Vereador tem
alta após Covid
Felipe Corá deixa hospital
em Americana depois de
cinco dias de internação
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03 Cidades

Americana bate em janeiro
recorde de casos na pandemia
Cidade já registra 4.904 infectados, maior salto em um só mês, mas número de mortes é dos mais baixos: 14;
Em comparação com janeiro de 2021, aumento é de 263% neste início de 2022, aponta balanço da Saúde P5
Lucas Figueiredo / CBF

Prefeito
anuncia troca
de secretários
O prefeito de Hortolândia,
Zezé Gomes (PL), anunciou
substituições no primeiro e no
segundo escalões do Executivo. Em pronunciamento pelas
redes, o prefeito divulgou os
novos nomes das Secretarias
de Esportes, Desenvolvimento Econômico e Finanças.
04 Cidades

Seleção fica no
empate com o
Equador: 1 a 1
TUDO IGUAL NO EQUADOR | Em jogo cheio de polêmicas envolvendo o VAR, a seleção brasileira ficou no 1 a 1 em Quito, pelas Eliminatórias
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Esportes
Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Americana amplia vacinação
infantil para crianças de 7 anos
A Prefeitura de Americana ampliou a vacinação contra a
Covid-19 em crianças. A Secretaria de Saúde anunciou na
tarde desta quinta-feira (27) a liberação do agendamento
para vacinar crianças de 7 e 8 anos sem comorbidades.
Agora, além das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências permanentes, podem ser vacinadas
também crianças sem comorbidades de 7 a 11 anos. Com
a ampliação, a “xepa” passa a ser liberada para crianças de
5 e 6 anos.
03 Cidades

MPT investiga
empresa
por ‘coagir’
funcionários

Governo
Bolsonaro dá
reajuste de 33%
a professores

06 Cidades

10 Brasil + Mundo

REFORÇO NA SAÚDE | A Prefeitura de Hortolândia recebeu nesta quinta-feira (27) mais uma ambulância
para transporte de pacientes da rede pública de Saúde. O veículo, uma Renault Master, foi destinado pelo
Governo do Estado de São Paulo, intermediado pelo deputado estadual Dirceu Dalben (PL). É a sétima
P6
ambulância recebida pela prefeitura nos últimos dez meses.
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Adeus, amigo Bob!
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Pancadas de
chuva
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ECONOMIA

Dólar Com.
- 0,32%
R$ 5,424

Euro
- 1,34%
R$ 6,040

Bovespa
+ 1,08%
112.489 pontos

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

13 - 19 - 29 - 42 - 49 - 52

Quina
Concurso 5.765 | 27/01/2022

13 - 38 - 44 - 68 - 78

Federal
Concurso 5.633 | 26/01/2022

Número
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Meu assunto dessa semana não poderia ser outro senão um digno adeus a
esse cachorrinho que tanto
me amava e que sempre esboçou felicidade tamanha
com a minha presença.
Sempre foram recíprocos
esses sentimentos. Infelizmente, nesta semana, o
Bob, cachorrinho do meu
companheiro, um poodle cinza, todo pintadinho
e cheio de amor, fugiu de
casa e acabou atropelado.
Em nossa última convivência, pude ver o quanto
ele se importava comigo.
O quanto era importante
para ele acompanhar a vida
das pessoas daquela casa,
sempre estando por perto.
Como se pudesse proteger
ou algo parecido. Desde o
bom dia às inúmeras vezes
que ele ficou à espera de
acordarmos.
É verdade também que,
às vezes, ele só vinha porque queria comida mesmo.
Aliás, ele não podia ver a
gente na cozinha que já
corria lá pra filar uma bóia.
E a felicidade dele quando eu chegava às sextas?
Parecia que o cachorro ia
enfartar. Era uma festa só!
Corria sempre de um lado
para o outro, pulando na
gente, e envergonhado, es-

condia a cabeça no meio
das nossas pernas. Engraçado como nem o tempo e
a distância são capazes de
apagar a gente da memória deles. Quando eu e meu
namorado
passávamos
alguns dias fora, os relatos
eram de que ele ficava triste, amuado. E dói saber que
ele se foi em uma semana
em que não estávamos lá.
O Bob, pelo menos uma
vez ao ano, tinha esse costume de fugir. Não sei o
que dava nele, mas ele fugia e sempre voltava. Não
desta vez. O conforto é que
soubemos o que houve

Bob foi o cachorro
mais carinhoso,
amoroso e cuidadoso
que pude conhecer
com ele, e assim não teremos de conviver com a
dúvida sobre o que houve
com ele.
Na última semana ele
tomou banho. Ficou tão,
mais tão feliz! Subiu na
cama, fez manha, brincou
com a gente.
Nós tínhamos a mania
de soprar no rosto dele,
porque ele tentava morder
o ar. Ele também tinha o
costume de sempre querer
lamber nosso rosto.
E o Dudu? E o Jonas? Pra
quem não conhece, Dudu
era um cachorrinho de
borracha que ele brincava.
E Jonas, a galinha. Aliás, ele
vinha a todo instante com
esses brinquedos para que

jogássemos para ele buscar.
O Bob foi o cachorro
mais carinhoso, amoroso
e cuidadoso que pude conhecer. Sei que é um pouco
da raça, mas ele tinha algo
especial. Tive a oportunidade de conviver com ele por
pouco mais de seis anos.
Alegria a minha ter compartilhado tanta coisa boa.
Nunca vou me esquecer das inúmeras vezes em
que o carreguei no colo, pra
cima e pra baixo, pra que
ele visse a casa de cima. Sei
que pode não representar
nada às pessoas, mas era
algo que ele só deixava eu
fazer. Aliás, era uma coisa
nossa.
Ele sabia quando eu
não estava bem e sempre
esteve ali, indiretamente, demonstrando amor e
compaixão. Eu nunca tive
cachorro, mas o Bob era
como se fosse o meu. Vou
carregar pra sempre em
minhas lembranças e no
meu coração.
E sempre que possível
farei questão de recordar
esses momentos, porque
foram especiais. Que bom
que tive a oportunidade de
compartilhar tantos momentos com ele e ao lado
de pessoas que tanto amo.
Ele também atendia pelo
nome de Wendy. Não sabemos até hoje o porquê. Mas
acho que o coração dele era
tão grande, que um nome
só era pouco pra ele.
Se existe um céu para
animais, hoje ele está em
festa por receber esse animalzinho tão doce! Vá em
paz, meu amigo querido.
Descanse, Bob!

IMAGEM DO DIA
Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Não é uma
imposição,
é uma
recomendação

Antonio Pavani
Faleceu ontem, aos 88 anos. Era casado com Ivone Franceto
Pavani, deixando os filhos: Zodenir, Maria Sueli, Salete, Vanderlei,
José Claudemir e Carlos (Osvaldo em memória). Foi sepultado no
Cemitério Parque dos Lírios. (Funerária Araújo-Orsola)

Maria do Carmo de Lima
PROTEGIDO | O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan, tomou na quarta (26)

a terceira dose da vacina contra a Covid. E estimulou todos a fazerem o mesmo.
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A essência da democracia são os partidos
políticos, uma vez que
o legislador constituinte
estabelece uma multiplicidade de funções que os
torna membros centrais
do sistema político.
Vale destacar que os
partidos são protagonistas do processo eleitoral,
da representação popular, sendo o instrumento
de intermediação entre
a sociedade e o Estado.
Em 28 de setembro
de 2021, o presidente
da República promulgou a Lei n º14.208, a
qual altera a Lei dos
Partidos Políticos (Lei
n º. 9.504/97) para instituir as federações de
partidos políticos, trazendo em seu artigo 1 º
a mudança que incluiu
na norma de regência o
“Art. 11-A. Dois ou mais
partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua
constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral,
atuará como se fosse
uma única agremiação
partidária”.
A referida mudança
trouxe dentre os aspectos de que a constituição
da federação partidária, além do seu registro
junto ao TSE até a data
das convenções, estaria
em obrigatoriedade de
continuidade dos partidos nela filiados, pelo
prazo de quatro anos
subsequentes das eleições, sendo este um dos

Santa Bárbara d’Oeste

Ministro da Saúde, sobre
orientação da pasta para que
pais peçam recomendação de
médico antes de vacinarem
seus filhos contra a Covid

facebook.com/jornaltododia

MARCELO AITH
ADVOGADO

pontos nevrálgicos.
O Supremo Tribunal
Federal (STF) neste ano
eleitoral pretende votar
a validade da federação
partidária, apontando a
constitucionalidade ou
não da norma ordinária.
Um partido político
é dotado de ideologia,
pluralismo de pensamento, estatuto e um
governo quando eleito
e com a composição governamental a sua base
poderá ter uma modificação de apoiadores,
ocorrendo com isso um
conflito com a federação partidária.
A Constituição Federal não prevê a figura
da federação partidária, sendo assegurado,
no artigo 17, a criação,
fusão e incorporação
de partidos, a sua instituição por lei ordinária
não encontra resguardo constitucional e, segundo Marcus Vinicius
Furtado Coelho, aponta
que as agremiações partidárias possuem uma
diversidade de opiniões
e as divisões entre eles
versam sobre o fator
social que entendem
ser mais importante e
objetiva, que pode ser
o econômico, o social, o
religioso, o ambiental e
não raras vezes esses fatores comportam-se, ou
complementam-se.
Portanto, o prazo de
manutenção de quatro
anos,
diferentemente
da coligação que possui finalidade exclusiva do pleito eleitoral,
viola a efetividade dos
princípios da natureza
partidária, sendo que o
Supremo se manifestará sobre a possibilidade
da constitucionalidade
desta norma.
Colaborou: Antonio
Aparecido Belarmino
Junior
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PANDEMIA

Americana amplia vacinação infantil
Secretaria de Saúde libera agendamento para imunização de crianças de 7 e 8 anos, sem comorbidades
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Prefeitura de Americana ampliou a vacinação contra a Covid-19
em crianças. A Secretaria
de Saúde anunciou na
tarde desta quinta-feira
(27) a liberação do agendamento para vacinar
crianças de 7 e 8 anos
sem comorbidades. Agora, além das crianças de
5 a 11 anos com comorbidades e deficiências
permanentes,
podem
ser vacinadas também
crianças sem comorbidades de 7 a 11 anos.
Apenas crianças de 5
e 6 anos, sem comorbidades, ainda aguardam
liberação. Segundo a
prefeitura, neste sábado
(29), às 14h, será liberado o agendamento para
crianças de 5 e 6 anos
sem comorbidades para
vacinação a partir de segunda-feira (31).
O agendamento obrigatório para a vacinação
deve ser feito pelo site
www.saudeamericana.
com.br ou www.americana.sp.gov.br/saude/
agendamentovacina.

