
Ala não recebe pacientes há 15 dias, depois que três casos de KPC foram detectados em Americana; 
prefeitura diz que situação está controlada e que a unidade deverá ser reaberta nos próximos dias P5

Contaminação por ‘superbactéria’ 
interdita UTI do Hospital Municipal

Moradias em 
Americana

Chico assina convênio com 
estado para construção de 

28 casas para idosos
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Isac Nóbrega/PR

AMERICANA | Número de vazamentos que o DAE precisa consertar tem queda de quase 20% no ano 

JUNTOS E MISTURADOS | André Mendonça, Bolsonaro e Alexandre de Moraes na posse no STF ontem 

Danilo Verpa/Folhapress

ORDEM E PROGRESSO | Faixas que vêm sendo implantadas pelo PCC 
em comunidades da Capital e da Grande São Paulo nos últimos dias 
fazem alerta à proibição de manobras ilegais com motos. Os infratores 
estão sendo espancados, conforme vídeo nas redes sociais.

DAE registra  
queda nos
vazamentos
em Americana

Cidades05

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou ontem o 
uso da vacina da Pfizer para crianças a partir de 5 anos contra a 
Covid-19. O início agora depende do Ministério da Saúde.

Anvisa autoriza vacina para 
crianças a partir dos 5 anos

Brasil + Mundo07

Cidades03

Os DAEs (Departamentos 
de Água e Esgoto) de Ame-
ricana e de Santa Bárbara 
d’Oeste foram multados 
pela Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo, am-
bos por irregularidades no 
lançamento de efluentes na 
Represa do Salto Grande e 
no Rio Piracicaba, respecti-
vamente. As multas foram 
publicadas no Diário Oficial.

Cetesb multa 
DAE de SB e 
de Americana

Técnico 
Abel Ferreira 
decide ficar 
no Palmeiras

Esportes11

Mendonça
toma posse no 
STF e defende
a democracia

Brasil + Mundo08
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Fonte: CPTEC | Unicamp

27°

19°
Sol entre 
nuvens

CLIMA NA RMC

O primeiro 
compromisso 
(...) é com a 
democracia, 
com os valores 
da Constituição
ANDRÉ MENDONÇA 
Novo ministro do STF, ao 
tomar posse ontem
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Jovenil Pereira de Oliveira
Faleceu ontem, aos 49 anos. Era filho de José Pereira Sobrinho e 

Mariquinha Almesinda Correia Pereira. Será sepultado no Cemitério 
Parque dos Lírios.

(Funerária Araújo-Orsola)

Altemar Alcantara / Semcom

NAS ÁGUAS |  Diferente do tradicional, em Manaus (AM) a prefeitura optou este 
ano por um presépio flutuante, inaugurado nesta quarta-feira.

IMAGEM DO DIA

Seria distante se não fosse hoje Ser avó não nos envelhece, 
pelo contrário!

Parecia tão distante até 
que você se pegou plane-
jando e trabalhando para 
que aquilo acontecesse. 
Já se sentiu assim? Na ver-
dade, os últimos aconte-
cimentos em minha vida 
têm manifestado este sen-
timento em mim. É como 
se estivesse queimando a 
largada ou atropelando as 
coisas, mas quando con-
verso com outras pessoas, 
ouço o contrário. Talvez o 
tempo esteja voando mes-
mo e eu só não tenha ob-
servado como deveria.

Não sei pra você, mas 
normalmente em um dia 
estou pensando em fazer 
e no outro já estou ali, cor-
rendo atrás, com a mão na 
massa. 

Como passageiro de 
primeira viagem, muitas 
vezes, me sinto sem re-
ferências. Dar o pontapé 
inicial ou tomar uma de-
cisão concreta fica difícil 
assim. Nunca sei dizer 
quando é cedo ou tarde 
para certas ações. Mas 
após passar dessa primei-
ra vez, me sinto referên-
cia para outras pessoas 
e adoro ser consultado. 
Nunca tive uma educação 
financeira em casa ou na 
escola, mas sempre me 
afeiçoei ao assunto, bus-
cando me informar. Pou-

Ser avó muda nossa 
perspectiva de mundo e 
de nós mesmas. Passa-
mos a visualizar o tem-
po com mais atenção 
torcendo para ele não 
se apressar. Queremos 
aproveitar todos os se-
gundos. Ser avó, ao con-
trário do que muitos pen-
sam, não nos envelhece, 
pelo contrário, rejuve-
nesce!

O sentimento de aco-
lhimento e a ternura 
presente nos olhares das 
crianças nos fazem sen-
tir uma força esquecida 
em meio ao cotidiano. 
Este estado mágico é algo 
que nunca havia vivido 
até ser avó e hoje sei que 
apenas as vovós sabem 
do que estou falando.

Ser avó nem sempre é 
fácil, há de se ter sabedo-
ria e cautela. Nossos ne-
tos não são nossos filhos. 
As responsabilidades e 
todas as decisões sobre 
as crianças são dos pais. 
Este precisa ser um exer-
cício diário das avós.

Aconselho, às vovós 
mais ansiosas, não sufo-
carem a nova família com 
conselhos exagerados na 
tentativa de suprir todas 
as necessidades. Não é 
isso que as novas ma-
mães e papais precisam. 
Menos ainda os netos.

Algumas dicas são 
sempre válidas. Algumas 
já sabia, outras aprendi 
na prática. O momento 
do nascimento da crian-
ça é deles, esteja presente 
se solicitada. A vontade é 
de ficar grudadinha, mas 
tente se segurar.

A família necessita de 
uma rede de apoio, isto é 
certo, mas cuidado com 

MARCOS BARBOSA
THELMA MIGUELJORNALISTA E APRESENTADOR
MÉDICA E ESCRITORA

po desde sempre e nunca 
fui de esbanjar e gastar 
com futilidades. Amo es-
tar por dentro das novida-
des econômicas e saber 
fazer o dinheiro render. 
Aliás, em quase 100% 
das vezes fico apreensi-
vo quando o assunto é 
gastar. Penso e repenso 
diversas vezes até de fato 
decidir (e mesmo assim 
me questiono!).

Talvez por ser libriano 
isso se potencialize em 
mim. Mas só quem teve 

de viver com poucos re-
cursos sabe como é ruim 
conviver com a pendura. 
Daí a necessidade em reter 
recursos para poder pro-
porcionar a si e aos entes 
queridos mais conforto. 
Portanto, não tem como 
ser diferente. Consciência 
diária sobre meus gastos e 
a sua real necessidade. 

Amo trocar figurinhas 
com pessoas que já estive-
ram na mesma situação, 
seja ela da minha idade ou 
não. Falar sobre isso me 
acalma! É sempre um frio 
na barriga e um céu de in-
certezas.

Embora tema, por de-
pender somente de mim, 
penso sempre positivo em 
relação ao futuro. Mante-
nho em mente que Deus 
não me dará oportuni-
dade maior ao que possa 

aceitar. Este ano, inclusi-
ve, me provou isso. Afinal, 
a realidade que vivo hoje 
não imaginaria em janeiro 
deste mesmo ano.

Esse ainda não é o meu 
tradicional texto de retros-
pectiva sobre 2021, mas já 
adianto que este ano, em 
especial, me fez sair total-
mente da zona de confor-
to, me reinventar e trans-
formar minha vivência em 
todos os aspectos.

Talvez todas essas mu-
danças tenham me tor-
nado mais confiante na 
tomada de decisões e 
administração desses 
monstrinhos dentro de 
mim. É claro que a gente 
tem medo das coisas não 
saírem como o planejado, 
de encontrar dificuldades 
pelo caminho, mas prefiro 
usar o meu tempo pen-
sando nas boas possibili-
dades que me serão ofer-
tadas, emanando energia 
a isso.

Me considero alguém 
muito positivo. Nunca vi 
alguém que planta o bem 
padecer ou conviver com 
sofrimento absoluto. Nor-
malmente são pessoas 
fortes e que sabem o que 
querem. A fé também aju-
da, e muito, a esperarmos 
sempre pelo melhor.

Seria distante se não 
fosse hoje. Não é sobre 
queimar a largada, mas 
sim, sobre se programar 
ao ponto de ter um pano-
rama completo às possibi-
lidades e ofertas disponí-
veis a você.

Vá com medo mesmo 
e seja uma boa referên-
cia para quem busca por 
uma!

Como passageiro 
de primeira viagem, 

muitas vezes, me 
sinto sem referências

as invasões. Não tire da 
mãe ou do pai o prazer 
de dar o primeiro banho, 
por exemplo. Caso eles 
estejam inseguros, apoie 
e transmita segurança, 
mas não os substitua.

Uma mãozinha na or-
ganização da casa e na 
alimentação pode ser 
bem-vinda quando so-
licitada. Nada de sair in-
vadindo o espaço alheio. 
Ofereça ajuda para cui-
dar do bebê entre as ma-
madas permitindo que 
a nova mamãe possa 
dormir. Pergunte sem-
pre como proceder com 
as crianças. Quase tudo 
que você aprendeu e fez 
quando foi mãe está ul-
trapassado. As condutas 
médicas e relativas à in-
trodução alimentar mu-
daram totalmente.

Nunca dê chupeta, 
mamadeira, chuquinha 
ou qualquer outra coisa 
escondida da mãe. Im-
portante frisar também 
que não existe leite fraco, 
não atormente a nova 
mamãe com crendices.

Não tenha vergonha de 
nada. Sente-se no chão, 
cante cantigas, bata 
palmas, sorria e garga-
lhe com todas as forças. 
Compre livros, leia ou 
invente histórias para os 
pequenos. Dê camba-
lhotas se conseguir. Seja 
criança outra vez!

Entre amadurecer e 
virar avó, descobri uma 
nova mulher dentro de 
mim, cheia de energia e 
planos. Renasci e fiz da 
escrita uma nova profis-
são. Sonho com o dia em 
que, adultos, meus netos 
conhecerão a mulher que 
fui. Estarei eternizada nos 
versos e textos que escre-
vi. Ah, uma última dica... 
Deixe a mulher que existe 
em você fluir com todas 
as suas nuances. 

Não é porque você se 
tornou avó que virou um 
ser assexuado e sem vida 
pessoal. Empodere-se 
e viva com plenitude e 
alegria!

Expediente: Avenida São Jerônimo, 2.210 - Morada do Sol - CEP: 13.470-310
Telefone 3471.2700 | www.tododia.com.br | tododia@tododia.com.br
Para sugestões de pauta: 3471.2710 e redacao@tododia.com.br
Para anunciar: 3471.2740 e comercial2@tododia.com.br
Balcão de anúncio: Sede do jornal | Para assinar: 3471.2784

Mande sua mensagem, sua foto, conte sua história, dê sua opinião, ajude a fazer o 
TODODIA: redacao@tododia.com.br

Presidente: Roberto Romi Zanaga
Editor-chefe: Wagner de Freitas

Conselho Editorial: Marcia Marcon
Maria Cristina Luchiari Pisoni
Paulo Medina
Ricardo Alécio
Roberto Romi Zanaga

(19) 9 9444-6774 - Redação
(19) 3471-2700 - Distribuição

(19) 99240-1784 - Financeiro
(19) 99191-0870 - Comercial

facebook.com/jornaltododia

Fale conosco

@jornaltododia



CIDADES / j o r n a l to d o d i a

03Sexta, 17 de Dezembro de 2021

MEIO AMBIENTE

Os DAEs (Departamen-
tos de Água e Esgoto) de 
Americana e de Santa Bár-
bara d’Oeste foram multa-
dos pela Cetesb (Compa-
nhia Ambiental do Estado 
de São Paulo), ambos por 
irregularidades no lan-
çamento de efluentes na 
Represa do Salto Grande e 
no Rio Piracicaba, respec-
tivamente.

As infrações acontece-
ram em julho deste ano 
e as multas foram publi-
cadas na edição Diário 
Oficial do Estado de São 
Paulo nesta terça-feira 
(14).

O DAE de America-
na foi multado em 150 
Ufesp’s (Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo), 
o equivalente a R$ 4.363, 
enquanto o DAE de Santa 
Bárbara foi autuado em 
300 e 2.002 Ufesp’s, ou R$ 
8.727 e R$ 58.238.

