distintos e equipes especializadas, o que torna
mais difícil uma rápida
expansão do número de
leitos.
O cenário é parecido
no Ceará, onde 19 dos
23 leitos pediátricos estão preenchidos -taxa de
ocupação de 82,6%.
Goiás tem 81% de ocupação de UTIs pediátricas. A rede estadual de
saúde disponibilizava
21 leitos para o público
infantil.

COVID-19

Brasil tem novo recorde com Parecer da AGU questiona dispensa
mais de 219 mil casos de Covid de licitação para transportar vacinas

Com a ômicron,
país tem a maior
taxa de contágio

O Brasil bateu um
novo recorde de casos de
Covid, nesta quarta-feira
(26), com 219.878 infecções registradas. Com
isso, a média móvel de
casos subiu para 161.870
por dia, 9º dia de recorde
e um aumento de 169%
em relação aos dados de
duas semanas atrás.
O país também registrou 606 mortes por Covid. Com isso, a média
móvel de óbitos chegou
a 369, aumento de 194%.
Os registros do dia levaram a 624.507 vidas
perdidas e 24.553.950
pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Os aumentos dos casos e mortes, e das médias ocorrem em meio
à expansão da variante
ômicron no país.

A taxa transmissão
do coronavírus atingiu
o seu maior índice no
Brasil nos últimos dias,
por causa da variante
ômicron. A conclusão
é da plataforma SP
Covid-19 Info Tracker,
criada por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e da
Unesp (Universidade
de São Paulo).
De acordo com os
estatísticos, que fazem
esse cálculo desde setembro de 2020, o Rt
(ritmo de contágio)
atingiu 1,9 no último
domingo (23). Antes
da ômicron, o maior
Rt registrado pelo Info
Tracker havia sido o de
1,29, em 21 de janeiro
de 2021.
| FOLHAPRESS

VACINAÇÃO
Os dados da vacinação contra a Covid-19
estão afetados pelo ataque hacker ao sistema
do Ministério da Saúde,
ocorrido em dezembro,
com diversos estados
sem atualização. De toda
forma, as informações
foram ao menos parcialmente atualizadas em
16 estados e no Distrito
Federal.
O Brasil registrou
1.168.335 doses de vacinas contra Covid-19,
nesta quarta. De acordo
com dados das secretarias estaduais de Saúde,
foram 317.279 primeiras
doses, 296.451 segundas
e 589 doses únicas. Também foram registradas
554.016 doses de reforço.
| FOLHAPRESS

Um parecer da AGU
(Advocacia-Geral
da
União) apontou falta de
justificativa para a dispensa de licitação que
resultou na contratação,
pelo Ministério da Saúde,
da empresa responsável
por transportar as doses
da vacina contra Covid-19
para crianças de 5 a 11
anos. A IBL (Intermodal
Brasil Logística), a empresa contratada, não tinha
experiência com transporte de vacinas no SUS.
As primeiras entregas
foram marcadas por problemas como atraso de
voos, falta de equipes em
aeroportos, bate-cabeça
sobre quem deveria transportar os imunizantes até
os depósitos dos estados,
condições impróprias de
armazenamento e supercongelamento de doses.
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DOSES | Carregamento de vacinas contra a Covid-19

O documento da AGU,
obtido pela reportagem,
foi elaborado por advogados da União que atuam
na consultoria jurídica
no ministério. No parecer,
os advogados afirmaram
ser temerário estabelecer
um prazo de até cinco
anos para os contratos
assinados, uma vez que

não houve concorrência.
O parecer jurídico questionou a defasagem das
quantidades de vacinas
da Pfizer a serem transportadas e sugeriu que a
composição dos preços
praticados passasse por
uma análise do custo das
entregas anteriores dos
imunizantes. | FOLHAPRESS
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BANCOS
Marcello Casal Jr / Agência Brasil

SUZANA PETROPOULEAS
FOLHAPRESS

A alta procura pela consulta e resgate dos R$ 8
bilhões esquecidos em
contas bancárias, uma
ferramenta colocada no
ar na noite da última segunda-feira (24), continua provocando problemas mesmo depois de ter
sido suspensa pelo órgão.
O serviço foi suspenso
pelo Banco Central na
terça, depois que as buscas explodiram e sobrecarregaram os servidores,
e uma página de aviso foi
colocada na principal página do órgão.
Apesar disso, internautas continuaram tentando descobrir se deixaram
para trás algum recurso,
o que mantém indisponíveis outras informações
e serviços do BC. O banco afirma que “trabalha
para que o sistema seja
normalizado o mais breve
possível”.
Segundo a instituição,
o lançamento do SRV “gerou demanda de acessos
muito acima da esperada”, o que provocou instabilidade na plataforma do
serviço, no site principal
do Banco Central e em
plataformas como o Registrato e a página Minha
Vida Financeira.

SAIBA MAIS

Corrida pelo
dinheiro
esquecido

COMO RESGATAR

Consulta aos R$ 8 bilhões
deixados em contas
bancárias sobrecarrega
servidores e derruba
serviço do Banco Central
ME DÁ UM DINHEIRO AÍ... | Usuários de bancos congestionaram plataforma do BC na busca por dinheiro esquecido

O Banco Central suspendeu temporariamente o acesso ao SVR para
estabilizar esses sites, informou em nota.
O Registrato é o sistema oficial do Banco que
possibilita o resgate dos
valores do SRV, além de
acesso a relatórios com
todas informações de
procedimentos financeiros dos brasileiros com
valores acima de R$ 200,
como a lista de chaves
Pix cadastradas em cada

CPF, bancos onde se é
correntista, consulta a
cheques sem fundo, dívidas com órgãos federais
e dados de crédito, como
empréstimos consignados, e câmbio, como a
compra e venda de moeda estrangeira.
O serviço era disponibilizado apenas presencialmente ou via correios,
mas o sistema online
substituiu os atendimentos presenciais na pandemia. Com a queda do site

PRÉ-CANDIDATO

do BC provocada pelos
acessos ao SRV, todos os
serviços do Registrato estão indisponíveis.
Além dele, a página Minha Vida Financeira, que
também segue fora do ar,
tira dúvidas de cidadãos
sobre operações bancárias, operações de crédito,
câmbio e outras.
NOTA
“O lançamento do Sistema Valores a Receber
(SVR) gerou demanda de

acessos muito acima da
esperada, o que provocou instabilidade em sua
página e também nos sites do BC, do Registrato
e Minha Vida Financeira.
Para estabilizar esses sites, o BC suspendeu temporariamente o acesso
ao SVR. Estamos trabalhando para que o funcionamento dos sites seja
normalizado o mais breve
possível e também para
o retorno do SVR”, diz a
nota do BC.