Com a mudança anunciada nesta quinta, a
“xepa” da vacina passa a
ser oferecida para crianças de 5 e 6 anos sem comorbidades. 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 vacina-

“Xepa” agora é
oferecida a crianças
de 5 e 6 anos sem
comorbidades
ção 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.
VACINAÇÃO
Para se vacinar, a
criança precisa estar
acompanhada dos pais

CORONAVÍRUS

Americana tem mais
três mortes por Covid
LUCIANO ASSIS
AMERICANA

A Vigilância Epidemiológica de Americana
informou nesta quinta-feira (27), que foram registrados três óbitos por
Covid-19 na cidade. As vítimas foram um homem
de 67 anos, do bairro São
Manoel, uma mulher de
89 anos, do Antonio Zanaga, e um homem de 80
anos, da Vila Bertini. Todos apresentavam graves
problemas de saúde. No
total, foram 172 registros
de casos novos, 36 após
exame PCR e 126 após
testes rápidos. Segundo a
prefeitura americanense,
todos se encontram em
isolamento.
Americana soma 32.207
casos positivos, sendo 80
internados e 872 óbitos.
Além disso, o município
contabiliza agora 64.978
casos que eram considerados suspeitos, mas que
já foram descartados pelo
resultado de exame nega-

tivo. Nesta quinta-feira, a
taxa geral de ocupação de
leitos para Covid-19 no
município é de 78,79% de
leitos com respiradores
(de 33 no total, 26 estão
ocupados) e de 81,43%
de leitos sem respiradores
(de 70 no total, 57 estão
ocupados).
NOVOS LEITOS
Nesta semana, o secretário de Saúde de Americana, Danilo de Carvalho,
informou que o Hospital
Municipal Dr. Waldemar
Tebaldi vai ganhar 20 novos leitos a partir da próxima semana. Segundo o
secretário essa resolução
emergencial é uma forma de diminuir o impacto causado pela variante
Ômicron no sistema de
saúde da cidade desde o
início do mês.
Em um primeiro momento 10 leitos serão
abertos para utilização
imediata, deixando o restante de prontidão caso a
procura aumente.

ou responsáveis legais
ou de um adulto que
apresente um termo de
assentimento assinado
pelos pais ou responsáveis legais, conforme
determinação do Estado. Esse termo está disponível para impressão
no site de agendamento,
assim como a lista de
comorbidades consideradas neste momento da
vacinação.
É preciso também
apresentar: CPF ou Cartão SUS; RG ou Certidão
de Nascimento; comprovante de endereço
no nome dos pais ou
responsáveis legais da
criança; além da carteira
de vacinação de rotina,
uma vez que a recomendação é de um intervalo
de 14 dias entre a última
vacina tomada e a imunização contra a Covid-19.
Nos casos das crianças
com comorbidades ou
deficiências permanentes, no ato da vacinação,
é obrigatória a apresentação de um documento
atual de comprovação,
como carta médica, atestado, relatório, laudo,
constando CRM e CID.

Prefeitura de Americana / Divulgação

AMERICANA | Cidade começa a vacinar crianças maiores de 7 anos sem comorbidade

Cidade já supera mil doses pediátricas
A Secretaria de Saúde de Americana já
aplicou 1.108 doses da
vacina pediátrica contra a Covid-19, segundo balanço divulgado
nesta quinta-feira (27).
Além do imunizante
para esse público específico, a cidade já

aplicou 6.113 da dose
única, 193.795 da primeira dose, 178.944
da segunda, 69.214 da
dose de reforço e 21 da
quarta dose para imunossuprimidos, totalizando 449.195 doses
aplicadas.
Esses números re-

presentam 92,28% da
população acima de
12 anos com ao menos
uma dose da vacina,
88,12% com a imunização completa, ou seja,
com duas doses ou
dose única, e 32,96% da
dose adicional.
| DR

FELIPE CORÁ

COVID-19

Vereador tem alta após cinco
dias internado por Covid-19

Hortolândia
vacina amanhã
em duas UBSs

Reprodução/Facebook Felipe Corá

RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

O vereador Felipe Corá
(Patriota), de Santa Bárbara d’Oeste, deixou o
hospital na manhã desta
quinta-feira (27) depois
de passar cinco dias internado em razão de um
quadro de insuficiência
respiratória. Corá havia
sido hospitalizado no último sábado (22), depois
de testar positivo para
Covid-19.
O vereador compartilhou em suas redes
sociais um vídeo em
que aparece deixando o
Hospital da Unimed, em
Americana, onde estava
internado, em uma cadeira de rodas.
“Graças a Deus depois
de muita luta internado
com Covid-19, conseguimos vencer. Como disse
o médico, foi uma recuperação
surpreendente, estive guardado nas
mãos de Deus. Agradeço
a todos que oraram por
minha vida. Quem me

CORÁ | Vereador deixou Hospital da Unimed nesta quinta

levanta é Deus, não é o
sistema”, afirma Corá na
publicação.
No último dia 11, Corá
já havia sido internado
por conta de um mal súbito, ocasionado por estresse. Ele cumpre afastamento de 15 dias das
funções na Câmara desde então.
Mesmo internado, na
noite da última terça-feira
(25), o vereador fez uma

transmissão ao vivo em
que critica o também vereador Reinaldo Casimiro
(Podemos), pelo pronunciamento feito durante a
sessão desta semana.
“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.

Neste sábado (29), a
Prefeitura de Hortolândia fará vacinação, sem
agendamento,
para
crianças de 5 a 11 anos
na UBS (Unidade Básica
de Saúde) Novo Ângulo,
que fica na Rua Edézio
Vieira de Moraes, 146. De
acordo com a Secretaria
de Saúde, serão disponibilizadas 400 doses.
Neste sábado também
haverá vacinação de 1ª,
2ª e 3ª doses, sem agendamento, para crianças
a partir de 12 anos, adolescentes, jovens e adultos. A vacinação desses
públicos será na UBS
Santiago, localizada na
rua Projetada, 100. Serão
disponibilizadas
1.000
doses. A vacinação nas
duas unidades será das
8h às 15h30.
As crianças deverão ir
acompanhadas de pai,
mãe ou responsável. É
necessário apresentar o
CPF da criança e comprovante de endereço.
| DA REDAÇÃO
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CONSIMARES
Cidade-sede da instituição, Nova Odessa sediou (foto)
na manhã de quinta-feira (27), no auditório do Paço Municipal, o encontro comemorativo dos 13 anos de fundação do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo
de Resíduos Sólidos) da RMC (Região Metropolitana de
Campinas). Na pauta, além do aniversário da entidade,
foram discutidos outros assuntos, como o planejamento
do ano e as datas das próximas reuniões de fevereiro e
março, para apreciação das contas dos Conselhos Fiscal
e Administrativo, entre outros. O Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da RMC foi instituído
em 22 de janeiro de 2009, foco na gestão integrada de
resíduos sólidos urbanos entre as cidades consorciadas.

RESTRIÇÕES EM SANTA BÁRBARA
Protocolado nesta quinta-feira (27), o Ato da Presidência nº
01/2022, assinado pelo presidente do Legislativo, vereador
Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação
de vírus respiratórios relativos à Influenza e à pandemia da
Covid-19 no âmbito da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste. O
trânsito de pessoas nas dependências da Câmara fica proibido entre os dias 31 de janeiro e 13 de fevereiro de 2022. Nesse
período, também as sessões serão remotas.

APELO SEM EFEITO
O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara
de Americana uma moção de apelo ao prefeito de Americana,
Chico Sardelli (PV), pedindo que não haja reajuste as tarifas
de água e esgoto na cidade. O reajuste deve ser definido nesta
sexta. No documento, o parlamentar lembra que foi noticiada
na imprensa local a previsão de um reajuste de aproximadamente 10%, correspondente à inflação dos últimos 12 meses.
Dr. Daniel pede que o Executivo cancele o aumento da tarifa.
Quando houve a notícia do reajuste do IPTU 2022, no final do
ano passado, o veredor também fez o mesmo pedido, para que
não houvesse o aumento.aumentou. De nada adiantou, é claro.

AJUDINHA BEM-VINDA
O vereador Paulo Henrique Bichof fez, nesta terça-feira
(25/01), a doação de uma algema de tornozelo para a
Guarda Civil Municipal de Nova Odessa. De acordo com o
parlamentar, um dos guardas municipais relatou a necessidade e a utilidade do equipamento no trabalho diário
dos agentes de segurança e ele optou por fazer a doação.
Também chamados de grilhões ou algemas de pés, esses
equipamentos são presos ao tornozelo da pessoa detida
e permitem o caminhar apenas com passadas pequenas,
evitando assim a fuga do detido.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação
sugerindo que a Administração implante um sistema digital
para integrar e gerenciar os dados das famílias atendidas
pelos serviços da assistência social no município. A parlamentar também discutiu a ideia com o novo secretário de
Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto,
em reunião realizada nesta quarta-feira (26). Na indicação, a vereadora cita o déficit de profissionais na área da
assistência e diz que constatou, durante visitas às unidades
ao longo de 2021 e em diálogo com os servidores, que eles
gastam boa parte de seu tempo de trabalho na elaboração
de relatórios periódicos e na busca de informações que hoje
encontram-se dispersas e fragmentadas em cada um dos
serviços.

Prefeito troca secretários e
diretores em Hortolândia
Zezé Gomes anuncia mudanças no primeiro e no segundo escalões
Reprodução/Facebook Prefeitura de Hortolândia

RENATO PEREIRA
HORTOLÂNDIA

Ainda se recuperando da infecção por Covid-19, o prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes
(PL), anunciou nesta
quinta-feira (27) substituições no primeiro e no
segundo escalões do Executivo. Zezé, que foi diagnosticado com a doença
em 18 de janeiro, teve o
resultado do novo teste
para detecção da Covid
negativo na quarta-feira
(26), retomando as atividades presenciais na administração.
Em pronunciamento
transmitido pelas redes
sociais, o prefeito divulgou os novos nomes
que devem assumir as
Secretarias de Esportes,
Desenvolvimento Econômico, Finanças, além
da troca de adjuntos e
diretores.
O ex-goleiro Gléguer
Zorzin, com passagens
pelo Corinthians, Portuguesa e Guarani, assume
a secretaria de Esporte e
Lazer e Wilson Amaral,
que ocupava a pasta interinamente, passa a ser
secretário-adjunto.
Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e
Inovação será comandada pelo ex-vereador João
Pereira da Silva, que ocupava o cargo de adjunto
na pasta, que passará a
ser de Dimas Pádua. A
agora ex-secretária Monique Fraschet assume
o comando do departa-

ZEZÉ GOMES | Em live, prefeito anunciou mudanças

mento Cidade Inteligente. Hortolândia é uma
das seis cidades do país
a participar do Projeto
Andus (Apoio à Agenda
Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável no Brasil), promovido
pelo Governo Federal,
por meio do MCDI (Ministério das Cidades), em
parceria com o Ministério do Meio Ambiente e
a Agência Alemã de Cooperação Técnica Internacional, a GIZ GmbH
(Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit).
Pedro Galindo deixa a
Secretaria de Finanças,
por motivos pessoais, e
passa o cargo para Maria Luísa Denadai, que já
ocupou a pasta da Fazenda em Valinhos.
Zezé Gomes anunciou
ainda a mudança do ex-vereador John Lenon,
que ocupava cargo na
secretaria de Cultura,

para a coordenação do
programa “Viva Mais”,
voltado à longevidade e
qualidade de vida.
Roberta Diniz, que
atuava como secretária-adjunta de Educação,
Ciência e Tecnologia,
passa a ser adjunta de Inclusão e Desenvolvimento Social, e Alessandra
Barchini, atual adjunta
da pasta, vai para a mesma função na chefia de
Gabinete.
“As pessoas foram deslocadas para determinados lugares devido a capacidade técnica de cada
um por que aqui nós temos que buscar sempre
mais das pessoas. Todo
esse pessoal tem muita
formação e atuam em
várias áreas. Daqui seis
meses fazemos nova avaliação e o governo está
pronto para fazer mudança a qualquer momento. Se eu achar que
algo não está correto, a

gente muda. Não vou
ficar esperando o mandato terminar para fazer
mudança”, disse Zezé.
Durante a apresentação das mudanças, o
prefeito comentou ainda
que deve ser lançado, nos
próximos dias, o edital
para construção do novo
Paço Municipal de Hortolândia.
Em agosto do ano passado, o TODODIA apresentou em reportagem o
projeto do novo prédio
do Executivo na cidade,
que conta com investimento de R$ 35 milhões.
O prédio deve abrigar
cerca de 90% dos serviços da prefeitura em um
espaço de 10 mil metros
quadrados,
localizado
em uma área próxima à
Ponte Estaiada, no Jardim Santa Rita de Cássia.
A previsão é que a obra
seja finalizada entre 16 e
18 meses.
Zezé abriu o pronunciamento desta quinta
comemorando a aplicação de 430 mil doses
de imunizantes contra a
Covid-19 desde o início
da campanha de vacinação e anunciou ainda a
aquisição de um tomógrafo para a rede de Saúde de Hortolândia, além
da abertura de licitação
para compra de novas
câmeras de monitoramento do sistema OCR
(sigla em inglês para Reconhecimento Óptico de
Caracteres), usadas na
identificação de placas
nas entradas e avenidas
da cidade.