No caso da autarquia 

de Americana, a Cetesb 
constatou o lançamento 
de “efluentes líquidos sa-
nitários” (esgoto), do tan-
que de armazenamento 
da ETE (Estação de Tra-
tamento Elevatório) do 
bairro Balneário Riviera, 
sem tratamento em um 
canal de drenagem de 
águas pluviais que desá-
gua em um afluente da 
Represa Salto Grande.

“Os efluentes, sem tra-
tamento prévio, podem 
tornar as águas impró-
prias, nocivas ou ofen-
sivas à saúde, inconve-
nientes ao bem-estar 
público, danosas aos ma-
teriais, à fauna e à flora e 
prejudiciais às atividades 
normais da comunida-
de”, afirma a companhia.

Em Santa Bárbara, a 
Cetesb detectou duas ir-
regularidades, também 
em julho. A primeira foi a 
alteração das concentra-
ções de oxigênio dissol-
vido (de 2 para 1m5mg 
por litro d’água, de mon-

tante a jusante) no Rio 
Piracicaba, alterando a 
qualidade do rio. A se-
gunda pela alteração das 
concentrações de DBO  
(Demanda Química de 
Oxigênio) – quantidade 
de oxigênio necessária 
para decompor quimi-
camente material orgâ-
nico – também no Rio 
Piracicaba. Em ambos os 
casos os efluentes foram 
despejados pela ETE (Es-
tação de Tratamento de 
Esgoto) Balsa.

Segundo a companhia, 
a autarquia não teria 
atendido à regulamen-
tação estadual e à reso-
lução do Conama (Con-
selho Nacional de Meio 
Ambiente) sobre o trata-
mento de efluentes. 

Por meio de nota, a 
Prefeitura de Americana 
afirmou que a tubulação 
por onde ocorria o extra-
vasamento de efluentes 
foi removida, conforme 
solicitado pela Cetesb, e 
houve o fechamento da 

Cetesb constata lançamentos irregulares de efluentes 
na Represa do Salto Grande e no Rio Piracicaba

DAEs de Americana e 
SB são multados por 
despejo de esgotos

RENATO PEREIRA
AMERICANA

saída dentro do poço de 
chegada do material.

“O extravasamento de 
efluentes em questão 
ocorreu em função de 
manutenções na Estação 
Elevatória, realizadas 
pela equipe de operação 
do DAE. Naquela data foi 
necessária a paralisação 
total da estação para a 
execução da limpeza do 
poço de efluentes das 
duas estações.  A lim-
peza foi necessária para 
retirada de lodo, areia e 
detritos carreados pe-
las redes coletoras, que 
se acumulam dentro do 
poço. Em função des-
se acúmulo, fica preju-
dicada a eficiência do 
trabalho de sucção dos 
efluentes pelas bombas, 
que acabam puxando 

os resíduos conjunta-
mente, prejudicando 
todo o conjunto mecâ-
nico. A entrada de areia 
e detritos nos conjuntos 
de bombeamento pode 
provocar o travamento 
interno e a consequen-
te queima dos motores”, 
explicou a prefeitura.

“Importante ressaltar 
que em razão de manu-
tenções como a ocorrida, 
não há alternativas para o 
bombeamento secundá-
rio de todos os efluentes 
que chegam até o poço, 
apesar do uso de cami-
nhão limpa fossa, e as-
sim pode ocorrer o extra-
vasamento de efluentes.  
Especificamente na es-
tação 16 houve a instala-
ção de um novo cesto de 
retenção, com o objetivo 

de impedir a passagem 
dos detritos para os con-
juntos de bombeamen-
to, diminuindo assim as 
ocorrências de paralisa-
ções do sistema”, diz ain-
da a nota.

A Prefeitura de  Santa 
Bárbara d’Oeste foi ques-
tionada sobre o que teria 
ocasionado o problema 
na ETE Balsa e se algu-
ma adequação havia sido 
realizada. Também por 
meio de nota, afirmou 
que “o DAE de Santa Bár-
bara d´Oeste garante que 
a eficiência operacio-
nal da ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto) 
atende aos padrões esta-
belecidos pela legislação 
e informa que a medida 
publicada ainda está em 
prazo de recurso”.

DAE DE AMERICANA | Autarquia diz que problema foi pontual e já está resolvido 

COVID-19

Vacina em Americana 
requer agendamento

A Secretaria de Saúde 
de Americana reforçou 
nesta quinta-feira (16) 
que o sistema de vaci-
nação contra a Covid-19 
na cidade está sendo 
realizado apenas por 
meio de agendamento, 
e não mais por livre de-
manda.

As agendas são aber-
tas diariamente a partir 
das 14h, por meio do 
site da prefeitura, tanto-
para a primeira, quanto 
para segunda e terceira 
doses.

“Desde o dia 8 de 
dezembro o municí-
pio deixou de atender 
à população por livre 
demanda, isto devi-
do ao aumento da de-
manda, o que vinha 
provocando grandes 
aglomerações no posto 

da Unisal, local até en-
tão definido para vaci-
nar sem agendamento. 
Atualmente, todas as 
unidades básicas de 
saúde vêm sendo uti-
lizadas para absorver a 
demanda de morado-
res que precisam rece-
ber a vacina, principal-
mente a segunda dose 
e a dose adicional, cuja 
quantidade tem sido 
maior, através de agen-
damento prévio”, in-
formou a Secretaria de 
Saúde, em nota. 

 O agendamento deve 
ser feito diretamente no 
site www.saudeameri-
cana.com.br da Secreta-
ria de Saúde. 

A pasta informou ain-
da que estuda mudar 
a estratégia a partir de 
2022 e, assim que os 
fluxos forem definidos, 
serão amplamente di-
vulgados à população.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

NO DJANIRO PEDROSO PANDEMIA

Campanha em SB 
segue neste sábado

N.O. tem novo mutirão 
de vacinação amanhã

A Prefeitura de San-
ta Bárbara d’Oeste vai 
manter neste sábado (18) 
a vacinação contra Co-
vid-19, tanto para aplica-
ção de primeira e segun-
da doses, quanto para 
doses adicionais, a todos 
os públicos já inseridos 
na campanha.

As vacinas serão apli-
cadas das 8h às 12h, so-
mente no ginásio Djaniro 
Pedroso, localizado na 
Rua Prudente de Moraes, 

250, no Centro. Os demais 
postos de vacinação não 
funcionarão amanhã.

Não é necessário agen-
damento. Basta compa-
recer com documento 
pessoal com foto, com-
provante de residência e 
carteirinha de vacinação. 
Em caso de dúvidas, con-
tatos podem ser feitos das 
8h às 16h, de segunda a 
sexta-feira, pelo telefone 
3455-1654.

                                       | DA REDAÇÃO

Para incentivar a po-
pulação a completar o 
esquema vacinal contra 
a Covid-19, a Secretaria 
de Saúde de Nova Odes-
sa realiza neste sábado 
(18) mais um mutirão da 
Campanha de Imuniza-
ção Contra o Novo Co-
ronavírus. Os plantões 
serão novamente nas 
UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde) do Centro e do 
Jardim Alvorada, das 7h 
às 12h. Não é necessário 
agendamento.

É imprescindível ao in-
teressado levar a uma das 
duas UBSs a documenta-
ção pessoal e o compro-
vante de endereço, bem 
como a caderneta de va-
cinação para quem vai 
tomar a segunda dose ou 
a dose de reforço.

“A intenção é vacinar to-
das as pessoas que estão 
com alguma dose em atra-
so ou os que vão tomar a 
dose de reforço. É extre-

mamente necessário se-
guir o cronograma, respei-
tando as datas agendadas 
na caderneta, pois apenas 
com o ciclo completo a 
população estará protegi-
da. Estamos intensifican-
do esse apelo para àqueles 
que não retornaram para 
a segunda dose. Pedimos 
aos cidadãos que comple-
tem o esquema vacinal, se 
protegendo e protegen-
do o próximo”, explicou o 
secretário de Saúde, Silvio 
Corsini.

NÚMEROS
Nova Odessa atingiu a 

marca de 97.340 mil va-
cinas aplicadas desde ja-
neiro deste ano. Com isso, 
são 76% da população da 
cidade vacinada com ao 
menos uma dose, e 72,5% 
com esquema vacinal 
completo. Mais de 6.754 
mil moradores já recebe-
ram a terceira dose de re-
forço.                                         | DA REDAÇÃOVACINAÇÃO | No ginásio Djaniro Pedroso neste sábado 

Prefeitura de Santa Bárbara  / Divulgação

Prefeitura de Americana  / Divulgação
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VERBA PARA O SOCIAL

A área de Assistência Social de Americana ganha um 
reforço de R$ 150 mil com a destinação de mais uma 
emenda parlamentar, desta vez de autoria do deputado 
federal Paulo Freire (PL), intermediada pelo vereador 
Marcos Caetano (PL). O anúncio foi feito ontem pelo pre-
feito Chico Sardelli (PV). “O recurso chega em muito boa 
hora para ser aplicado na compra de equipamentos para 
os CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) 
dos bairros Vila Mathiensen, São Jerônimo e São Manoel. 
Gradualmente estamos reforçando os equipamentos 
sociais de Americana!”, disse ele.

CLIMA QUENTE

As sessões na Câmara de Americana ontem foram marcadas 
pelo tom áspero de uma discussão entre os vereadores Thiago 
Brochi (PSDB) e Dr. Daniel (PDT)durante a votação dos requeri-
mentos da pauta do dia. De início, o tucano, líder do governo, pe-
diu que os 55 requerimentos protocolados pelo Dr. Daniel Cardoso 
fossem votados em destaque. Geralmente, os requerimentos são 
aprovados ou rejeitados em bloco, ou seja, é realizada apenas 
uma consulta ao plenária que vale para todos os documentos 
apresentados pelos parlamentares. Quando é pedido o destaque, 
os requerimentos selecionados são votados separadamente. 
No entanto, Brochi quis que Cardoso explicasse cada um dos 
documentos apresentados por ele e os requerimentos voltaram a 
ser votados em bloco. “Eu pedi o destaque porque o vereador fez 
muito requerimentos para que eu possa decidir também o meu 
voto. Regimentalmente nós podemos ficar aqui até meia-noite, 
mas eu gostaria de ouvir já que o vereador apresentou quase 
75% dos requerimentos”, disse Brochi. Não há um limite de re-
querimentos que possam ser protocolados pelos parlamentares. 
“Os meus requerimentos são voltados ao Executivo. Quando a 
gente não faz requerimento é criticado, quando a gente trabalha 
é criticado?”, rebateu Cardoso, que passou quase uma hora lendo 
as questões que seriam encaminhadas ao Executivo. 

EM BRASÍLIA

Prefeitos da região 
estiveram esta semana em 
Brasília à cata de verbas e 
projetos. Ricardo Piove-
zan (PV), junto com o vice 
Felipe Sanches (PDT), 
voou na terça para o DF, 
para discutir projetos nas 
áreas de Saúde, Educação 
e Cultura.  Voltou na quarta 
à noite, segundo ele cheio 
de notícias. Outro que es-
teve em Brasília foi Claudio 
Schooder, o Leitinho (PSD), 
de Nova Odessa.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Programa “Vida Longa”, do governo de SP, vai construir 28 casas no Jaguari

Americana assina convênio 
para moradias para idosos

O prefeito de America-
na, Chico Sardelli (PV), e 
o secretário de Estado de 
Habitação, Flavio Amary, 
assinaram na tarde desta 
quinta-feira (16) um con-
vênio para a construção 
de 28 casas do Programa 
“Vida Longa”, destinado a 
idosos acima de 60 anos, 
que vivem sozinhos, em si-
tuação de vulnerabilidade 
ou risco social.

O investimento previsto 
na construção das mora-
dias, em uma área cedida 
pela prefeitura no bairro Ja-
guari, é de R$ 4,8 milhões. A 
licitação parea a obra deve 
sair dentro dos próximos 
60 dias. Não foram divulga-
dos prazos previstos para a 
conclusão da obra.