- É necessário logar no sistema Registrato, do Banco
Central, ou na conta no
portal gov.br;
- Clique em “Acessar Registrato” após checar se há
valores a receber ou acesse
o sistema de login do serviço;
- Escolha a opção de entrar
pela sua conta gov.br ou login Registrato;
- Para acessar o saldo na
plataforma do governo
federal, além do cadastro
com informações pessoais,
é preciso ter um login;
- Para resgatar os valores via Registrato, sem a
necessidade de logar na
plataforma do governo,
acesse a página de cadastro do serviço. É possível
se cadastrar via aplicativo,
internet banking ou baixando um certificado digital de segurança. A etapa
é necessária para transferir
os valores resgatados para
a conta do titular do CPF;
- Dos 27,9 milhões de beneficiários que poderão ter
acesso aos valores na primeira etapa de pagamentos, 26 milhões são de CPFs
e 1,9 milhão é de titulares
de CNPJs. O número de pessoas físicas corresponde a
93% do total.

DESEMBARQUE

Moro promete divulgar salário em Voo com 211 deportados dos EUA chega
consultoria e fala em abuso do TCU ao Brasil com 90 menores a bordo
O ex-juiz Sergio Moro,
pré-candidato à Presidência pelo Podemos,
afirmou que vai divulgar
nesta sexta-feira (28) o
quanto recebeu por atuar
em uma consultoria privada nos Estados Unidos.
Moro vem sendo criticado pela atuação na
iniciativa privada na empresa Alvarez & Marsal,
ocorrida após deixar o
governo de Jair Bolsonaro, em 2020. A firma foi
nomeada judicialmente
para administrar a recuperação judicial de firmas que foram alvos da
Lava Jato.
O ministro do TCU
(Tribunal de Contas da
União) Bruno Dantas relata procedimento sobre
suposto conflito de interesses no trabalho. Críticos do ex-juiz na Câmara
dos Deputados estão articulando a criação de uma
CPI sobre o assunto.
“Quero acabar com
essa história, com essas
mentiras. Vou divulgar
na sexta-feira todas essas
informações: quanto que
eu ganhei, quanto que
eu recebi. Mostrar que
eu não recebi nada de
empresa investigada na
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CRÍTICAS | O ex-juiz e agora pré-candidato Sergio Moro

Operação Lava Jato”, disse
Moro, em vídeo nas redes
sociais nesta quarta (26).
O ex-juiz e ex-ministro afirmou na gravação
também que não está
“cedendo ao TCU” e que
o processo é um “abuso,
cheio de ilegalidades”.
“Quero ser transparente
com você, com a população brasileira, como toda
pessoa pública deve ser.”
Em dezembro, Bruno
Dantas atendeu a pedido feito pelo Ministério
Público de Contas e determinou que a Alvarez &
Marsal revelasse quanto
pagou ao ex-juiz.
O ministro já afirmou

que atos de Moro como
juiz contribuíram para a
crise financeira da Odebrecht e quer saber se a
consultoria foi beneficiada por eles.
Na manhã desta quarta
(26), Moro havia dito em
suas redes: “Com medo
das verdades incômodas
que iriam surgir, Lula
manda o partido desistir
da CPI contra mim. Lula
arregou”.
O ex-juiz, na disputa
eleitoral deste ano, provavelmente
enfrentará
Lula, a quem condenou
em processo da Lava Jato,
em 2017.
| FOLHAPRESS

O Brasil recebeu nesta quarta-feira (26) um
voo com 211 brasileiros
deportados dos Estados
Unidos, sendo 90 deles
menores de idade – incluindo crianças de até
10 anos. A cifra de menores enviados de volta ao
país é inédita.
O voo partiu do estado
do Arizona e chegou ao
Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, em
Confins (MG), no início
da tarde. É o segundo
grupo de deportados
a desembarcar no país
neste ano.
Em nota, a Polícia Federal informou que apura as circunstâncias em
que as crianças deixaram
o território brasileiro e as
condições a que foram
submetidas no processo
de entrada nos EUA.
Além de policiais federais, representantes dos
juizados da Infância e da
Juventude de Belo Horizonte e de Pedro Leopoldo (cidade na região
metropolitana da capital
mineira)
acompanharam o desembarque.
Segundo interlocutores que acompanham o

Douglas Magno / Folhapress

VOLTA | Brasileira deportada desembarca em Confins

caso, o que se sabe até
aqui é que as crianças
vieram acompanhadas
dos pais.
Ainda se investiga, porém, se há nesse grupo
pessoas que se passam
por pais para tentar entrar pelo esquema chamado de “cai cai”.
Esse método tem se
tornado mais popular
porque, ao pisar em solo
americano acompanhado de um parente menor de primeiro grau e se
entregar às autoridades
americanas, o migrante
responde ao processo
em liberdade – já que
uma criança não pode

permanecer sozinha durante procedimentos de
repatriação ao Brasil ou
aceitação pelo governo
americano. Contrabandistas e coiotes viram a
regra como uma oportunidade de negócio.
Autoridades da PF e do
Itamaraty inteiradas do
assunto disseram que,
desde a segunda quinzena de dezembro do ano
passado, crianças têm
sido incluídas nos grupos de deportados. Elas
acreditam que seja uma
estratégia dos americanos para que a prática do
“cai cai” seja inibida.
| FOLHAPRESS
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São Paulo tem menor número
de homicídios em 20 anos
No entanto, casos de estupro disparam quase 200% no mesmo período
Arquivo / TodoDia Imagem