Zezé defende cancelar ponto facultativo
Durante live no final
da tarde desta quinta-feira (27), o prefeito de
Hortolândia, Zezé Gomes (PL), afirmou que
pretende discutir com
o primeiro escalão do
Executivo o cancelamento do ponto facultativo de Carnaval, em decorrência da pandemia
de Covid-19.
Zezé pretende ainda
levar o tema para discussão pelo Conselho
de Desenvolvimento da
RMC (Região Metropolitana de Campinas).
“Eu primeiro tenho
que pensar na vida das
pessoas, na segurança
delas. Estamos no meio

de uma pandemia. Agora vem a etapa de discutir que se não vai ter
Carnaval, para quê ter
ponto facultativo e feriado? Para aglomerar e lotar as unidades de saúde.
Precisamos discutir. Eu
acho a discussão muito
pertinente”, disse Zezé.
No último dia 17, os
prefeitos das 20 cidades
que compõem a RMC
decidiram por proibir
bailes e festas de Carnaval privados neste ano.
O Carnaval financiado
pelo Poder Público já
havia sido cancelado no
final do ano passado.
De acordo com o
diretor-executivo
da

Agemcamp
(Agência
de Desenvolvimento),
Odair Dias, os prefeitos
devem voltar a se reunir antes do Carnaval,
já na primeira semana
de fevereiro, para avaliar o avanço da variante Ômicron na região e
debater sobre a possibilidade de cancelamento
do ponto facultativo durante o período.
Além do assunto, deve
também entrar na pauta
do encontro a adoção do
atestado sanitário pelas
cidades. “Há um interesse dos prefeitos, mas há
dúvidas quanto à implantação do software usado
para emissão”, disse.

Emitido pela prefeitura, o documento dá
direito ao afastamento
por um período de três
dias a pessoas com dois
ou mais sintomas de
infecção por Covid-19.
Junto com o atestado, o
paciente recebe ainda
um encaminhamento
para avaliação em uma
unidade de saúde, para
testagem e consulta médica. Se confirmada a
infecção, o afastamento
é prorrogado. A emissão
do atestado é feita por
meio de um site, onde as
informações são preenchidas pelo próprio paciente. Campinas já adota a medida.
| RP
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COVID-19

Americana bate em
janeiro recorde de
casos na pandemia

Arquivo / TodoDia Imagem

Cidade já registra 4.904 infectados, maior salto em um
só mês, mas número de mortes é dos mais baixos: 14
DA REDAÇÃO
AMERICANA

O mês de janeiro ainda
não terminou, mas já detém o recorde no número
de casos positivos de Covid-19 desde o início da
pandemia em Americana.
Conforme balanço da
Secretaria de Saúde, obtido pelo TODODIA nesta
quinta-feira (27), a cidade
já registrou em 27 dias de
2022 um total de 4.904 casos positivos da doença –
de longe o mês com maior
número de contaminações
confirmadas desde março
de 2020, quando a crise sanitária começou.
Até então, o mês recordista em número de casos
na cidade era junho de
2021, no pico da chamada

“segunda onda”, com 4.135
pacientes infectados.
Em comparação com
janeiro do ano passado,
o primeiro mês de 2022

Em comparação
com janeiro de 2021,
aumento é de 263%
neste início de 2022

já tem 263,7% mais casos
confirmados.
Foram 1.348 em janeiro
de 2021, contra os quase 5
mil já confirmados nesses
27 dias de 2022.
Até ontem, o número total de casos na cidade era
de 32.207 desde o início da
pandemia.

MORTES
Por outro lado, o número
de vítimas fatais da doença
na cidade é um dos menores de toda a pandemia
para um único mês.
Enquanto em janeiro de
2021 Americana registrou
34 falecimentos pela Covid-19, nestes 27 primeiros
dias de 2022 o número de
mortes está em 14 no mês
– o que comprova, segundo os especialistas, a eficácia da vacinação contra a
doença.
Até agora, o mês de junho de 2021 foi o de maior
número de mortes pela
Covid em Americana, com
134 vítimas fatais, de acordo com os dados oficiais
da prefeitura. Ao todo, desde o início da pandemia,
a cidade contabiliza 872

HORTOLÂNDIA

COVID-19 | Janeiro, com 4.904 casos confirmados, é mês de recorde em Americana

mortes pela doença.
Na vacinação, a cidade se aproxima das 450
mil doses de imunizantes
aplicadas na população.
Conforme balanço divulgao ontem, 449.195 doses
foram aplicadas, o que
significa que 92,28% da
população acima de 12
anos recebeu ao menos
uma dose, e que 88,12%
acima dos 12 anos estão
com a imunização completa, ou seja, com duas
doses ou dose única. Outros 32,96% já tomaram a
dose adicional.

OS NÚMEROS DESDE JAN/2021
MÊS

ÓBITOS

CASOS

34
35
99
108
78
134
82
30
22
8
2
4
14

1348
1098
2542
1741
3121
4135
2464
1033
572
183
195
287
4904

jan/21
fev/21
mar/21
abr/21
mai/21
jun/21
jul/21
ago/21
set/21
out/21
nov/21
dez/21
jan/22

AMERICANA

FISCALIZAÇÃO

Prefeitura produz máscaras Trio é preso acusado
para alunos da rede municipal de furto a ótica
Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

Bolsistas do programa
Acerte (Ação Cidadã de
Requalificação, Trabalho
e Educação), promovido
pela Prefeitura de Hortolândia, trabalham na
produção de máscaras de
proteção facial de diversos
tamanhos para a distribuição aos alunos das escolas
municipais, na retomada
do ano letivo na cidade, a
partir do próximo dia 7.
De acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, serão
aproximadamente 30 mil
peças, nos tamanhos P, M
e G Infantil e P e M Adulto. A ação beneficiará os
cerca de 26 mil alunos da
rede municipal, da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e da EJA
(Educação de Jovens e
Adultos).
“Após a conclusão da
confecção das máscaras,
repassaremos o item de
proteção contra a disseminação do Coronavírus
para a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, que fará a distribuição
nas escolas municipais.
A iniciativa é muito im-

AÇÃO SOCIAL | Máscaras produzidas serão distribuídas

portante para mantermos
nossos alunos protegidos
nesta pandemia”, explica
o diretor do Departamento de Geração de Renda e
Economia Solidária, Gérson Ferreira
As peças são confeccionadas por 50 bolsistas do
Curso de Costura e Moda,
durante uma das etapas
da formação. As aulas
acontecem no CQPP II
(Centro de Qualificação
Pessoal e Profissional)
Costura e Moda, no Jardim Terras de Santo Antonio. Cada aprendiz recebe
bolsa de R$ 710,00, vale
transporte e cesta básica
de R$171,50.

“A confecção das máscaras pelos nossos bolsistas da Acerte, que também realizam a confecção
dos uniformes dos alunos
de nossas escolas, é mais
uma etapa importante da
retomada das atividades
educacionais. Isto mostra
a importância dos bolsistas que contribuem, com
o trabalho realizado com
muito carinho para a educação de nossa cidade. O
empenho em conjunto de
todos é muito importante
para o futuro de Hortolândia”, afirma o secretário
de Inclusão e Desenvolvimento Social, Francisco
Raimundo da Silva.

RAFAEL REZENDE
AMERICANA

Em um trabalho em
conjunto do Setor de inteligência da Gama (Guarda
Municipal de Americana), DIG (Delegacia de
Investigações Gerais) e a
PM (Polícia Militar), uma
quadrilha que praticava furtos em comércios
da cidade foi presa em
Campinas, na tarde desta
quinta-feira (27).
Segundo informações
da Gama, após uma série
de furtos ocorridos em
estabelecimentos comerciais, o setor de inteligência da Guarda, através do
sistema de monitoramento, conseguiu identificar o veículo usado pelo
bando, após o furto em
uma ótica localizada na
Avenida Cillos na madrugada desta quinta- feira
(27).
Em um trabalho em
conjunto da Gama e a
DIG, foi possível identificar as características
do veículo usado nos
crimes. As informações
foram passadas para as
forças de segurança da
região e após um acompanhamento de uma

equipe da Polícia Militar
de Campinas, um homem de 20 anos, outro
de 24 anos e um de 27
anos foram presos na
Rua Doutor Paulo Castro
Pipo Nogueira, no bairro Nova Campinas. Com
eles foram recuperados
sete computadores, teclados, mouse e televisor
furtados na ótica.
Eles foram encaminhados para a delegacia.
Segundo a DIG, possivelmente haja mais integrantes desta quadrilha
com envolvimento em
outros furtos a estabelecimentos na cidade. A
Polícia Civil segue na investigação do caso.
Divulgação

FURTO|Materialrecuperado

Ipem vistoria
taxímetros
em N. Odessa
O Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do Estado
de São Paulo), autarquia
do governo, vinculada à
Secretaria da Justiça e órgão delegado do Inmetro,
promove nesta sexta-feira
(28) a aferição anual obrigatória dos taxímetros
dos permissionários do
sistema em Nova Odessa
para o exercício de 2022.
O atendimento aos profissionais vai acontecer das
9h às 11h30, na Avenida
Ampelio Gazzetta, esquina com Avenida Brasil.
Os serviços precisam
ser agendados no site do
Ipem-SP para realização
nas regionais do instituto
no estado de São Paulo.
Todos os serviços referentes a taxímetro devem
ser agendados no site
do Ipem-SP, tanto para
“Verificação” como para
“Outros Serviços”. Por
exemplo, troca de titularidade, furto, roubo, baixa
de taxímetro e atraso de
verificação. A convocação
foi publicada na Portaria Ipem-SP 128/2021, de
09-12-2021, que consta
no Diário Oficial do Estado de 16 de dezembro de
2021.
| DA REDAÇÃO
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PANDEMIA

MPT investiga empresa
acusada de ‘coagir’
funcionários com Covid

Divulgação

Denúncia aponta que trabalhadores do Poupatempo
seriam obrigados a trabalhar mesmo com sintomas
RENATO PEREIRA
AMERICANA

Funcionários da unidade do Poupatempo de
Americana afirmam que
são coagidos a trabalhar
mesmo
apresentando
sintomas de síndromes
gripais. A unidade é administrada pela Consórcio BHG Poupatempo Interior, alvo de inquérito
aberto pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) para apurar se essa
prática também estaria
ocorrendo nas unidades
de Jundiaí e Itatiba, também administradas pela
empresa.
Na terça-feira (25) o
jovem Welington Aparecido Felix, o Well Felix,
de 28 anos, funcionário
do Poupatempo de Americana, faleceu por complicações de Covid-19 e
Influenza.