O projeto em Americana 
é praticamente o mesmo 
que está em fase final de 
construção, também com 
28 moradias, no bairro 
Cândido Bertini, em Santa 
Bárbara d’Oeste.

De acordo com o projeto, 
as unidades terão equipa-
mentos de acessibilidade, 
com área para atividades 
de lazer, horta e academia.

Não haverá cobrança 
taxa de ocupação, nem 
contas de água e luz.

Para integrar o programa, 
os idosos devem ter renda 
de até dois salários míni-
mos, residir há pelo menos 
dois anos no município, 
além de terem autonomia 
para realizar tarefas diárias.

Após a conclusão das 
obras, com investimento a 

fundo perdido, a prefeitu-
ra será a responsável pela 
gestão e manutenção do 
espaço.

A realização do projeto é 
da Secretaria de Estado da 
Habitação, CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano) e 
Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Social.

Além de Chico e Amary, 
a cerimônia de assinatura 
do convênio entre prefeitu-
ra e Estado contou com as 
participações do vice-pre-
feito, Odir Demarchi (PL), 
do presidente da Câmara, 
Thiago Martins (PV), do 
secretário de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano; 
Luiz Carlos Cezaretto, o 
Luiz da Rodabem, do de-
putado federal Vanderlei 
Macris (PSDB), do deputa-
do estadual Dirceu Dalben 
(PL), além de secretários 
municipais e vereadores.

O secretário estadual 
destacou a articulação 

conjunta entre o prefeito e 
o deputado Vanderlei Ma-
cris para tornar o projeto 
uma realidade.

“Esse projeto é uma par-
ceria da família Macris e do 
Chico Sardelli. É a união e a 
força que fazem com que 
nós possamos governar 
para a população! Assinan-
do esse convênio hoje, esse 
recurso já vai para a CDHU 
e é o tempo de fazermos a 
licitação, para começar a 
obra, eu acredito que mais 
60 dias”, disse Amary.

O prefeito voltou a desta-
car a responsabilidade da 
pessoa pública.

“O homem público e a 
mulher pública têm a res-
ponsabilidade de ajudar a 
transformar a sociedade e 
é isso que estamos fazen-
do hoje. Vejo um governo 
preocupado com a habita-
ção, com aqueles que mais 
precisam, assim como é 
em Americana. Eu tenho 
de destacar o empenho do 

deputado Vanderlei Macris 
em nos apoiar nesse pro-
jeto, o secretário nos abriu 
as portas com o apoio do 
deputado, e fica para nós o 
sentimento de gratidão ao 
governador João Dória, ao 
vice-governador Rodrigo 
Garcia. O povo de America-
na merece o nosso esforço, 
a nossa gratidão e muita 
dedicação.Muito obriga-
do!”, afirmou Chico.

“É uma alegria grande 
poder estar aqui novamen-
te, tenho vindo sempre 
aqui para anunciar sempre 
uma série de ações para 
construir uma articulação 
de interesse da cidade. É 
isso que estamos fazendo, o 
Chico tem essa capacidade 
de articulação política, e te-
mos também uma boa ges-
tão do Estado, onde se fez a 
lição de casa e está aí, sendo 
locomotiva do desenvolvi-
mento de São Paulo”, disse 
o deputado federal Vander-
lei Macris. 

HABITAÇÃO

DA REDAÇÃO
AMERICANA

CONVÊNIO | Prefeito, deputados, secretários e demais autoridades na assinatura ontem 

AMERICANA

Câmara confirma criação de mais três secretarias

Os vereadores de Ameri-
cana aprovaram  14 proje-
tos de lei em duas sessões 
realizadas nesta quinta-
-feira (16) – seis deles em 
sessão extraordinária, que 
aconteceu no início da tar-
de, e outros oito durante 
a última sessão ordinária 
do ano. Entre os projetos 
votados em segunda dis-
cussão, os parlamentares 
aprovaram a proposta do 
Executivo que cria mais 
três secretarias na estrutu-
ra administrativa da Prefei-
tura de Americana.

A criação das secretarias 
de Desenvolvimento Eco-

nômico, Gestão e Con-
vênios e Comunicação e 
Tecnologia da Informa-
ção, que hoje funcionam 
como diretorias, eleva de 
13 para 16 o número de 
pastas do Executivo. O 
projeto foi aprovado por 
16 votos favoráveis. 

Na sessão extraordi-
nária, os parlamentares 
aprovaram, em segunda 
discussão, a proposta do 
Executivo de firmar par-
ceria com a Universidade 
São Leopoldo Mandic (So-
ciedade Regional de En-
sino) para que alunos de 
Medicina e Odontologia 
possam fazer residência 
em unidades de saúde de 
Americana que oferecem 

atendimentos pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde). 
O projeto contou com 17 
votos favoráveis. 

Também em segunda 
discussão, a Casa au-
torizou a concessão de 
subvenção de aproxima-
damente R$ 1,2 milhão 
destinada ao acolhimen-
to e atendimento de pa-
cientes de saúde mental 
pelo Seara (Serviço Espí-
rita de Assistência e Re-
cuperação de America-
na), por 17 votos.

Foram aprovados ainda 
o projeto que prorroga o 
prazo para o protocolo de 
requerimentos de regula-
rização de edificações e as 
propostas que reconhe-

cem débitos de R$ 25 mi-
lhões da Prefeitura, com a 
Secretaria de Saúde do Es-
tado, pela não execução de 
obras  no Hospital Munici-
pal Waldemar Tebaldi, e ao 
Ministério do Turismo, por 
irregularidades na presta-
ção de contas da parceria 
firmada entre a Prefeitura 
e o Clube dos Cavaleiros, 
para realização da 23ª Fes-
ta do Peão da cidade, em 
2009. Todas as propostas 
foram apresentadas pelo 
Executivo e passaram por 
segunda discussão.

SESSÃO ORDINÁRIA
Na última sessão ordi-

nária do ano, os verea-
dores confirmaram, com 

aprovação em segun-
da discussão, o projeto 
que institui o Ipê-bran-
co como símbolo árvore 
símbolo de Americana.

Também foi aprovado 
o projeto que autoriza o 
Poder Executivo a imple-
mentar Ecims (Escolas Cí-
vico-Militares) na cidade e 
a celebração do convênio 
com o governo do estado 
para a construção de uni-
dades habitacionais para 
idosos em situação de vul-
nerabilidade social pelo 
programa “Vida Longa”.

Já em primeira discus-
são, os parlamentares 
aprovaram a proposta do 
vereador Marcos Caetano 
(PL), que declara de utili-

dade pública do município 
a Acofam (Associação Co-
munidade Família), a pro-
posta do vereador Mars-
chelo Meche (PSL), que 
institui o “Dia Municipal 
de Conscientização sobre 
o Teste do Pezinho, a alte-
ração da lei que institui o 
Programa Dinheiro Direto 
na Escola Municipal, que 
prevê maior autonomia às 
comunidades escolares da 
cidade, do Poder Executi-
vo, além da proposta que 
obriga estabelecimentos 
comerciais a posiciona-
rem o monitor das caixas 
registradoras de forma 
visível aos consumidores, 
do vereador Thiago Brochi 
(PSDB). 

RENATO PEREIRA
AMERICANA

Maília Pierre / Prefeitura de Americana
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ECONOMIA

Consumidor poupa no almoço 
para comer fora no fim de semana

As festas de fim de ano 
e confraternizações de 
empresas já movimen-
tam bares e restaurantes, 
com uma expectativa de 
aquecimento de 20% em 
relação a 2020, confor-
me projeções da Abrasel 
(Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes) da 
Regional Campinas. A re-
cuperação no segundo 
semestre foi promissora, 
mas o comportamento do 
consumidor mudou du-
rante a pandemia e agora 
o setor identifica outras 
tendências. 

Presidente da entidade 
que responde por quase 
50 municípios no interior, 
Matheus Mason explica 
que tanto o fator de isola-
mento quanto o econômi-
co mexeram com os hábi-
tos de consumo no setor. 
Ele considera que muita 
gente ainda mantém as 
compras via delivery, sem 
frequentar os estabeleci-
mentos. Mas, entre os que 
frequentam, ainda não 
houve retorno massivo dos 
que fazem a refeição fora 
de casa durante o trabalho, 

com os chamados almo-
ços executivos. Por outro 
lado, é notado o aumento 
progressivo dos que saem 
para consumir alimentos 
fora de casa aos finais de 
semana. 

O setor, que apesar das 
opções de delivery sofreu o 
impacto das restrições, re-
gistra uma recuperação de 
18% no segundo semestre 
em relação a 2020, após 
uma queda de 38% ano 
passado. Ainda é desafia-
dor retomar os índices pré-
-pandemia, mas as confra-
ternizações para encerrar 
2021 devem alcançar 80% 
do resultado de vendas de 
2019, como prevê a entida-
de. “Apesar da recuperação 
positiva, existem fatores 
que impedem a retomada 
de 100%, como a queda do 
poder aquisitivo dos clien-
tes e o receio de como vai 
ficar a economia em 2022”, 
justifica.

São esses fatores, tam-
bém, que incidem sobre o 
cálculo do ticket médio. A 
entidade ainda não con-
cluiu o levantamento do 
quanto o consumidor está 
gastando nos estabeleci-
mentos neste ano, mas é 
notório que será um valor 

superior, e não necessaria-
mente porque esteja con-
sumindo mais. Só a infla-
ção, que incidiu sobretudo 
nos alimentos, é projetada 
em ao menos 10%. Portan-
to, outros fatores devem 
indicar se houve aumento 
real no consumo. 

MAIS 
ESTABELECIMENTOS

Mason também vislum-
bra outra tendência pro-
vocada pela pandemia no 
mercado de bares e restau-
rantes, ligada à questão do 
emprego. Informa que há 
mais empresas registradas 
no setor do que em 2019, 
mas com um faturamento 
pulverizado e mais baixo 
em relação àquela época. 
A estimativa é que as vagas 
perdidas ainda não foram 
recuperadas, em parte, por-
que muitos demitidos abri-
ram sua própria empresa 
na modalidade MEI. E tam-
bém porque nem sempre a 
mão de obra é qualificada 
para ocupar as posições. 
“Quem tem qualificação já 
voltou. Agora, é importan-
te que as oportunidades 
temporárias contemplem 
treinamentos e cursos de 
qualificação”, sugere.

DAÍZA DE CARVALHO
REGIÃO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Americana reduz vazamentos, mas 
ainda registra quase 50 por dia

Até o último dia 13, o 
DAE (Departamento de 
Água e Esgoto) de Ame-
ricana registrou 16.905 
vazamentos na rede de 
abastecimento de água, 
tanto na rua quanto em 
passeios e cavaletes. Mes-
mo sem fechar o ano, a 
quantidade deve ficar 
abaixo dos 20.949 vaza-
mentos registrados em 
2020. Apesar da queda, da 
ordem de 19%, a média 
diária deste ano é de 48,7 
vazamentos consideran-
do os 347 dias calculados. 
No ano passado, bissexto, 
a média foi de 57,2.

“A queda de vazamentos 
se deve principalmente às 
trocas de redes que estão 
sendo feitas, em vários 
pontos da cidade, e à esta-
bilidade do abastecimen-
to”, informou a autarquia, 
ressaltando que “as ações 
em 2022 seguem com a 
troca de rede, que reduz 
esse tipo de ocorrência”. 

Dos 20.949 vazamentos 
de 2020, 9.692 foram va-
zamento de água na rua; 
5.701, vazamento de água 
no cavalete e 5.556 - vaza-
mento de água no passeio. 
Em 2021, as 16.905 ocor-

rências referem-se a 7.911, 
4.541 e 4.453 casos, respec-
tivamente. A autarquia ex-
plica que a manutenção é 
feita até o cavalete. Após o 
cavalete, responsabilidade 
é do proprietário.

Não há levantamento 
da incidência por bairros, 
mas o DAE orienta que, 
identificado qualquer tipo 
de vazamento, seja na 
rua, passeio ou cavalete, 
o morador deve registrar 
a ocorrência pelo telefone 
0800-12-3737.