LEONARDO MARTINS
FOLHAPRESS

O Estado de São Paulo registrou em 2021 o
menor número de vítimas de homicídio doloso
(quando há intenção de
matar) em 20 anos, de
acordo com dados da SSP
(Secretaria da Segurança
Pública) divulgados nesta
quarta-feira (26). Foram
2.847 vítimas no ano passado, contra 13.133 em
2001, quando a pasta começou a divulgar os números de criminalidade.
Por outro lado, os casos
de estupros subiram no
ano passado (11.762 registros) em comparação
a 2020 (11.023). Se o dado
de 2021 for comparado ao
ano de 2001, quando foram registrados 3.949 casos, houve um aumento
de 197% nos casos registrados. Na comparação
anual a alta é de 6,7%.
O número de vítimas
de homicídio vinha em
queda ao longo de 2021.
Em janeiro do ano passado, houve 295 vítimas. Em
dezembro, 214.
Os registros de estupro
se mantiveram no mesmo patamar, com o menor índice registrado em
junho, com 840 casos, e
o maior em novembro,
com 1.100. Em dezembro,
foram 945. Já o número
de pessoas mortas pelas
polícias Civil e Militar, em
serviço e em folga, caiu
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EUA rejeitam proposta russa e dizem
que guerra na Ucrânia depende de Putin
Os Estados Unidos rejeitaram formalmente
as propostas russas para tentar solucionar a
crise com a Ucrânia nos termos desejados por
Vladimir Putin. Afirmam que guerra ou paz no
país europeu agora dependem da reação do
russo, e que estão “preparados de qualquer jeito”.
As afirmações foram feitas pelo secretário de
Estado dos EUA, Antony Blinken, em entrevista
em Washington. Ele não detalhou o documento
entregue a seu colega russo, Serguei Lavrov,
porque confia em “conversas confidenciais”.
Em um sinal de que diz temer um conflito
iminente, a embaixada americana em Kiev pediu
que todos seus cidadãos deixem o país. A resposta
americana era previsível, e manteve a disposição
americana de conversar. “Estamos abertos ao
diálogo”, afirmou Blinken. Depois, sem detalhar,
falou sobre as demandas que haviam sido
apresentadas por escrito por Putin.
Arquivo / TodoDia Imagem

QUEDA | Marca delimita corpo de vítima de homicídio na calçada em São Paulo

30% em 2021. Foram 570
vítimas no ano passado,
contra 814 em 2020.
MORTES
Diferentes dos outros
índices de criminalidade,
os dados das mortes cometidas por policiais têm
divulgação trimestral. Levantamento feito pela reportagem apontou que o
número total de pessoas
mortas em 2021 pela Polícia Militar e Polícia Civil é
o menor desde 2013, com
369 vítimas.
Os números acompanham uma mudança de
discurso do governador
ao longo de seu mandato. Doria foi eleito governador de São Paulo pro-

pagandeando o slogan
“BolsoDoria”, relacionando sua candidatura ao
presidente da República,
Jair Bolsonaro (PL). Doria divulgou que, durante
sua gestão, a polícia iria
“atirar para matar”.
Nesse sentido, suas
promessas refletiram nos
dados. A polícia de São
Paulo nunca havia matado tanto num primeiro
semestre quanto em 2020,
sob a gestão João Doria.
Os dados da SSP apontam que as polícias Civil
e Militar mataram, juntas,
514 pessoas em supostos
tiroteios, durante o serviço e também durante a
folga, de janeiro a junho
- o maior número da sé-

rie histórica do governo
paulista com origem em
2001. No mesmo período,
28 policiais foram assassinados, mesmo índice
registrado em 2018.
Pressionado pelos índices e distante de Bolsonaro, Doria começou
a alterar seu discurso
comentando a letalidade como um problema
a ser resolvido. Ele chegou a anunciar um novo
programa para retreinar
os policiais com o objetivo de diminuir casos de
violência. Há três semanas, sua pasta anunciou a
compra de 3,1 mil armas
de choque em um investimento de R$ 20 milhões.
Leia mais na página 7

MERCADO DE TRABALHO

Pequenas geram 76% dos novos empregos
Rovena Rosa / Agência Brasil

DADOS | Micro e pequenas empresas empregam mais

AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA

Uma pesquisa do Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) mostra
que as micro e pequenas
empresas seguem como
as principais geradoras
de novas vagas de emprego. De acordo com
levantamento, feito com
base no Caged (Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados), o setor
foi responsável por 76%
das vagas de emprego no
país. Os dados correspondem ao mês de novembro
de 2021.
Na avaliação do Sebrae,
há 15 meses seguidos os
pequenos
empresários
geram a maioria das va-

gas de emprego no Brasil.
A média mensal do período é superior a 70% de
participação na criação
de novas vagas. O comércio foi responsável pela
abertura de 116,7 mil postos, seguido pelos setores de serviços (98,7 mil),
construção (16,7 mil) e
indústria (15,2 mil).
OUTRAS EMPRESAS
No caso das empresas
de médio e grande porte,
o maior número de postos de trabalho foi gerado
nas firmas do setor de serviços (80,8 mil vagas), seguido pelo comércio (21,3
mil). A agropecuária, indústria e a construção
apresentaram saldo negativo de criação de novas
oportunidades.

REAÇÃO | Governo Biden respondeu a Vladimir Putin

Funeral de Olavo de Carvalho nos EUA
reúne ex-ministro e blogueiro foragido
O funeral do escritor Olavo de Carvalho ocorreu
na tarde desta quarta-feira (26) em um cemitério
de Petersburg, no interior da Virgínia (EUA).
A cerimônia começou às 15h (17h em Brasília).
Cerca de 30 pessoas estiveram presentes,
incluindo o embaixador do Brasil nos Estados
Unidos, Nestor Forster, o ex-ministro Ernesto
Araújo (Relações Exteriores) e o blogueiro Allan
dos Santos, considerado foragido da Justiça no
Brasil. A imprensa foi impedida de acompanhar a
cerimônia dentro do cemitério, por um segurança.
A reportagem seguiu do lado de fora – o cemitério
tem muros baixos. O funeral durou cerca de 40
minutos, e a família não presenciou o momento
do enterro, o que seria um procedimento normal.
Olavo morreu na segunda (24), aos 74 anos, após
contrair Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro
decretou luto oficial de um dia.