Well havia sido diagnosticado com a coinfecção na última sexta-feira
(21).
De acordo com a mãe
de um funcionário, que
preferiu não se identificar, entre cinco e seis
profissionais trabalham
atualmente com sintomas da doença.
“Eles vão trabalhar
com sintomas, então começa a pressão psicológica da coordenação, que
diz que se faltar muito
corre o risco de perder o
emprego. Eles questionam se tem certeza que
querem pegar atestado,
se isso é por estar com
sintomas ou só pelo afastamento”, afirma.
Ela diz que foi justamente o que aconteceu
com o filho, que apresentou um atestado de
três dias, mas voltou a
trabalhar até que o resul-

tado para confirmação
da infeção por Covid-19
ficasse pronto. “Quando tivemos o positivo, já
estava bem adiantada (a
doença) e ele permaneceu trabalhando”, conta.
“O próprio Well trabalhou com sintomas e,
por não estar se sentindo
bem, acabou deixando o
trabalho e procurando o
médico. No mesmo dia
foi intubado”, completa.
Segundo o MPT, a denúncia de falta de adoção de protocolos contra
a Covid-19 foi feita no dia
20 de janeiro.
OUTRO LADO
Procurado, o Consórcio BHG afirmou, por
meio de nota, que “em
razão de obrigações e
deveres contratualmente
assumidos entre o Consórcio BGH Interior 3 e a
Prodesp (Companhia de

SAÚDE

Hortolândia recebe sétima
ambulância em dez meses
A Prefeitura de Hortolândia recebeu nesta
quinta-feira (27) mais uma
ambulância para transporte de pacientes da rede pública de Saúde. O veículo,
uma Renault Master, foi
destinado pelo Governo
do Estado de São Paulo,
intermediada pelo deputado estadual Dirceu Dalben
(PL). É a sétima ambulância recebida pela prefeitura
nos últimos dez meses.
O prefeito Zezé Gomes
(PL) recebeu as chaves
da ambulância e as entregou ao chefe de setor da
Central de Ambulâncias,
Cláudio Luis Denadai,
onde o veículo ficará à
disposição para atendimento da população.
“Quero agradecer o trabalho desenvolvido pelo
deputado Dirceu Dalben,
que intermediou junto ao
governador João Doria e
seu vice, Rodrigo Garcia, a
vinda de mais essa ambulância para nosso município. Esse é o sétimo veículo
que a Prefeitura recebe nos
últimos 10 meses. Garantir
o transporte de pacientes

Divulgação

ZERO KM | Veículo chegou

é fundamental para que
possamos oferecer um serviço de qualidade e mais
digno para todos”, declarou o prefeito Zezé Gomes.
Ao longo de 2021, a
Central de Ambulâncias,
com um total de 22 veículos, foi responsável pelo
transporte de mais de 75
mil pessoas.
“Esse número demonstra a importância de renovar a nossa frota e conquistar novos veículos para
que possamos garantir o

transporte de qualidade
aos nossos munícipes que
estão passando por tratamento clínico, ou que necessitam de atendimento
de urgência e emergência.
A demanda é muito grande e desde que assumi a
Administração Municipal
nossa equipe estava empenhada para garantir novos
veículos. Graças ao trabalho e empenho de todos,
sete novos carros foram incorporados a frota e estão
à disposição da Central de
Ambulâncias”, finalizou o
prefeito Zezé Gomes.
A nova ambulância, zero
km, chegou totalmente
equipada e devidamente
emplacada. “É um veículo
de grande porte e capaz
de prestar suporte para
pacientes em situação de
urgência e emergência durante o deslocamento para
um hospital de referência. Uma aquisição muito
importante e que reforça
ainda mais a nossa Central
de Ambulâncias”, finalizou
o secretário municipal de
Saúde, Dênis André José
Crupe.
| DA REDAÇÃO

POUPATEMPO | Agências em Americana, Itatiba e Jundiaí são alvos de denúncias

Processamento de Dados
do Estado de São Paulo)” não poderia prestar
esclarecimentos sobre o
assunto, de responsabilidade do órgão estadual.
A Prodesp, por sua vez,
também por meio de
nota, diz que “o Poupatempo segue com rigidez
todos os protocolos sanitários preconizados pelo
Estado” e que “repudia”
atos contrários.
“O Poupatempo preza pela integridade de
seus colaboradores e

adota medidas de segurança contra a Covid-19
em todas as mais de 100
unidades em funcionamento no Estado. Também repudia qualquer
ato contrário aos cuidados necessários para a
propagação do coronavírus. Além de solicitar
às empresas contratadas
a comprovação da vacinação dos funcionários,
o Programa determina
o afastamento imediato
dos colaboradores após
relato de qualquer sin-

toma e comprovação da
doença. Para evitar aglomerações e zelar pela
saúde dos colaboradores
e também da população
geral, as unidades do
Poupatempo atendem
apenas os serviços que
necessitam da presença
do cidadão para serem
concluídos”, traz a nota.
Questionada sobre o
número de afastamentos
por Covid-19 na unidade
de Americana nos últimos dois meses, a Prodesp não respondeu.

SAÚDE PÚBLICA

Definidas empresas para obras
de UBS e laboratório em SB
RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

A Vértice Edificações,
de Sumaré, será a empresa responsável pela construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde)
dos bairros Jardim Pérola
e Cidade Nova, em Santa
Bárbara d’Oeste.
O contrato entre a empresa e a prefeitura foi
assinado nesta terça-feira (25) e tem vigência de
21 meses.
Ao todo, oito empresas participaram da licitação para a escolha da
construtora.
A Prefeitura de Santa
Bárbara vai investir R$
3,79 milhões nas obras
da nova unidade, que
ficará na Rua do Couro.
De acordo com o
projeto, serão 900 metros quadrados de área
construída.
A UBS deve contar
com recepção, sala de
espera, sanitários adaptados para portadores
de necessidades espe-

ciais e ostomizadas,
sala de acolhimento,
farmácia, consultórios
de clínicos gerais, ginecológicos, pediátricos e
odontológicos, sala de
vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala de observação
com leitos, salas multiuso, de apoio administrativo e para funcionários,
além de cobertura para
ambulância.
PACOTE NA SAÚDE
No último dia 18, a
prefeitura também assinou contrato para a
construção do Laboratório de Análises Clínicas, de 250 metros quadrados, que ficará anexo
à nova UBS.
A obra, prevista para
estar concluída em 15
meses, custará R$ 1,49
milhão e será realizada
pela empresa paulistana
CPO Projetos e Obras.
Ambos os prédios fazem parte do pacote de
investimentos na Saúde

anunciados pelo prefeito, Rafael Piovezan
(PV), em outubro do
ano passado.
A prefeitura prevê ainda a construção de outra
UBS no Jardim Europa,
que contará com um
prédio para administração regional na mesma
área.
Os prédios contam
com projetos sustentáveis e instalação de
energia solar com placas
fotovoltaicas, com produção de energia renovável.
Os ambientes foram
projetados para possuírem iluminação e
ventilação naturais e
contarão ainda com ar-condicionado.
A iluminação será com
lâmpadas LED, consideradas mais econômicas
e eficientes.
Atualmente a rede pública de Saúde de Santa
Bárbara é composta por
18 UBSs, dois hospitais
e um centro de especialidades.
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SUS não distribuirá autoteste, diz Queiroga
Ministro confirma que, caso sejam aprovados pela Anvisa hoje, autotestes de Covid terão de ser comprados
Arquivo / TodoDia Imagem

AGÊNCIA BRASIL E FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, disse
nesta quinta-feira (27)
que os autotestes de
Covid-19 no país, caso
aprovados pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), não
serão distribuídos gratuitamente para a população, mas ficarão disponíveis nas farmácias para
“a sociedade que tiver interesse em adquirir”.
Segundo o ministro, os
autotestes vão facilitar
o acesso ao teste de Covid-19 e, com isso, será
possível “um acompanhamento adicional do
ritmo da pandemia”.
No dia 19, a Anvisa decidiu por quatro votos a
um adiar a decisão se autoriza ou não o autoteste
no país, e pediu mais dados para o Ministério da
Saúde.
O ministério informou
que já foram enviadas as
informações. A reunião
da diretoria colegiada do
órgão para deliberar sobre o assunto está mar-

cada para esta sexta-feira
(28), às 10h.
A diretoria colegiada
da Anvisa deve aprovar
o uso do autoteste. O Ministério da Saúde enviou
na noite desta terça (25)
uma nova nota técnica
com proposta de política
pública para utilização
do exame. No documento, a pasta apontou que
o produto deve servir
como ferramenta de triagem da Covid-19.
A tendência é que o
uso do autoteste seja liberado agora pela agência, segundo integrantes
da Anvisa que acompanham a discussão.
Pela proposta da Saúde, quem receber a indicação de que está infectado deve procurar uma
unidade de atendimento de saúde ou buscar
o serviço de teleatendimento para que um
profissional da saúde
confirme o diagnóstico e
faça orientações.
VACINAÇÃO
O ministro Marcelo Queiroga minimizou
uma publicação do Mi-

Governo vai
financiar 6.500
leitos de UTIs

LIBERAÇÃO | O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concedeu entrevista ontem

nistério da Saúde que
voltou a pedir que os pais
“procurem a recomendação prévia de um médico
antes da imunização”.
“Não é uma imposição, é
uma recomendação. [A]
Campanha de vacinação
está indo bem. É uma
adesão satisfatória, não
só em relação a essa faixa

ESTOQUE

Saúde deixa quase 32 milhões de
doses da vacina Janssen paradas
O Ministério da Saúde
tem 31,7 milhões de doses
da vacina da Janssen contra a Covid-19 paradas no
Centro de Distribuição de
Insumos Estratégicos da
pasta em Guarulhos, na
Grande São Paulo. Foram
entregues pela pasta apenas 9,2 milhões de doses
para os estados, segundo dados de um informe
técnico. No total, a pasta
obteve 41 milhões de doses do imunizante, sendo
38 milhões adquiridas em
um contrato com o laboratório e 3 milhões doadas pelos Estados Unidos.
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a vacina da
Janssen para uso emergencial em março do ano
passado. Diferentemente
de outros imunizantes,
ele necessita de apenas
uma dose no ciclo primário. A pasta adotou a dose
de reforço para quem tomou a vacina Janssen.
O Ministério da Saúde
disse, em nota, que 31,7
milhões de doses estão
armazenadas e poderão