INVESTIMENTOS 
No início deste mês fo-

ram anunciados os editais 
para abertura de licitações 
de obras que totalizam um 

investimento na ordem de 
R$ 16 milhões, com finan-
ciamento pela Caixa por 
meio do Finisa. As concor-
rências públicas têm como 
objetivo a contratação de 
empresas que serão res-
ponsáveis pela construção 
da nova Estação Elevatória 
de Esgoto Balneário Salto 
Grande (EEE 17), na região 
da Praia Azul; a troca de 19 
km de rede de água da re-
gião do bairro São Vito; e a 
troca de 15 km de rede de 
água do bairro Jardim São 
Paulo. A implantação será 
realizada no decorrer de 
2022, já que as propostas 
das empresas serão rece-
bidas em janeiro. 

                     | DAÍZA DE CARVALHO

REPARO | DAE conserta vazamento no Morada do Sol 

Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

SAÚDE PÚBLICA

Toda a UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) 
do HM (Hospital Munici-
pal) Dr. Waldemar Tebal-
di, em Americana, está 
interditada há 15 dias 
em decorrência da con-
taminação da ala pela 
bactéria KPC (Klebsiella 
pneumoniae Carbapene-
mase), também conheci-
da como “superbactéria”.

Resistente à maioria 
dos antibióticos, a KPC 
produz infecções gra-
ves, como pneumonia e 
meningite. Por conta da 
contaminação, a UTI do 
hospital não recebe pa-
cientes desde a interdi-
ção. São oito leitos.

De acordo com a pre-
feitura, o SCIH (Setor 

de Controle de Infecção 
Hospitalar) do HM iden-
tificou três casos de in-
fecção por superbactéria 
no último dia 2.

 “Para evitar que hou-
vesse uma contamina-
ção maior da bactéria, 
que é comum em hospi-
tais, foi tomada a inicia-
tiva de fazer o bloqueio 
da UTI, impendindo a 
admissão de novos pa-
cientes no espaço”, diz a 
prefeitura.

Atualmente quatro pa-
cientes estão internados 
na unidade, dois deles 
contaminados com a 
KPC.

A prefeitura afirma que 
não houve prejuízo no 
atendimento, uma vez 
que o hospital instituiu 
uma unidade assisten-
cial para pacientes que 

necessitem de cuidado 
intensivo e normalmen-
te seriam encaminhados 
à UTI.

“Neste momento, 
como nosso SCIH já con-
sidera o caso como con-
trolado, e sendo assim 
os pacientes que ainda 
necessitarem de cuida-
dos intensivos serão gra-
dativamente transferidos 
para a UTI que já se en-
contra em condições de 
receber novos pacientes”, 
afirma a prefeitura. A rea-
bertura da UTI, segundo 
o hospital, deve aconte-
cer “nos próximos dias.”

A situação foi relatada 
ao TODODIA por pa-
cientes que procuraram 
o hospital ao longo da 
semana, além de ter sido 
mencionada na sessão 
desta quinta-feira (16) 

Ala não recebe pacientes há 15 dias, depois que três 
casos de KPC foram detectados em Americana

‘Superbactéria’ causa 
interdição da UTI do 
Hospital Municipal

RENATO PEREIRA
AMERICANA

da Câmara, pelo verea-
dor Dr. Daniel Cardoso 
(PDT), que é médico no 
hospital.

Cardoso protocolou 
uma série de requeri-
mentos direcionados ao 
Poder Executivo, em que 
questiona desde a atua-
ção da Vigilância Sani-
tária no hospital até o 
planejamento da Hygea 
– empresa terceirizada 
que presta serviço mé-
dico no HM – quanto ao 
atendimento no setor de 
emergência da unidade 
hospitalar.

NOS HOSPITAIS
A contaminação pela 

superbactéria acontece 
exclusivamente em am-
bientes hospitalares e 
a infecção costuma ser 
mais comum em crian-
ças, idosos e pacientes 
com sistema imunológi-
co debilitado há muito 
tempo em internação, 
que estejam sob trata-
mento que requer me-
dicação intravenosa por 
um período mais longo, 
fazem uso constante de 
antibióticos ou estejam 
ligados à respiradores.

Febre acima de 39 
graus, aumento da fre-
quência cardíaca, in-
fecção urinária e pneu-
monia são alguns dos 
sintomas de infecção 
pela superbactéria. 

A contaminação 
acontece pelo compar-
tilhamento de objetos 
contaminados e secre-
ções. 

O tratamento de com-
bate à KPC pode contar 
com a combinação de 
até dez antibióticos, por 
conta da resistência aos 
medicamentos.

HOSPITAL MUNICIPAL | UTI interditada depois da contaminação pela bactéria KPC

Arquivo  / TodoDia Imagem
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Americana recebeu nesta quinta-feira (16) dois 
prêmios do “Programa Município VerdeAzul”, 
da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 
do governo do estado, que reconheceu equipes, 
interlocutores e ambientalistas que se destacaram 
em 2021 pelos trabalhos a frente das cidades 
paulistas na implementação de políticas públicas 
e ações sustentáveis. O evento de premiação, em 
São José do Rio Preto, destinou 53 troféus nas 
categorias “Interlocutor Articulado” (28); “Equipe 
Articulador” (14); e “Ambientalista Regional” (11). 
Americana foi uma das premiadas na categorias 
“Equipe Articulada” e “Interlocutor Articulado”. 
A diretora da Unidade de Educação Ambiental e 
Planejamento de Americana, Kátia Birke, recebeu 
o prêmio de “Interlocutora Articulada”. Kátia 
Birke explicou que Americana foi escolhida por 
votação entre os 64 municípios participantes 
na área das bacias PCJ. “Foi uma votação dos 
próprios municípios, um reconhecimento ao 
nosso trabalho”, disse Kátia. O secretário adjunto 
de Meio Ambiente, Neto Franzatto, também 
participou da premiação.

O Projeto Ester ainda recebe doações para as 
crianças e suas famílias atendidas. A entrega dos 
presentes para as crianças será feita neste sábado, 
e a entrega das cestas para as famílias na segunda-
feira. O Projeto Ester funciona numa casa no Jardim 
dos Lírios com a recepção de crianças e oferta de 
aulas e cursos, além da administração de princípios 
e valores. “É uma casa que acolhe famílias olhando 
as suas necessidades, mas de forma que sejam 
motivadas a sair da situação de pobreza”, explica 
Sueli Gianezzi, idealizadora e coordenadora do 
projeto. Podem ser doadas cestas de alimentos, 
brinquedos, doces e panetones. As pessoas 
interessadas em doar devem entrar em contato com 
Sueli pelo telefone (19) 99726-6076, com entrega na 
Rua das Azaléas, 796, Cidade Jardim II.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está com 
processo seletivo aberto para cadastro reserva 
de estagiários. Há vagas para mais de 30 cursos 
superiores, dentre eles Pedagogia, Administração 
e Psicologia. A lista completa pode ser consultada 
no edital. As inscrições vão até segunda-feira (20), 
às 12h, no site da CIEE (Centro de Integração 
Empresa Escola). As vagas são para jornada de 30 
horas semanais presenciais, sendo 6hs diárias, 
com bolsa-auxílio no valor de R$ 880,00 por mês 
e auxílio transporte de R$ 9,70 por dia estagiado. 
Os interessados podem se inscrever através do 
link https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-
especiais/prefeitura-municipal-de-santa-barbara-
doeste, Edital 03/2021.

Americana ganha 2 prêmios do 
‘Programa Município VerdeAzul’

Projeto Ester recebe doações 
de brinquedos e alimentos

Inscrições para estágio na 
Prefeitura de SB vão até dia 20

GIRO

PRÊMIOS | Americana venceu em duas categorias

Proposta apresenta intervenções pedagógicas devido à pandemia

Educação elabora plano
para retomar aprendizagem

A Secretaria de Edu-
cação de Americana ela-
borou e apresentou para 
as unidades de Ensino 
Fundamental da rede 
municipal um docu-
mento intitulado “Plano 
Municipal de Retoma-
da das Aprendizagens”. 
Segundo a prefeitura, o 
projeto foi construído 
pela Unidade de Desen-
volvimento Pedagógico 
em conjunto com a equi-
pe de pedagogos do En-
sino Fundamental com 
o objetivo de apresentar 
soluções eficazes para a 
recomposição das apren-
dizagens dos estudantes 
devido à pandemia de 
Covid-19.

O plano apresenta pro-
postas de intervenções 
pedagógicas práticas, 
levando-se em conta o 
contexto educacional de 
Americana.

Já foi compartilhado, 
avaliado e aprovado pe-
los diretores das unidades 
e tem como foco a ace-
leração do processo de 
aprendizagem por meio 
da sistematização de es-
tratégias metodológicas, 
permitindo que os estu-
dantes desenvolvam co-
nhecimentos e habilida-

des de forma mais rápida, 
profunda e eficaz. 

O estudo propõe a re-
composição por meio de 
agrupamentos por níveis 
de aprendizagem nos 
anos iniciais (1º ao 5º ano) 
e projeto de leitura para os 
anos finais (6º ao 9º ano). 

A previsão de aplicação 
é para início do ano letivo 

de 2022, com a possibili-
dade de ajustes mensais.

Serão aplicadas, ainda, 
avaliações diagnósticas 
de entrada para todos os 
estudantes, com o obje-
tivo de personalização 
de processos para maior 
eficácia nas intervenções 
pedagógicas.

“No ano que vem, a 
prioridade da Secretaria 
de Educação é a retomada 
dos alunos. Por isso, nós 
preparamos um plano mi-
nucioso, muito bem ela-
borado pela nossa equipe 
pedagógica, que acredito 
que seja um modelo para 
fazermos essa retomada a 
partir da defasagem que 
ocorreu com a pandemia. 
Acreditamos que com isso 
vamos conseguir dar um 
suporte muito importante 
para nossos alunos para 
que mantenhamos, e até 
avancemos, a qualidade 
de nossa rede”, disse o se-
cretário de Educação, Vi-
nicius Ghizini.

AMERICANA

DA REDAÇÃO
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EDUCAÇÃO | Secretaria busca retomar aprendizagem

HORTOLÂNDIA

Dentista foi baleada 
quando falava ao celular

A dentista de 27 anos 
que foi alvejada com 
um tiro na boca na ter-
ça-feira (14), durante 
uma tentativa de as-
salto, em Hortolândia, 
falava com a mãe ao 
telefone no momento 
em que foi abordada 
pelo bandido.

Segundo o marido 
da vítima, que falou ao 
TODODIA nesta quin-
ta-feira (16), ela re-
cebeu alta médica do 
hospital Mário Covas 
nas últimas horas e já 
está em casa, mas pre-
cisará fazer cirurgia.

“Ela estava em lia-
gação com a mãe dela 
(na hora do crime), 
encostou o carro em 
uma esquina para falar 
ao telefone. Ela teve 
alta, está em casa, mas 
terá que fazer uma ci-
rurgia. O que fica é a 
revolta, o cidadão de 
bem não tem direito 
de defesa, a bandida-
gem fica impune”, de-
sabafou.

O marido, porém, 
rechaçou a versão po-

licial que constou em 
boletim de ocorrência, 
de que a vítima havia 
acelerado o carro e em 
seguida levado o tiro.

“Ela levou o tiro com 
o carro em ponto mor-
to, não sei se ela fez 
um movimento brusco 
na hora pelo nervosis-
mo, mas ela não arran-
cou com o carro”, disse 
o marido da vítima.

A dentista levou um 
tiro durante uma ten-
tativa de assalto por 
volta das 20h de terça-
-feira (14), no Jardim 
Amanda.

A vítima chegou 
à UPA (Unidade de 
Pro n t o - At e n d i m e n -
to) do Jardim Amanda 
dirigindo seu próprio 
veículo, um Hyundai 
HB20, branco, pedin-
do atendimento.

A jovem foi transfe-
rida para o Hospital 
Mário Covas às 14h do 
dia seguinte ao crime.

O caso foi registrado 
no Plantão Policial de 
Hortolândia, onde é 
investigado.

Até ontem, ainda não 
havia informações so-
bre a autoria do crime.

