
Marco Antônio Barion, o “Russo”, de 52 anos, é executado dentro de seu carro, quando deixava o condomínio 
onde residia, no bairro Marajoara; câmera flagra atirador descendo de um Uno e emboscando a vítima a tiros P3
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EXECUÇÃO  | Marcas de tiro no carro em que o secretário Marco Barion, o Russo (destaque), foi morto

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan 
(PV), protocolou na Câmara um projeto de lei que estabele-
ce a cobrança da TMRS (Taxa de Manejo de Resíduos Sóli-
dos), a “taxa do lixo”. A cobrança será feita em atendimen-
to ao novo Marco de Saneamento (Lei Federal nº 14.026), 
sancionado em julho do ano passado. Os valores da taxa, 
que depende de aprovação do Legislativo, ainda não estão 
definidos.

Projeto prevê cobrança de 
taxa de lixo em Santa Bárbara

Cidades04

Sumaré vai 
reativar zona 
azul a partir de 
segunda-feira

Cidades06

Vacinação sem 
agendamento 
é suspensa 
em Americana

Cidades07

Mauro Horita/Folhapress

ALÍVIO | Luciano comemora após marcar na vitória do São Paulo 

São Paulo
vence e se 
livra do Z-4
No Morumbi, time 
de Rogério Ceni faz 
a lição de casa, bate 
o Juventude por 
3 a 1 e afasta de 
vez qualquer chance 
de rebaixamento 
no Brasileirão

Esportes14

Cidades06

A Acia (Associação Comer-
cial e Industrial de America-
na) abre nesta terça-feira (7) 
a campanha “Faça o Natal 
Acontecer!”, alusiva ao fim de 
ano. Serão 17 dias de ativida-
des diversas, no Centro e nas 
distritais, buscando atrair o 
consumidor para os corredo-
res comerciais de Americana. 
A abertura está marcada pa-
ra 19h, em frente à sede da 
Acia, com uma carreata se-
guindo o trenó do Papai Noel 
e trio elétrico com a Orques-
tra Sinfônica de Americana 
e Orquestra de Violeiras de 
Santa Bárbara. Também nes-
ta terça começa o horário es-
pecial ampliado no comércio.

Acia abre hoje
campanha de 
final de ano

Divulgação
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Pancadas de 
chuva

CLIMA NA RMC

Eu não tomei 
vacina. 
Alguém vai me 
demitir por 
causa disso?

JAIR BOLSONARO 
Presidente, ao voltar a 
criticar a obrigatoriedade da 
vacinação contra a Covid-19
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Dirce Romano Linardi
Faleceu ontem, aos 97 anos. Era viúva de José Linardi. Foi 

sepultada no Cemitério Campo da Ressurreição.
(Funerária Araújo-Orsola)

CAMPANHA |  Guardas distribuem panfletos a motoristas na Avenida Brasil, 
nesta segunda, dentro da programação dos “16 dias de ativismo pelo fim da 
violência contra mulheres e meninas”, da Secretaria de Assistência Social.

IMAGEM DO DIA

Rituais de dor e de esperança Startups e os ecossistemas 
do empreendedorismo 

Já acompanhei aconte-
cimentos tristes na vida de 
pessoas amigas. A maioria 
dos que me leem, creio, 
sabe do que falo quando 
refiro acontecimentos tris-
tes. Às vezes alguém tem a 
existência como que atro-
pelada, fica sem orientação. 
Os afetos ficam oprimidos, 
como se as referências se 
invalidassem. São as mar-
cas da presença da falta, só 
sarada pela vivência do luto.

Nesses momentos, até 
para dizer uma palavra de 
conforto, deve-se respeito-
samente atentar ao modo 
como cada um transita das 
suas fatalidades à sua bus-
ca de restabelecimento. A 
estrutura psíquica, a base 
cultural, a formação inte-
lectual, a ideologia subja-
cente à sociabilização de 
uma pessoa sempre estarão 
presentes em cada instante 
dela, inclusive nos desgra-
çados. Os modos de cum-
prir o luto de uma tragédia 
não são iguais para todos, 
nem tampouco os de rece-
ber solidariedade. A traves-
sia de um acontecimento 
ruim e seus desdobramen-
tos e implicações têm um 
componente de emoção 
muito particular, mas mui-
tas vezes estão previstas ce-
rimônias sociais tão fortes 

Muitos pensam que as 
empresas prosperam do 
dia para a noite ou que são 
produto de um esforço 
exclusivo e pessoal de um 
líder carismático. Muitos, 
ao verem empresas des-
pontarem como startups 
e unicórnios, pensam em 
milagres ou pessoas real-
mente ungidas por uma 
força ou poder excepcio-
nal. Mas o milagre não 
existe como regra e sim 
como exceção.

Empreendedores de 
sucesso são pessoas que 
antes de tudo se tornam 
vulneráveis, pois precisam 
aprender rápido e sempre. 
Empresas e empreende-
dores erram e acertam no 
decorrer de uma jornada 
de dedicação aos negó-
cios. Observo que todas 
estas pessoas são o sub-
produto de um ciclo re-
corrente de autoestímulo, 
vencendo a si mesmas e à 
ilusão de que podem fazer 
por si só.

No começo é meio as-
sim: acreditamos que 
podemos fazer acontecer 
– um ser que oscila entre 
o teimoso e o esperançoso 
e até destemido. Algumas 
vezes vem um lampejo 
que faz acelerar o coração 
– impulsionado por algum 
medo – que logo é jogado 
de lado numa tentativa de 
blindar-se para não ser pa-
ralisado.

Assim o empreendedor 
adquire anticorpos contra 
as dificuldades do dia a 
dia. Mas para ter sucesso 
é preciso mais que resi-
liência, é preciso se inserir 
num todo, muito maior 
do que podemos alcançar 
com um gesto de bravura 
individual.

LÉO ROSA DE ANDRADE
CLAUDIA M. NOGUEIRADOUTOR EM DIREITO,

PSICANALISTA E JORNALISTA FUNDADORA DA OFICINA
DE VALOR

que o sujeito se vê obrigado, 
mesmo a contragosto, a ex-
por-se a elas.

Nessas exposições ocor-
rem eventuais gestos ca-
rinhosos, mas também se 
padece da interpelação in-
conveniente procedimen-
tos que menos amenizam 
e mais fazem prolongar a 
dor. Rituais de despedida 
ajuntam pessoas amigas, 
mas abrem espaço para hi-
pocrisias, histerias religio-
sas, oportunismo de quem 
espera pela vulnerabilidade 
de alguém para angariar 
vantagem. Quando quem 
sofre estende demasiada-
mente a passagem do so-

frimento, penso, o faz com 
propósito purgatório. No 
alongado arrastamento da 
própria “sofrência”, se en-
frentaria com a tragédia que 
o\a alcançou, se resolveria 
com ela, expurgaria dores, 
rancores, culpas. Creio que 
cultivar uma dor por ex-
cessivo tempo pode até ser 
exercício inconsciente de 
vingança inadmissível.

Os rituais, portanto, te-
riam uma utilidade, porque 
conduziriam o ser que sofre 
e lhe forneceriam meios 
para superação. Seja se 
acusando e se perdoando, 
seja culpando, odiando e 
desculpando pessoas ou 
circunstâncias, haveria um 
processo de remissão con-

sigo e com o mundo. Ao 
fim de tudo a pessoa seria 
a mesma, mas seria outra, 
pois renascida para a vida.

Pode ser que seja assim. 
Mas é bom lembrar que es-
ses cerimoniais são anterio-
res às religiões organizadas 
como centro de poder. Re-
ligiões são leituras e expli-
cações mágicas do mundo, 
apenas que assumidas por 
poderosos estabelecidos. 
Leituras e explicações má-
gicas espontâneas, quando 
capturadas e manipuladas 
por religiões, convertem-se 
em instrumento de poder.

Não estou seguro, pois, 
que esses ritos cumpram 
suas funções primitivas de 
passagem. Penso que aca-
baram apropriados pelas 
religiões e restaram como 
formalidades de poder a se 
cumprir, a elas se subme-
tendo. Afinal, são um con-
junto de protocolos dados 
que se devem observar. 
Raramente alguém decide 
sobre os atos que cumpre.

Primitivamente se fes-
tejava a época do plantio, 
o momento da colheita, 
a entrada das estações, as 
posições do sol, o equi-
nócio, o solstício. Hoje se 
festeja o calendário. Bem, 
o réveillon é ocasião que 
combina crendices, comi-
lança, bebedeira. Famílias 
se reúnem, namorados se 
declaram, crianças gritam, 
adultos fogueteiam. Veste 
branca, pedidos a divinda-
des. Esperança. Muita espe-
rança de muitas coisas que 
esperança não vai resolver. 
Dia seguinte retorna a or-
dem regular da vida: algu-
mas dores, pouca incredu-
lidade, muito ritual.

Os modos de cumprir 
o luto de uma 

tragédia não são 
iguais para todos

É neste processo meio 
heroico e meio solitário 
que surgiram os ecossis-
temas de empreendedo-
rismo na minha vida – um 
tipo de medicamento 
que aumenta em muito 
as imunidades dos em-
preendedores.  Eles pro-
porcionam elementos 
inter-relacionados que 
estimulam negócios, dão 
acesso a processos de 
validação de ideias e pro-
dutos, captação de novos 
clientes (com cabeça ino-
vadora), sinergias, as quais 
podem culminar em aces-
so a capital. Em 2018, pas-
sei a considerar algumas 
coisas importantes para 
a jornada de crescimento 
que queria conferir aos 
negócios. A partir deste es-
tímulo descobri um ecos-
sistema ao qual passamos 
a dedicar nossos esforços: 
100 Open Startups, Ino-
vabra, Sebrae e Distrito. 
Como nossa vida mudou 
depois disso! Alavanca-
mos nossas potencialida-
des e olhamos de frente 
para as nossas limitações. 
Queria compartilhar aqui 
o que descobrimos nessa 
nova fase:

Acesso às corporações 
que apresentam suas do-
res em busca de soluções 
inovadoras; Um caminho 
seguro para que grandes 
empresas abram as por-
tas para as menores; Um 
manancial de oportuni-
dades de aprendizado e 
mentoria. Acesso a um 
hub de mentores e conse-
lheiros; Direcionamento 
para busca de capital certo 
para a fase certa. Acesso a 
investidores com temas e 
apetites diversos; Acesso 
a outros empreendedores 
que compartilham solu-
ções e prestação de ser-
viços entre si. Acrescento 
que nos deparamos com 
algo nada peculiar: somos 
uma empresa liderada e 
fundada por mulheres. 
Segundo um levantamen-
to da Distrito, apenas 5% 
das empresas têm exclusi-
vamente mulheres como 
fundadoras.
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Ex-presidente do PT de Americana, Marco Barion, o “Russo”, saía de condomínio quando foi assassinado a tiros

Secretário é executado em N.Odessa
VIOLÊNCIA

O secretário de Gover-
no da Prefeitura de Nova 
Odessa, Marco Antônio Ba-
rion, o “Russo”, de 52 anos, 
foi assassinado a tiros na 
manhã desta segunda-feira 
(6), dentro de seu carro, em 
frente a um condomínio no 
bairro Marajoara, em Nova 
Odessa. Ao menos treze ti-
ros foram identificados.

Russo é ex-presidente do 
PT (Partido dos Trabalha-
dores) de Americana e mo-
rava em um condomínio 
desde que assumiu o cargo 
de secretário de Governo 
na gestão do prefeito Cláu-
dio José Schooder, o Leiti-
nho (PSD).

Cientista social, Russo foi 
assessor do ex-deputado 
Antonio Mentor (PT), do 
ex-deputado José Mentor 
(PT) e do vereador novao-
dessense Professor Antonio 
(PSD).

O velório deve ser reali-
zado no Paço Municipal de 
Nova Odessa durante o dia 
nesta terça-feira. 

EXECUÇÃO
O homicídio ocorreu por 

volta das 7h40 a 50 metros 
da portaria do Condomínio 
Terra Brasil, entre as ruas 
Guilherme Klavin e Rute 
Klavin Grikis, logo depois 
que o secretário saiu com 
seu carro.

Câmeras de segurança 
em um comércio diante 
do local flagraram o assas-

sinato. As imagens mos-
tram um Fiat Uno, branco, 
estacionado perto do local 
do crime, aparentemente à 
espera da vítima. Quando 
o carro com o secretário 
se aproximou, o Uno atra-
vessou na frente do veí-
culo, impedindo a passa-
gem. Um homem desceu 
do Uno já atirando contra 
Russo, que sequer teve 
tempo de qualquer reação. 
Após disparar várias vezes, 
o atirador entrou nova-
mente no banco do passa-
geiro do Uno e o carro saiu 
em disparada.

Russo foi baleado várias 
vezes no tórax e na cabeça.

A Polícia Civil investiga a 
motivação do crime. Até o 
fechamento desta edição, 
ninguém havia sido preso.

Devido ao assassinato, a 
prefeitura suspendeu on-
tem o expediente da ad-
ministração. Além disso, 
a programação de Natal 
marcada para ontem à noi-
te também foi cancelada.

A Executiva estadual 
do PT emitiu nota sobre a 
morte: “O PT lamenta pro-
fundamente a morte do 
companheiro Marco Antô-
nio Barion, o Marco Russo, 
vítima de assassinato, na 
cidade de Nova Odessa. 
Estendemos à família do 
companheiro toda nossa 
solidariedade diante dessa 
tragédia, além de esperar-
mos dedicação e celerida-
de das forças de segurança 
pública na resolução deste 
crime”, diz a nota.

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

EMBOSCADA | Atirador desceu de um Uno, efetuou disparos contra carro em que estava Russo (destaque) e fugiu

LUTO | Prefeito Leitinho lamentou morte do amigo (dir.) 