Divulgação / Janssen

COVID | Doses estão paradas em centro de distribuição

ser prontamente distribuídas quando solicitadas pelos estados.
“Importante esclarecer
que alguns entes federados solicitaram à pasta a
suspensão do envio dos
imunizantes, devido a saturação da Rede de Frio”,
disse. Dados do Ministério da Saúde apontam
que há 85,3 milhões de
doses de vacinas contra
Covid-19 em estoque,
incluindo as da Janssen.
Técnicos da pasta afirmam que esse volume é

normal e faz parte do planejamento de entrega de
doses para 2022.
As doses continuarão a
ser usadas como dose do
esquema primária e dose
de reforço. Segundo o Conass (Conselho Nacional
de Secretários de Saúde),
desde o final do ano passado os estados e os municípios solicitaram que
o envio de doses contra
a Covid-19 passasse a ser
realizado a partir da demanda do estado.
| FOLHAPRESS

etária, mas em relação as
outras”, disse.
Ainda sobre o processo de imunização contra
o coronavírus no Brasil,
Marcelo Queiroga disse
que a pasta quer avançar
na aplicação da segunda
dose e da dose de reforço
da vacina contra a Covid-19, “especialmente

CORONAVÍRUS

Amazonas passa
à fase de risco alto
devido à Covid-19
O estado do Amazonas entrou na fase
de risco alto por causa
do aumento dos casos
de Covid-19. Segundo
boletim divulgado na
quarta-feira (26) pela
Secretaria Estadual de
Saúde, foram registrados mais 6.266 casos
e quatro mortes pela
doença no Estado.
Com isso, o número de pessoas infectadas desde o início da
pandemia subiu para
509.128 e o de mortes, para 13.908. Nesta
quarta-feira, a taxa de
incidência (casos por
100 mil habitantes) estava em 12.284, e a de
mortalidade
(óbitos
por 100 mil habitantes), em 335,57.
Em 14 dias, o aumento da média móvel de
casos foi de 582% e, na
última semana, de 74%.
O número de mortes
subiu 85% em janeiro
na comparação com
dezembro. | FOLHAPRESS

nas regiões onde a cobertura está mais baixa”.
“O Brasil é um país
continental e há uma
heterogeneidade de um
estado para outro, e é importante que a gente siga
de uma maneira mais
homogênea para proteger contra a variante”,
defendeu Queiroga.

O Ministério da
Saúde
confirmou
nesta
quinta-feira
(27) que vai financiar,
a partir de março,
mais 6,5 mil leitos de
UTI regulares do SUS.
Com esta decisão,
cerca de 30 mil leitos
deste tipo vão receber
recursos do governo
federal para custeio.
A Saúde também
irá aumentar o valor
da diária para funcionamento destas
unidades.
Por causa do avanço da variante ômicron, a pasta ainda
vai manter o pagamento de diárias para
funcionamento de 14
mil leitos de UTI específicos para Covid
até o fim de fevereiro,
ainda segundo o ministério.
| FP

COVID-19

Novos casos de Covid batem
recorde pelo 2º dia seguido
Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil bateu o
recorde de casos de Covid. Nesta quinta-feira
(27), foram registradas
228.972 infecções. Com
isso, a média móvel de
casos subiu para 170.572
por dia, 10º dia de recorde. O país também registrou 662 mortes por Covid em 24 horas, o que faz
com que a média móvel
de óbitos chegue a 417.
Os registros do dia levaram a 625.169 vidas perdidas e 24.782.922 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.
Os dados da vacinação contra a Covid-19
estão afetados pelo ataque hacker ao sistema do
ministério, ocorrido em
dezembro, com diversos
estados sem atualização.
DESACELERAÇÃO
Ainda em situação de
alarme após a recente
explosão de casos de Co-

vid, a cidade de São Paulo começa a registrar os
primeiros sinais de arrefecimento da onda, com
estabilização do número
de internações e queda
de novos casos. Existem
indícios de desaceleração na capital, porém o
interior ainda vive uma
explosão de casos.
Quando observados os
dados de todo o estado,
incluindo os da capital, o
cenário é de aumento da
quantidade de hospitalizações e de registro de
novos casos.
Para especialistas, a diferença pode ser explicada pelo fato de a capital
paulista ter sido a primeira cidade a receber a
variante do novo coronavírus, que só depois se espalhou para municípios
do interior. Por ter alto
poder de transmissão, o
curso da ômicron em outros países já indicava que
a variante causa um pico
de onda muito maior e
mais ágil do que as cepas
anteriores, mas de menor
duração.
| FOLHAPRESS

BRASIL+MUNDO

Sexta, 28 de Janeiro de 2022

08

INVESTIGAÇÃO
Arquivo / TodoDia Imagem

Moraes manda Bolsonaro
depor presencialmente
na PF sobre vazamento
Ministro do STF determina depoimento do presidente, que
perdeu prazo para indicar local e horário para ser ouvido
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O ministro Alexandre
de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal),
intimou o presidente Jair
Bolsonaro para que preste depoimento nesta sexta-feira (28) em inquérito
que apura vazamento de
investigação da Polícia
Federal.
De acordo com o ministro, como Bolsonaro
não indicou local, dia e
horário dentro do prazo
para ser ouvido pelos policiais, ele terá que com-

parecer na sede da PF no
Distrito Federal para o
interrogatório.
A AGU (Advocacia-Geral da União) havia pedido ao ministro para que o
presidente não fosse ouvido na investigação.
Em sua argumentação,
porém, o ministro nega
a solicitação e afirma
que “será o investigado
quem escolherá o ‘direito de falar no momento
adequado’ ou o ‘direito
ao silêncio parcial ou total’; mas não é o investigado que decidirá prévia
e genericamente pela

possibilidade ou não da
realização de atos procedimentais ou processuais
durante a investigação
criminal ou a instrução
processual”.
Além de intimar o
presidente por meio da
AGU, que faz a defesa
jurídica do governo, o
ministro também determinou o levantamento
do sigilo dos autos do
inquérito. Após o depoimento, a PF deverá concluir a investigação.
INQUÉRITO
No ano passado, a Po-

ELEIÇÕES 2022

ORDEM | Moraes, do STF, determinou que depoimento seja realizado nesta sexta

lícia Federal instaurou
esse inquérito para saber
como vazou investigação
sobre o ataque hacker ao
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) utilizada pelo
presidente Jair Bolsonaro para levantar a tese de
fraude na eleição de 2018
em entrevista no dia 4 de
agosto. Ele nunca apresentou provas disso.
Além da responsabi-

lidade pela divulgação
dos documentos, a PF
pretendia apurar como
o deputado Filipe Barros,
relator da PEC do voto
impresso, soube da existência do caso sigiloso
em andamento no órgão.
A apuração foi solicitada pelo TSE e sua abertura foi ordenada por
Alexandre de Moraes. O
ministro do STF enten-

APLICATIVO
Arquivo / TodoDia Imagem

Presidente vê ‘covardia’
em cerco ao Telegram

LIDERANÇA | O ex-presidente continua na frente em nova pesquisa eleitoral

Lula tem 44% dos votos contra 24%
de Bolsonaro, mostra pesquisa
O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT)
segue na liderança na
corrida presidencial das
eleições de 2022 e registrou 44% das intenções de
voto, contra 24% do presidente Jair Bolsonaro (PL)
que aparece em segundo
lugar, de acordo com cenário estimulado para o
primeiro turno da pesquisa Ipespe divulgada hoje
sob encomenda da XP. Os
percentuais registrados
pelos dois pré-candidatos
são os mesmos do último
levantamento, divulgado
na primeira quinzena de
janeiro.
Na terceira posição,
aparecem
empatados
com 8% o ex-juiz Sergio
Moro (Podemos) e o ex-ministro Ciro Gomes

(PDT). Como a margem
de erro é de 3,2 pontos
percentuais para mais
ou para menos, eles estão tecnicamente empatados com o governador
de São Paulo, João Doria
(PSDB), que tem 2%. No
cenário sem a presença
de Moro, Lula aparece
com 44%, enquanto os
demais candidatos somados têm 43%. Dentro
da margem de erro, porém, não é possível dizer
que Lula venceria no primeiro turno.
A pesquisa XP/Ipespe
foi realizada entre os dias
24 e 25 de janeiro e ouviu mil pessoas com 16
anos ou mais em todas
as regiões do país. A coleta das opiniões foi feita
por telefone, e a margem

de erro é de 3,2 pontos
percentuais para mais ou
para menos, com índice
de confiança de 95,5%.
O levantamento foi registrado junto à Justiça
Eleitoral sob o protocolo
BR-06408/2022.
ESPONTÂNEA
Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma
lista de candidatos, Lula
aparece com 35% das intenções de voto. Bolsonaro fica em segundo lugar,
com 23%, enquanto 26%
dos entrevistados não
responderam ou não souberam responder. Juntos,
os entrevistados que escolheram outros candidatos somaram 9%.
| FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta
quinta-feira (27) que o
governo está tratando sobre o caso do Telegram,
aplicativo de mensagens
que entrou na mira do
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral). Em conversa
com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada
pela manhã, um apoiador o questionou: “E o
Telegram?”.
Bolsonaro respondeu,
sem entrar em detalhes
sobre o que seria a covardia e quais seriam os seus
autores: “É uma covardia
o que estão querendo fazer com o Brasil”.
Uma apoiadora completou a frase: “[É uma
covardia] cortar a nossa
comunicação”. O chefe
do Executivo diz que não
vai responder ao comentário. “A gente está tratando disso”, encerrou o
assunto.
O aplicativo é alvo do
TSE e está na mira de ao
menos duas apurações,
uma na Polícia Federal e
outra no Ministério Público Federal.
Como mostrou a coluna Painel, da Folha de
S.Paulo, investigadores
na esfera cível e criminal
que atuam em apurações
sobre disseminação de
fake news, discurso de
ódio e desinformação
não veem muita saída

além do bloqueio do Telegram no Brasil.
As autoridades vêm
tentando contato com
a empresa, sem sucesso, o que torna inviável
aplicar multas ou fazer
recomendações.
Com
pouca moderação e uma
estrutura propícia à viralização, o Telegram é
uma das preocupações
do TSE para as eleições
de 2022. Entretanto, ao
tentar contato com a empresa, o órgão não obteve
resposta.
DESAFIO
A dificuldade de alcançar o Telegram, que não
tem sede nem representante legal no país, está
inserida em um debate
maior sobre os desafios
de tornar legislações nacionais efetivas em um
mercado de serviços na
internet cada vez mais
globalizado.
Nesse cenário, as opções seriam: aceitar o
crescimento desenfreado
de uma plataforma que
não atende aos contatos
do Judiciário brasileiro
ou bloquear o Telegram
até que a empresa passe
a dialogar. A possibilidade do bloqueio do Telegram gera preocupação
de parte dos especialistas
na área, dadas as possíveis consequências da
medida.
| FOLHAPRESS

deu que o caso tem relação com o inquérito das
fake news e se manteve
como relator do caso.
Bolsonaro acessou os
dados sobre o ataque ao
sistema do TSE porque
Filipe Barros fez um pedido de acesso à investigação ao delegado Victor
Feitosa Campo, da superintendência da PF no
Distrito Federal.