DA REDAÇÃO
HORTOLÂNDIA

NOVA ODESSA

Castração de animais 
ainda tem 500 vagas

A Prefeitura de Nova 
Odessa mantém abertas 
as inscrições no Progra-
ma Municipal de Cas-
tração e Microchipagem 
gratuitas de animais 
domésticos de famílias 
carentes, que também 
beneficia animais aban-
donados e abrigados 
por ONGs e cuidadores 
da cidade. Até o mo-
mento, cerca de 500 ani-
mais já estão inscritos e 
sendo operados, restan-
do outras 500 vagas. São 
realizadas aproximada-
mente 40 cirurgias por 
semana.

O programa foi anun-
ciado pelo prefeito Cláu-
dio Schooder, o Leitinho 
(PSD), em outubro, e 
prevê a castração e colo-
cação de microchips de 
identificação em 1.000 
animais no total, sendo 
600 cães e 400 gatos.

Todo o processo é 
conduzido pela equi-
pe técnica do Setor de 
Zoonoses da Secretaria 
de Saúde. As cirurgias 
acontecem em uma clí-
nica contratada através 
de processo licitatório.

A iniciativa tem inves-
timento de R$ 230 mil, 
com recursos próprios.

Podem participar do 
programa de castração 
proprietários de cães e 
gatos que morem em 
Nova Odessa e que sejam 
de famílias de baixa ren-
da, e preferencialmente 
animais SRD (“sem raça 
definida”). 

Por isso as inscrições 
no programa passam 
por avaliação socioeco-
nômica.

 As inscrições prosse-
guem nos dias úteis, das 
8h30 às 15h, na Central 
de Atendimentos do Paço 
Municipal (Avenida João 
Pessoa, 777 – Centro).

Serão distribuídas até 
100 senhas por dia, sem-
pre no primeiro horário 
– equivalentes à capa-
cidade diária de atendi-
mento da equipe.

Os interessados podem 
fazer sua inscrição até a 
próxima terça-feira (22), 
ou a partir do próximo dia 
3 de janeiro, quando retor-
na o atendimento no Paço 
Municipal.

Os documentos exi-
gidos são cópias do RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço, Cartão + Saúde 
(novo) em nome de quem 
vai fazer a inscrição.

                                     | DA REDAÇÃO

Divulgação
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O MPT (Ministério Público do Trabalho) enviou 
nesta quinta-feira (16) uma notificação ao 
presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, na qual recomenda que ele não 
submeta os empregados do banco público 
a flexões de braço e “a outras situações de 
constrangimento no trabalho”. Na terça (14), 
durante evento anual chamado Nação Caixa, 
Guimarães obrigou executivos do banco público 
a fazerem flexões e dar estrelas, como ginastas 
olímpicos. O encontro foi realizado no Hotel 
Bourbon, em Atibaia, interior de São Paulo. O 
procurador do trabalho no Distrito Federal, Paulo 
Neto, que assina o documento, afirma que esse 
tipo de conduta coloca Guimarães “sob pena 
de instauração de procedimento investigatório 
no Ministério Público do Trabalho e adoção e 
medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis 
para correção da conduta.” A notificação 
recomendatória, nome formal do documento, diz 
que, caso Guimarães não cumpra a notificação, 
ele poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, 
criminal e administrativo.

O Ministério Público Federal, o MPF, pediu nesta 
quinta (16) o afastamento da presidente do 
Iphan, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, após a 
divulgação de um vídeo no qual o presidente Jair 
Bolsonaro afirma que as nomeações que faz para 
o órgão do patrimônio têm como finalidade “não 
dar dor de cabeça”. Ele falava para uma plateia de 
empresários na Fiesp, a Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo, na noite de quarta.
No vídeo, que circulou amplamente nas redes 
sociais, Bolsonaro diz que que demitiu diretores 
do Iphan, o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, depois que a instituição 
interditou uma obra do empresário Luciano 
Hang, um de seus mais notórios apoiadores. 
“Ripei todo mundo do Iphan”, diz Bolsonaro.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-
feira (16) projeto de lei que estabelece que 
consumidores que produzam e utilizem fontes 
de energia renovável, como a solar, paguem uma 
tarifa pelo uso de fios de distribuição de energia.
Os deputados acataram, em votação simbólica, 
uma mudança feita pelos senadores, mas 
rejeitaram as demais. Com isso, o projeto segue 
para sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL).
De acordo com o texto, para os atuais projetos ou 
os protocolados até 12 meses após a publicação da 
lei, no entanto, foi garantido um direito adquirido 
dos benefícios existentes até 2045, o que permite 
que os investimentos feitos sejam amortizados.

MPT notifica presidente da Caixa para 
que deixe de constranger funcionários

Ministério Público pede afastamento de 
diretora do Iphan após fala de Bolsonaro

Projeto que cria marco para geração 
própria de energia vai para sanção

GIRO

Reprodução

EVENTO | Funcionários da Caixa fazem flexão

Início da vacinação, porém, ainda depende de decisão do Ministério da Saúde

Anvisa autoriza vacina para 
crianças a partir de 5 anos

A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sa-
nitária) autorizou nesta 
quinta-feira (16) o uso 
da vacina da Pfizer para 
imunizar crianças a par-
tir de cinco anos contra 
a Covid-19. Com isso, a 
bula do produto no Bra-
sil passará a indicar essa 
nova faixa etária. Até en-
tão, o modelo da fabri-
cante tinha o uso permi-
tido no país apenas em 
pessoas com mais de 12 
anos.

“O número de casos de 
Covid-19 tem sido repre-
sentativo na população 
pediátrica. Nós temos 
um perfil de segurança e 
reatogenicidade positivo 
com a vacinação e nós 
temos resultados impor-
tantes de geração de anti-
corpos nessa população”, 
explicou o gerente-geral 
de Medicamentos da An-
visa, Gustavo Mendes.

A resolução da Anvisa 
prevê que as crianças re-
cebam duas doses de 10 
microgramas num inter-
valo de 21 dias e deverá 
ser publicada na edição 
extra do Diário Oficial.

Apesar do anúncio, 
caberá ao Ministério da 
Saúde decidir quando 
iniciar essa vacinação. 
Isso não deve ocorrer 
imediatamente porque a 
pasta ainda não solicitou 
a compra de doses espe-
cíficas para a faixa etária. 
A previsão é imunizar 70 
milhões de crianças.

O Ministério da Saúde 
disse, por meio de nota, 

que analisará a decisão 
da Anvisa sobre o uso 
de vacinas da Pfizer em 
crianças de 5 a 11 anos 
na Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Covid-19.

De acordo com a Pfizer, 
o contrato para forneci-
mento de 100 milhões de 
vacinas em 2022 inclui a 
possibilidade de entrega 
das versões modifica-

das do imunizante, tan-
to para combater a nova 
variante ômicron como 
para proteger crianças. 
A farmacêutica confir-
mou que nenhuma dose 
pediátrica foi enviada ao 
Brasil.

A empresa disse que 
não é preciso realizar 
um aditivo no contrato. 
Para garantir a entrega 
das doses específicas das 
crianças, basta um pedi-
do do ministério. A Pfizer 
não informou em quanto 
tempo pode enviar essas 
vacinas após ser aciona-
da pela Saúde.

Gestores do ministério 
estimam que as doses co-
mecem a chegar no pró-
ximo mês. Com o aval, o 
governo também precisa-
rá inserir o novo público 
no plano de vacinação da 
Covid e organizar a entre-
ga das doses específicas 
aos estados.

A medida, no entanto, 
deve enfrentar resistên-
cia do próprio presidente 
Jair Bolsonaro (PL). Em 
declarações recentes, o 
chefe do Executivo tem 
levantado dúvidas sobre 
a segurança e eficácia dos 
imunizantes, especial-
mente nos mais jovens.

PANDEMIA

FOLHAPRESS
BRASÍLIA
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VACINA | Resolução prevê que crianças tenham 2 doses

Bolsonaro diz que vai divulgar nomes de técnicos da agência
O presidente Jair Bol-

sonaro (PL) disse nesta 
quinta-feira (16) que 
vai divulgar o nome dos 
técnicos da Anvisa que 
aprovaram o uso da vaci-
na da Pfizer contra a Co-
vid para crianças a partir 
de cinco anos.

“Eu pedi, extraofi-
cialmente, o nome das 
pessoas que aprovaram 
a vacina para crianças 
a partir de cinco anos, 
queremos divulgar o 
nome dessas pessoas 
para que todo mundo 
tome conhecimento 

quem são essas pessoas 
e obviamente forme seu 
juízo”, disse o presidente 
na transmissão online 
que faz semanalmente.

O mandatário voltou a 
atacar a eficácia da vaci-
na compartilhando em 
suas redes um vídeo que 

sugere, erroneamente, 
que o imunizante não é 
eficaz contra o novo co-
ronavírus. Na peça pos-
tada por Bolsonaro, um 
homem chama a vacina 
contra a Covid-19 de 
“porcaria” e diz que ela 
não funciona.                  | FP

VARIANTE DO CORONAVÍRUS

Ômicron: SP já tem transmissão comunitária
A Prefeitura de São Pau-

lo já trata a transmissão 
da variante ômicron do 
novo coronavírus como 
comunitária na capital. 
Na quarta-feira (15), a 
Secretaria Municipal da 
Saúde confirmou mais 
sete infectados com a 
nova cepa. Segundo a 
pasta, esses casos são de 
pessoas que tiveram con-
tato com um idoso de 67 
anos que foi contamina-
do sem ter histórico de 

viagem ao exterior.
“[É] transmissão comu-

nitária numa situação de 
confirmação de sete pes-
soas que não tiveram ne-
nhuma situação de che-
gar de viagem do exterior. 
Portanto, tecnicamente 
hoje é possível falar que 
a prefeitura trata o caso 
como transmissão comu-
nitária”, afirmou o prefei-
to Ricardo Nunes (MDB), 
durante evento no fim da 
tarde de quarta para a en-

trega de moradias popu-
lares na região do M’Boi 
Mirim.

Segundo Nunes, 300 
pessoas estão sendo mo-
nitoradas. Elas teriam 
participado de uma festa 
na qual o idoso estava.

“Todos [sete confirma-
dos] estão assintomá-
ticos, o que nos faz en-
tender, e ainda não está 
concluído, que é uma va-
riante de transmissibili-
dade grande, porém, que 

não tem efeitos de saúde 
como a gente viu em va-
riantes anteriores”, disse 
o prefeito.

Segundo ele, a secreta-
ria tem a lista das 300 pes-
soas e que todas foram 
contatadas. Nesta quin-
ta (16), Nunes voltou a 
confirmar a transmissão 
comunitária e disse que 
nesta sexta a secretaria 
deverá divulgar um laudo 
técnico sobre a ômicron 
na cidade.          | FOLHAPRESS
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Pesquisa mostra petista com 48% das intenções de voto, contra 22% de Bolsonaro e 9% de Sergio Moro

Lula venceria eleição no 1º turno, diz Datafolha
ELEIÇÕES 2022

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
mantém folgada diantei-
ra na corrida presidencial 
para 2022 neste momen-
to, com o atual titular do 
Planalto, Jair Bolsonaro 
(PL), em segundo lugar. 
A entrada do ex-juiz Ser-
gio Moro (Podemos) na 
disputa, por sua vez, em-
bolou a chamada terceira 
via. É o que mostra pes-
quisa do Datafolha reali-
zada de 13 a 16 de dezem-
bro com 3.666 pessoas 
com mais de 16 anos, pre-
sencialmente em 191 ci-
dades do país. A margem 
de erro é de dois pontos 
para mais ou menos.

Foram feitas duas si-
mulações, uma fechando 
o leque de candidatos e 
outra, o expandindo aos 
nomes até aqui coloca-
dos. Nelas, a vantagem 
de Lula sobre os rivais é 
suficiente para garantir 
a vitória do petista já no 
primeiro turno.

No cenário A, o petis-
ta tem 48%, ante 22% de 
Bolsonaro, 9% de Moro, 
7% do ex-governador Ciro 
Gomes (PDT) e 4% do go-
vernador paulista, João 
Doria (PSDB). Dizem que 
votarão em nulo, branco 
ou ninguém, 8%, e 2% 
não souberam responder.