Lideranças políticas na região lamentam perda
Lideranças políticas 

de toda a região lamen-
taram o assassinato de 
Marco Antônio Barion, o 
Russo, secretário de Go-
verno de Nova Odessa. O 
prefeito da cidade, Cláu-
dio Schooder, o Leitinho 
(PSD), postou que perdeu 
seu “braço direito”.

“É com muita dor no 
coração que recebi a no-
tícia da morte do meu 
amigo, do meu irmão 
Marco Barion, o Russo, 
meu braço direito na ad-
ministração, um homem 
que dedicou a vida toda 
à Política com “P” maiús-
culo, aquela que procura 
melhorar a vida da po-
pulação, principalmente 
dos mais pobres, como 
eu também acredito. Es-
tou arrasado. Quero dei-
xar meu abraço e todo o 
apoio de Nova Odessa à 
Talita e ao pequeno Hei-

tor, que perderam o mari-
do, o pai. Meu irmão, Rus-
so, você vai estar sempre 
em nossas preces e em 
nossos corações. Vai com 
Deus”, disse o prefeito.

O presidente da Câma-
ra de Nova Odessa, Elvis 
Garcia, o “Pelé”, em nome 
dos demais vereadores e 
servidores da Casa, mani-
festou pesar.

“Um crime que cho-
ca toda a cidade e causa 
grande comoção. Nova 
Odessa é uma cidade pa-
cata e jamais imaginamos 
que algo assim pudesse 
acontecer aqui. Estamos 
realmente sem palavras”, 
disse o presidente.

Além de Pelé, outras 
lideranças políticas da 
região manifestaram la-
mento e classificaram 
como “bárbaro” o assas-
sinato. “Nosso mandato 
está consternado com a 

notícia do assassinado 
do companheiro Marco 
Russo, importante lide-
rança do Partido dos Tra-
balhadores em Ameri-
cana e região. Deixamos 
aqui nossa solidariedade 
aos familiares, amigos e 
a toda militância do PT 
que hoje perde um gran-
de companheiro. Espe-
ramos que as forças de 
segurança pública pos-
sam identificar e punir 
os responsáveis por esse 
crime bárbaro”, disse a 
vereadora de Americana, 
Professora Juliana (PT).

“Foram anos dedica-
dos ao serviço público 
em diversas cidades da 
região, sempre atuando 
com muita dedicação. 
Que Deus conforte o 
coração de toda família 
neste momento de enor-
me tristeza. Recebam os 
nossos mais sinceros sen-

timentos”, disse o prefeito 
de Sumaré, Luiz Dalben 
(Cidadania). “Expresso 
nossas condolências e so-
lidariedade aos familiares 
e amigos! Que Deus este-
ja com todos nesse difícil 
momento dos corações 
em luto”, pontuou o de-
putado estadual Dirceu 
Dalben (PL).

“Com grande tristeza 
recebi a informação sobre 
o assassinato do secre-
tário de Governo da Pre-
feitura de Nova Odessa, 
Marco Antonio Barion, o 
amigo Russo. No passa-
do, assim como eu, fize-
mos parte da mesma sigla 
partidária. Expresso meu 
pesar e solidariedade aos 
familiares e amigos e que 
Deus possa confortar o 
coração de todos neste 
momento de luto”, disse 
o prefeito de Hortolândia, 
Zezé Gomes (PL).           | DR

Fotos: Divulgação

‘Ouvi gritos de mataram’
O secretário de Go-

verno de Nova Odessa, 
Marco Antônio Barion, 
o Russo, de 52 anos, 
assassinado a tiros na 
manhã desta segun-
da-feira (6), foi morto 
a cerca de 50 metros 
da portaria do con-
domínio Terra Brasil, 
onde morava no bairro 
Marajoara, em Nova 
Odessa

O ex-vereador Ân-
gelo Roberto Réstio, o 
Nenê Réstio, mora no 
mesmo condomínio 
de Russo, e relatou que 
ouviu disparos por vol-
ta das 7h40. Ele foi o 
primeiro a identificar o 
carro de Russo e o cor-
po do secretário deita-
do no veículo.

“Moro na torre para-
lela do Russo, eu esta-
va no computador por 
volta de 7h40 e ouvi 
alguns tiros fracos e na 
sequência tiros fortes, 
a suspeita é que usa-
ram duas armas, uma 
menos potente e outra 
mais potente, e ouvi di-

zendo ‘mataram, mata-
ram’. Troquei de roupa, 
desci e vi a viatura che-
gando. Aí vi ele deitado 
dentro do carro dele, 
bem na esquina do 
condomínio, a cerca de 
50 metros da portaria. 
Ali ele já iria virar pra 
pegar a Avenida Brasil”, 
relatou Nenê Réstio.

“Tentei avisar o pre-
feito e o vice-prefeito 
que era o Russo, mas 
como não consegui 
falar, então postei nas 
redes sociais para avi-
sar”, disse.

O assassinato ocor-
reu entre as ruas Gui-
lherme Klavin e Rute 
Klavin Grikis. A suspei-
ta é que homens em 
um veículo efetuaram 
diversos disparos con-
tra o carro do secretá-
rio e fugiram.

Os assassinos do se-
cretário de Governo 
estavam encapuzados 
em um veículo e um 
deles chegou a descer 
do carro, segundo a Po-
lícia Militar.                 | DR

CRIME | Polícia cerca local onde secretário foi morto 
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AUDIÊNCIA DO LIXO

AUDIÊNCIA DO LIXO (2)

O PREÇO DA ÁGUA

BILHETERIA DO PARQUE

DALBEN MEMBRO DA CPI

A Câmara de Americana realiza nesta terça-feira (7), 
a partir das 19h, a segunda audiência pública para 
debater o projeto de emenda à Lei Orgânica, de autoria 
do vereador Gualter Amado (Republicanos), que proíbe 
a destinação de resíduos sólidos de outras cidades a 
aterros sanitários instalados em Americana. A Câmara já 
havia realizado uma audiência sobre o tema no mês de 
outubro. Após a segunda reunião pública, o projeto será 
discutido e votado pelos vereadores em sessão extraor-
dinária a ser agendada pela Câmara. a Lei Orgânica foi 
alterada em 2019 permitindo a destinação desses resí-
duos atendendo a um pedido da empresa responsável 
pelo aterro sanitário instalado na região do Pós-Represa.

Para subsidiar seu posicionamento a respeito da lei que 
prevê proibir lixo de fora, a vereadora Professora Juliana (PT) 
realizou nesta segunda-feira (6) uma vistoria no aterro sani-
tário na região do pós-Represa (foto). A petista foi conhecer 
a estrutura e buscar mais detalhes sobre o funcionamento 
do aterro.  “Teremos nesta terça-feira (7) uma importante 
audiência pública para debater esse projeto e os impactos 
do recebimento de resíduos de outros municípios no aterro, 
então nossa visita ao local também foi importante no sen-
tido de conhecer detalhadamente o trabalho desenvolvido 
lá”, disse a vereadora.

Ainda em Americana, o vereador Lucas Leoncine (PSDB) 
protocolou na Câmara um requerimento pedindo informações 
ao DAE sobre a metragem cúbica mínima e os valores mínimos 
cobrados de residências, comércios e indústrias da cidade. O 
questionamento surgiu após reunião do parlamentar com 
membros do Departamento de Imobiliárias e Administradoras 
de Condomínio da Acia. “Segundo eles, o valor mínimo está 
sendo cobrado de forma equivocada, pois existem construções 
e imóveis que não atingem sequer a metade do mínimo do 
metro cúbico por hora estipulado pelo DAE. Desta forma, vários 
contribuintes estão pagando uma quantidade de consumo 
que não utilizam, ou seja, pagando uma conta que, mesmo na 
metragem mínima, não foi utilizada”, aponta Leoncine, que 
pretende esclarecer a situação.

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na Câmara de 
Americana um requerimento em que pede informações do 
Poder Executivo sobre arrecadação e destinação de recursos 
obtidos e direcionados ao Parque Ecológico Municipal de Ameri-
cana. O parlamentar explica que a intenção do requerimento 
é fiscalizar a execução orçamentária do zoológico e também 
acompanhar quais melhorias estão sendo feitas.

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL - Sumaré) é membro 
titular da CPI instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo para apurar benefícios fiscais concedidos pelo es-
tado a empresas e instituições entre os anos de 2008 e 2018. As 
isenções teriam resultado na renúncia de receitas no total de R$ 
115,5 bilhões, de acordo com o Requerimento 294/19, que criou 
a comissão. “A CPI vai apurar se houve alguma irregularidade na 
concessão desses benefícios fiscais e se houve prejuízo para a 
população”, afirmou Dirceu Dalben. Na última quarta-feira, dia 
1º de dezembro, os membros da comissão elegeram presiden-
te e vice-presidente – deputados Paulo Fiorilo (PT) e Edmir 
Chedid (DEM), respectivamente. A previsão de conclusão da CPI 
é até o fim do primeiro trimestre de 2022.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Projeto de lei que institui a cobrança é enviado pelo prefeito à Câmara

SB deve cobrar taxa do 
lixo a partir de janeiro

O prefeito de Santa Bár-
bara d’Oeste, Rafael Pio-
vezan (PV), protocolou 
na última sexta-feira (3) 
o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 17/2021, que 
estabelece a cobrança da 
TMRS (Taxa de Manejo 
de Resíduos Sólidos), a 
“taxa do lixo”. A cobrança 
será feita em em atendi-
mento ao novo Marco de 
Saneamento (Lei Federal 
nº 14.026), sancionado 
em julho do ano passado.

Pela determinação, os 
prefeitos são obrigados a 
encaminhar a proposta 
da cobrança para apre-
ciação das Câmaras de 
vereadores. Se aprovado, 
o valor começa a ser pago 
a partir de janeiro do ano 
que vem, mas ainda não 
há valores definidos.

De acordo com o pro-
jeto, o contribuinte da 
TMRS é o proprietário, 
possuidor ou titular do 
domínio útil de unidade 
imobiliária autônoma 
de qualquer categoria de 
uso, edificada ou não, lin-
deira à via ou logradouro 

público, onde houver dis-
ponibilidade do serviço 
e que gerar até 200 litros 
por dia de resíduos.

O cálculo do tributo leva 
em consideração tanto as 
características dos imó-
veis, quanto a região em 
que estão localizados e a 
situação socioeconômica 
dos proprietários.

Imóveis residenciais e 
comerciais classificados 
como precários são isen-
tos da taxa. 

Já casas, apartamentos, 
comércios e indústrias de 

padrão popular teriam de 
pagar 75% do valor total.  

O Executivo subsidiará 
40% do custo do servi-
ço e o valor residual de 
60% será rateado entre 
as unidades imobiliárias 
autônomas, ressalvada a 
respectiva cobrança de 
imóveis não ocupados, 
identificados como lote 
ou terreno no cadastro 
municipal e que não con-
tenham ligação para o 
fornecimento de água e 
coleta de esgoto.

“A taxa do lixo é inad-

missível,  ainda mais na 
situação em que vivemos 
hoje, com o povo passan-
do fome e com altos índi-
ces de desemprego. Pela 
lei, o prefeito é obrigado a 
encaminhar o projeto. Se 
não fizer, corre o risco de 
incorrer em improbidade 
administrativa, mas nós 
vereadores podemos vo-
tar não e eu sou contra”, 
afirma o vereador Carlos 
Fontes (PSL), que vem 
criticando a proposta em 
sessões da Câmara.

Segundo prevê o novo 
Marco do Saneamento, 
o TMRS é destinado ao 
custeio das atividades 
administrativas de geren-
ciamento e operacionais 
de coleta, triagem e des-
tinação final, ambien-
talmente adequada, de 
resíduos domiciliares ou 
equiparados.

A taxa é calculada 
anualmente, com base 
VBR (Valor Básico de Re-
ferência), corresponden-
te ao custo econômico 
anual dos serviços, so-
bre o qual será aplicado 
o IPCS (Índice de Parti-
cipação no Custeio dos 
Serviços).

ECONOMIA
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COLETA DO LIXO | Cobrança é exigida pelo Marco Legal 
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SANTA BÁRBARA

Piovezan pede aval para
emprestar R$ 15 milhões

O prefeito de Santa 
Bárbara d’Oeste, Rafael 
Piovezan (PV), proto-
colou na sexta-feira 
(3) o Projeto de Lei nº 
265/2021, que autori-
za o Poder Executivo a 
contratar operação de 
crédito de até R$ 15 mi-
lhões na Caixa Econô-
mica Federal (CEF), por 
meio do Finisa (Progra-
ma de Financiamento à 
infraestrutura e Sanea-
mento).

Na Exposição de Mo-
tivos da propositura, o 
chefe do Executivo in-
forma que os recursos 
pleiteados serão desti-
nados principalmente 
à execução de obras de 
recapeamento asfáltico, 
mobilidade urbana e 
drenagem e à aquisição 
de máquinas e equipa-
mentos para o municí-
pio, entre outros, tendo 
em vista a necessidade 

de melhorias e manu-
tenção de vias urbanas 
e rurais da cidade.

Segundo Piovezan, 
este financiamento 
apresenta excelentes 
condições financeiras, 
com prazo de pagamen-
to de 120 meses, sendo 
24 meses de carência e 
96 de amortização.

A taxa de juros estipu-
lada é de 4,36% ao ano e 
a garantia apresentada 
será vincular as cotas de 
repartição constitucio-
nal do ICMS (Imposto 
Sobre a Circulação de 
Mercadoria e Serviços) 
e/ou do FPM (Fundo de 
Participação dos Mu-
nicípios), até o limite 
suficiente para o paga-
mento das prestações 
e demais encargos de-
correntes deste projeto 
de lei.

Americana aprovou 
há dois meses um finan-
ciamento semelhante, 
também pelo Finisa, no 
valor de R$ 25 milhões.

DA REDAÇÃO
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DÍVIDAS

Refis prossegue em SB 
até 23 de dezembro

O atendimento do pro-
grama de refinanciamen-
to de dívidas municipais 
(Refis 2021) segue até o 
dia 23 de dezembro em 
Santa Bárbara d’Oeste. 
O programa oferece des-
conto de 100% para juros 
e multas em caso de pa-
gamento à vista. 