EX-JUIZ

Moro recebeu
R$ 200 mil por
parecer contra Vale
O
pré-candidato
à Presidência Sergio
Moro (Podemos) recebeu cerca de R$ 200 mil
por um parecer de 54
páginas que emitiu em
novembro de 2020 em
resposta a uma consulta
do empresário israelense Beny Steinmetz, pivô
de um litígio internacional bilionário com
a Vale. O trabalho, cuja
conclusão foi contrária
aos interesses da brasileira e favorável aos do
israelense, veio a público dias após o ex-juiz
federal encerrar a quarentena que cumpriu
por ter sido ministro.
Menos de um mês
depois da emissão desse parecer, a empresa
de consultoria Alvarez &
Marsal, administradora
judicial do processo de
recuperação do Grupo
Odebrecht, anunciou a
contratação do ex-ministro como sócio-diretor para atuar na área
de disputas. Moro vem
sendo pressionado a divulgar quanto recebeu
da Alvarez & Marsal, já
que a firma foi nomeada para administrar a
recuperação judicial de
empreiteiras alvos da
Lava Jato, a operação
que tem no ex-juiz seu
maior símbolo.
| FP
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EDUCAÇÃO

GIRO

Governo dá reajuste de 33% a professor
Profissionais da educação básica serão beneficiados com a medida, segundo Bolsonaro
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou
nesta quinta-feira (27)
reajuste de 33% para
professores da educação
básica. “É com satisfação
que anunciamos para os
professores, da educação
básica, um reajuste de
33,24% no piso salarial”,
disse, no Twitter. “Esse
é o maior aumento já
concedido, pelo governo
federal, desde o surgimento da Lei do Piso”,
completou.
Bolsonaro, na noite de
quarta (26), havia sinalizado a apoiadores no
cercadinho do Palácio da
Alvorada que concederia
o reajuste de 33%. “Eu
vou seguir a lei. Governadores não querem o
[reajuste de] 33%. Eu vou
dar o máximo que a lei
permite, que é próximo
disso [33%], ok?”, disse
Bolsonaro.
O Ministério da Educação anuncia, anualmente, aumento salarial para
a categoria e, neste ano,

Arquivo / Agência Brasil

avaliava barrar o reajuste
previsto pela Lei do Piso
do magistério. Houve,
portanto, um recuo do
governo. O presidente
agora anuncia cumprir o
que já está previsto na lei.
No último dia 14, o
MEC divulgou uma nota
indicando entendimento jurídico de que seria
necessário rever a regra
de cálculo do reajuste
dos professores, uma vez
que foi instituído novo
Fundeb. Era desta forma
que o governo pretendia
barrar o reajuste de 33%
neste ano.
RECUO
O recuo de Bolsonaro
ocorre em meio a uma
mobilização da categoria, considerada sensível
em ano eleitoral.
Por outro lado, gestores municipais demonstraram apreensão e se
queixaram do anúncio.
Em nota, a FNP (Frente
Nacional dos Prefeitos)
disse que “as finanças
locais, infelizmente, não
suportam reajustes excepcionais no cenário de

AUMENTO | Reajuste será aplicado sobre o valor do piso salarial dos professores

incertezas que o Brasil
enfrenta”.
De acordo com a entidade, a arrecadação dos
municípios em 2021 foi
excepcionalmente alta
devido à inflação de dois
dígitos e a outros fatores
da pandemia. Mas consideram “baixíssima” a

possibilidade desse desempenho da receita se
repetir.
“O reajuste de 33,24%
no piso desequilibrará as
contas públicas, podendo levar ao colapso nos
serviços essenciais, à inadimplência e a atrasos de
salários”, diz a nota.

Já o presidente da CNM
(Confederação Nacional
de Municípios), Paulo
Ziulkoski, classificou o
anúncio do aumento aos
professores da educação
básica como parte da
disputa eleitoral entre o
presidente Jair Bolsonaro
e Lula (PT).

‘REVOGAÇO’

Bolsonaro revoga decretos de luto de antecessores
Além de ter declarado
luto oficial em apenas
duas ocasiões em seu governo e ignorado a morte
de diferentes personalidade e de vítimas da pandemia, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) cancelou
ao menos 25 decretos de
pesar editados por seus
antecessores.
As revogações ocorreram como parte da

09

política apelidada pelo
Planalto de “revogaço”,
propagandeada pelo governo. Ela consiste em
anular normas “cuja eficácia ou validade encontra-se
completamente
prejudicada”, segundo a
gestão Bolsonaro.
Em novembro de 2021,
Bolsonaro editou um decreto que anulou mais
de 300 medidas, entre

elas 25 decretos de luto
oficial assinados por ex-presidentes da República. “Trata-se de decretos
já exauridos, que tiveram
efeitos por determinado
período [de luto]”, disse à
a Secretaria-Geral da Presidência. De acordo com
o governo, a cada 100 dias
o governo promove um
“revogaço”, com a finalidade de “racionalização,

desburocratização e simplificação do ordenamento jurídico”.
“Portanto outras triagens continuam sendo
feitas e, consequentemente, outros decretos
de mesma temática serão
incluídos em futuros projetos de consolidação por
revogação de atos que já
exauriram seus efeitos”,
disse a pasta do governo.

Integrantes de gestões anteriores da SAJ
(Subchefia de Assuntos
Jurídicos) ouvidos em
caráter reservado pela
reportagem afirmam não
ver sentido no cancelamento de decretos de pesar. A subchefia é a estrutura que faz a revisão final
dos atos publicados no
“Diário Oficial” da União.
| FOLHAPRESS

PLANALTO

Medida provisória autoriza Brasil a retaliar membros da OMC
Arquivo / TodoDia Imagem

OMC | O presidente Bolsonaro editou MP sobre o tema

O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou uma
medida provisória (MP)
que autoriza o país a suspender concessões e a retaliar membros da OMC
(Organização Mundial do
Comércio) que tenham
descumprido acordos.
De acordo com o Palácio do Planalto, a mudança ocorre devido a
uma paralisia no Órgão
de Apelação da OMC,
desde dezembro de 2020,
devido à impossibilidade
de se nomear novos integrantes. O órgão, que jul-

ga recursos em disputas
comerciais, está paralisado por falta de juízes, devido a um bloqueio dos
Estados Unidos na indicação de seus membros.
“Assim, nos casos de
decisão proferida no âmbito da OMC favorável às
alegações brasileiras, a
parte perdedora poderá
se eximir das consequências da condenação por
tempo indeterminado.
Simplesmente porque a
apelação não será analisada, em função da
inviabilidade de análise

do pedido pelo Órgão de
Apelação. Ou seja, a contraparte apresentará um
pedido de apelação ‘no
vazio’ “, diz nota.
Dessa forma, a medida
publicada nesta quinta
(27) prevê que, quando a
decisão na primeira instância (painel) do Órgão
de Solução de Controvérsias da OMC for favorável
ao Brasil, o país poderá
“suspender a aplicação
de concessões ou de outras obrigações para o referido membro”.
| FOLHAPRESS

Carnaval: SP vai
limitar público
A Prefeitura de
São Paulo estuda
reduzir ainda mais o
limite de ocupação
em casas noturnas
durante o período
do Carnaval, por
causa do aumento
de infecções pela
variante ômicron
do coronavírus.
A alta de casos de
Covid já fez com
que os desfiles
no sambódromo
fossem adiados e os
eventos com blocos
de rua, cancelados.
“Estamos
preocupados com as
festas de Carnaval
fechadas, algumas
delas sem nenhum
cuidado sanitário.
Vamos estabelecer
condições mais
rígidas para que
elas possam
acontecer”, afirmou
nesta quinta-feira
(27) o secretário
municipal da Saúde,
Edson Aparecido.
Ele ressaltou que,
atualmente, o limite
de público em
eventos fechados
é de 70% da
capacidade total.

Referendo contra
Maduro fracassa
A autoridade
eleitoral da
Venezuela,
controlada pelo
chavismo, oficializou
nesta quinta-feira
(27) que a solicitação
de um referendo
para revogar o
mandato do ditador
Nicolás Maduro
foi considerada
improcedente.
A decisão era
previsível, já que a
oposição abandonou
o processo, que se
deu sob condições
precárias. Tania
D’Amelio, integrante
do Conselho
Nacional Eleitoral,
informou que foram
recebidas 42.421
assinaturas, o que
equivale a 1,01% dos
eleitores registrados
no país (cerca de
21 milhões). Para
que o referendo
fosse convocado,
os organizadores
precisavam reunir
firmas de 20% dos
cidadãos aptos a
votar, ou 4,2 milhões.
O principal
entrave foi o prazo
estabelecido pelo
CNE, na última
sexta-feira (21) para
que se desse a coleta.
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ESPORTES

/jor n altododia

ELENCO
Cesar Greco/Palmeiras

Abel não vê
espaço para
sub-20 agora
Técnico elogiou grupo, mas descarta
atuação regular no time profissional
referindo aos atletas revelados pelo clube. Ele
até citou os casos de Renan, Veron e Wesley, que
hoje têm atuado menos.
“Para vocês verem como
é difícil atuar nessa equipe”, disse.
O treinador também
relembrou que do grupo
campeão da Copinha,
Vanderlan, Gabriel Silva
e Giovani são também
campeões da Libertadores, por terem atuado nas
edições de 2020 e 2021.
Por fim, diante disso,
deu duas indiretas na
direção. A primeira foi

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Na entrevista coletiva
após a vitória por 3 a 0
sobre a Ponte Preta, pelo
Paulista, o técnico Abel
Ferreira elogiou o time
sub-20 do Palmeiras,
campeão da Copa São
Paulo. Mas deixou bastante claro que não vê os
jogadores atuando com
regularidade no time
profissional.
“Vai ser muito difícil
qualquer jogador de formação jogar agora no
Palmeiras”, disse ele se

BATE-PAPO | Abel conversou com os 11 titulares campeões da Copinha, que treinaram com o elenco de profissionais

quando disse que a diretoria deve pensar no que
é melhor para o clube,
e que às vezes, vender
pode ser uma melhor
opção.
Vale lembrar que o atacante Giovani foi sondado para uma negociação
por 12 milhões de euros
(R$ 73 milhões), e o clube
rechaçou a negociação. A
presidente Leila Pereira
disse que o jogador não
deixa o clube por menos

que sua multa contratual, de 60 milhões de
euros -R$ 366 milhões.
Abel também fez um
apelo para que, uma vez
vendido o próximo jogador, o clube construa
um CT de primeira linha
para as categorias de
base, projeto que existe desde o mandato de
Mauricio Galiotte, mas
jamais foi executado. “É
o que falta para o Palmeiras completar esse ciclo

de excelência com os ótimos recursos humanos
que há aqui”, disse.
Mesmo com a declaração do técnico, os campeões da Copinha treinaram na manhã desta
quinta-feira (27) na Academia de Futebol junto com os jogadores do
elenco profissional.
O time com coletes laranjas tinha mais jovens
atletas, mas, durante a
atividade
(conduzida

em tempo integral com
dimensões reduzidas),
houve mudanças nas
equipes. Na parte final,
o grupo todo aprimorou
cobranças de faltas e pênaltis.
O Palmeiras treina
nesta sexta (28), às 16h.
No sábado (29), o compromisso será diante do
São Bernardo, no Estádio
1º de maio, em São Bernardo do Campo, às 16h,
pelo Paulista.