Doze capitais já estão aptas a receber
novas redes com a tecnologia 5G
O Ministério das Comunicações informou que 12
capitais brasileiras já estão totalmente prontas
- tanto em infraestrutura quanto em legislação
- para receber a quinta geração de internet
móvel, o 5G. Leiloado em novembro do ano
passado, o padrão 5G oferecerá internet de alta
velocidade em todas as capitais brasileiras até 31
de julho deste ano. Para as demais localidades,
há necessidade de adequação de leis municipais
e da instalação de infraestrutura adequada para
o funcionamento da tecnologia. Empresas que
arremataram as concessões de uso das bandas
também deverão ampliar para 100% do território
nacional a cobertura do padrão atual, o 4G.
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CINEMA

O pesadelo de

Diana

Filme que
retrata a vida
da princesa
estreia nesta
quinta

ESTREIA | O filme “Spencer” mostra a vida da princesa Diana junto à família real e as dificuldades de se encaixar nos protocolos e exigências do mundo da monarquia
INÁCIO ARAUJO
FOLHAPRESS

“Spencer”, filme sobre
a princesa Diana, estreia
nesta quinta-feira (27)
nos cinemas do Brasil. O
filme começa como um
pesadelo. Numa estrada
secundária, o carro esporte de Diana Spencer
avança velozmente -até
que de repente, ela percebe estar perdida. Entra em um restaurante
popular, bem popular,
e pergunta onde está,
diante das pessoas pasmas com a presença de
Lady Di naquele lugar.
Ela
segue,
capota
aberta, em ritmo de verão. Mais adiante descobre que está nos lugares
em que foi criada, quase
diante da casa de sua família. Comenta que tudo
mudou. Mas nada pode
ter mudado. Não há
nada ali para mudar. Até
o espantalho que seu pai
colocou no campo permanece o mesmo, com o
mesmo casaco.
Pouco depois, Diana
chega ao palácio onde
deve passar o Natal. Aos
poucos, o tom onírico
desaparece. Na medida
em que é possível fazer
sumir o tom onírico das
coisas da monarquia britânica, bem entendido.
O certo é que, dali por
diante, o pesadelo de
Diana se torna mais real.
O desajuste entre ela e
as convenções do palácio é evidente -os vesti-

PRINCESA | A atriz Kristen Stewart, heroína da série Crepúsculo, interpreta Lady Di e ganha elogios pela caracterização

dos já estão designados
e etiquetados, cada um
para cada ocasião. Os
horários são coisa sagrada. E por aí vai. O que
chama mais a atenção,
no entanto, é a transição climática, do sol
abundante e dos trajes
ligeiros da estrada para o
clima natalino, invernal.
Logo, ela se queixa do
frio. Pede que aumentem o aquecimento. Em
troca, um secretário lhe

oferece mais casacos! Ela
bufa. O desencontro não
poderia ser mais completo: Diana é mostrada
como uma burguesa. Ou
um elefante em loja de
porcelana, tanto faz.
O principal achado de
“Spencer” é colocar Lady
Di dentro daquilo em que
todos pensavam que ela
estava: um sonho. Mas o
sonho para ela é feito de
puro horror -o desdém
ultrajante do marido,

os olhares impiedosos
da rainha, a rigidez dos
hábitos. A obrigação de
sorrir para os fotógrafos.
Tudo a atinge.
De repente, um retorno ao pesadelo (eles
ocorrem de tempos em
tempos). Como não segue a recomendação de
manter as cortinas fechadas ao se trocar, elas
são costuradas, de modo
que seu quarto nem ao
menos recebe a luz do

dia (por algum tempo).
Para
complemento,
Diana tem a seu lado um
livro sobre Ana Bolena,
que por sinal ela recorda que seu pai lembrava
ser uma antepassada dos
Spencer. E Ana Bolena foi
decapitada por Henrique
8º, para que ele pudesse
casar-se novamente.
É bem assim que Diana se vê no filme de
Pablo Larraín: uma estranha com o pescoço a

prêmio na Casa de Windsor. É esse olhar que faz
a originalidade do filme.
Larraín coloca Diana
atravessando imensos
corredores, sempre sozinha, de modo que eles
parecem ainda mais
imensos. Quando chega
a uma sala -é sempre a
última-, é para receber
o olhar de reprovação da
rainha.
Como diz seu marido,
na realeza é preciso ser
dois: a figura pública e
a privada. Diana não se
dá muito bem no papel.
E como ser diferente? No
palácio espera-se que
cada conviva engorde
1,5kg durante as festas
natalinas. Ela, com sua
bulimia, vomita tudo o
que come com a voracidade de quem expele
de si a realeza britânica.
É a duplicidade que ela
parece rejeitar, essa convivência entre sonho e
realidade que os outros
suportam olimpicamente, no retrato que lhe
pintam Larraín e Kristen
Stewart.
Esta parece ser a intérprete ideal para Diana.
Desde seu reinado como
a heroína da série “Crepúsculo”, parece decidida a fazer carreira entre
a Europa e a América
independente, deixando
de lado Hollywood sempre que pode. Em certos aspectos, a casa real
britânica e a realeza do
cinema parecem ter bastante em comum.
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Este é o momento de
agir com vigor e firmeza,
para deter o domínio da
situação. Ainda que você não tenha
todas as rédeas do destino em suas
mãos, pelo menos nas situações
imediatas, aja para ter mais controle
de tudo.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Tudo tem um preço, com
certeza, sua alma sabe
muito bem disso. Porém,
apesar de saber, sempre se depara
com uma situação em que tenta se
convencer de que, dessa vez, tudo
seria diferente. Só é diferente o preço.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Para você acertar nas
atitudes que tomar hoje,
procure analisar o cenário e traçar
mínimas estratégias, para que aquilo
que você colocar em marcha não seja
mero tumulto, mas algo que traga
resultados.

TOURO | 21/4 a 20/5
Descansar é bom, mas
só quando a alma está
realmente cansada. Se
você se dedica a descansar, evitando
as complicações que as novas
conquistas proporiam, na verdade sua
alma sucumbe ao medo e vive para se
esconder.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Aquilo que você experimenta agora, e que cala
fundo em suas vísceras
e coração, é o que está em processo
de transformação. Portanto, não se
preocupe com as repetições, estes
são os últimos estertores delas. É
assim.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Guarde para si suas
reais intenções, mas não
deixe, por isso, de fazer suas jogadas.
Dessa vez, a discrição ajudará você
a ter mais controle sobre a situação,
e evitar interferências externas
indesejadas.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
Para as coisas não
degringolarem em conflitos que, com certeza,
sairiam de controle, procure você
agir de acordo com suas intenções,
só que, dessa vez, tenha o cuidado
de agir com delicadeza, para evitar
melindres.