Os débitos também 
poderão ser parcelados 
em até 24 vezes, com 
descontos escalonados. 
O valor mínimo das par-
celas é de R$ 50 para Pes-
soa Física e R$ 200 para 
Pessoa Jurídica.

O Refis 2021 permite a 
regularização de débitos 
tributários e não tributá-
rios de contribuintes (pes-
soas físicas ou jurídicas) 
como IPTU, ISSQN, ITBI, 
infrações diversas, entre 
outros, contraídos até 31 
de dezembro de 2020.

Basta comparecer no 
Setor de Dívida Ativa 
(Villa Multimall – antigo 
Vic Center - Rua do Ós-
mio, 975 - Loja C - Jardim 
Fernando Mollon) – sem 

a necessidade de agenda-
mento.

O Refis do DAE (De-
partamento de Água e 
Esgoto) também segue 
até o dia 23 de dezem-
bro. O programa oferece 
benefício dos descontos 
para o pagamento à vis-
ta ou parcelado em até 
24 meses, com valor mí-
nimo das parcelas de R$ 
50 para pessoa física e R$ 
200 para pessoa jurídica.

As contas de água em 
atraso, até o mês de re-
ferência de fevereiro de 
2021 (vencimento no mês 
de março), poderão inte-
grar o Refis.

Para aderir ao progra-
ma basta o requerente 
comparecer no prazo 
estabelecido na sede 
administrativa do DAE, 
na Rua José Bonifácio, 
400, Centro, de segunda 
a sexta-feira (exceto fe-
riados), das 8h às 16h. A 
solicitação pode ser feita 
também pelo email: re-
fis2021@daesbo.sp.gov.br.

                                        | DA REDAÇÃO
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Desativado desde 2017, estacionamento pago volta de forma permanente no Centro; valor será de R$ 1 por hora

Sumaré retoma cobrança de zona azul
SISTEMA ROTATIVO

Sumaré voltará a ter 
um sistema de estacio-
namento rotativo pago a 
partir da próxima segun-
da-feira (13). Inicialmen-
te, a zona azul, que está 
desativada desde 2017, 
será reimplantada na re-
gião central (Avenida 7 
de Setembro e ruas ad-
jacentes). O valor será de 
R$ 1,00 por hora. Haverá 
um período de dez minu-
tos de tolerância.

O estacionamento ro-
tativo vai funcionar de 
segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, e aos sá-
bados das 9h às 13h. Mo-
tocicletas terão vagas ex-
clusivas e estarão isentos 
do pagamento. Também 
haverá vagas exclusivas 
para idosos e pessoas 
com deficiência.

O secretário de Mobi-
lidade Urbana e Rural de 
Sumaré, Roberto Vensel, 
afirma que, diferente-
mente de anos anterio-
res, desta vez o serviço 
será permanente, e não 
apenas durante o mês 
de dezembro, como tem 
sido feito desde 2018.

“O contrato assina-
do entre a prefeitura e 
o Consórcio Zona Azul 

Sumaré, que venceu a 
licitação para operar o 
serviço, é de cinco anos”, 
comenta. 

O convênio firmado 
entre a empresa e a pre-
feitura é estimado em 
pouco mais de R$ 14,9 
milhões e prevê ainda re-
passe da taxa de outorga 
pela concessionária, de 
28,99%.

Segundo um dos dire-
tores do Consórcio Zona 
Azul Sumaré, Darcio Pe-
reira Júnior, o sistema 
será implantado em três 
etapas, totalizando 2.897 
vagas criadas.

A primeira fase tem 770 
vagas. Na segunda fase 
serão mais 559 vagas pa-
gas, enquanto na tercei-
ra, outras 1.568. “De iní-
cio, serão entre e 15 e 20 
monitores nas ruas, um 
para cada 70 vagas. Até o 
final da implantação da 
terceira etapa, serão 41 
responsáveis por comer-
cializar os tíquetes”, diz.

Os tíquetes do estacio-
namento poderão ser ad-
quiridos ainda nas lojas 
credenciadas, na sede do 
consórcio, na Rua Ipiran-
ga, 588, Centro, ou por 
meio do aplicativo para 
celular Vaga Legal, já dis-
ponível para download 
para iOS e Android.

PEDIDO DA ACIAS
O anúncio da im-

plantação do sistema 
rotativo de estaciona-
mento foi feito nesta 
segunda-feira pela Acias 
(Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuá-
ria de Sumaré). 

Na última quinta-feira 
(2), uma reunião o presi-
dente da Acias, Juarez Pe-
reira da Silva, o advogado 

Felipe Alberto Verza Fer-
reira (presidente eleito 
da associação), o secre-
tário municipal de Mo-
bilidade Urbana, Roberto 
Vensel, e os diretores do 
Consórcio Zona Azul Su-
maré, Albino Carvalho 
e Darcio Pereira Júnior 
participaram de uma re-
união para definir deta-
lhes do serviço.

O sistema de estacio-

namento rotativo perma-
nente estava suspenso 
em Sumaré desde julho 
de 2017, quando termi-
nou o contrato com a 
empresa Rizzo Parking. 
Desde 2018, o sistema 
tem funcionado em ca-
ráter temporário apenas 
durante os dias de fun-
cionamento estendi-
do do comércio para as 
compras de final de ano. 

A retomada do serviço é 
uma solicitação antiga 
da Acias. 

“O estacionamento ro-
tativo é a solução mais 
democrática para dis-
ciplinar o uso das vagas 
na região central. É uma 
demanda antiga dos 
comerciantes e a Acias 
sempre buscou uma so-
lução para este proble-
ma”, lembra Juarez Silva.

RENATO PEREIRA
SUMARÉ

Divulgação

ZONA AZUL | Foto de 2017, quando a cobrança ainda estava sendo feita; sistema retorna na próxima segunda-feira

SHOWS E LUZES

Magia do Natal marca celebração 
dos 203 anos de Santa Bárbara

O fim de semana de 
aniversário de 203 anos 
de Santa Bárbara d’Oes-
te, celebrado no sábado 
(4), foi marcado por um 
presente antecipado de 
Natal para as crianças, 
adultos e idosos. A Praça 
Central e o CAT (Centro 
de Atendimento ao Turis-
ta) foram palco das luzes 
e magia do Natal, abrin-
do as comemorações de 
fim de ano e celebrando 
mais um ano de exis-
tência da Terra de Dona 
Margarida.

O sábado foi marcado 
pelo início do “Natal das 
Árvores”, com acendi-
mento das luzes e Can-
tata de Natal com o Coral 
Municipal “Vozes Bár-
baras” – emocionando o 
público com as tradicio-
nais canções natalinas.

Ao todo foram insta-
ladas mais de 225 mil 
lâmpadas de LED nos jar-

dins e estruturas da Praça 
Central e Centro de Aten-
dimento ao Turista, sen-
do um pergolado central 
em um grande túnel de 
luzes e três pergolados da 
região central, instalação 
de 16 cortinas de LED nos 
ipês das ruas Dona Mar-
garida e Santa Bárbara e 
26 árvores decoradas.

Todos os dias, às 19h30, 
até dia 5 de janeiro de 
2022, segue o acendi-
mento das luzes natali-
nas do “Natal das Árvo-
res” na Praça Central. 

Também no sábado foi 
transmitido ao vivo pelo 
YouTube da Secretaria 
de Cultura e Turismo o 
documentário “Pra ver a 
Banda passar” da cente-
nária Corporação Musical 
União Barbarense - reali-
zado por meio do Tradi-
ção SP On-line, Programa 
Juntos pela Cultura da Se-
cretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado 
de São Paulo, em parceria 
com a Organização Social 

Amigos da Arte. 
Já no domingo (5) o 

CAT foi tomado pelo 
“Encanto e Magia”, show 
apresentado pelo Mickey 
e Minnie. As personagens 
da Disney: Elsa e Anna e 
Olaf, do filme Frozen, Tia-
na, Cinderela, Malévola e 
Bela e a Fera encantaram 
as crianças. O Papai Noel 
chegou a Santa Bárbara 
e tirou fotos com todos, 
eternizando a abertura 
de sua casa. 

“Santa Bárbara d’Oeste 
viveu momentos muito 
especiais – e inesquecí-
veis. A magia do Natal 
tomou conta da nossa 
cidade, que celebrou 203 
anos de existência no dia 
4. E o Papai Noel já che-
gou. O bom velhinho traz 
o espírito do Natal, do 
amor e da esperança. Ele 
está ali na Casa do Papai 
Noel, que foi preparada 
com todo o carinho e 
aguarda a sua visita”, co-
mentou o prefeito Rafael 
Piovezan (PV). 

DA REDAÇÃO
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SHOW | Apresentações de personagens infantis encantaram público em Santa Bárbara 

MAGIA DO NATAL | Papai Noel recebeu crianças no domingo; acima, o túnel de luzes 

Fotos: Prefeitura de Santa Bárbara  / Divulgação
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Termina nesta quarta-feira (8) o prazo para 
inscrições para o concurso da PM (Polícia 
Militar) de São Paulo, para 2.700 vagas de 
soldado de segunda classe, com remuneração 
inicial de R$ 3.360. Os interessados deverão 
se inscrever pelo site da Fundação Vunesp, 
responsável pela seleção. O endereço é www.
vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 57. 
Os candidatos precisam ter idade mínima de 
17 anos e máxima de 30 anos, além do ensino 
médio completo. A altura mínima exigida é de 
1m55 para mulheres e de 1m60 para homens. 
O edital, com todas as informações sobre o 
certame, pode ser visto no site da Vunesp. 
Outras informações podem ser obtidas pelo 
site da Vunesp ou pelo link “Fale Conosco” da 
página da Vunesp.

Em parceria com o Sesc Campinas e apoio do 
Sincomercio, o Senac Americana realiza no 
próximo sábado (11), a partir das 8h, no portão de 
entrada da unidade, uma ação social (em formato 
drive-thru) para arrecadação de alimentos para a 
campanha “Ação Urgente Contra a Fome”. Além 
de itens não-perecíveis da cesta básica, também 
serão aceitos alimentos que ajudem a oferecer uma 
ceia de natal mais completa a famílias carentes. A 
ação também está atrelada ao incentivo à leitura. 
A cada quilo de alimento doado, o participante 
poderá escolher um livro da Editora Senac. Os 
mantimentos arrecadados serão destinados ao 
Sespa (Serviço Social Presbiteriano de Americana), 
que desenvolve projetos sociais na região da Vila 
Mathiensen. “Estendemos o convite a todos os 
nossos alunos e comunidade para que também 
façam parte desta ação e nos ajudar a levar um 
pouco de conforto a estas famílias atendidas pela 
instituição. ”, disse Ettore Poletti, gerente do Senac 
Americana. O Drive-Thru Natal Solidário  será da 8 
h às 14h, no portão de entrada do Senac Americana, 
na Rua Dr. Angelino Sanches, 800, na Vila Gallo.

O Fundo Social de Solidariedade de Americana, 
em conjunto com o Rotaract, realiza no próximo 
sábado (11) um “drive-thru” para arrecadar 
alimentos que vão compor uma cesta de Natal 
para distribuição junto à população carente da 
cidade. A ação acontece das 9h às 15h, em dois 
endereços: em frente à Prefeitura de Americana, 
na Avenida Brasil, 85, e na sede do Rotary Clube, 
que fica na Rua João Missio, 240, no bairro do 
Campo Limpo. Serão arrecadados macarrão, 
molho de tomate, mistura para bolo, bolacha 
recheada, suco em pó, pipoca, caixa de bombons, 
atum e panetone ou chocotone. A informação é 
do Fundo Social de Solidariedade.

Concurso para 2.700 vagas na 
PM tem inscrições até amanhã

‘Drive-thru’ arrecada alimentos
no sábado no Senac Americana

Fundo Social arrecada 
alimentos para cestas de Natal

GIRO

POLÍCIA MILITAR | Concurso inscreve até amanhã 

Com trio elétrico e Papai Noel, comércio abre temporada de final de ano

Acia abre campanha 
de Natal nesta terça

A Acia (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Americana) abre nesta 
terça-feira (7) a campa-
nha “Faça o Natal Acon-
tecer!”, alusiva ao fim 
de ano. Serão 17 dias de 
atividades diversas, no 
Centro e nas distritais, 
buscando atrair o consu-
midor para os corredores 
comerciais de Americana.

A abertura está marca-
da para 19h, em frente à 
sede da Acia, com uma 
carreata seguindo o tre-
nó do Papai Noel e trio 
elétrico com a Orquestra 
Sanfônica de Americana 
e Orquestra de Violeiras 
de Santa Bárbara d’Oeste.

Às 19h30 está prevista a 
chegada do Papai Noel à 
Rua Vieira Bueno, quando 
acontece a inauguração 
da decoração natalina e 
da casinha do Papai Noel.

O trenó e o trio elétri-
co seguem pelas ruas da 
região central, com pa-
rada para apresentação 
na Praça Comendador 
Muller. 

Também nesta terça 
têm início as atividades 
na casinha do Papai Noel, 
localizada na Estação 
Cultura (antiga estação 
ferroviária), numa parce-
ria entre Acia e Prefeitura 
de Americana.

O principal objetivo 
da campanha é promo-
ver um Natal marcante 
na cidade, reforçando os 
sentimentos de união, 
amor e renascimento, 
em razão da nova fase do 
país com a retomada da 
economia diante do pro-

AMERICANA
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AMERICANA | Comércio inicia nesta terça o horário ampliado, funcionando até 22h

Horário especial do comércio tem início
Além da abertura da 

campanha de Natal 
2021, a partir desta ter-
ça-feira (7) também têm 
início o horário especial 
de fim de ano no co-
mércio, quando as lojas 
ficam abertas até mais 
tarde, visando oferecer 
mais tempo para que 

os consumidores façam 
suas compras.