Na hipótese B, não há 

IGOR GIELOW
FOLHAPRESS
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PETISTA  | Lula lidera com folga a pesquisa Datafolha ATRÁS | Bolsonaro aparece em segundo, com 22%

Bolsonaro tem 
rejeição de 60% 
e petista, de 34%

O presidente Jair 
Bolsonaro (PL) en-
frenta na rejeição do 
eleitorado um dos 
seus maiores proble-
mas na tentativa de 
ficar na cadeira a par-
tir de janeiro de 2023. 
Nada menos que 60% 
dos eleitores dizem 
que não votariam de 
jeito nenhum nele 
em 2022, segundo a 
pesquisa Datafolha.

No levantamen-
to anterior, feito nos 
dias 13 a 15 de se-
tembro, a situação de 
Bolsonaro era seme-
lhante, com 59% de 
rejeição. No período, 
ele colecionou mais 
más notícias na área 
econômica, como a 
inflação em alta e a 
subida dos juros pro-
metendo um período 
recessivo mais longo.

Já Lula (PT), líder 
na pesquisa, viu sua 
rejeição cair quatro 
pontos, de 38% para 
34%. O governador 
João Doria (PSDB-SP) 
foi de 37% para 34% 
também.                      | FP

SUPREMO TRIBUNAL

Mendonça toma posse e defende democracia
Na primeira declara-

ção como ministro do 
STF (Supremo Tribunal 
Federal), André Mendon-
ça afirmou nesta quinta-
-feira (16) que pretende 
ajudar a “consolidar a 
democracia” e fez ges-
tos à imprensa. “Primei-
ro compromisso que eu 
queria dizer a todos, [é] 
reiterar na verdade [o 
compromisso] com a de-
mocracia, com os valores 
da nossa Constituição e 
em especial com a Jus-
tiça”, disse a jornalistas 
logo após a cerimônia de 
posse na corte.

O ex-ministro da Jus-
tiça do governo Jair Bol-
sonaro afirmou também 
que a imprensa pode 
contar sempre com seu 
respeito e admiração.

“Meu reconhecimento 
da importância da im-
prensa nesse processo, 
vocês são fundamentais 
para a construção do 

nosso país e da nossa de-
mocracia”, disse.

Os acenos de Mendon-
ça destoam da postura 
habitual do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), que 
faz repetidos ataques 
à imprensa, é defensor 
do período da ditadura 
militar no Brasil e já fez 
ameaças de atuar fora da 
Constituição.

Definido pelo pre-
sidente da República 
como “terrivelmente 
evangélico”, Mendonça 
foi o segundo indicado 
de Jair Bolsonaro a assu-
mir um assento no prin-
cipal tribunal do país -o 
primeiro foi Kassio Nu-
nes Marques.

Em uma cerimônia que 
contou com a presença 

do chefe do Executivo e 
dos presidentes dos de-
mais Poderes, Mendonça 
fez o juramento de cum-
prir a Constituição e não 
discursou na posse - ele 
se manifestou apenas 
depois.

Em uma breve fala, o 
presidente do STF, Luiz 
Fux, leu o currículo de 
André Mendonça e deu 
as boas-vindas ao novo 
ministro. Além disso, 
agradeceu pela presença 
do chefe do Executivo e 
das demais autoridades 
presentes.

 Fux também fez men-
ção ao bispo Samuel Fer-
reira, da Assembleia de 
Deus do Brás, que estava 
na plateia. Ele celebraria 
o culto em homenagem 
a Mendonça, na Catedral 
da Baleia, no final da tar-
de. Colegas de corte de 
André e Bolsonaro tam-
bém participaram da ce-
rimônia.             | FOLHAPRESS

Fellipe Sampaio / STF

NO STF | André Mendonça assina o termo de posse

LEGISLATIVO

Congresso promulga PEC e 
libera R$ 106 bi ao governo

O Congresso Nacional 
promulgou nesta quinta-
-feira (16) a segunda par-
te da PEC (proposta de 
emenda à Constituição) 
dos Precatórios, que adia 
o pagamento de dívidas 
da União já reconhecidas 
pela Justiça e, assim, libe-
ra espaço no Orçamento 
para promessas do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL).

Essa medida libera mais 
R$ 43,8 bilhões em despe-
sas no próximo ano e abre 
caminho para que o go-
verno amplie a cobertura 
do Auxílio Brasil, progra-
ma social que substituiu 
o Bolsa Família. Com a 
promulgação da segunda 
parte da PEC, o efeito to-
tal da proposta é alcança-
do - foram liberados mais 
de R$ 106 bilhões em des-
pesas que não estavam 
no Orçamento 2022.

O plano agora é incluir 
mais famílias no progra-

ma de transferência de 
renda. Atualmente o Au-
xílio Brasil atende a 14,5 
milhões de famílias. Esse 
número deve chegar a 17 
milhões até o fim do ano. 
Ao longo de 2022, pode-
rá subir para quase 17,9 
milhões, segundo proje-
ções do governo. A sessão 
de promulgação contou 
com os presidentes das 
duas Casas legislativas, o 
senador Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG) e o deputado 
Arthur Lira (PP-AL).

Lira comentou o fato de 
que houve divergências 
entre os textos das duas 
Casas, mas ressaltou que 
foi possível um acordo. 
“Queria parabenizar a 
postura das duas Casas 
na manutenção do diálo-
go franco, claro, a respeito 
de um assunto que foi de-
batido por tanto tempo, 
com tantas versões.”

                              | FOLHAPRESS

diferença no pelotão ini-
cial: Lula tem 47%, Bolso-
naro, 21%, Moro e Ciro, as 
mesmas intenções do A. 
Doria fica na mesma, os-
cilando para 3%.

Aí surgem os nomes 
alternativos: os senado-
res Simone Tebet (MDB) 
e Rodrigo Pacheco (PSD) 
com 1%, e sem pontuar 
o senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE), 
o ex-ministro Aldo Re-
belo (sem partido) e o 
cientista político Felipe 
d’Ávila (Novo). Nulos/
brancos/ninguém e não 
sabem também repetem 

o cenário A.
Não é possível fazer 

uma comparação direta 
com o levantamento an-
terior, feito nos dias 13 a 
15 de setembro, dados os 
cenários diferentes.

Mas é possível observar 
que a entrada de Moro, 
principal fato político 
desta etapa da disputa, 
só alterou o jogo de for-
ma mais substancial no 
pelotão da dita terceira 
via. Ele parece agregar al-
guns votos de Bolsonaro, 
outros de Ciro e outros de 
brancos e nulos. Já Lula 
ensaia sua aproximação 

dos 50% de intenções de 
voto e Bolsonaro oscila 
negativamente. Isso fica 
mais claro na pesquisa 
espontânea, que é com-
parável ao longo dos le-
vantamentos.

Em setembro, o petista 
tinha 27% e agora, subiu 
a 32%. O presidente os-
cila na margem de erro, 
de 20% para 18%. E Moro 
surge do nada com 2%. 
Nela, quando o eleitor 
não é apresentado aos 
nomes à disposição, salta 
aos olhos os 36% que di-
zem não saber em quem 
vão votar.

PERFIL
Em termos de perfil de 

eleitorado, poucas mu-
danças ante pesquisas 
anteriores. Lula segue 
com seu melhor desem-
penho entre os mais jo-
vens (54% no cenário A, 
53% no B), menos escola-
rizados (56% em A e B) e 
mais pobres (56% e 55%, 
respectivamente).

Esse último dado é par-
ticularmente importante: 
51% da amostra do Da-
tafolha é de pessoas que 
ganham até 2 salários 
mínimos. Bolsonaro tem 
avaliação homogênea.
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ORÇAMENTO SECRETO

O STF (Supremo Tri-
bunal Federal) formou 
maioria para manter a 
decisão da ministra Rosa 
Weber de liberar o paga-
mento das emendas de 
relator. Os magistrados 
também mantiveram a 
ampliação do prazo de 
30 para 90 dias para que 
o Congresso informe o 
nome de todos os parla-
mentares beneficiados 
em 2020 e 2021 por es-
sas verbas. Os ministros 
Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes, Dias Tof-
foli, Luís Roberto Barroso, 
Luiz Fux e Alexandre de 
Moraes acompanharam 
o voto da relatora.

O recuo do Supremo 
neste caso representa um 
alívio para a tensão que 
a decisão do caso tinha 
gerado entre a corte e o 
Legislativo. Inicialmente, 
em 5 de novembro, Rosa 
Weber determinou a sus-
pensão das emendas que 
são pagas a deputados e 
senadores e controladas 
pelo relator-geral da lei 
orçamentária que passa 
pelo Congresso.

A magistrada também 
mandou o Congresso dar 
“ampla publicidade, em 

plataforma centraliza-
da de acesso públicos”, a 
todos os documentos re-
lacionados à distribuição 
dessas verbas em 2020 e 
2021. Cinco dias depois, o 
plenário do tribunal, por 
8 a 2, referendou a deci-
são da magistrada.

Na ocasião, prevaleceu 
o voto de Rosa Weber. A 
ministra afirmou que a 
suspensão era necessá-
ria porque esses recursos 
controlados pelo relator 
criam “um grupo privile-
giado de parlamentares 
que poderá destinar vo-
lume maior de recursos a 
suas bases eleitorais”.

A magistrada disse ain-
da que falta transparên-
cia na destinação dessas 
emendas. “Não há como 
saber quem são, de fato, 
os deputados federais e 
senadores da componen-
tes desse grupo incógni-
to, pois a programação 
orçamentária utilizada 
por esse fim identifica 
apenas a figura do rela-
tor-geral”, disse.

BASE ALIADA
O instrumento é usa-

do pela cúpula do parla-
mento em parceria com o 
governo para consolidar 
a base aliada em vota-
ções importantes. Antes 

da votação da PEC dos 
Precatórios, de grande 
interesse do Executivo, 
por exemplo, foram em-
penhados quase R$ 1 bi-
lhão.

Um mês depois, po-
rém, a magistrada cedeu 
e, agora, os colegas a 
acompanharam no re-
cuo. Após a suspensão, 
líderes do Congresso pas-
saram a pressionar o STF 
sob o argumento de que 
não tinham como revelar 
o nome dos beneficiados 
e que a suspensão colo-
cava em risco cerca de 
R$ 9 bilhões em emendas 
que estavam paradas.

A ministra, então, es-
tendeu o prazo para o 
Congresso apresentar o 
nome dos beneficiados e 
afirmou que as providên-
cias adotadas pelo Legis-
lativo “mostram-se sufi-
cientes” para “justificar o 
afastamento dos efeitos 
da suspensão determina-
da” pela corte.

Segundo ela, a “suspen-
são da execução dessas 
parcelas orçamentárias 
prejudica o cumprimen-
to de programações or-
çamentárias vinculadas 
à prestação de serviços 
públicos essenciais à po-
pulação”. Ela ainda cita 
trecho da nota técnica 

das consultorias da Câ-
mara e do Senado que 
afirma que os municípios 
e regiões com menos ín-
dice de desenvolvimento 
humano são as mais atin-
gidas pela suspensão das 
emendas.

Rosa Weber afirmou, 
no entanto, que ainda 
não tem como analisar se 
as medidas do Congresso 
para dar publicidade à 
destinação das verbas de 
2020 e 2021 são suficien-
tes para cumprir a ordem 
da corte. “Mostra-se pre-
maturo aferir, neste mo-
mento, a idoneidade das 
medidas adotadas para 
satisfazerem os coman-
dos emanados da decisão 
cautelar proferida pelo 
STF.” “Sequer esgotado o 
prazo para todos os ór-
gãos estatais incumbidos 
da execução das provi-
dências determinadas 
por esta corte apresen-
tarem as ações adotadas 
nas suas respectivas esfe-
ras de competência”, afir-
mou a ministra.

Recuo do Supremo alivia tensão; Congresso terá 90 dias 
para informar os nomes de parlamentares beneficiados

STF forma maioria para 
manter decisão que libera 
pagamento de emendas

MATHEUS TEIXEIRA
FOLHAPRESS

Fábio Pozzebom / Agência Brasil

INTERESSE | As emendas de relator são moeda de troca entre o Congresso e o Executivo

Governo quer R$ 2,5 bi para reajustes
O ministro da Eco-

nomia, Paulo Guedes, 
cedeu aos pedidos do 
presidente Jair Bolso-
naro (PL) e solicitou ao 
Congresso que reserve 
R$ 2,5 bilhões no Or-
çamento de 2022 para 
conceder reajustes sa-
lariais em ano eleitoral.