LIBRA | 23/9 a 22/10
Tudo que possa ser dito
para esclarecer e libertar
as pessoas, encontrará
no dia de hoje espaço e tempo propícios. Preserve a sinceridade em
alta estima, porque só ela será sua
verdadeira proteção. Em frente.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
As pessoas andam
tão ensimesmadas em
suas preocupações e angústias, que negligenciam aquilo que
as poderia salvar, as conexões e os
contatos. Está mais difícil congregar
as pessoas, mas esse ainda é o canal.
.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
De repente, pipocam por
todos os lados coisas
para você fazer, tarefas
que, apesar de serem de sua responsabilidade, parecem ter conspirado
para surgirem todas ao mesmo tempo.
Dá para fazer tudo, relaxe.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
O excesso de preocupação em relação ao
dinheiro é contraproducente, porque
sobre esse estado de ânimo sua alma
tende a tomar atitudes que, no futuro,
se mostrarão verdadeiros tiros saindo
pela culatra.

PEIXES | 20/2 a 20/3
É tudo arriscado, tudo
requer ousadia de sua
parte, mas se você se
lembrar bem, você chegou até aqui e
agora com a alma motivada pela ambição, e isso não é algo que produza um
caminho de serenidade existencial.

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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BASTIDORES

Documentário
mostra a produção
de realities no Brasil
Apresentadores de programas do gênero falam sobre
o que acontece na produção por detrás das câmeras
Divulgação

TV Tudo
Jornalismo

Ricardo Abreu, repórter e
apresentador da GloboNews, e a esposa dele, Fernanda Rouvenat, repórter da
Globo, estão de mudança do
Rio para Brasília.
Um e-mail de despedida
já foi enviado para todos os
colegas. Nesse ano de eleição, entendeu-se que era
necessário reforçar o time do
Distrito Federal.

Será que vale?

Não sei o tamanho da grana, se bem que esse, para a figura
em questão, diferente de tantos mortais, está longe de ser o
maior dos problemas.
Mas será que foi uma boa, uma boa de verdade, para o
Tiago Abravanel, entrar no “BBB”? Alguém sempre muito
simpático, com boa aprovação, parece até que já ganhou números de rejeição. Bom, ele que sabe.

E outra

A veemência de Tadeu Schmidt, chamando os participantes para o jogo na eliminação de terça-feira, foi elogiada por
muitos. Tudo bem. É um direito de o programa fazer isso. Mas
também de cada um jogar do jeito que bem entender.
Reprodução

Passando a limpo

REALITY | Integrantes do BBB 22 reunidos na sala da casa mais vigiada do Brasil
DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Bastidores, causos e
histórias curiosas sobre a
produção de reality shows
no Brasil: este é o ponto de
partida do documentário
“Realities: o Brasil na TV”,
que estreiou nesta quarta-feira (26), no UOL. Desde
que desembarcaram no
Brasil, há 20 anos, os realities mudaram a forma
como o público consome
entretenimento. Mas o
que acontece por trás das
câmeras na produção de
programas como Big Brother Brasil, A Fazenda e No
Limite?
Zeca Camargo, Supla,
Alexandre Frota, Ana Paula Renault, Kerline, Paula

Amorim e outros ex-participantes respondem a
esta pergunta na série
criada por Splash, em
parceria com MOV.doc,
selo de documentários de
MOV, a produtora de vídeos do UOL.
Em “Teste de Elenco”,
produtores contam os
bastidores da escolha do
casting e questionam por
que até hoje famosos e
anônimos querem tanto
participar de um programa do gênero. O último
episódio, “Pode isso, produção?”, tenta desvendar
se existe manipulação
nas edições do programa
e quais são as táticas da
produção para atrair audiência.
A série “Realities: o Bra-

sil na TV” faz parte de uma
sequência de produções
de MOV sobre o gênero,
que, até então, tinha como
foco o programa Big Brother Brasil. Em 2021, o documentário “BBB - Casos
de Polícia” discutiu incidentes de machismo, violência de gênero, racismo
e homofobia que aconteceram dentro da casa. E
teve uma repercussão à
altura da fama do Big Brother, com mais de 2 milhões de visualizações no
YouTube. Em 2020, o documentário “O Lado B do
BBB” falou sobre os altos
e baixos de participar de
um reality, contando com
mais de 1,6 milhão de views no YouTube e mais de 1
milhão no Facebook.

O presidente da Band,
Johnny Saad, precisou ser
convencido sobre lançar o
jornal na hora do almoço.
Um pouco resistente antes, acabou concordando
depois.
Autorizou, inclusive, a soltura de um release. Se tudo
correr nos conformes, estreia
em março.

Na espera

Mais pra metade do ano,
maio ou junho, a Globo já
terá decidido um próximo
trabalho nas novelas para
Tony Ramos.
Por enquanto, ele tem se
dedicado a outros projetos
da casa. Gravou, com Irene
Ravache, participação especial na nova e última temporada de “Sob Pressão”,
além de 9 episódios da série
“Novelei”, parceria Globo e
YouTube/Google.

Novos tempos

Outro dia, aqui mesmo, foi
comentado como os grandes sucessos do cinema estão cada vez mais cedo nas
outras plataformas. A tal
“janela” que existia e incluía
até o saudoso videocassete
foi pro espaço.
“Matrix Resurrections”,
lançado em dezembro nos
cinemas, estreia nesta sexta-feira na HBO Max.

Aviso à praça

Em se tratando do “Fofocalizando” e do novo jornal
da hora do almoço no SBT, é
bom que ninguém se meta.
Os dois funcionam sob
as ordens diretas do dono,
Silvio Santos, que lá de Orlando tem acompanhado os
seus desempenhos. Troca de
horário, tira e põe pessoas, é
só com ele. E ninguém tem
nada com isso.

Gravando

A série “Todas as Garotas
em Mim”, nova produção da

Tadeu Schmidt

Record, como já destacado,
vai promover vários lançamentos, algo bem positivo
para o público jovem, agora
desfalcado da “Malhação”
na Globo. Euller Scarpinelli,
como Diogo, é uma dessas
apostas.