De hoje até 23 de de-
zembro, os estabeleci-
mentos estarão abertos, 
durante a semana, das 
9h às 22h. 

Aos sábados o horá-
rio será das 9h às 18h e, 
aos domingos, o atendi-

mento vai das 9h às 15h.
Na véspera de Natal, 

dia 24 (sexta-feira), os 
estabelecimentos fun-
cionam das 9h às 17h. 

Na véspera de Ano 
Novo, dia 31 (sexta-fei-
ra), as lojas abrem das 
9h às 13h.

                                                         | DR

gresso da vacinação.
“A campanha quer des-

pertar emoções, trazendo 
a esperança no futuro, de 
forma a gerar uma ener-
gia positiva no coração 
dos consumidores, incen-
tivando-os a realizarem 
suas compras de Natal no 
comércio da cidade, por 
meio de ações que desta-
quem e valorizem, princi-
palmente, os pequenos e 
médios negócios”, explica 
Wagner Armbruster, pre-
sidente da Acia.

“Estamos investindo 

alto nesta campanha, 
pois temos certeza de que 
o período natalino será 
um divisor de águas para 
a economia de America-
na, tão afetada pelos efei-
tos da pandemia”, conclui 
Armbruster, destacando 
que a entidade irá inves-
tir cerca de R$ 150 mil 
nas ações, sem qualquer 
custo adicional para seus 
associados.

DECORAÇÃO
A Acia preparou uma 

decoração especial na 

área central.
Além de enfeites com 

motivos natalinos no en-
torno do Calçadão, será 
instalada, na Rua Viei-
ra Bueno, uma Casinha 
do Papai Noel de 30 m², 
decorada, com jardim, 
duas árvores iluminadas, 
trenó, renas e acessórios 
natalinos.

Haverá ainda mais dez 
árvores iluminadas de 
2,2m de altura e uma ár-
vore de 5 metros instala-
das em vários pontos do 
Convívio.

Arquivo  / TodoDia Imagem

LUZES E CORES

Hortolândia entra no clima natalino
As luzes do Natal já fa-

zem parte da paisagem de 
Hortolândia. Quem ob-
serva a Ponte da Esperan-
ça (Estaiada), no período 
noturno, consegue ver as 
cores vermelha e verde, 
acesas pela prefeitura, 
que trazem mais alegria 
e representam o “espírito 
natalino”. Além das luzes, 
os enfeites de Natal foram 
acesos na noite desta se-
gunda-feira (6). 

O sistema de ilumina-
ção decorativa da Ponte 
da Esperança foi instala-
do na estrutura, de forma 

permanente, em 2019. 
De acordo com a Secre-

taria de Planejamento Ur-
bano e Gestão Estratégica, 
os equipamentos têm a 
possibilidade de mudar 
de cor, conforme a progra-
mação, marcando diver-
sas causas sociais ou datas 
comemorativas, como a 
campanha Outubro Rosa 
e do Maio Amarelo, entre 
outras. Os refletores ficam 
instalados nos estais, no 
pilar central e na base in-
ferior, com iluminação di-
recionada às colunas.

                                     | DA REDAÇÃO LUZES | Ponte Estaiada acende iluminação especial 

Divulgação



CIDADES 07Terça, 7 de Dezembro de 2021

Decisão anunciada pela Secretaria de Saúde de Americana passa a valer a partir desta quarta-feira (8)

Vacina sem agendamento é suspensa
COVID-19

A Secretaria de Saú-
de de Americana deci-
diu nesta segunda-feira 
(6) suspender a vacina-
ção contra a Covid-19 
por livre demanda (ou 
seja, sem necessidade 
de agendamento), que 
vinha sendo feita na 
Unisal. A partir desta 
quarta-feira (8), o cam-
pus Maria Auxiliadora 
da universidade passará 
a atender somente por 
agendamento, como já 
era feito anteriormente.

Segundo a Secretaria 
de Saúde, a medida foi 
tomada porque o nú-
mero de pessoas que 
podem tomar a dose 
adicional da vacina é 
“muito alto, e o fluxo 
grande de pessoas pode 

causar aglomerações”.
“Portanto, vale ressal-

tar, que o último dia de 
vacinação sem agenda-
mento na Unisal é nesta 
terça-feira (7). E a par-
tir do dia 8, a vacinação 
precisará ser agendada 
previamente”, informou 
a pasta, em nota.

O agendamento para 
a vacinação é feito pelo 
site www.saudeamerica-
na.com.br.

Nesta terça, porém, a 
vacinação continua na 
Unisal, sem necessidade 
de agendamento, para 
com as vacinas AstraZe-
neca e CoronaVac, para 
primeira, segunda e ter-
ceira doses. O campus 
da Unisal  fica na Ave-
nida de Cillo, 3.500, no 
Parque Universitário. O 
atendimento é das 8h30 
às 15h30.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

VACINAÇÃO | Imunização por livre demanda, sem agendamento, termina nesta terça-feira em Americana

Prefeitura de Americana  / Divulgação

CHÁCARA LETÔNIA

Jovem americanense morre em 
acidente de trânsito com moto

O motociclista Leo-
nardo Murilo Salveti, de 
21 anos, morreu duran-
te um acidente na noite 
deste domingo (5), no 
bairro Chácara Letônia, 
em Americana. Leonar-
do era morador do bairro 
Antonio Zanaga. As cir-
cunstâncias do acidente, 
ocorrido por volta das 
21h30, serão investiga-
das pela Polícia Civil.

Não se sabe se a víti-
ma colidiu contra outro 
veículo ou contra algum 
objeto na via. Ele foi en-
contrado caído ao chão 
próximo à moto.

Conforme informa-
ções da Polícia Militar, o 
jovem foi localizado por 
uma testemunha e es-
tava caído na Rua Sahid 
Maluf.

A testemunha relatou 
ter escutado um barulho 
e em seguida visualizou 
Leonardo caído.

O rapaz foi encami-
nhado ao Hospital Mu-
nicipal Dr. Waldemar 
Tebaldi pelo serviço de 

ambulância, mas não re-
sistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado 
como morte suspeita. 
O corpo do rapaz foi 
velado no Cemitério da 
Saudade.

                                     | DA REDAÇÃO

SANTA BÁRBARA

Guarda prende traficante e 
apreende 13,2 kg de maconha

Guardas civis munici-
pais prenderam um rapaz 
de 27 anos e apreende-
ram 13,2 quilos de maco-
nha, na região do Planalto 
do Sol, em Santa Bárbara 
d’Oeste. O caso ocorreu 
no último sábado (4).

Segundo os guardas, o 
flagrante ocorreu depois 
de uma denúncia infor-
mando que o rapaz guar-
dava drogas em uma resi-
dência localizada na Rua 
Salvador.

Questionado no local, 
o jovem confessou que 
armazenava os entorpe-
centes com o objetivo de 
pagar uma dívida de R$ 
1,5 mil.

Duas balanças de preci-
são, usadas para pesar os 
entorpecentes, também 
foram apreendidas na 
ação.

MÁSCARAS | Uso ao ar livre segue obrigatório no estado 

EM AMBIENTES ABERTOS

Região segue SP e mantém máscara
Os municípios da região 

devem manter a obrigato-
riedade do uso de másca-
ra, mesmo em ambientes 
externos, seguindo deci-
são do governo estadual.

A decisão de liberar o 
uso em locais abertos foi 
anunciada no dia 24, pre-
vendo a vigência a partir 
do próximo dia 11. Mas, 
diante da ameaça da va-
riante ômicron, o estado 

voltou atrás na última 
quinta-feira, atendendo 
recomendação do Comitê 
Científico que atua contra 
a Covid-19.

Os municípios foram 
consultados também so-
bre a fiscalização e aplica-
ção de multas. Americana 
informou que “desde o 
princípio da Pandemia, o 
município segue estrita-
mente o Plano São Pau-

lo. A fiscalização seguirá 
ocorrendo”, sem informar 
quantas infrações foram 
registradas.

Sumaré e Hortolândia 
também informaram se-
guir o estado, sem especi-
ficar meios de fiscalização 
e multas aplicadas.

Santa Bárbara d’Oeste 
afirmou seguir o proto-
colo estadual, acrescen-
tando que “a fiscalização 

segue sendo realizada 
pela Vigilância Sanitária, 
principalmente junto aos 
comércios e prestadores 
de serviços. Foram apli-
cadas três multas para 
transeuntes no valor de 19 
Ufesp (R$ 552,71), confor-
me artigo 7º da Resolução 
SS nº 96/20”. A prefeitura 
de Nova Odessa não retor-
nou até o fechamento da 
edição.     | DAÍZA DE CARVALHO

MURILO SALVETI | Jovem morre em acidente de moto

Reprodução / Redes Sociais

DROGA | 13 quilos de maconha foram apreendidos 

Levado ao Plantão Poli-
cial, o jovem foi autuado 
em flagrante por tráfico.

Ainda em Santa Bárba-
ra, um garoto de 17 anos 
foi apreendido neste do-
mingo (5) com 35 porções 

de maconha, 28 porções 
de cocaína e R$ 51 em 
dinheiro no Jardim das 
Orquídeas durante patru-
lhamento da Guarda Civil 
Municipal.

                                      | DA REDAÇÃO
: Guarda Municipal/ Divulgação

Arquivo  / TodoDia Imagem
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A CIÊNCIA 
BRASILEIRA 
VALE OURO

O Brasil ganhou uma 
medalha de ouro inédita 
em uma das mais impor-
tantes competições cientí-
ficas do mundo. O respon-
sável pelo feito foi Otávio 
Casagrande Ferrari, aluno 
do 3º ano do Ensino Mé-
dio do Colégio Objetivo de 
Americana. 

A 14ª Olimpíada Inter-
nacional de Astronomia 
e Astrofísica (em inglês, 
IOAA) ocorreu neste ano 
de forma híbrida, devido 
à já longeva pandemia da 
Covid-19. A competição, 
organizada anualmente 
desde 2007 pela Interna-
tional Board (IB), selecio-
na participantes do mun-
do inteiro para a realização 
de provas teóricas e práti-
cas que testam os conhe-
cimentos e as habilidades 
dos jovens estudantes. 

A seletiva para a com-
petição internacional se 
dá no Brasil por meio da 
Olimpíada Brasileira de 
Astronomia (OBA). Supe-
rada essa etapa, os estu-
dantes selecionados pas-
sam por uma fase nacional 
que, neste ano, foi sediada 
no Rio de Janeiro, entre os 
dias 14 e 21 de novembro 

de 2021. Os vencedores 
formam o grupo dos fina-
listas, representantes do 
país na fase internacional 
que, a cada ano, é organi-
zada por um comitê cientí-
fico do país-sede do even-
to. Além do medalhista de 
ouro Otávio Casagrande 
Ferrari, de Americana/
SP, mais 9 estudantes de 
várias outras cidades bra-
sileiras participaram da 
final, organizada pela Co-
lômbia. Eles competiram 
com mais 70 equipes, pro-
venientes de 47 diferentes 
países do mundo.

O tão almejado ouro 
conquistado por Otávio 
veio para coroar a sua de-
dicação e comprometi-
mento para com os estu-
dos. Ele aguarda ansioso a 
chegada dessa medalha, e 
adianta que deseja seguir a 
carreira acadêmica no cur-
so de Física da Unicamp. 
“Venho me preparando 
para o vestibular ao longo 
de 3 anos, participando 
de diversas olimpíadas 
científicas oferecidas pelo 
Colégio Objetivo”, ressalta 
Otávio, que já conquis-
tou cerca de 20 medalhas 
em competições como a 

Estudante do Colégio 
Objetivo de Americana 
conquistou a inédita 
medalha de ouro para 
o Brasil na Olimpíada 
Internacional 
de Astronomia e 
Astrofísica

Olimpíada Brasileira de 
Astronomia, a Olimpíada 
Brasileira de Física (OBF) e 
a Olimpíada de Matemáti-
ca da Unicamp. A medalha 
de ouro que conquistou é 
a chave que abre a porta 
para o tão sonhado curso 
de Física, sem depender da 
nota do vestibular. Mesmo 
já classificado para a se-
gunda fase, Otávio já tem 
garantida uma das vagas 
que a Unicamp disponi-
biliza aos vencedores das 
mais importantes compe-
tições científicas.

O jovem estudante lem-
bra que em 2019 parti-
cipou pela primeira vez 
da OBA, e mesmo tendo 
conquistado a medalha 
de ouro, não conseguiu 
se classificar para a IOAA. 
Persistente, em 2020, con-
seguiu mais uma medalha 
de ouro na competição 
brasileira, e dessa vez, ain-
da mais focado e determi-
nado, passou para as sele-
tivas, representou o Brasil e 
fez história, já em 2021.

A Diretora Pedagógica 
do Colégio Objetivo, Mari-
za de Fátima Pavan Stuc-
chi, manifesta muito or-
gulho, e reforça que estes 

excelentes resultados do 
Otávio servem de motiva-
ção aos demais jovens que 
valorizam a Ciência e a ela 
querem se dedicar. Mari-
za faz questão de ressaltar 
que “uma escola não pode 
estar preocupada simples-
mente em ensinar fórmu-
las e decorebas, mas tem 
o dever de mostrar que o 
seu aluno pode ser a me-
lhor versão de si mesmo. 
De mostrar que ele pode 
seguir o seu caminho, co-
nhecendo-se e se desen-
volvendo, seja como cien-
tista, como literato e poeta, 
como engenheiro e, acima 
de tudo, como cidadão do 
mundo”. E conclui: “Por 
meio da Educação é possí-
vel fazer história, mudar o 
mundo e viver melhor en-
quanto humanidade”. 

A vitória de Otávio não 
é somente uma vitória 
pessoal. É a vitória de um 
projeto pedagógico e de 
um modo de ensinar. É 
a vitória de sua escola, o 
Colégio Objetivo de Ame-
ricana. É a vitória da ciên-
cia brasileira, que brilha 
como um ponto dourado 
em forma de medalha no 
peito desse jovem.