O ofício não cita as 
categorias contempla-
das. O chefe do Exe-
cutivo, no entanto, já 
sinalizou que as cor-
porações policiais do 
governo federal serão 
atendidas.

“Não é bom falar 
antes das coisas acon-
tecerem. Mas temos 
reunião com a equipe 
econômica para discu-
tir uma coisa que in-
teressa a todos vocês”, 
disse Bolsonaro na ter-
ça-feira (14) em evento 
no Palácio do Planal-

to sobre ações da PRF 
(Polícia Rodoviária Fe-
deral) nas estradas.

No documento, Gue-
des deixa claro que a 
reserva é necessária 
“tendo em vista a de-
cisão do presidente da 
República quanto à 
reestruturação de de-
terminadas carreiras 
do Poder Executivo Fe-
deral”.

O ofício foi encami-
nhado ao relator do 
Orçamento, deputado 
Hugo Leal (PSD-RJ), 
que pode ou não incor-
porar o pedido em seu 
parecer.

A aliados, o relator 
chegou a sinalizar que 
tentaria reduzir o im-
pacto da medida a R$ 
1,4 bilhão. Mas as ca-
tegorias têm reforçado 
a pressão pelo reajuste.

                                                        | FP

VIOLÊNCIA

PCC proíbe empinar moto na periferia e espanca infrator
Em um vídeo de 48 se-

gundos postado nas redes 
sociais, um motociclista 
de Osasco (Grande SP) 
orienta os colegas moto-
rizados sobre a importân-
cia do respeito às faixas 
de trânsito que vêm sen-
do implantadas pelo PCC 
nas comunidades da ca-
pital e Grande São Paulo 
nos últimos dias com os 
seguintes dizeres: “Proibi-
do tirar de giro e chamar 
no grau. Sujeito a cacete. 
Não aceitamos isso na 
nossa comunidade”.

“Tirar de giro” é, na 
“quebrada”, a manobra 
realizada por motociclista 
que provoca a explosão 
do escapamento, baru-
lho que se assemelha a 
disparos de arma de fogo. 
“Chamar no grau”, por 

sua vez, é empinar a roda 
da frente da moto para 
se exibir. “Quero dizer 
que essas faixas são, sim, 
para serem respeitadas, 
entendeu, mano? Quem 
está colocando é a co-
munidade, é o crime, em 
prol da população”, diz o 
rapaz, fazendo, segundo 
ele, uma retratação de 
uma postagem anterior 
em que aparece “tirando 
de giro” e desrespeitando 
uma dessas faixas.

A gravação é acompa-
nhada por homens des-
conhecidos e, diante de-
les, o motociclista explica 
a ordem do crime: “de-
vido à molecada tirando 
giro, tirando um barato 
do pessoal, empinando, 
[isso] coloca em risco a 
criançada e idosos” e in-

comoda “trabalhador que 
não consegue dormir”.

Sob ameaça de crimi-
nosos, ele finaliza dizen-
do que está postando o 
vídeo para dar exemplo.
Em seguida, é espancado 
por um homem com chu-
tes, socos e cotoveladas.

A reportagem apurou 
que em praticamente 
todas as regiões de São 
Paulo essas faixas foram 
vistas, inclusive em vias 
importantes de acesso 
a grandes favelas, como 
Heliópolis, na zona sul da 
capital. Também foram 
identificadas pela repor-
tagem as mesmas faixas 
em Parelheiros, na zona 
sul, e em Jaçanã, na zona 
norte. O caso vem sendo 
investigado pela Polícia 
Civil.                        | FOLHAPRESS

Danilo Verpa / Folhapress

SÃO PAULO | Faixa atribuída ao PCC informa proibição de manobras de motociclistas
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REFORÇOS

As investidas do Co-
rinthians no mercado da 
bola com a contratação 
do volante Paulinho e 
a busca por um camisa 
9 de peso preocupam o 
torcedor. Afinal, de onde 
está vindo o dinheiro 
para pagar os reforços? 
A diretoria do time reco-
nhece que a folha salarial 
irá sofrer um bom acrés-
cimo a partir do mês de 
janeiro, mas não se preo-
cupa com os números, 
visto que o clube recebe-

rá significativo aumento 
no faturamento.

Garantido na fase de 
grupos da Copa Liberta-
dores e ainda com o Cam-
peonato Paulista, Copa 
do Brasil e Brasileiro pela 
frente, o Corinthians pro-
jeta ao menos 30 partidas 
na Neo Química Arena 
em 2021. Considerando 
que o faturamento médio 
por jogo em casa nesta 
nesta temporada foi de 
aproximadamente R$ 
1,8 milhão, o clube deve 
arrecadar mais de R$ 50 
milhões apenas com bi-
lheteria no ano que vem.

A diretoria também pro-
jeta valores expressivos 
em premiações. Apenas 
por participar da fase de 
grupos da Libertadores, o 
Timão garantiu cheque de 
US$ 3 milhões (R$ 17,13 
milhões na cotação atual) 
que será pago pela Con-
mebol no primeiro se-
mestre de 2022. Na Copa 
do Brasil, o Corinthians 
está garantido na 3ª fase 
da competição e, confor-
me for avançando, mais 
dinheiro entra no clube.

Verbas com novos pa-
trocínios, acordos comer-
ciais e vendas de jogado-

A contratação de Paulinho e a procura por um camisa 9 
de peso refletem diretamente em alta nos custos 

Corinthians vai 
turbinar a folha 
salarial com elenco

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Reprodução/Instagram

REFORÇO | O presidente do Corinthians Duílio Monteiro e Paulinho, que volta ao time

res também são orçadas 
pelo clube. O objetivo da 
diretoria é fechar o pró-
ximo ano com as contas 
no azul e reduzir a dívida 
de quase R$ 1 bilhão. In-
clusive, uma das metas do 
presidente Duilio Montei-
ro Alves para o futebol em 
2022 é gastar menos do 
que 70% do total arreca-
dado pelo departamento.

Neste cenário e com o 
aporte de investidores -as-
sim como acontece com 
o Grupo Taunsa na con-
tratação de Paulinho- o 
Corinthians acredita que 
não terá problemas com 
a folha salarial, hoje supe-
rior a R$ 14 milhões. Caso 
o novo centroavante seja 
um reforço de peso, com 
renome internacional, a 

diretoria acredita que não 
terá problemas para trazer 
outro parceiro para cus-
tear a contratação.

A temporada 2022 ainda 
nem sequer começou e o 
Corinthians é visto como 
uma das atrações. Afinal, 
estará em destaque com 
o retorno  Libertadores e 
pelo seu elenco recheado 
de estrelas.

Ivan Storti/SantosFC

PARA GARANTIR | João Paulo teve vínculo com Peixe estendido até o fim de 2026

ESPANHA

Real Madrid tem 
surto de Covid

O Real Madrid (ESP) in-
formou nesta quinta-feira 
(16) que mais quatro jo-
gadores do time testaram 
positivo para a Covid-19, 
entre eles o brasileiro Ro-
drygo. No total, seis atletas 
e um assistente técnico 
vão ficar em isolamento. 
Na terça (14), o clube es-
panhol já havia divulgado 
que o brasileiro Marcelo 
e o croata Modric tinham 
sido infectados pelo novo 
coronavírus. Agora, jun-
tam-se a eles: Rodrygo, 
Asensio, Bale e Lunin, 
além de Davide Ancelotti, 
que é filho e auxiliar do 

técnico Carlo Ancelotti.
De acordo com o jornal 

Marca, o surto no elenco 
madrilenho fez a direto-
ria do clube endurecer as 
medidas para prevenir a 
Covid-19, como proibir vi-
sitas ao CT de Valdebebas. 
O Real, aliás, era um dos 
clubes mais cautelosos 
nessa fase de flexibiliza-
ções, mantendo virtuais 
até as entrevistas coletivas.

Na quarta, o clima já era 
de apreensão nas insta-
lações do time espanhol 
desde a divulgação dos 
exames feitos por Marcelo 
e Modric.               | FOLHAPRESS

Reprodução/Instagram

POSITIVO | O brasileiro Rodrygo  está entre os infectados

SANTOS

João Paulo: dono das defesas difíceis
Dizem que um gran-

de time começa sempre 
por um grande golei-
ro. Talvez por isso uma 
das primeiras ações do 
Santos para 2022 tenha 
sido renovar o contrato 
de João Paulo. O arquei-
ro santista foi um dos 
principais jogadores do 
clube na temporada, 
apesar da campanha ir-
regular do time. 

Titular durante quase 
toda a temporada, o ca-
misa 34 entrou em cam-
po 54 vezes, sua maior 
marca na carreira. Pelo 
Campeonato Brasileiro, 
foram 33 jogos e 38 gols 
sofridos. E mesmo não 
tendo atuado em to-
das as 38 rodadas, João 
terminou a competi-
ção como o goleiro que 
mais realizou defesas 
difíceis. 

Segundo dados do 
Footstats, foram 37 in-
tervenções com um alto 
grau de dificuldade, 
mesma marca obtida 

por Matheus Cavichio-
li, do América-MG, que 
disputou 35 partidas.

Cria da base santis-
ta, João Paulo estreou 
como profissional ape-
nas em 2017, disputan-
do somente um jogo. A 
titularidade e a sequên-
cia de atuações, no en-
tanto, vieram apenas no 
ano passado, quando 
entrou em campo 33 
vezes. Consolidado na 
posição, o atleta teve 

seu vínculo estendido 
com o clube até o fim 
de 2026.

O goleiro de 26 anos 
era terceira opção no 
início da temporada 
2020. João Paulo ga-
nhou a titularidade no 
gol do Peixe e conquis-
tou a torcida após a saí-
da de Everson, que foi 
para o Atlético-MG, e 
uma lesão sofrida por 
Vladimir, hoje no Avaí.

“Fico muito feliz de 

conquistar mais esse 
objetivo. Sou muito 
feliz por vestir a cami-
sa do Santos e quero 
continuar vestindo por 
muitos e muitos anos. 
Todos sabem o carinho 
e respeito que tenho 
por essa camisa, por 
esse Clube. Vou traba-
lhar e dar o meu máxi-
mo para poder sempre 
honrar essa camisa tão 
histórica e pesada”, dis-
se o goleiro.    | DA REDAÇÃO

Pesquisa mostra 
que atleta fez 37 
defesas com alto 

grau de dificuldade
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Com contrato até dezembro de 2022, treinador resolve dar continuidade ao trabalho que vem fazendo no clube

Abel Ferreira decide ficar no Palmeiras
DIA DO FICO

Abel Ferreira vai mesmo 
começar 2022 no coman-
do do Palmeiras. De férias 
em Portugal, o treinador 
português refletiu e deci-
diu dar continuidade no 
vitorioso trabalho no fute-
bol brasileiro.

Depois de considerar fi-
car parado, visto a exigên-
cia da última temporada, 
Abel tem como próximo 
passo, com calma, discutir 
os moldes da renovação 
de contrato até dezembro 
de 2024. O atual contrato 
do treinador vai até de-
zembro do ano que vem.

A assinatura do novo 
acordo com o treinador 
é a prioridade da recém-
-eleita presidente Leila Pe-
reira, que, além de um au-
mento salarial, prometeu 
reforços de peso à comis-

são técnica do Palmeiras.
Mesmo distante, o por-

tuguês acompanhou com 
atenção as recentes movi-
mentações no mercado da 
bola alviverde. Aprovou, 
por exemplo, o goleiro 
Marcelo Lomba e o meio-
-campista Eduard Atuesta.

A permanência de Abel, 
no entanto, não garante o 
afastamento dos interes-
sados do exterior e, conse-
quentemente, uma even-
tual saída no decorrer de 
2022 –continua na lista de 
alvos prioritários do Leeds 
e, nos últimos dias, rece-
beu uma segunda sonda-
gem do Besiktas.