Bate – Rebate
• Na GloboNews, a baixa
de ontem foi Andreia Sadi,
que também covidou...
• ... E já se afastou de todas
as atividades.
• Nesta sexta-feira, às
21h30, o GNT estreia o programa “Happy Hour”, com
apresentação de Mariana
Ximenes.
• Com as férias do Rodolfo
Schneider, Adriana Araújo
apresenta o “Canal Livre”, da
Band, neste domingo...
• ... O convidado do programa é o ex-ministro e agora candidato à Presidência
Sérgio Moro. Participações
de Fernando Mitre e Fernando Schuler.
• Atriz e cantora da banda
de brega-chique Lírios Na
Lama, Lívia la Gatto também fechou para o projeto
“Novelei”.

• “Bom Dia Verônica 2”,
da Netflix, tem lançamento
anunciado para este ano.
• Apesar de tantas matérias na TV e outras mídias
alertando para o problema,
tem aumentado o número de golpes - sequestros,
envolvendo aplicativos de
namoro.
• ... Pessoal que está avulso precisa tomar um pouco
mais de cuidado.
• Estreia da Dani Calabresa
no “BBB” dividiu opiniões...
• ... Teve quem adorou,
mas também quem não
gostou. Só o primeiro dia.
Tempo ao tempo.

C´est fini
Depois daquela confusão
em “O Sétimo Guardião”,
que todo mundo lembra, a
Globo padronizou o “Criada
e escrita por...” nas chamadas de estreia de suas novelas. ”Além da ilusão” é o
exemplo da vez.
Tal determinação, de certa forma, também aumenta
a responsabilidade dos seus
autores.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!
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FORA DE CASA

Com um a menos,
Santos segura
empate com a Inter

Ivan Storti/Santos FC

Jogador do Peixe foi expulso no último lance antes do
intervalo e jogo termina no 1 a 1 na estreia do Paulista
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O Santos empatou
em 0 a 0 com a Inter de
Limeira na noite desta
quarta-feira (26), no estádio Major Levy Sobrinho,
pela primeira rodada do
Campeonato Paulista.
A equipe de Leandro
Silva, que substituiu
Fábio Carille, afastado
até se recuperar da Covid-19, não foi bem no
primeiro tempo e teve
Gabriel Pirani expulso
no último lance antes do
intervalo.
O meia levou cartão
amarelo em um primei-

ro momento, mas a arbitragem contou com o
auxílio do VAR para mudar a decisão sobre a entrada de cima para baixo
na canela do adversário.
Na etapa final, o Santos se defendeu como
deu para não começar
o Estadual com derrota.
A principal chance da
Limeira foi uma finalização de fora da área, de
Lima, aos 20 minutos.
Com o resultado, o
Peixe somou o seu primeiro ponto no Estadual e se igualou ao Santo André na liderança do
Grupo D, que ainda tem
RB Bragantino e Ponte

Preta. Já o Leão está na
ponta da chave A, com
o mesmo um ponto do
Corinthians. Guarani e
Água Santa completam
o grupo.
Na próxima rodada, o
Santos receberá o Botafogo-SP, no sábado (29),
na Vila Belmiro. No mesmo dia, a Inter visitará a
Ponte Preta.
A primeira etapa começou bem truncada
no Estádio Major José
Levy Sobrinho, com os
dois times errando muitos passes e encontrando muitas dificuldades
para criarem chances
reais de gols.

PARTIDA DIFÍCIL | Primeira etapa foi de jogo truncado com os times errando muito

amarelo, mas mudou de
ideia depois de consultar o VAR.
Mesmo com um a menos, o Peixe se lançou
para o ataque no inicio
da etapa complementar. No fim, a Inter de
Limeira até esboçou
uma pressão, mas não

As melhores oportunidades foram dos anfitriões. No último lance do primeiro tempo,
a vida do Santos ficou
ainda mais complicada. Isso porque Gabriel
Pirani foi expulso após
cometer falta dura. Inicialmente, o árbitro deu

foi suficiente para mudar o placar da partida.
Com 40 minutos, Gui
Pira recebeu cruzamento de Osman e cabeceou
a centímetros da meta
santista. Aos 49, Celsinho arriscou chute rasteiro e acertou a rede
lateral.

ELIMINATÓRIAS

Após pressão, Equador x Brasil terá 50% de torcida
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

A pressão do governo equatoriano sobre o
órgão de saúde do país
que monitora a pandemia funcionou e o duelo
entre Equador e Brasil
nesta quinta-feira (27),
em Quito, pelas Eliminatórias para a Copa do
Mundo, terá 50% de pú-

blico no estádio Rodrigo
Paz Delgado.
Na última segunda-feira (24), o COE (Comitê de Operações de
Emergência) havia vetado a presença de torcedores em razão do avanço da variante ômicron.
Na terça (25), a Federação de Futebol do
Equador
classificou
como errada a decisão

de tirar o público do
confronto e pediu a revisão do veto. Os equatorianos, que estão na
terceira colocação nas
Eliminatórias, buscam
confirmar a vaga no
Mundial do Qatar.
Técnico da equipe, o
argentino Gustavo Alfaro disse que a notícia da
ausência de torcida levou um impacto muito
Lucas Figueiredo/CBF

foi convocada para esta
quarta e determinou a
liberação de metade da
capacidade do estádio
Rodrigo Paz Delgado
(que comporta um total
de aproximadamente 40
mil pessoas).
“Obrigado pelo apoio

duro ao grupo de atletas.
Após apelo do presidente do país, Guilherme Lasso, para que o
COE revisse a proibição
de torcedores no duelo, uma reunião com
o órgão e a Federação
Equatoriana de Futebol

de sempre a todos os
equatorianos. Sigamos
respeitando os protocolos e nos cuidando.
Nos vemos no estádio”,
publicou a federação
em suas redes sociais,
celebrando a decisão do
COE.