“Venho me preparando para 
o vestibular ao longo de 3 

anos, participando de diversas 
olimpíadas científicas oferecidas 

pelo Colégio Objetivo”
Otávio Casagrande Ferrari 

aluno do 3º ano do Ensino Médio do 
Colégio Objetivo de Americana

Publieditorial

No dia 3 de dezembro foi entregue pelo 
vereador de Americana Lucas Leoncine 

uma Moção de Aplausos ao aluno e ao 
Colégio Objetivo de Americana pelo feito
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TECNOLOGIA

O WhatsApp libera a 
partir desta segunda-feira 
(6) uma função para que 
mensagens desapareçam 
de conversas de modo 
automático. Mark Zucker-
berg, presidente da Meta 
(dona de WhatsApp, Face-
book e Instagram), disse 
em seu perfil que “nem 
todas as mensagens pre-
cisam durar para sempre”.

Usuários do aplicati-
vo poderão definir que 
mensagens desapareçam 
de conversas, por padrão, 
após 24 horas, sete dias 
ou 90 dias. A configuração 

vale para mensagens de 
novas conversas –conteú-
dos enviados ou recebidos 
antes dessa ativação, por-
tanto, não serão afetados.

Em uma conversa in-
dividual, os dois usuários 
podem ativar ou desati-
vas mensagens temporá-
rias. Em grupos, qualquer 
pessoa pode fazê-lo. Os 
administradores, porém, 
podem permitir que ape-
nas eles definam mensa-
gens como temporárias 
no grupo.

Segundo a empresa, 
os conteúdos desapare-
cem conforme a defini-
ção mesmo que o usuá-
rio não abra o WhatsApp 

nesse período.
“Se uma mensagem 

temporária for encami-
nhada para uma conver-
sa em que esse recurso 
está desativado, ela não 
desaparecerá dessa con-
versa. Se um usuário fi-
zer backup antes de uma 
mensagem desaparecer, 
essa mensagem tempo-
rária será incluída no 
backup. Contudo, a men-
sagem temporária será 
apagada quando o usuá-
rio restaurar o backup”, 
explicou o WhatsApp em 
nota.

A recomendação é que 
esse recurso seja ativado 
apenas em conversas de 

Aplicativo agora permite que usuário defina quais 
mensagens irão desaparecer e em quanto tempo

WhatsApp libera função 
para mensagens sumirem 
de forma automática

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Arquivo / TodoDia Imagem

APLICATIVO | Usuários do WhatsApp poderão definir quais mensagens desaparecerão 

CASO BOATE KISS

Em julgamento, defesas questionam 
lista com 636 sobreviventes do incêndio

A informação da teste-
munha Stenio Rodrigues 
Fernandes, 30, nesta se-
gunda-feira (6), durante 
o julgamento pelas mor-
tes na boate Kiss, de que 
estava em Caçapava do 
Sul, a cerca de 100 qui-
lômetros de Santa Maria, 
no momento do incên-
dio que causou a morte 
de 242 pessoas, levantou 
um questionamento no 
júri sobre a lista de víti-
mas que sobreviveram 
à tragédia. O advogado 
Bruno Seligman de Me-
nezes, da defesa de Mau-
ro Hoffmann, apontado 
como sócio-proprietário 
da boate, perguntou ao 
ex-promoter da Kiss se 
ele sabia que foi apon-
tado como uma das 636 
vítimas pelo Ministério 
Público. Stenio afirmou 
que sim.

O número está pre-
sente na denúncia por 
tentativa de homicídio 
e é divulgado por ór-
gãos oficiais. Segundo 
Menezes, a lista inclui, 
por exemplo, Jorge Po-
zzobom (PSDB), atual 
prefeito de Santa Maria, 
deputado estadual na 
época da tragédia, entre 
outros nomes. À repota-
gem, Pozzobom afirmou 

por meio de mensagem 
que a questão é um erro 
grave. Ele disse que, na 
noite da tragédia, estava 
em casa às 3h30, quan-
do foi acordado com a 
notícia e seguiu para o 
local da Kiss para ajudar 
– a boate ficava na região 
central da cidade.

As defesas pontuaram 
no júri que a discussão 
é importante, porque 
está relacionada ao dolo 
eventual pelo qual os 
réus são acusados – um 
dos pontos da acusação 
é que os proprietários te-
riam assumido risco pela 
lotação acima da capaci-
dade do local. A super-
lotação na madrugada 
de 27 de janeiro de 2013 
tem sido um das ques-
tões recorrentes feitas às 
vítimas.

“Nesse caso, uma im-
putação de tentativa de 
homicídio a mais ou a 
menos, é completamen-
te irrelevante. Ela não 
muda absolutamente 
nada”, afirmou o juiz Or-
lando Faccini Neto, sa-
lientando que isso não 
significa desmerecer as 
vítimas de fato da impu-
tação de tentativa de ho-
micídio, que são ouvidas 
no júri – serão 12 no total. 

“Essa denúncia foi ofer-
tada em abril de 2013, 
quando o fato ocorreu 
em janeiro de 2013, um 
dos fatos de maior com-
plexidade apuratória de 
que se tem conhecimen-
to. Como se disse, eu er-
rei, tu errarás, ele errará, 
nós erraremos, vós erra-
reis e eles errarão. Isso 
não afasta em nenhuma 
medida o trabalho que 
foi feito”, disse ele.

Quatro réus são acu-
sados de homicídio e 
tentativa de homicídio 
simples por dolo even-
tual – Hoffmann, Elis-
sandro Spohr (os dois 
sócios-proprietários da 
Kiss), Marcelo de Jesus 
dos Santos (vocalista 
da banda Gurizada Fan-
dangueira) e Luciano 
Bonilha Leão (assisten-
te de palco que teria 
comprado o artefato pi-
rotécnico).

Entre os problemas 
encontrados na lista, se-
gundo Menezes, estão 
um nome em duplicida-
de, dois bombeiros, duas 
vizinhas, duas pessoas 
que disseram não estar 
no local, entre outros. O 
julgamento começou se-
mana passada e deve du-
rar 15 dias.      | FOLHAPRESS

SÃO PAULO

Mãe acusa Papai Noel de discriminação 
após filhos pedirem presentes caros

Mãe de quatro filhos, a 
autônoma Tamires Silva 
de Oliveira, 29, levou as 
crianças para verem o Pa-
pai Noel no shopping Pla-
za Sul, na zona sul de São 
Paulo, na última sexta-fei-
ra (3), e voltou para casa 
com crise de ansiedade. 
Ela acusa o homem fan-
tasiado de discriminação.

Ela conta que seu filho 

Cauã, 6, respondeu que 
queria um skate elétrico 
de presente de Natal. “Foi 
quando o Papai Noel disse 
de forma muito arrogante 
que aquele presente não 
condizia com a realidade 
dele”, diz Tamires.

Ela publicou seu relato 
nas redes sociais e con-
ta ter recebido bastante 
apoio, assim como men-

sagens de indignação.
Procurado, o shopping 

Plaza Sul afirmou que la-
menta o ocorrido e que o 
profissional já foi substi-
tuído. “A atitude do ator 
contratado por empresa 
terceirizada está com-
pletamente equivocada 
e não condiz de forma 
nenhuma com as orien-
tações.”               | FOLHAPRESS

confiança porque o in-
terlocutor consegue tirar 
uma captura de tela ou fo-
tografar qualquer mensa-
gem antes que ela suma.

NÃO PARA TODOS
Nem todos os aparelhos 

já estão com o recurso dis-
ponível.

Para ativar essa função, 

tanto no iPhone como no 
Android, é preciso tocar 
na área de configurações, 
depois em conta, em pri-
vacidade e em duração 
padrão, selecionando o 
período desejado.

O Instagram também já 
permite mensagens tem-
porárias, mas não por 
padrão.

Telegram e Signal, con-
correntes do WhatsA-
pp, já disponibilizam há 
tempos essa opção, uma 
camada extra de privaci-
dade a quem não deseja 
armazenar mensagens. 
Entre os mensageiros, o 
Signal é o mais protetivo, 
pois não permite captura 
de tela.
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Luís Roberto Barroso dá 48h para Bolsonaro explicar inércia sobre assunto

STF cobra governo sobre 
‘passaporte da vacinação’

O ministro Luís Ro-
berto Barroso, do STF 
(Supremo Tribunal Fede-
ral), deu 48 horas para o 
governo federal explicar 
por que não é exigido 
comprovante de vaci-
nação para pessoas que 
desembarcam no Brasil 
pela via aérea. O magis-
trado mencionou pedido 
da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sa-
nitária) nesse sentido e 
citou “inércia” do Execu-
tivo em atualizar a porta-
ria que trata do ingresso 
no país.

A ordem de Barroso 
ocorreu na ação em que 
o partido Rede Susten-
tabilidade pede para a 
corte obrigar o Palácio do 
Planalto a adotar as me-
didas recomendadas pela 
agência reguladora para 
entrada no Brasil.

Agora, os Ministérios 
da Casa Civil, da Justiça, 
da Saúde e da Infraestru-
tura terão que justificar 
ao STF as medidas que 
vêm adotando para evitar 
a entrada de novos casos 
da Covid-19 no país.

Na decisão, Barroso 
também cita o surgimen-
to da ômicron, nova va-
riante da doença. “Diante 
da inércia do governo fe-
deral em revisar a Porta-
ria nº 658/2021, do risco 

iminente de dissemina-
ção de nova cepa de Co-
vid-19, da aproximação 
das férias e de grandes 
eventos turísticos (como 
o Carnaval), o requerente 
pede, liminarmente, que 
o STF determine a ado-
ção das medidas reco-
mendadas pela Anvisa”, 
resumiu o ministro.

Atualmente, é neces-
sário apenas um teste 
negativo para a doença e 
a assinatura de uma de-
claração de que está de 
acordo com as medidas 
sanitárias estabelecidas 
pelas autoridades locais 

para entrar no Brasil.
Na ação, porém, a Rede 

cita que diversos países 
exigem o passaporte de 
vacinação e que o Brasil 
corre risco de se tornar 
o destino preferencial do 
turismo antivacina.

A tese do partido é que, 
apesar de a Anvisa ser um 
órgão opinativo e os mi-
nistérios terem o poder 
de decidir, o governo tem 
sido omisso e o presiden-
te, negacionista.

REUNIÃO
O Planalto realizaria na 

tarde desta segunda-feira 

(6) uma reunião para de-
cidir o controle sanitário 
das fronteiras, mas can-
celou o encontro, após a 
decisão de Barroso.

Conforme publicou o 
jornal Folha de S.Paulo, 
aliados do presidente não 
querem tomar decisão 
que desagrade a militân-
cia bolsonarista. Avaliam 
que o STF acabará deci-
dindo sobre o controle 
das fronteiras.

Ainda que o presidente 
seja frontalmente contrá-
rio ao passaporte da vaci-
na, essa não é uma una-
nimidade no governo. 

PANDEMIA

FOLHAPRESS
BRASÍLIA
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ORDEM | Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, deu prazo para o governo se pronunciar

CONGRESSO

Rosa Weber libera emendas 
do relator e amplia prazo

A ministra Rosa We-
ber, do STF (Supremo 
Tribunal Federal), li-
berou a execução das 
emendas de relator que 
haviam sido suspensas 
pela corte. A magistra-
da também ampliou de 
30 para 90 dias o prazo 
para que o Congresso 
informe o nome de to-
dos os parlamentares 
beneficiados por essas 
verbas em 2020 e 2021.

A decisão será sub-
metida ao plenário da 
corte, mas ainda não há 
data definida para o jul-
gamento. Segundo a mi-
nistra, as providências 
adotadas pelo Legisla-
tivo “mostram-se sufi-
cientes” para “justificar 
o afastamento dos efei-
tos da suspensão deter-
minada” pela corte.

Assim, o governo e 
o Congresso poderão 
executar os cerca de R$ 
9 bilhões de emendas 
de relator que estavam 
parados por ordem do 
Supremo. Na decisão 
desta segunda-feira (6), 
a ministra cita que o 
presidente do Congres-

so, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), solicitou ao 
relator-geral do Orça-
mento que informe o 
nome dos beneficiados 
pelas emendas que es-
tão sob seu controle a 
fim de cumprir a ordem 
do tribunal.

A magistrada, porém, 
divergiu do prazo de 180 
dias fixado por Pacheco 
para obter uma respos-
ta. Ela afirmou que o 
Legislativo tem que de-
talhar os responsáveis 
pelos repasses em 90 
dias - inicialmente, ela 
havia dado 30 dias.

A ministra afirmou 
que é necessário liberar 
a execução das verbas 
para que o andamento 
de obras implementa-
das com esses recursos 
não seja afetado.

Segundo a magis-
trada, a “suspensão da 
execução dessas parce-
las orçamentárias pre-
judica o cumprimento 
de programações orça-
mentárias vinculadas 
à prestação de serviços 
públicos essenciais à 
população”.   | FOLHAPRESS
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EMENDAS | Rosa Weber deu parecer favorável

VARIANTE

Alívio sobre ômicron inspira altas nos mercados
A Bolsa de Valores 

brasileira subiu 1,70% 
nesta segunda-feira (6), 
a 106.858 pontos, alcan-
çando a sua maior pon-
tuação desde 11 de no-
vembro. O dólar avançou 
0,28%, a R$ 5,6930, im-
pulsionado pelo fortale-
cimento global da divisa.

O Ibovespa, referência 
do mercado acionário 
doméstico, respondeu de 
forma positiva à redução 
da pressão sobre o risco 
fiscal após a aprovação 
da PEC dos Precatórios 
pelo Senado, na semana 
passada, e, principal-
mente, ao noticiário rela-
tivamente tranquilizador 
desta segunda sobre os 
efeitos da variante ômi-
cron do coronavírus.