PREVENÇÃO

Santos cria protocolo especial para Covid
O Santos criou um
protocolo pós-Covid para
evitar lesões neste início
de temporada. O time
poderia apenas esperar o
isolamento e o resultado
negativo para liberar os
jogadores, mas decidiu
estender a recuperação
para que ninguém atue
no sacrifício.

No retorno ao CT Rei
Pelé após a quarentena,
os atletas passam por
exame cardiológico e,
quando liberados, iniciam os treinos com 60%
da carga física. O aumento é gradual e monitorado pelos médicos.
“Temos cuidado grande
para não perder ninguém

por lesão. São cinco a sete
dias de isolamento, ou
até dez, como no caso do
Kaiky [que demorou mais
a testar negativo]. Alguns
do elenco tiveram férias,
treinaram e já pararam de
novo por causa da covid,
então precisamos cuidar
para evitar lesão muscular. O atleta precisa ter se-

TABELA CAMPEONATO PAULISTA SÉRIE A-1
GRUPO A
01
02
03
04

GRUPO B

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

J
1
1
0
1

V
0
0
0
0

D GP SG
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 -1

01
02
03
04

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

V
1
0
0
0

D GP SG
0 1 1
0 0 0
0 0 0
2 0 -4

quência de trabalho antes de estar à disposição”,
explicou Leandro Silva, o
Cuquinha, auxiliar de Fabio Carille.
Essa cautela ocorre
com quem voltou recentemente do isolamento,
como Kaiky, Felipe Jonatan e Carlos Sánchez.
O técnico Fabio Carille
testou positivo para Covid-19 no último domingo (23). Se o resultado
dele der negativo até sábado, ele estará no banco de reservas diante do
Botafogo-SP. O jogo será
às 11h na Vila Belmiro.
O treinador esteve assintomático e participou da
preparação da estreia do

Santos à distância.
Ricardo Goulart já está
pronto para estrear, mas
o Santos ainda não conseguiu registrar o meia-atacante no Boletim
Informativo Diário (BID)
da CBF. O Santos aguarda
por documentos da Federação Chinesa
Alguns destaques da
Copa São Paulo de Futebol Júnior serão promovidos ao elenco profissional. A apresentação
está marcada para segunda-feira (31). O Peixe
foi finalista da Copinha
e perdeu a decisão para
o Palmeiras por 4 a 0 no
Allianz Parque.

Marinho
assina com
Flamengo
O atacante Marinho, agora ex-Santos,
assinou com o Flamengo nesta quinta-feira (27). Os valores
da compra giram em
torno de R$ 8 milhões.
O Peixe priorizava
uma negociação para
o exterior, mas não recebeu nada concreto
e se viu sem saída. O
atacante sonhava em
atuar nos Emirados
Árabes, porém gostou
da possibilidade do
Flamengo.
| FP

| FOLHAPRESS
Ivan Storti/SantosFC

GRUPO C
01
02
03
04

Clubes
Palmeiras
Ituano
Botafogo-SP
Mirassol

GRUPO D
PG
6
3
1
3

J
2
1
1
1

V
2
1
0
1

D GP SG
0 5 5
0 2 2
0 0 0
0 3 3

01
02
03
04

Clubes
Santo André
Santos
Bragantino
Ponte Preta

PG
1
1
0
0

J
1
1
1
1

V
0
0
0
0

D GP SG
0 0 0
0 0 0
1 0 -3
1 0 -3

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

Quarta-feira (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
Ontem (27/1)
20h - Mirassol 3 x 0 Bragantino
21h30 - Guarani x São Paulo*
* Jogo não encerrado até o fechamento da edição

COVID | Santos decidiu estender recuperação para ninguém atuar no sacrifício
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Corinthians foca treino em bola parada
Time dá sequência à preparação do elenco para o confronto de domingo contra o Santo André, fora de casa
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

O elenco do Corinthians deu sequência
aos treinamentos no CT
Joaquim Grava na manhã
desta quinta-feira (27), de
olho no jogo de domingo
(30), contra o Santo André, no ABC Paulista.
Os meias Renato Augusto e Willian não calçaram as chuteiras e trabalharam na parte interna
por um controle de carga.
Em campo, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade de posse de bola e
outra focada nos lances
de bola parada.
Titulares no meio da
semana, na estreia corintiana no Campeonato
Paulista, Renato Augusto
e Willian apresentaram
um desgaste maior do
que os demais e, por isso,

foram poupados do treino com bola.
Isto, no entanto, não
significa que a dupla não
tenha condições de atuar
na próxima rodada do
Campeonato Paulista. A

Clube apresenta
hoje Robson Bambu
como reforço

opção da comissão técnica em não tê-los em campo na atividade foi evitar
uma possível lesão neste
início de temporada.
O restante do grupo foi
a campo e fez uma atividade de posse de bola
e marcação-pressão em
campo reduzido. Na parte final do treinamento,

apenas com os reservas
no gramado, Sylvinho
acertou o posicionamento nas bolas paradas e
trabalhou este tipo de
jogada.
O meia Ruan Oliveira segue em tratamento
com os fisioterapeutas e
ainda não tem um prazo
definido para retornar
aos gramados. O volante
Cantillo está com a seleção colombiana e foi
desfalque -ele perderá os
dois próximos jogos do
Paulistão por conta das
Eliminatórias para a Copa
do Mundo deste ano.
O
Corinthians
retorna aos treinos nesta sexta (28) pela manhã no CT Joaquim
Grava. Na sequência, o
clube apresenta o zagueiro Robson Bambu como
reforço para a temporada
de 2022.

ELIMINATÓRIAS

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

EM CAMPO | Giuliano, Paulinho e Gil (ao fundo) durante treino no CT Joaquim Grava

AUSTRALIAN OPEN

Em jogo confuso, Brasil fica Bia surpreende e faz história
no empate com Equador
com vaga na final do torneio
Lucas Figueiredo/CBF

EM QUITO | Casemiro foi o autor do único gol da seleção no placar de 1 a 1 com o Equador

Já classificada para a
Copa do Mundo no Qatar,
a seleção brasileira manteve nesta quinta-feira
(27) a sua invencibilidade nas Eliminatórias. Em
jogo marcado por uma
atuação questionável da
arbitragem, o time dirigido por Tite empatou com
o Equador, por 1 a 1.
Casemiro marcou para
o Brasil, que lidera a disputa com 36 pontos (11
vitórias e 3 empates).
Além da equipe brasileira, apenas a Argentina
também já carimbou seu
passaporte. O Equador é
a seleção que está mais
próxima de se juntar ao

grupo de classificados.
Em terceiro, soma 24
pontos.
A situação confortável
de brasileiros e equatorianos minimizou o impacto
da atuação de Wilmar
Roldán, árbitro colombiano que teve decisões
questionáveis e demoradas ao longo do jogo, sobretudo na etapa inicial.
Depois que Casemiro fez
o primeiro gol, aos 5 minutos, ele passou a ser o
centro das atenções.
Com 25 minutos, ele
já havia distribuído três
cartões vermelhos, um
para o Equador e dois
para o Brasil, e todos so-

mente após analisar os
lances no VAR (árbitro de
vídeo), o que consumiu
mais da metade do tempo em que a bola deveria
estar rolando.
Primeiro, ele expulsou
o goleiro Domínguez por
acertar o rosto de Matheus Cunha com a sola
da chuteira numa dividida na entrada da área,
aos 14. Cinco minutos
depois, o lateral Emerson Royal levou o segundo amarelo –o primeiro
havia saído no minuto
inicial, por uma falta– e
também deixou a partida
mais cedo.
| FOLHAPRESS

A campanha de Beatriz
Haddad Maia no Australian Open já pode ser
considerada
histórica
para o tênis brasileiro.
Nesta quarta-feira (26),
a brasileira e a cazaque
Anna Danilina venceram as japonesas Shuko
Aoyama e Ena Shibahara
por 2 sets a 1 (6/4, 5/7,
6/4) e avançaram à final
do torneio de duplas femininas em Melbourne.
Após dominarem a
maior parte dos dois primeiros sets, Bia e Danilina chegaram a ter um
match-point, mas não
aproveitaram. Na sequência, a brasileira teve
seu saque quebrado pela
primeira vez no jogo, e as
japonesas empataram o
placar. Apesar da queda
de rendimento e da tensão, elas conseguiram se
recuperar para fechar a
partida com autoridade
no terceiro set.
“Mais um jogo difícil. Não foi fácil sacar
no 5/4 e perder match-point, realmente senti
a pressão, mas feliz que
não me frustrei. Só olhei
para a Anna e falei ‘vamos pro próximo’. Muito feliz de ter tido uma
segunda chance e é isso
que eu quero levar pros
meus próximos jogos”,
disse Bia.
As rivais eram as cabeças de chave número 2 e,

Divulgação

DECISÃO | Bia Haddad disputa a final à 1h de domingo

portanto, favoritas na semifinal. Como também
serão as adversárias pelo
título: a dupla das tchecas Barbora Krejcikova e
Katerina Siniakova, cabeças de chave 1. A decisão está marcada para
1h de domingo (30), no
horário de Brasília.
Bia Haddad, 25, tornou-se a terceira tenista
do país a chegar à final
de um dos torneios do
Grand Slam, os quatro

mais importantes do
esporte.
As outras foram Maria
Esther Bueno, vencedora
de 19 troféus desse nível
(11 em duplas, 7 em simples e 1 em duplas mistas), o último em 1968,
e Cláudia Monteiro, vice-campeã nas duplas
mistas de Roland Garros
em 1982. Bia é ainda a
primeira mulher brasileira na final do Australian Open.
| FOLHAPRESS
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TENDÊNCIA
Fotos: Reprodução/Instagram

Dormir de

touca?
Acessório de cetim virou febre entre os
brothers no BBB 22, mas para que serve?
DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Um acessório usado
dentro da casa do BBB
22 tem chamado a atenção do público: a touca
de cetim. Tanto os fios
lisos de Jade Picon como
as laces de Brunna Gonçalves passam a noite
cobertos pelo acessório enquanto elas dormem. O “black power”
do eliminado Luciano
Estevan também ficou
protegido pelo item enquanto o brother estava
na casa.
Mas por quê? Qual a
função da touca de cetim? João Gabriel Nunes, médico tricologista
membro da Sociedade
Brasileira do Cabelo, explica que “a touca de cetim se tornou um item
de grande valia durante
o sono porque ajuda a
manter a hidratação dos
fios e evitar o frizz”.
“O atrito com a fronha
de algodão pode propiciar a abertura das cutículas dos fios, o que favorece o ressecamento,
opacidade e o embaraçamento do cabelo”, explica o profissional, em
entrevista para o UOL.