TABELA CAMPEONATO PAULISTA SÉRIE A-1
GRUPO B

GRUPO A
01
02
03
04

Clubes
PG
Corinthians
1
Água Santa
0
Guarani
0
Inter de Limeira 1

J
1
1
0
1

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
Palmeiras
Botafogo-SP
Ituano
Mirassol

01
02
03
04

Clubes
PG J
Ferroviária
1 1
Novorizontino 0 2
São Bernardo
3 1
São Paulo
0 0

V D GP SG
0 0 0 0
0 1 0 -4
0 0 0 0
0 0 0 0

GRUPO D
PG
6
1
3
0

J
2
1
1
0

V
1
0
0
0

D GP SG
0 5 5
0 0 0
0 0 2
0 0 0

01
02
03
04

Clubes
Santo André
Bragantino
Ponte Preta
Santos

PG
1
0
0
1

J
1
0
1
1

V
0
0
0
0

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

JOGOS • PRIMEIRA FASE
Domingo (23/1)
16h - Novorizontino 0 x 2 Palmeiras
Terça-feira (25/1)
19h - Botafogo-SP 0 x 0 Santo André
19h - Corinthians 0 x 0 Ferroviária

EM QUITO | Jogadores da seleção participaram de preparação nesta quarta-feira

Ontem (26/1)
15h - Água Santa 0 x 1 São Bernardo
19h - Inter de Limeira 0 x 0 Santos
19h - Ituano 2 x 0 Novorizontino
21h35 - Palmeiras 3 x 0 Ponte Preta
Hoje (27/1)
20h - Mirassol x Bragantino
21h30 - Guarani x São Paulo

ESPORTES

Quinta, 27 de Janeiro de 2022

15

SÃO PAULO

Ceni cobra
reforços para
temporada

Fellipe Lucena / saopaulofc

Tricolor enfrenta Guarani na estreia
pelo Paulista, no Brinco, às 21h30
DFOLHAPRESS
SÃO PAULO

O São Paulo trouxe
cinco reforços para a
temporada de 2022 depois de brigar contra o
rebaixamento no Campeonato Brasileiro no
ano passado. Ainda assim, o técnico Rogério
Ceni diz acreditar que o
elenco precisa de mais
peças para conseguir
brigar por títulos.
A primeira taça em
disputa para os tricolores no ano é a do Campeonato Paulista, com-

petição pela qual o São
Paulo, atual detentor da
conquista, estreia nesta quinta-feira (27), às
21h30, em visita ao Guarani no estádio Brinco
de Ouro da Princesa, em
Campinas.
“Os nomes que chegaram são todos bons
jogadores: Nikão, Alisson, Jandrei, Patrick e
Rafinha. São todos jogadores experimentados,
que já demonstraram
capacidade nos clubes
onde jogaram. A gente
se sente melhor e com
mais opções do que no

ELENCO | Rogério Ceni ainda pede mais reforços apesar dos cinco já contratados

ano passado. Mas ainda
precisamos de reforços
em alguns setores”, disse em entrevista coletiva
virtual nesta quarta-feira (26).
“O clube atravessa

um momento delicado na parte financeira
para trazer jogadores.
[Os recém-contratados]
Eram jogadores em fim
de vínculo de contrato e devem nos ajudar

bastante, foram boas
contratações. Mas para
brigar mais alto, precisamos de mais”, afirmou
o treinador são-paulino.
Um dos desejos de
Ceni para o elenco era a

contratação de um ponta de velocidade. O São
Paulo tentou Douglas
Costa e Soteldo, mas
não chegou a acordo
algum com eles. A ideia
do time do Morumbi era
encontrar um investidor que aceitasse pagar
parte dos salários de um
dos dois.
“Um jogador de velocidade pela esquerda,
não conseguimos contratar. A gente tenta se
adaptar. Vamos tentar
encontrar um jogador
que substitua esses que
não pudemos trazer no
momento para o São
Paulo”, disse Ceni, que
afirmou que o jovem
Caio deve subir ao profissional após se destacar na Copinha.
Sem a chegada de um
ponta, Ceni admitiu
que terá que montar
uma equipe com um esquema tático diferente
do previsto. Nos treinos de pré-temporada,
o treinador revezou a
equipe em um 4-2-4 e
em um 4-3-3, com Alisson aberto pela esquerda às vezes e, em outras
ocasiões, centralizado
pelo meio.

PAULSITA

Guarani foca para surpreender forte rival
Thomaz Marostegan/Guarani FC

NO BRINCO | Jogadores bugrinos durante último treino da pré-temporada, nesta quarta

CAMPEONATO MINEIRO

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

O Guarani encerrou,
na tarde desta quarta-feira (26), a preparação
para a estreia no Campeonato Paulista, que
acontece nesa quinta-feira (27), contra o São
Paulo, às 21h30, no Estádio Brinco de Ouro.
Depois da realização
dos testes de Covid,
cumprindo o protocolo
médico da Federação
Paulista, o grupo foi a
campo para fazer a atividade do dia. No início,

o aquecimento contou
com um trabalho descontraído entre todos os
atletas.
Na sequência, o técnico Daniel Paulista
comandou a movimentação tática, focada
no posicionamento da
equipe, além do trabalho em situações específicas de jogo. Na
parte final da atividade,
alguns jogadores treinaram finalizações.
Jogando em casa, o
Guarani tenta surpreender o forte rival para
buscar os três pontos

no primeiro desafio da
temporada. Com um
bom time desde a última temporada, o Bugre manteve parte do
elenco e adquiriu novas
peças para sonhar com
coisas maiores ao longo
deste ano.
O Guarani tenta repetir o sucesso da campanha do ano passado no
Paulistão. O Bugre chegou até as quartas de final do torneio, perdendo para o Mirassol nos
pênaltis (4 a 3) após empate sem gols no tempo
regulamentar.