Um estudo inicial com 
pacientes hospitalizados 

na África do Sul indicou 
que os sintomas são le-
ves quando comparados 
aos provocados por ou-
tras variantes. O princi-
pal conselheiro do go-
verno para a pandemia, 
Anthony Fauci, deu força 
ao otimismo ao declarar 
que a ômicron não pare-

ce ser muito severa.
As aéreas Gol e Azul 

dispararam 11,34% e 
10,57%, nessa ordem, na 
Bolsa brasileira. Também 
beneficiada pela reaber-
tura, a operadora de Tu-
rismo CVC subiu 5,87%.

Nos Estados Unidos, os 
índices Dow Jones, S&P 

500 e Nasdaq avançaram 
1,87%, 1,17% e 0,93%, 
respectivamente.

Empresas ligadas ao 
turismo e ao transporte 
lideraram os ganhos no 
mercado americano. As 
companhias de cruzei-
ros Norwegian e Royal 
Caribbean dispararam 
9,51% e 8,22%. A aérea 
United saltou 8,32%. As 
fabricantes de vacinas 
Moderna e Pfizer caíram 
13,49% e 5,14%.

“O movimento de alta 
de hoje no Brasil e no ex-
terior está muito ligado 
à reabertura econômica, 
com a redução das ten-
sões sobre a necessida-
de de eventuais novas 
medidas restritivas”, diz 
Leon Abdalla, analista 
de investimentos da Rio 
Bravo.                  | FOLHAPRESS
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TESTES | Variante ômicron não parece ser agressiva

CORONAVÍRUS

Brasil registra 115 mortes 
por Covid e 5,4 mil casos

O Brasil registrou 115 
mortes por Covid e 5.405 
casos da doença, nes-
ta segunda-feira (6). 
Com isso, o país chega a 
615.789 vidas perdidas e 
a 22.146.004 pessoas in-
fectadas pelo Sars-CoV-2 
desde o início da pan-
demia. Os dados mais 
baixos se devem ao fato 
de que, aos domingos, 
segundas e feriados, há 
atrasos de notificação nas 
secretarias de saúde.

Enquanto a média mó-
vel de mortes apresentou 
queda, em relação aos 
dados de duas semanas 
atrás, a de casos está em 
estabilidade – pelo 7º dia 
seguido na casa de 8.000 
–, em 8.996 diários. 

A média de óbitos agora 
é de 194 mortes por dia, 

queda de 16% em com-
paração ao valor de duas 
semanas atrás.

APAGÃO
Por uma mudança no 

sistema de registro de ca-
sos positivos de infecção 
pelo Sars-CoV-2, o país 
apresenta um apagão de 
casos leves sintomáticos 
de Covid desde setembro.

O Ministério da Saúde 
passou a exigir, em agos-
to, a inclusão do número 
de lote e fabricante dos 
chamados testes de antí-
geno nos sistemas de saú-
de. Com isso, a quantida-
de de resultados positivos 
e negativos desses testes 
sofreu uma queda abrup-
ta, o que pode representar 
subnotificação de casos 
no país.                   | FOLHAPRESS
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Presidente antecipou em entrevista possível queda no preço dos combustíveis; estatal diz não ter nada definido

CVM investiga Bolsonaro em fala sobre Petrobras
GOVERNO

A CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários) 
abriu novo processo 
para investigar declara-
ções do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) sobre a 
Petrobras. É o terceiro 
procedimento envolven-
do o presidente e a esta-
tal em pouco mais de um 
mês. A autarquia não re-
vela o teor da investiga-
ção, que foi aberta nesta 
segunda-feira (6), mas a 
reportagem apurou que 
tem relação com a afir-
mação feita por Bolso-
naro no domingo (5) a 
respeito de redução nos 
preços dos combustíveis 
nesta semana.

O presidente da Repú-
blica disse em entrevista 
ao site Poder360 que a 
Petrobras vai anunciar 
uma série de reduções 
nos preços dos combus-
tíveis, começando nesta 
semana. Ele não infor-
mou, porém, qual seria 
o valor da redução nem 
quando ocorreria.

“A gente anuncia ago-
ra, esta semana, peque-
nas reduções, a prin-
cípio toda semana, do 
preço dos combustíveis”, 
afirmou. Em comunica-
do enviado à CVM, a Pe-
trobras afirmou que não 

há ainda decisão toma-
da sobre mudanças nos 
preços.

As únicas informações 
públicas sobre o proces-
so aberto nesta segunda 
indicam que a CVM vai 
apurar o cumprimento 
das regras de divulgação 
de notícias, fatos rele-
vantes e comunicados 
por empresas com ações 
negociadas em bolsa.

No dia 25 de outubro, 
a autarquia havia aber-
to um processo para in-
vestigar declarações de 
Bolsonaro sobre privati-
zação da estatal, que ti-
veram forte impacto nas 
negociações de ações da 
companhia na Bolsa de 
São Paulo.

A Petrobras foi levada 
a publicar um comu-
nicado afirmando que 
questionou o governo 
sobre estudos para pri-
vatização e, uma semana 
depois, recebeu resposta 
do Ministério da Eco-
nomia contradizendo a 
afirmação de Bolsonaro 
sobre estudos para a pri-
vatização.

Segundo a estatal, o 
ministério disse “não ha-
ver fato relevante a ser 
comunicado ao merca-
do pela União neste mo-
mento ou recomendação 
de inclusão da desesta-
tização da Petrobras no 

Programa de Parcerias de 
Investimentos.”

Afirmou ainda que 
“não há estudos ou ava-
liações em curso que tra-
tem do tema no âmbito 
da secretaria especial do 
Programa de Parcerias 
de Investimentos do ME 
[Ministério da Econo-
mia]”.

Outro processo foi 
aberto no dia 27, logo 
após Bolsonaro dizer que 
a estatal estava prestes a 
anunciar novos reajustes 
nos preços dos combus-
tíveis. As declarações fo-
ram dadas pelo presiden-
te da República pouco 
antes do último anúncio 
de reajuste para gasolina 
e diesel, no dia 25.

A Petrobras nega que 
antecipe decisões sobre 
reajustes a autoridades 
e diz que sua política de 
preços prevê o monito-
ramento constante dos 
mercados internacio-
nais, com análise sobre 
o comportamento dos 
preços internos em rela-
ção aos externos.

ESTRATÉGIA
Com a popularidade 

afetada pela escalada 
dos preços dos combus-
tíveis, Bolsonaro vem 
buscando transferir a 
responsabilidade desde 
o início do ano, atacan-

NICOLA PAMPLONA
FOLHAPRESS
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ESTATAL | Petrobras também questiona o governo sobre proposta de privatização

A gente 
anuncia agora, 
esta semana, 
pequenas 
reduções

JAIR BOLSONARO 
Sobre os combustíveis

do governadores, postos 
e distribuidoras. Após os 
reajustes de outubro, o 
presidente passou a mi-
rar a estatal.

Ele criticou os eleva-
dos lucros da empresa, 
disse que o governo não 
tinha interesse nos divi-
dendos que ela distribui, 
pregou um papel social 
em suas atividades e de-
fendeu sua privatização, 
alegando que não pode 
interferir na gestão da 
empresa, mas recebe a 
culpa pelos altos preços.

A CVM tem processos 

abertos também para in-
vestigar declarações do 
presidente da República 
no início do ano, quan-
do ele decidiu demitir o 
então presidente da Pe-
trobras, Roberto Castello 
Branco, por redes sociais, 
sem cumprir os ritos de 
divulgação de comunica-
dos ao mercado.

Naquela ocasião, a em-
presa perdeu em apenas 
um dia R$ 102,5 bilhões 
em valor de mercado, 
como resposta aos sinais 
de interferência política 
na gestão da companhia.

INVESTIGAÇÃO

PF teme uso eleitoral de inquérito com 
acusações de Moro contra presidente

Integrantes da cúpula 
da Polícia Federal querem 
o quanto antes um des-
fecho das investigações 
sobre as suspeitas de in-
terferência política de Jair 
Bolsonaro na corporação.

A dilação do inquéri-
to que contrapõe o pre-
sidente a Sergio Moro, 
avaliam esses policiais, é 
motivo de exposição para 
a PF, no centro de polêmi-
cas envolvendo o Palácio 
do Planalto nos últimos 
tempos. A chegada do 
ex-ministro da Justiça à 
pré-campanha presiden-
cial para 2022 amplia esse 
desgaste.

Aliados de Moro afir-
mam que as suspeitas 
que pesam contra o chefe 
do Executivo relativas à 
polícia serão inevitavel-
mente tema a ser explora-
do durante a campanha. 
E defendem a criação de 
mecanismos para blindar 
a polícia da ingerência 
dos políticos.

A tese de que Moro 
tentou salvar a polícia de 
Bolsonaro segue de pé e é 
motivo de instabilidade, 
disse à reportagem um 
policial do alto escalão.

Do lado do presidente, 
a aposta é a de que o in-
quérito policial nada pro-
vará sobre as suspeitas e 
que o ex-juiz da Lava Jato 
sairá do episódio desmo-
ralizado. A apuração foi 
aberta em abril de 2020 a 
pedido da PGR (Procura-

doria-Geral da Repúbli-
ca), após a saída de Moro 
do governo, quando pe-
diu demissão do cargo e 
denunciou uma suposta 
interferência de Bolsona-
ro na PF para a proteção 
de aliados e familiares.

O inquérito prolongou-
-se, entre outras razões, 
pelas dúvidas suscitadas 
quanto ao modelo de de-
poimento que Bolsonaro 
deveria prestar. 

                                      | FOLHAPRESS
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ALVO | PF é centro de polêmica entre Moro e Bolsonaro

BENEFÍCIO IRREGULAR

TCU identifica 350 mil pessoas que 
receberam auxílio irregularmente

O TCU (Tribunal de 
Contas da União) infor-
mou que uma auditoria 
identificou indícios de 
recebimento indevido 
do Auxílio Emergencial 
por 350 mil pessoas. O 
valor pago é estimado 
em R$ 100 milhões. Os 
dados foram divulgados 
nesta segunda-feira (6), 
por meio do acórdão da 
auditoria. 

Ao analisar a folha de 
pagamento de abril a ju-
lho deste ano, a equipe 
de fiscalização encon-
trou casos de beneficiá-
rios que receberam o 
auxílio e possuíam em-
prego formal em órgão 
público; que recebiam 
algum benefício da Pre-
vidência Social; outro 
tipo de auxílio do gover-
no, além de situações 
envolvendo empresá-

rios e pessoas com CPF 
irregular. Todas essas 
situações são irregulares 
e passíveis de devolução 
do benefício.

A partir de agora, os 
órgãos responsáveis 
pelo repasse serão co-
municados para revisar 
os cadastros de benefí-
cios. O pagamento do 
auxílio foi encerrado no 
mês passado, quando os 
inscritos no CadÚnico 
foram transferidos para 

o Auxílio Brasil, novo 
programa social do go-
verno federal. 

Na semana passada, 
o Ministério da Cidada-
nia começou a enviar 
mensagens de celular 
orientando a devolução 
voluntária de recursos 
recebidos indevidamen-
te do auxílio emergen-
cial. Segundo o governo, 
foi o terceiro lote a ser 
enviado este ano e 625 
mil pessoas receberão.  

AGÊNCIA BRASIL
BRASÍLIA
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AUXÍLIO | Valores indevidos chegam a R$ 100 milhões
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TEMPORADA | Patrick Stewart, o capitão Jean-Luc Picard, em cena de Jornada nas Estrelas: Nova Geração

Amazon apresenta 
as estreias 
na plataforma Séries e mais séries

NA TV

A Amazon Prime Vi-
deo contou com a aju-
da de estrelas do ci-
nema para apresentar 
no CCXP World 21 as 
estreias na platafor-
ma. As séries “A Roda 
do Tempo”, “The Boys”, 
“Reacher” e “Star Trek: 
Picard” foram as princi-
pais atrações do painel.

O ator canadense Wil-
liam Shatner, que inter-
pretou o capitão Kirk de 
“Star Trek”, foi um dos 
entrevistados do painel. 
Ele falou sobre sua ex-
periência na vida real 
no espaço após uma via-
gem, encabeçada pelo 
bilionário Jeff Bezos.

A viagem espacial ga-
nhará um documentá-
rio, “Shatner in Space”, 
exclusivo da Amazon 
Prime. “Na época de 
Star Trek, não imagina-
va há 50 anos que um 
dia estaríamos vendo 
imagens de uma viagem 
ao espaço”, disse.

“STAR TREK: 
PICARD”

Os atores Sir Patrick 
Stewart, John de Lancie 
e Michelle Hurd parti-
ciparam do painel da 
Amazon Prime Video, 
que anunciou o lan-

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação

‘A Roda do Tempo’: 2ª temporada
As estrelas Rosamund 

Pike e Álvaro Morte 
participaram do painel 
sobre a série “A Roda 
do Tempo”, que estreou 
em novembro na pla-
taforma. Eles falaram 
do sucesso da série e 
anunciaram que será 

gravada a segunda tem-
porada.

“Os fãs se tornaram 
grandes aliados e agora 
temos uma família ao 
nosso lado. De repente, 
a série se torna parte da 
cultura”, diz Rosamund.

Morte disse que au-

menta em todo o mun-
do o número de fãs da 
série e a também res-
ponsabilidade do elen-
co e produção. “Estou 
muito animado com a 
reação das pessoas com 
a série.”

 | FOLHAPRESS

‘Jack Reacher’ vira seriado em 2022
O escritor Lee Child, 

autor do best-seller “Jack 
Reacher”, e o ator Alan 
Ritchson anunciaram o 
lançamento em 2022 da 
série “Reacher”. A histó-
ria gira em torno do per-
sonagem Jack Reacher, 
um investigador vetera-
no da polícia militar, que 
entra para a vida civil.

Ritchson, que faz o 
protagonista na série, 
disse que começou a 
maratonar novamente 
os livros que inspiraram 
a série e se apaixonou 
pelo papel. “Ele é dife-
rente de tudo que já fiz.”