A touca de cetim se tornou um item
de grande valia durante o sono porque
ajuda a manter a hidratação dos fios e
evitar o frizz
JOÃO GABRIEL NUNES
médico tricologista

Assim como visto no
reality show global, o
tricologista afirma que
a touca pode ser usada
em todos os tipos de cabelos. “Porém, as pessoas com cabelos finos
ou cacheados acabam
se beneficiando ainda
mais devido à maior
fragilidade e tendência
a frizz que esses tipos
de fios já possuem
Nunes explica os problemas mais comuns
dos diferentes tipos de
madeixas e o efeito do
acessório em cada um:
“Um cabelo liso fino,
por ser mais frágil, possui maior tendência
a quebrar. Já o cabelo

crespo ou cacheado,
possui maior tendência ao embaraço e ao
frizz persistente”. “A
touca de cetim ajuda a
evitar essas situações,
preservando a umidade, selando as cutículas
e, consequentemente,
propiciando
cabelos
mais soltos, com brilho
e resistentes
“A touca mantém a finalização feita antes de
dormir para não precisar acordar muito cedo
para arrumar o cabelo.
No cabelo liso, pode
fazer escova, prancha
ou babyliss que a touca
mantém os fios alinhados”, explica a especia-

NA ONDA | Jade Picon também aderiu ao acessório para proteger seus cabelos lisos

MODINHA | Brunna Gonçalves que tem laces - um tipo de aplique - usa touca de cetim

lista em beleza Melissa
Paladino.
“Com os cabelos crespos e cacheados também: a touca mantém a
forma dos cachos e evita
que a pessoa gaste mui-

O acessório pode ser
usado em todos os
tipos de cabelo, diz
especialista
to tempo de manhã. No
máximo, basta borrifar
um pouco de água ou
leave-in para o day after
da lavagem”, diz.
Apesar de ser recomendada para todos
os tipos de cabelos,
não são todas as pessoas que se adaptam
bem à touca de cetim.
Isso porque, durante
o uso do acessório, a
área coberta fica menos arejada, o que pode
contribuir para o desenvolvimento de alterações cutâneas.
Geisa Costa, médica
especialista em dermatologia alerta: “Existe o
risco de trazer doenças
se a pessoa já tiver predisposição a dermatite

seborreica ou estiver
com uma afecção no
couro cabeludo. Nesse caso, o uso da touca
pode prejudicar e aumentar essa afecção”.
A dermatologista indica que essas pessoas
troquem a touca por
uma fronha de cetim.
A touca de cetim requer alguns cuidados
que devem ser seguidos
por todos para manter
os fios fortes e saudáveis e não prejudicar o
couro cabeludo. Geisa
Costa frisa: “É imprescindível que a touca
não seja usada com cabelos úmidos”, diz.
“Não basta lavar o
cabelo e secar o comprimento dos fios com

secador, porque o couro
cabeludo é uma ‘esponja’ e leva seis horas pra
secar. Então para usar
a touca, você precisa
secar o cabelo até seis
horas antes de dormir”,
alerta.
É necessário também
cuidar adequadamente
da touca. “Ela deve ser
lavada semanalmente
e deve secar sob luz solar intensa para matar
todos os fungos e bactérias. O melhor é ter
duas toucas para que,
enquanto uma está sendo lavada e esterilizada
ao sol, a outra esteja em
uso. E nunca guardar
em lugar úmido e abafado - ou seja: o banheiro
não é o lugar ideal.

A touca mantém a finalização
feita antes de dormir para não precisar
acordar muito cedo para arrumar o
cabelo. Pode fazer escova, prancha ou
babyliss que a touca mantém os fios
alinhados .
MELISSA PALADINO
especialista em beleza
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oscar@quiroga.net

ÁRIES | 21/3 a 20/4
Para voar, é preciso ter
também um chão firme
sob seus pés, de modo
a poder decolar. Procure se lançar às
novas aventuras, mas também procure organizar e consolidar tudo que seja
imprescindível para sua segurança.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Aquilo que você quer
porque quer, mais por
teimosia do que por
desejo mesmo, poderá ser obtido e
conquistado, mas seria interessante
você avaliar o real preço desse movimento, que pode complicar bastante
sua vida.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
Tomar iniciativas é
interessante, porém,
não qualquer uma, porque agir por
agir, só para se livrar da ansiedade, é
uma atitude contraproducente. Antes
de tomar iniciativas, procure analisar
melhor o cenário.

TOURO | 21/4 a 20/5
Enquanto você continuar
respirando entre o céu e
a terra, você continuará,
também, tentando conquistar novos
territórios. A luta é incessante, por
isso, evite se iludir com que seu destino seja descansar e nada além.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Um dia as coisas
terminam, e sua alma
tem nessas finalizações
a oportunidade de rever o quanto se
desgastou em angústias desnecessárias, imaginando que a tristeza não
teria fim. Tem fim sim, e você vive
isso agora.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Se você expressar com
clareza e transparência suas motivações e intenções,
isso trará atenção demais e seus
movimentos serão tumultuados pelos
palpites que as pessoas irão dar.
Procure usar mais discrição.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
As interferências que
sua alma percebe não
são intencionalmente malignas, são resultado de as
pessoas não terem consciência clara
de suas necessidades, além de pensarem mais nelas do que nos outros.
Algo comum.

LIBRA | 23/9 a 22/10
A sinceridade, por piores
que sejam os resultados
dela, será sua proteção,
porque se você se enrolar em discursos tangenciais, evitando o confronto,
o que acontecerá é você ver sua alma
enrolada em assuntos complicados.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Enquanto o mundo continuar a produzir tumultos,
mais e mais as pessoas
se encerrarão em si mesmas, perdendo de vista o que de mais rico existe
entre elas, que são as conexões e os
contatos. Evite seguir por essa via.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Vai dar tempo para fazer
tudo e ainda sobrar para
se dedicar ao seu conforto e segurança. Vai dar tempo, apesar de a ansiedade insistir em soprar
em seu ouvido que não será possível
dar conta de todas as tarefas.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Respire fundo antes de
se precipitar a tomar
atitudes que pareceriam surgir em
nome de sua segurança, mas que, muito provavelmente, trariam resultados
contraproducentes. Procure manter a
cabeça no lugar e agir com juízo.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Aqui e agora as coisas
se complicam, mas não
para derrubar você, e
sim para que você demonstre sua
capacidade e destreza, driblando os
problemas e acertando nos alvos que
signifiquem avanço. Em frente, o jogo
continua.

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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GRATUITO

Aulas para
quem quer
dançar balé

TV Tudo
Equipe
A primeira telessérie nacional da HBO Max, a ser
gravada este ano, será criada e escrita por Raphael
Montes e já tem outros nomes definidos.
Mariana Torres, Victor
Atherino e Manuela Cantuária serão os colaboradores,
Carla Madeira, a pesquisadora e Joana Jabace fará a
direção.

Oficinas para crianças e
adolescentes começam
dia 8 de fevereiro

Data hoje
A Globo ainda não entra em detalhes, mas as mudanças na suas manhãs irão ocorrer só no começo de agosto.
Por enquanto, vai seguir tudo como está.

Nem tanto
Quando se fala em mudanças nas manhãs da Globo,
de verdade mesmo, tudo deve se resumir a uma só: saída
de Fátima Bernardes.
O “Mais Você”, com a Ana Maria Braga vai continuar,
e o “Encontro” também, mas com outra apresentadora.
Ou apresentadores: há chance de ser mais de um ou mais
uma. Ou um casal.
Divulgação

Mundo mudou
Diante do noticiário que o
craque Endrick, do Palmeiras, com 15 anos está de namoro com uma moça de 21,
falando com a coluna, Neto,
da Band, disse que para ele a
surpresa é zero.
Que nos jogos sub-15, sub13..., essa já é uma loucura
completa.
DANÇA | Podem participar das oficinas gratuitas crianças e adolescentes de 3 a 12 anos
DA REDAÇÃO
AMERICANA

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana inicia, no dia 8
de fevereiro, oficinas
de balé para crianças e
adolescentes de 3 a 12
anos. A atividade será
oferecida em parceria
com o Projeto Dança
Criança, da professora
Thaissa Avancini.
Serão formadas turmas reduzidas de 20
pessoas para evitar aglo-

merações e, assim, respeitar os protocolos sanitários. As aulas serão

As inscrições devem
ser feitas no site
da Prefeitura de
Americana
ministradas às terças e
quintas para turmas de 3
a 5 anos (das 9h às 10h),
de 5 a 7 anos (das 10h às

11h), de 8 a 10 anos (das
15h às 16h) e de 10 a 12
anos (das 16h às 17h).
Haverá, ainda, duas
turmas aos sábados: de
8 a 12 anos (das 10h às
11h e das 11h às 12h).
As inscrições já estão
abertas e podem ser realizadas pelo site da Prefeitura de Americana,
na página da Secretaria
de Cultura.
O link para a inscrição ficará disponível
até que as vagas sejam
preenchidas.

Nova temporada
A Netflix já está com tudo
pronto para disparar as filmagens da segunda temporada de “Cidade Invisível”,
série de Carlos Saldanha
protagonizada por Marco
Pigossi.
O primeiro episódio leva o
título de “A Lenda de Eric”.

Coelhadas
A “Turma da Mônica” vai
virar série no Globoplay com
o mesmo diretor, Daniel Rezende, e elenco dos filmes,
no caso, Giulia Benite, Kevin
Vechiatto, Laura Rauseo e
Gabriel Moreira.
A produção contará com
várias participações especiais. Mariana Ximenes,
por exemplo, já confirmou
presença.

Quase lá
Depois de um pequeno
atraso, a direção da Band
entende que até meados
de fevereiro o Teatro Itália já
estará em condições de ser
utilizado.
Ontem, foram colocados
os carpetes e, na semana
que vem, móveis e equipamentos, som e luz.

Por outra
A Band ainda não tem
um calendário estabelecido para os estúdios da Vera
Cruz. Por enquanto, só o
“MasterCheff”
Assim como o interesse de
algumas produtoras de conteúdo, como Netflix, Formata e Endemol, em reservar
algumas datas.

Fátima Bernardes

Bate – Rebate
· Xande de Pilares e Solange Almeida gravaram o
“Churrascão do Faustão”
que vai ao ar, na Band, nesta sexta-feira...
· ... Ontem, recuperado,
Fausto Silva gravou mais
dois programas. Tirando o
atraso...
· ... O problema é que a Covid continua desfalcando a
sua produção.
· A transmissão de Flamengo e Portuguesa na
Record registrou um crescimento de 82% na faixa
de horário, 21h25 às 23h36.
Deu 11 de média é share de
19.
· Na terça que vem, dia 2,
19h55, o Discovery Home
& Health estreia “Troca de
Esposas”, formato apresentado por Ticiane Pinheiro na
Record...
· ... No total, serão 11 episódios — em quatro deles, os
maridos que trocam de lar.
· Via Ageimagem, Guto
Abranches se prepara para

estrear um quadro de economia no SBT News.
· Problemas com edição
dos capítulos à parte, Marieta Severo, Andreia Horta
e Andréa Beltrão tomaram
conta de “Um Lugar ao Sol”...
· ... Em compensação,
Alinne Moraes e Cauã Reymond já fizeram trabalhos
melhores. Só uma opinião.
· A propósito das novelas
da Globo, “Cara & Coragem”
teve seu início de trabalhos
adiado por conta dos riscos
a contaminação.

C´est fini
“Insânia”, série brasileira
da Star Plus, de suspense
e terror psicológico, está
estreando em mais de 60
países. Um trabalho que
merece a melhor das atenções. Em seu elenco nomes
como Carol Castro, Rafaela
Mandelli, Eucir de Souza,
Bella Camero, Rafael Losso
e Thomas Aquino.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