Pedro Souza / Atlético

Campeão do Brasileiro
apenas empata na estreia
Em nada o time que
esteve em campo nesta
quarta-feira lembrou a
equipe que na temporada passada venceu o
Campeonato Brasileiro e
a Copa do Brasil. Fisicamente abaixo do adversário, que iniciou a pré-temporada ainda em 2021, o
Atlético-MG foi salvo por
um gol aos 43 minutos do
segundo tempo.
Foram apenas dez dias
entre o primeiro treino do

Atlético-MG em 2022 e a
estreia do time no Campeonato Mineiro. Com
uma formação completamente reserva, o Galo
apenas empatou com o
Villa Nova, em 1 a 1, no
Estádio Castor Cifuentes,
em Nova Lima, pela primeira rodada do Estadual.
Os gols foram do atacante
Thiago Mosquito, para a
equipe da casa, e de Dylan Borrero, para o clube
alvinegro. O jogo marcou

também a estreia do técnico Antonio Mohamed,
que teve apenas uma semana e meia de trabalho.
No primeiro jogo do
Atlético em 2022, alguns
torcedores notaram a ausência do patch em alusão
ao título do Campeonato
Brasileiro. Por uma opção
do clube, a camisa usada
em Nova Lima não fez
nenhuma referência aos
títulos do ano passado.
| DA REDAÇÃO

IGUAL | Placar fica no 1 a 1 com gol do Atlético-MG contra o Villa Nova aos 43 do 2º tempo
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PAULISTA

Timão treina de olho no Santo André
Após empate com a Ferroviária na terça, Corinthians se reapresenta e intensifica treinamentos para jogo domingo
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Após o empate sem
gols contra a Ferroviária,
o Corinthians se reapresentou na tarde desta
quarta-feira (26), no CT
Dr. Joaquim Grava, já
visando seu próximo
compromisso no Campeonato Paulista, diante
do Santo André, no domingo.
Os atletas que atuaram
por mais de 45 minutos
no jogo realizaram um
trabalho regenerativo na
parte interna do CT. Já os
demais jogadores foram
ao Campo 3, onde, após
o aquecimento, participaram de um coletivo
em campo reduzido organizado pelo técnico
Sylvinho.
Roni já vinha em fase
de transição física após
perder a pré-temporada
por dores na coxa direita. Agora, está liberado e
já retomou totalmente as
atividades com o grupo,

TREINO | O elenco do Corinthians fez trabalho regenerativo e um coletivo em campo durante preparação para domingo

abrindo a possibilidade
para ser relacionado para
o próximo jogo.

Paulinho, que reestreou no clube, lamentou o empate, mas se

disse feliz pela volta.
“Fico feliz pelo retorno,
pela volta. Tive algumas

AMERICANA

HOJE

Escolinhas retomam aulas
Divulgação

AULAS | As escolinhas de modalidades esportivas da Prefeitura de Americana retomam atividades em fevereiro
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Secretaria de Esportes de Americana retoma em fevereiro as aulas
de diversas modalidades
esportivas oferececidas
para crianças a partir de
4 anos e adolescentes
e terceira idade. Desde
o início da pandemia,
as aulas estavam sendo
ministradas com turmas
reduzidas, mas em fevereiro, os treinos voltam
ao normal, seguindo os
protocolos sanitários.
Além de aprender uma
modalidade esportiva de

sua preferência, os alunos desenvolvem valores
éticos e morais, como
socialização, cooperação, solidariedade, disciplina e espírito de equipe. As escolinhas têm
desempenhado, ainda,
a função de revelar talentos no esporte local,
regional e até nacional.
São oferecidas as seguintes
modalidades:
atletismo (de 8 a 14
anos), badminton (6 a
10), basquete feminino
(7 a 13), beach tênis (11
a 14), bicicross (a partir
de 6 anos), biribol (acima de 12 anos), ciclismo

(7 a 16), escola de goleiros (7 a 18), futebol (a
partir de 7 anos), futsal
masculino (de 9 a 12),
handebol feminino (10
a 16), handebol masculino (10 a 20), judô (a
partir de 4 anos), karatê (a partir de 5 anos),
kung fu (a partir de 7
anos), skate (a partir de
6 anos), tênis de mesa (8
a 14), tênis de quadra (5
a 17), terceira idade (a
partir de 60 anos), vôlei
adaptado ( a partir de 60
anos), vôlei de praia (5
a 17), vôlei feminino (a
partir de 12 anos), vôlei
masculino (a partir de

oportunidades. Em uma
delas, o goleiro da Ferroviária conseguiu fazer

a defesa e, nas outras,
uma cabeceei para fora,
outra finalizei com o pé
direito e também infelizmente não foi para
dentro do gol. E uma
outra eu peguei meio
errado, ‘de cara’, faltou
um pouquinho para o
Róger (Guedes) chegar
na bola”.
Em 35 minutos - cinco
desses os acréscimos dados pelo árbitro -, Paulinho finalizou para o gol
em seis oportunidades,
o que dá uma média de
uma conclusão a gol a
cada 5,8 minutos.
Mesmo sem balançar
as redes, a torcida corintiana não deixou de falar
em alto e bom som nas
arquibancadas o quanto
estava feliz em ter o jogador de volta ao elenco. E
ele agradeceu.
O próximo compromisso da equipe será no
domingo, às 18h30, contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel,
também pelo Estadual.

12 anos) e xadrez (para
todas as idades).
A Secretaria de Esportes mantém parcerias
para algumas modalidades: karatê e futebol
contam com a colaboração do Instituto Jr. Dias;
basquete feminino da
Unimed; beach tênis da
Rimini; e atletismo do
Projeto Velozes em Ação.
Os interessados devem fazer um cadastro
no site da Prefeitura de
Americana. O cadastro é
permanente e conforme
surgem vagas, os inscritos são chamados a frequentar as aulas.

Bragantino estreia
diante do Mirassol
O Red Bull Bragantino
faz sua primeira partida
oficial em 2022 contra o
Mirassol, no estádio José
Maria de Campos Maia,
na estreia do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, às 20h. Neste ano,
o Massa Bruta espera ir
mais longe do que na última edição do torneio,
quando parou nas quartas de final, sendo eliminado pelo Palmeiras.
Para isso, o Bragantino contratou o goleiro
Lucão, o meia Hyoran,
o atacante Sorriso e o
lateral Hurtado. Contudo, apenas o arqueiro
estará à disposição para
esta partida, mas Cleiton
deve ser o titular. Além

deles, Artur, Ytalo, Lucas
Evangelista, Léo Realpe,
Emi Martínez, Bruninho,
Pedrinho e Raul também
são desfalques.
Do outro lado do confronto, o Mirassol espera
repetir a boa campanha
na primeira fase de 2021.
Naquela edição, o clube
liderou seu grupo, que
contava com o Santos.
Nas quartas, superou o
Guarani. Contudo, nas
semifinais, foi goleado
pelo campeão São Paulo.
Pensando nisso, o Mirassol promoveu nove jogadores que disputaram a
Copinha deste ano, da
qual o time foi eliminado
pelo Santos, nas quartas
de final.
| DA REDAÇÃO
Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

TREINO | Jogadores se preparam para estreia hoje