Child contou que 
muitos atoresse interes-
saram pelo papel, mas 
quando viu o teste de 
Ritchson teve certeza 
que ele era o ator certo 

Na época 
de Star Trek, 
não imaginava 
há 50 anos 
que um dia 
estaríamos 
vendo imagens 
de uma viagem 
ao espaço

WILLIAN  
SHATNER 
ator

çamento para 2022 de 
uma nova temporada da 
série “Star Trek: Picard”.

Stewart volta ao papel 
icônico do capitão Jean-
-Luc Picard, que viveu 
durante sete temporadas 
em “Jornada nas Estre-
las: Nova Geração”. Ele 
revelou que não queria 
voltar para a franquia, 
mas mudou de ideia 
após conversar com 
os produtores da série. 
“Depois de ler o roteiro, 
eu conversei de novo, e 
foi aí que concordei.”

A segunda temporada 
de Star Trek: Picard, que 
estreia em fevereiro de 

2022, verá o antigo ca-
pitão da Frota Estelar 
viajar no tempo para 

impedir as bagunças 
promovidas pelo retor-
no de Q. Uma entidade 

de poderes ilimitados, 
esse personagem clássi-
co de Star Trek: A Nova 

Geração será o grande 
antagonista do novo 
ano da série.

‘The Boys: Diabolical’ em animação
A Amazon Prime encer-

rou o painel com o ator 
Karl Urban, o Billy But-

cher de “The Boys”, anun-
ciando que a série ganha-
rá uma série animada 

chamada “The Boys:Dia-
bolical”. Não há previsão 
de estreia.              | FOLHAPRESS

para o papel. “Foi muito 
melhor do que esperava 

para viver o persona-
gem”, disse.    | FOLHAPRESS
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NA TELINHA

O Porta dos Fundos 
divulgou nesta segunda 
(6) cartaz oficial e teaser 
do seu Especial de Natal, 
chamado “Te Prego Lá 
Fora”. A produção, que 
pela primeira vez é apre-
sentada em formato de 
animação, vai ao ar no 
próximo dia 15, na plata-
forma de streaming Para-
mount+. Assim como em 
outros anos, o especial 
deve provocar polêmica. 
A história apresenta Je-
sus adolescente (dublado 
por Rafael Portugal), en-
frentando problemas de 
adaptação em seu novo 
colégio, a Escola Munici-
pal Eva e Adão. Ao lado de 
Lázaro (Fábio de Luca), 
seu melhor amigo, ele 
precisa se tornar um bad 
boy para ninguém desco-
brir que na verdade ele é 
o Messias.

Em trecho divulgado, 
Jesus é questionado: “o 
Messias por acaso teria 
isso aqui: pornografia?”, 
indaga Lázaro ao mos-
trar um pergaminho com 
o desenho dos pés de 
uma mulher. Em outro, o 
adolescente está em um 
prostíbulo e afirma: “Isso 

Produção, apresentada em animação pela primeira 
vez, vai ao ar no próximo dia 15 na Paramount+

Especial de Natal do 
Porta dos Fundos tem 
Jesus em prostíbulo

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação

CARTAZ | Especial deve, de novo, provocar polêmica

não é de Deus”. Ao que lhe 
respondem: “Na verdade, 
aquela mais alta ali é ex-
clusiva de Deus.”

O cartaz oficial apre-
senta os personagens 
principais em frente à es-
cola, com Jesus ao centro, 
acompanhado pelos seus 
pais (Maria e Deus), e 
colegas de classe Lázaro, 
Barrabás e Maria Madale-
na. Sodoma representa as 
tentações mundanas e as 
cruzes, a possibilidade de 
redenção.

No total, 15 atores in-
terpretam os personagens 
animados. Além de Ra-
fael Portugal e Fábio de 
Luca, João Vicente apare-
ce como o Barrabás, Thati 

Lopes faz Maria e Nathalia 
Cruz, Madalena. Estevam 
Nabote é Deus, Antonio 
Tabet é Eliézer; Gregó-
rio Duvivier como Jacó, 
Evelyn Castro faz Daíde e 
João Pimenta é Tomé.

Tem ainda Fábio Por-
chat como Herodes e 
Jaqueu; Rafael Infante 
como Brian e Salomão; 
Gabriel Totoro como Bar-
tholomeu, Soldado e Pai 
da Madalena; Noêmia 
Oliveira como Inês e Ab-
dala; e Joel Vieira como 
Cabeça Pervertido, Ho-
mem de Sodoma e Dono 
da Vaca. “Te Prego Lá fora” 
é uma criação de Porchat 
e tem direção de Rodrigo 
Van der Put.

TV Tudo

Deadline
Dia 13, segunda-feira da 

semana que vem, é o prazo 
limite para entrega das pro-
postas da Premiere League.

Intenso nervosismo na 
parada. Movimentação nos 
bastidores da TV paga é das 
mais intensas.

A força da aberta
O que existe em comum 

nas plataformas de strea-
ming, como HBO Max, Net-
flix, Star Plus e Amazon Pri-
me Vídeo, nesta reta final 
de temporada?

Todas anunciam poten-
cialmente as novidades de 
seus catálogos na progra-
mação das TVs abertas.

Digital e estática
Aliás, a publicidade des-

sas plataformas também 
já chegou aos pontos de 
ônibus, em painéis, assen-
tos e demais estruturas do 
abrigo.

Formatos que permitem 
a inserção de peças estáti-
cas, digitais e interativas.

 Bastidores
No último sábado, na Re-

cord, em São Paulo, aconte-
ceu a gravação do especial 
“Família Record”, mobili-
zando parte do elenco da 
casa.

Programa vai ao ar dia 22, 
às 22h45, com reapresenta-
ção no dia 24, às 20h45.

Agenda
Apresentado por Luísa 

Sonza e Pabllo Vittar, o 
reality “Queen Stars Bra-
sil” tem previsão de es-
treia para março de 2022 
no HBO Max.

É uma disputa entre dra-
g-queens.

Negócios e 
oportunidades

Está praticamente fe-
chado o aluguel do Estúdio 
G, da Rede TV!, para a En-
demol e disponibilização a 
partir de fevereiro.

Em seus interiores, o 
negócio já é dado como 
certo, restando apenas o 
contrato.

Por outro
 lado

Tudo caminha também 
para que o Estúdio H, o da 
Peanuts, digital, fique com 
a Netflix, assim como o do 
“Mega Senha” já foi desti-

nado para a realização de 
eventos. Agenda bem dis-
putada. Resta saber quan-
do a Rede TV! vai pensar 
em fazer televisão.

Bate – Rebate
· Luciana Gimenez encer-

ra na próxima semana as 
gravações dos seus progra-
mas na Rede TV!. Depois, 
férias.

· A Band já tem definido 
o lançamento de um novo 
jornal, na hora do almoço, no 
começo do ano que vem...

· ... E a principio a ideia 
é não excluir nenhum dos 
atuais produtos...

· ... Mas alguns terão alte-
rados seus horários de exibi-
ção e suas durações.

· Amauri Oliveira está no 
elenco da segunda edição 
de “Juntos a Magia Aconte-
ce”, especial natalino que a 
Globo leva ao ar em 19 de 
dezembro.

· Em 2022, Lucélia Santos 
vai completar 50 anos de 
carreira, com a direção de 
uma peça teatral sobre Chi-
co Mendes...

· ... E novidades no strea-
ming, com uma série dirigi-
da por Daniel Filho e a inclu-
são da novela portuguesa  
“Na Corda Bamba” no catá-
logo da Globoplay.

· A LiveSports, do João 
Palomino, irá apresentar 

programas especiais dos 
treinos e última etapa da 
Stock Car no Youtube, sá-
bado e domingo.

· Um choque a morte de 
Mila Moreira. Modelo, atriz, 
amiga, gente boa demais.

· As novidades do sho-
wbiz e as entrevistas do 
apresentador Amaury Jr. 
com celebridades e perso-
nalidades de todo o mundo 
ganham novo horário na 
Rede TV!...

· ...O “Programa Amaury 
Jr.”, a partir de agora, será 
exibido os sábados, logo 
após o “Mega Senha”, à 
00h30.

· O ex-ministro Aldo Re-
belo é o novo colaborador 
da BandNews FM.

C’est fini
“Nada Suspeitos” é o tí-

tulo de nova série da Netflix 
sobre um misterioso crime. 
Um detetive, meio sem jeito, 
é encarregado de descobrir 
quem matou um milionário, 
tendo como suspeitos todos 
os candidatos à herança.

No elenco, Fernanda 
Paes Leme, Maíra Azevedo, 
Marcelo Médici, Thati Lo-
pes, Rômulo Arantes Neto, 
GKay, Silvero Pereira, Dhu 
Moraes, Paulo Tiefenthaler, 
Eliéser Mota, entre outros.

Então é isso. Mas ama-
nhã tem mais. Tchau!

Redes sociais
“Eu costumo dizer que a rede social é meio terra de 

ninguém, todo mundo atirando para tudo que é lado, 
você tem que estar sempre ali com cuidado...”.

Isis Valverde, estrela da Globo, em conversa com a re-
vista Cidade Jardim.

Hick Duarte/Divulgação

Isis Valverde
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Sudoku

Palavras cruzadas

Para jogar, preencha 
os quadradinhos com 
números de 1 a 9, 
sem repetir algarismo 
em cada uma das 
linhas verticais e 
horizontais.

Horóscopo
ÁRIES | 21/3 a 20/4  
As pessoas com que 
normalmente você se 
sentiria à vontade e que 

serviriam de suporte para sua dinâmi-
ca, talvez hoje estejam atravessadas 
e fora de prumo, e isso, com certeza, 
respingará em seu estado de ânimo. 
Mas passa.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Não se pode deixar tudo 
nas mãos da sorte, 
porque essa é capricho-

sa demais para se depositar tanta 
confiança nela. A sorte acontecerá 
quando ela quiser, mas, enquanto isso, 
valerá a pena se tornar independente 
dela.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Uma coisa é você ter 
essa experiência lumi-
nosa de entendimento 

sobre algum assunto, outra diferente 
é compartilhar esse entendimento 
com as pessoas. Entre uma coisa e 
a outra, há de haver discernimento. 
Só assim.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
A imaginação é satisfa-
tória, desde que você a 
conduza de acordo com 

sua vontade e se foque no regozijo, 
porque se fora de controle, a mesma 
imaginação pode se voltar contra você 
e atormentar sua alma. Controle.

LEÃO | 22/7 a 22/8
É arriscada a confiança 
de que as pessoas sa-
berão o que fazer, e que 

darão o melhor de si na empreitada. É 
arriscada, mas há momentos em que 
não há outra saída. Se valerá ou não a 
pena, isso está nas mãos do tempo.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
As confusões podem ser 
motivo de preocu-
pação, mas também 

de risada, tudo depende de como 
você as encarar. Que as confusões 
acontecerão, isso é certo, mas como 
você se relacionará com elas, isso 
está em aberto.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Muitas fantasias são 
extremamente satisfa-
tórias na imaginação, 

mas quando realizadas se provam 
decepcionantes. Assim, sua alma 
aprende que nem toda imaginação 
vale a pena o esforço da realização. 
Mais discernimento.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
A necessidade de acon-
chego se faz presente 

e, talvez, não seja fácil a satisfazer, 
porém, valerá a pena tentar, mas ten-
do o cuidado de não distribuir culpas 
às pessoas com que se relaciona por 
não a conseguir.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Não é tanto o que você 
diz, mas como o diz. A 

forma de comunicar um conceito é tão 
ou mais importante do que o próprio 
conteúdo. Isto é, se você se importa 
com as pessoas com que você 
conversa, não é mesmo?

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
É desnecessário gastar 
ansiedade com os 

assuntos materiais, porque ainda que 
haja limitações que incomodam, isso 
não se resolve com ansiedade, mas 
com planejamento e muito empenho 
de sua parte. Não há outro jeito.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
 Ainda que de forma 
desengonçada, valerá 
a pena tomar algumas 

iniciativas, porque isso demonstrará 
que sua alma se mantém atenta e 
perceptiva a tudo que acontece. Nada 
deixe passar em branco, intervenha 
em tudo.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 As percepções hoje 
estão um pouco obnubi-
ladas, mas sua alma tem 

certa familiaridade com as brumas, 
portanto, não deve ser difícil navegar 
nessas águas turvas, a não ser que 
tenha compromissos muito objetivos 
para cumprir.

oscar@quiroga.net
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Sexta (3/12)  
19h – Atlético-PR 1 x 0 Cuiabá*
20h – Sport  1 x  1 Flamengo*
20h – Chapecoense1 x 1 Atlético-GO*
21h – Fortaleza 0 x 0 Juventude*

Domingo (5/12)
16h – Corinthians 1 x 1 Grêmio
16h – Atlético-MG 4 x 3 Bragantino
16h – Bahia 2 x 0 Fluminense
19h – Ceará 0 x 0 América

Ontem (6/12)
19h – São Paulo 3 x 1 Juventude
19h – Athlético-PR 0 x 0 Palmeiras
20h – Flamengo 0 x 1 Santos
20h – Internacional 1 x 2 Atlético-GO
20h – Cuiabá 1 x 0 Fortaleza
21h – Chapecoense x Sport**

37 • RODADA

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 
 

Clubes PG J V GP SG
Atlético-MG 84 37 26 64 34
Flamengo 71 37 21 69 35
Palmeiras 63 37 19 57 14
Corinthians 57 37 15 40 5
Fortaleza 55 37 16 42 -2
Bragantino 53 37 13 54 8
Fluminense 51 37 14 35 -3
América-MG 50 37 12 39 2
Atlético-GO 50 37 12 31 -5
Ceará 50 37 11 39 2
Santos 49 37 12 34 -5
Internacional 48 37 12 44 3
São Paulo 48 37 11 31 -6
Athletico-PR 46 37 13 40 -4
Cuiabá 46 37 10 33 -3
Bahia 43 37 11 41 -8
Juventude 43 37 10 35 -9
Grêmio 40 37 11 40 -8
Sport 35 37 8 22 -14
Chapecoense 16 37 1 27 -36

*jogos atrasados de rodadas anteriores

**Jogo não encerrado até o fechamento 
desta edição

Tricolor derrotou o Juventude por 3 a 1, nesta segunda (6), no Morumbi, e afastou o fantasma da Série B

São Paulo vence e se livra da degola
BRASILEIRO

Os torcedores do São 
Paulo respiram aliviados 
depois de muito tem-
po. Há semanas fazen-
do contas para evitar o 
inédito rebaixamento, o 
clube do Morumbi agora 
pode dizer com certeza 
que estará na primeira 
divisão nacional na pró-
xima temporada. Com 
uma atuação decisiva de 
Luciano, de volta após 
três partidas, a equipe 
comandada por Rogério 
Ceni venceu o Juventude 
por 3 a 1 nesta segunda 
(6), no Morumbi, e afas-
tou o fantasma da Série B.

O clima de tensão dos 
últimos dias rapidamen-
te mudou quando a bola 
rolou. Logo aos 4 minu-
tos, Luciano balançou as 
redes do Juventude. No 
fim da primeira etapa, 
Calleri fez mais um, para 
tranquilizar a torcida 
são-paulina. No segundo 

tempo, a bola na rede de 
Sorriso fez o Morumbi 
temer o pior, mas a noi-
te era de Luciano. Apro-
veitando um vacilo da 
defesa gaúcha, o camisa 
11 fechou o placar para o 
São Paulo.

A vitória leva o São Pau-
lo para a 11ª posição com 

48 pontos e afasta de vez 
qualquer chance de re-
baixamento. Na última 
rodada, a possibilidade de 
uma vaga na Libertadores 
ainda existe. A equipe 
está dois pontos atrás do 
América-MG, seu rival na 
próxima quinta-feira. En-
tre eles estão o Ceará (50) 
e o Inter (48), que ainda 
joga pela 37ª rodada.

Já o Juventude preci-
sará jogar a vida contra 
o Corinthians, na quin-
ta-feira, dentro de casa. 
Com 43 pontos, a equipe 
de Jair Ventura é a pri-
meira acima da zona de 
rebaixamento, mas com 
a mesma pontuação do 
Cuiabá, que ainda joga 
contra o Fortaleza.

Os mais de 40 mil tor-
cedores do São Paulo 
apoiaram o time duran-
te praticamente toda 
a partida. Enquanto a 
equipe tentava se man-
ter na primeira divisão, 
a torcida estava com ela. 
Mas quando ficou claro 
que não haveria o inédi-
to rebaixamento, a histó-
ria mudou. Nos minutos 
finais, os torcedores co-
meçaram a puxar cânti-
cos de protestos: “muito 
respeito com a camisa 
tricolor”, “queremos jo-
gador” e “time sem ver-
gonha” era algumas das 
frases de ordem ditas pe-
los são-paulinos.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Rubens Chiri / saopaulofc

COMEMORAÇÃO | Luciano marcou dois gols na vitória sobre o Juventude, ontem

Vini Jr. está entre os 3 jogadores 
mais caros da atualidade
Vivendo boa fase no Real Madrid, Vinicius Junior 
agora aparece entre os jogadores mais caros da Europa 
na atualidade. Vini Jr., Erling Haaland, do Borussia 
Dortmund, e Phil Foden, do Manchester City, são os 
três mais valorizados, com um valor de mercado de 150 
milhões de euros cada um. O site Football Observatory 
analisou os valores de mercado e desempenho.

NO MARACANÃ

Santos mantém sonho da Libertadores 
O Santos entrou em 

campo, nesta segunda-
-feira (6), ainda sob ris-
co de rebaixamento no 
Campeonato Brasileiro. 
Venceu o Flamengo por 1 
a 0 no Maracanã, assegu-
rou classificação ao me-
nos à Copa Sul-America-
na e passou a sonhar com 
improvável vaga na Copa 
Libertadores. O triunfo no 
Rio de Janeiro foi defini-
do em um gol de Marcos 
Leonardo, já no segun-
do tempo. O ex-santista 
Gabigol teve a chance do 
empate, mas cobrou um 
pênalti na trave.

Os comandados de Fá-
bio Carille somam agora 
49 pontos e, na 11ª co-
locação, estão livres do 
risco de queda à Série 
B. Para chegar à Liberta-
dores, precisam atingir 
o oitavo lugar na tabe-
la, ultrapassando Ceará, 
Atlético-GO e América-
-MG, que têm 50 pontos 
cada um.

Na próxima quinta-fei-
ra (9), às 21h30, o Santos 
enfrentará o Cuiabá na 
Vila Belmiro. Na tentati-
va de retornar à principal 
competição continental, 
tem de vencer e torcer 
para que nenhum dos 
três times à sua frente 
triunfe.

No mesmo horário, o 

Ivan Storti/santos FC

NO MARACANÃ | Marcos Leonardo voa baixo ao marcar gol da vitória sobre o Flamengo

América-MG jogará con-
tra o São Paulo, em Belo 
Horizonte. O Atlético-GO 
também jogará em casa, 
em Goiânia, diante do 
Flamengo. O Ceará terá 
pela frente o Palmeiras, 
em São Paulo.

A combinação de re-
sultados não é simples, 
mas é uma possibilidade 
com a qual não contava 
boa parte da torcida até 
segunda-feira. Deixar de 
vez o risco de degola era 
a prioridade, o que foi 
possível com um bom e 

equilibrado jogo no Ma-
racanã.

No primeiro tempo, os 
dois goleiros trabalharam 
bem, e o árbitro de vídeo 
entrou em ação para anu-
lar um gol do rubro-negro 
Pedro, por impedimento. 
Na etapa final, o VAR agiu 
em sentido contrário e 
valiou um tento que ha-
via sido considerado irre-
gular no campo.

Aos 12 minutos, Mar-
cos Guilherme entrou na 
área driblando, com al-
guma liberdade. Seu pas-

se não foi o mais preciso, 
mas Marcos Leonardo o 
aproveitou batendo de 
pé esquerdo. Em posição 
legal, como se conferiu 
em vídeo.

O Flamengo passou a 
buscar o empate e en-
controu a melhor chance 
em pênalti cometido por 
Kaiky em Vitinho. Gabigol 
acertou o poste esquerdo 
de João Paulo, aos 23, e o 
Santos conseguiu prote-
ger sua vantagem até o 
apito final.

 | FOLHAPRESS

Time ainda tem uma 
chance de vaga na 

Libertadores
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BRASILEIRO

O time de reservas do 
Palmeiras ficou no em-
pate com o Athletico-PR.
Na Arena da Baixada, não 
houve gols. No primeiro 
tempo, por causa do go-
leiro rubro-negro Santos. 
Na etapa final, foi a vez de 
o alviverde Vinícius Silves-
tre fechar bem sua meta. E 
o 0 a 0 foi suficiente para a 
equipe de Curitiba se livrar 
do risco de ser rebaixado. 
Assim como fizeram os 

visitantes, o Athletico-PR 
chegou a cogitar escalar 
um time recheado de re-
servas. Porém o risco de 
rebaixamento no Nacional 
fez o técnico Alberto Valen-
tim usar os principais atle-
tas do elenco mesmo com 
a proximidade da decisão 
da Copa do Brasil.

Para o Palmeiras, o pla-
car não muda a situação 
do time na tabela do Na-
cional. O atual campeão 
da Copa Libertadores vai 
terminar a competição 
brasileira em terceiro, 

atrás do Flamengo e do 
Atlético-MG, o vencedor 
do certame.

Na última rodada, na 
quinta-feira (9), o time 
paulista encerrará sua par-
ticipação contra o Ceará, 
em São Paulo. Já o Athleti-
co vai encarar o Sport, no 
mesmo dia, no Recife.

Agora, com 46 pontos, o 
temor da degola não existe 
mais, já que o Juventude, o 
17º colocado e primeiro na 
parte vermelha da tabela, 
soma 43, porém tem me-
nos vitórias na competição 

Partida sem gols na Arena da Baixada, nesta segunda,  
livrou o Athletico-PR do risco de rebaixamento

Com time reserva, 
Palmeiras arranca 
empate em Curitiba

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Fabio Menotti/Palmeiras

0 X 0 | Time reserva do Palmeiras fica no empate sem gols com Athletico-PR fora de casa

(13 contra 10). Na última 
rodada, o time gaúcho 
pode empatar em pontos 
com os paranaenses, mas 
não pode ultrapassá-lo no 
critério de desempate.

Em um primeiro tempo 
dominado pelos paulistas, 
os donos da casa escapa-

ram de sair atrás no placar 
aos 36 minutos, quando os 
palmeirenses reclamaram 
de um pênalti após o za-
gueiro Thiago Heleno des-
viar a bola com o braço. No 
entanto, o árbitro Wagner 
do Nascimento Magalhães 
observou uma falta de Vi-

tinho em Pedro Henrique 
no início da jogada.

Depois do intervalo, o 
Athletico-PR voltou mais 
ligado, e o cenário se inver-
teu. Canesin, Marcinho e 
Bissoli tiveram boas chan-
ces, mas pararam na defe-
sa alviverde.

Verdão leva troféu de programa de TV e vira meme
Depois de vencerem 

a Libertadores 2021, al-
guns jogadores do Pal-
meiras foram ao SBT 
para tentar levantar 
mais um troféu: o do 
Passa ou Repassa. E con-
seguiram. Os atacantes 
Rony e Deyverson e o za-
gueiro Renan estiveram 
no palco da emissora 
com Celso Portiolli e le-

varam a melhor sobre o 
trio formado pelo cantor 
Jottapê e a dupla serta-
neja George Henrique e 
Rodrigo.

Não foram poucos 
os memes criados após 
mais um título conquis-
tado. “O maior campeão 
do Brasil levantando 
mais um troféu está pas-
sando na sua timeline”, 

publicou a conta do Pal-
meiras no Twitter.

“10 brasileiros, três Li-
bertadores, quatro Copa 
do Brasil e um Passa ou 
Repassa”, brincou outro 
seguidor. Um outro in-
ternauta publicou um 
vídeo da torcida alviver-
de celebrando o que ele 
disse que seria o título 
da competição no canal 

de Silvio Santos.
Segundo dados aferi-

dos pela Kantar Ibope, 
o SBT bateu a Globo por 
praticamente o triplo da 
audiência durante a par-
tida que definiu o Pal-
meiras como vencedor 
da Taça Libertadores da 
América, no sábado (27), 
em final jogada contra o 
Flamengo.      | FOLHAPRESS

Reprodução/SBT

NO SBT | Deyverson, Renan e Rony levantam troféu

KART

Pilotos da região 
estão no Brasileiro

Vinte e seis pilotos que 
têm como base o Kar-
tódromo Internacional 
San Marino, em Paulínia, 
estarão no 56º Campeo-
nato Brasileiro de Kart 
2021, em Penha, Santa 
Catarina. 

Participarão da com-
petição desde jovens pi-
lotos da categoria Cadete 
(8 a 11 anos) até os mais 
experientes da Super Sê-
nior Master (nascidos 
antes de 1965), represen-
tando sete equipes ba-
seadas no kartódromo.

A competição é divi-
dida em duas fases, por 
conta do alto número de 
atletas da modalidade 
inscritos. 

Neste ano, com mais 

de 500 inscrições con-
firmadas, a 56ª edição já 
é a maior da história do 
evento.

O campeonato teve 
início nesta segunda-fei-
ra (6) e segue até o próxi-
mo dia 18. 

Os pilotos classifica-
dos para as finais do 
Grupo 1 vão competir 
no dia 11 de dezembro 
(sábado) e os do Grupo 
2 no dia 18 (sábado). As 
provas das finais serão 
exibidas no canal Sport 
TV e as demais baterias 
no canal do Youtube da 
Confederação Brasileira 
de Automobilismo, CBA 
BR Kart.

A programação com-
pleta do 56º Brasileiro de 
Kart 2021 pode ser aces-
sada no site da CBA BR 
Kart.

DA REDAÇÃO
PAULÍNIA

CORINTHIANS

Fator casa ajuda a somar pontos
Chegou ao fim a tem-

porada 2021 do Co-
rinthians como man-
dante. De março até 
dezembro, o clube fez 
31 jogos na Neo Quími-
ca Arena e conquistou 
60,2% dos pontos dispu-
tados no Campeonato 
Paulista, Copa Sul-Ame-
ricana, Copa do Brasil e 
Brasileirão. Foi a segunda 
pior marca do clube em 
seu estádio, inaugurado 
em 2014.

Comandado por Vag-
ner Mancini, Fernando 
Lázaro e Sylvinho, o Co-
rinthians conquistou 16 
vitórias, empatou em 
oito oportunidades e foi 
derrotado sete vezes em 
Itaquera. O aproveita-
mento superou apenas 
os números da tempo-
rada passada, quando o 
time alvinegro registrou 
um aproveitamento de 

Divulgação

NEO QUÍMICA | Com a Fiel em campo, Timão conquistou mais de 90% dos pontos

57,1% dos pontos dispu-
tados em Itaquera.

Ao longo de 2021, o 
fator torcida fez diferen-
ça para os resultados do 
Corinthians em campo. 
Por conta da pandemia 
e a necessidade de atuar 
com os portões fechados, 

a equipe fez 23 partidas 
sem a presença de públi-
co e conquistou 49,% dos 
pontos, com nove vitó-
rias, sete empates e sete 
derrotas.

A partir de outubro, 
quando o governo de São 
Paulo liberou o retorno 

gradativo da torcida aos 
estádios, o aproveita-
mento disparou. Em oito 
partidas,  foram sete vitó-
rias e um empate. Com a 
Fiel nas arquibancadas, 
o Timão conseguiu mais 
de 90% dos pontos.

 | FOLHAPRESS
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