Desde que chegou ao 
Palmeiras, em outubro de 
2020, Abel Ferreira, de 42 
anos, já conquistou três 
títulos: duas vezes a Copa 
Libertadores (2020 e 2021) 
e uma vez a Copa do Bra-
sil (2020).

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Fotos: Fabio Menotti/Palmeiras

EM CASA | O ex-presidente do Palmeiras Maurício Galiotte brinca com Abel Ferreira, que decidiu permanecer no clube

AJUDINHA | Torcedores depositaram na conta de Leila e pediram novas contratações

DISPENSA

São Paulo não renova com William
O volante William vai 

deixar o São Paulo neste 
fim de ano. O jogador foi 
avisado pelo clube, inclu-
sive, que não terá o con-
trato renovado. O com-
promisso vale até 31 de 
dezembro.

O volante chegou ao São 
Paulo em março, de ma-
neira inesperada, e não 
conseguiu encaixar uma 
longa sequência de jogos. 
A estreia ocorreu somente 
no fim de abril, quando 
participou da vitória por 3 
a 0 sobre o Sporting Cris-
tal, pela fase de grupos da 
Libertadores.

De carreira consolidada 
no México, William teve 
pouco espaço e sofreu 
com lesões. Em junho, 
um problema no joelho 
tirou o jogador de ação até 
agosto. Porém, enquanto 
se preparava para brigar 

por uma vaga na equipe, 
o volante passou por uma 
artroscopia que o afastou 
até o fim da temporada.

Diante deste contexto, 
o volante de 35 anos foi 
avisado que está liberado 
para procurar outro des-
tino. William se despedirá 
do São Paulo com apenas 
nove partidas em 2021.

O São Paulo tem inte-
resse na contratação de 
Douglas Costa, meia-ata-
cante do Grêmio. O clube 
paulista analisa as condi-
ções financeiras envolvi-
das na negociação para 
então avançar nas conver-
sas com o jogador de 31 
anos. Ainda não há uma 
negociação em andamen-
to. Mas o São Paulo vê a 
situação de Douglas Costa 
no Grêmio como uma boa 
oportunidade de negócio.

| FOLHAPRESS

Fellipe Lucena / saopaulofc

WILLIAM | Volante não conseguiu se encaixar nos jogos

REFORÇO

Coritiba está de olho 
em Régis, do Bugre

O Coritiba vai disputar 
a Série A do Campeonato 
Brasileiro em 2022 e co-
meça a preparação para 
reforçar seu elenco. O clu-
be está à procura de no-
mes e o que está em alta 
no momento na visão do 
Coxa é o meia Régis, do 
Guarani. 

O jogador de 29 anos 
tem contrato até o final 
do ano com o Bugre, com 
opção de extensão até o 
final do Paulistão, no pri-
meiro semestre do ano 
que vem.

A diretoria do Coritiba 
confirma o interesse no 
jogador e que começou a 
conversar para ter o atleta 
para a próxima tempora-
da em seu elenco.

Régis foi um dos des-

taques do Guarani na 
Série B. O Bugre brigou 
pelo acesso até o final. O 
meia de 29 anos fez nove 
gols e distribuiu 10 assis-
tências em 29 jogos na 
competição. 

Régis vinha conver-
sando com a diretoria 
bugrina para prorrogar 
seu contrato até o fim de 
2022, mas as conversas do 
Coritiba com represen-
tantes do atleta podem 
dificultar o acerto entre 
o jogador e o Bugre e o 
futuro do meia no Brinco 
continua indefinido.

O Coxa ainda não con-
tratou nenhum jogador 
para a disputa da Série A. 
O clube ambém tem inte-
resse no atacante Moisés, 
da Ponte Preta. | DA REDAÇÃO

Leila recebe Pix de torcedores
 Leila Mejdalani Pe-

reira, 57, assumiu a 
presidência do Palmei-
ras, oficialmente, nesta 
quarta-feira (15) e diz 
que, de cara, tomou um 
susto quando passou 
a receber transferên-
cias de dinheiro em sua 
conta bancária. Na lei-
tura da ata de posse, o 
presidente do conselho 
deliberativo, Seraphin 
Del Grande, detalhou 
nomes e dados pessoais 

dos integrantes da nova 
diretoria.

“O nosso torcedor é 
tão maravilhoso, que on-
tem mesmo [após o va-
zamento do número de 
CPF] eu passei a receber 
Pix com pedidos para 
que eu traga um cen-
troavante, mandaram 
até sugestões e descri-
ções [do perfil do atleta]. 
Foram centenas de Pix, é 
inacreditável, cheguei a 
pensar que poderia ser 

um ataque de haker”, 
disse Leila em sua pri-
meira entrevista como 
presidente.

Bem-humorada, ela 
disse que a quantia será 
revertida ao clube, mas 
não revelou a somatória 
dos depósitos.

Ela fez questão de di-
zer que, na temporada 
seguinte, “o maior cam-
peão do Brasil”, “tri da Li-
bertadores” brigará pelo 
“bi-Mundial”. | FOLHAPRESS
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PAI E FILHA | Lima será Afonso, que obriga a filha Heloísa (Paloma) a entregar sua recém-nascida para adoção

fotos: TV Globo/Divulgação

Lima e Paloma Duarte, avô e neta, 
serão pai e filha na trama das seis

Novela em

família

FOLHETIM

Lima Duarte e Palo-
ma Duarte serão pai e 
filha em Além da Ilusão, 
próxima novela das 6 
da TV Globo. Avô e neta 
na vida real, essa será a 
primeira vez dos dois 
atuando juntos apesar 
de anos no meio artísti-
co. A obra será a substi-
tuta de Nos Tempos do 
Imperador a partir do 
primeiro semestre de 
2022.

Lima dará vida a Afon-
so, um dono de engenho 
de cana-de-açúcar, que 
no passado, obrigou a fi-
lha Heloísa (Clara Duar-
te/Paloma Duarte) a 
entregar sua recém-nas-
cida para adoção, já que 
ela engravidou solteira.

A situação mexe pro-
fundamente com a 
mulher, que se tornou 
uma pessoa desiludi-
da e amargurada. Com 

o passar dos anos, He-
loísa começou a cuidar 
do pai, de quem tem 
profundo ressentimen-
to por não revelar onde 
está sua filha.

Heloísa ainda tem 
que conviver com a dis-
tância de Violeta (Malu 
Galli), sua irmã mais 

velha, já que ela mora 
longe e tem marido e 
filhas para cuidar. Tudo 
muda quando Afonso 
fica doente e as irmãs se 
reaproximam.

A vida de Violeta, no 
entanto, também não é 
um mar de rosa. A cer-
ta altura da trama, a 
primogênita de Afonso 

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Amor e encanto marcam nova novela da seis na Globo
Ambientada em Cam-

pos dos Goytacazes, Rio 
de Janeiro, e dividida em 
duas fases, entre 1934 e 
1944, Além da Ilusão é 
marcada por histórias de 
amor, traição, esperança, 
justiça e muito humor. A 
trama começa em Poços 
de Caldas, Minas Gerais, 
com o fascínio de Isado-
ra (Sofia Budke), ainda 
criança, pelas mágicas do 
jovem Davi (Rafael Vitti). 

De férias na cidade, 
a pequena Dora, filha 
do influente Juiz Matias 
(Antonio Calloni) e de 
Violeta (Malu Galli), vive 
a expectativa da festa de 
aniversário de 18 anos 
de sua irmã, a sonhado-
ra Elisa (Larissa Manoe-
la). Davi é órfão de pai e 
mãe e foi com o avô que 
aprendeu seus primei-
ros truques de mágica. 
Apesar da vida difícil que 
leva, o jovem chegou a 
concluir seus estudos 
antes da família perder 
tudo, mas seu maior de-

Esta será 
a primeira vez 

que os dois 
atuam juntos

sejo é se tornar um ilu-
sionista. Em sua passa-
gem pela cidade, o jovem 
conhece, casualmente, 
Elisa no dia do baile 
de aniversário e eles se 
apaixonam. Matias não 
aceita a situação entre os 
dois e arma para separar 
o mágico de sua filha, 
por quem nutre verda-
deira devoção.

Em uma trágica revira-
volta, Elisa morre e Davi 
é condenado a 20 anos 
de prisão por um crime 
que não cometeu. De-
pois de 10 anos na cadeia 
e inconformado com a 
injustiça, o mágico recor-
re aos seus truques para 
fugir. Seu único objetivo 
é provar a sua inocência 
e restabelecer a verda-
de dos fatos. Segundo o 
diretor, Luiz Henrique 
Rios, a novela é uma pa-
rábola temporal vista por 
meio das relações, da 
magia, dos encontros, da 
aceitação e da busca pela 
justiça.               | DA REDAÇÃOPAR ROMÂNTICO | Larissa Manoela e Rafael Vitti serão os protagonistas da nova novela interpretando Elisa e Davi

terá que enfrentar um 
pesadelo: sua filha Elisa 
(Larissa Manoela) será 
assassinada por engano 
ao defender o amado, 
Davi (Rafael Vitti).

O folhetim de época 

começará em 1934. La-
rissa Manoela e Rafael 
Vitti serão os protago-
nistas da novela Além 
da Ilusão, próxima tra-
ma das 6 da Globo. Os 
atores interpretam Elisa 

e Davi na novela de épo-
ca de Alessandra Poggi.

Vitti será Davi, um jo-
vem honesto e esforça-
do. Já Larissa fará duas 
personagens em épocas 
diferentes. 

Na primeira fase da 
obra, a atriz será Elisa, 
filha de Matias (Antonio 
Calloni) e Violeta (Malu 
Galli), e na segunda 
fase, Larissa Manoela 
viverá Isadora.
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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  
Os avanços que não 
puderam ser feitos du-
rante o ano, encontram 

uma nova chance de serem realizados. 
Está tudo misturado e acontecendo 
ao mesmo tempo, as questões que 
derrubam, tanto quanto as que cons-
troem também.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Você pode eventual-
mente errar por tomar 
uma iniciativa, mas 

esse erro, por maior que seja, seria 
assim mesmo menor do que o erro de 
nada fazer. Este é um momento que 
requer a expressão concreta de suas 
intenções.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Para você ganhar 
importância, nunca será 
suficiente oferecer seu 

melhor, mas, além disso, construir 
vínculos sociais mediante os quais 
você valorize as pessoas com que se 
relaciona. É assim que se constrói a 
importância.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Respeite seu movimento 
interior, pois, se você 
enxergar que o barulho 

que as pessoas fazem, ainda que 
aparentemente muito positivo, não 
bate bem em sua alma, não hesite, se 
retire, tome distância e descanse.
  

LEÃO | 22/7 a 22/8
Faça todo sacrifício 
necessário para atingir 
mínimo entendimento, 

porque só nessa condição haverá 
sinergia e se poderá completar esta 
parte do caminho com sucesso. O 
entendimento está disponível, mas 
requer iniciativa.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Tudo que deu errado 
parece conspirar para 
surgir de dentro de você, 

na forma de arrependimento. Evite es-
tacionar nessa condição, mas passe 
através dela, porque do outro lado a 
vida continua, linda e graciosa.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Ampliar o entendimento 
sobre a vida e relaciona-
mentos é imprescindível, 

porque ainda que isso seja um tanto 
sofrido, dados os paradigmas que são 
derrubados no caminho, o resultado 
sempre será edificante.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Ganhar e perder, esse é 
o verdadeiro jogo. Nem 

sempre se ganha nem tampouco se per-
de sistematicamente, e em muitos ca-
sos as perdas e os ganhos acontecem 
ao mesmo tempo. Continue apostando 
e acreditando em seus planos.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Para que os relaciona-
mentos que sua alma 

considera importantes não virem 
um campo de batalha, é preciso 
desenvolver um nível de tolerância 
e aceitação que, talvez, você nunca 
tenha imaginado ser capaz. É assim.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Se você não se 
sente completamente 

à vontade numa situação, não hesite, 
tome distância. Porém, se isso não é 
possível, então esteja presente, mas 
divague interiormente por outros mun-
dos, mais agradáveis e acolhedores. 

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
O divertimento que não é 
compartilhado pode até 
ser muito bom, mas nada 

comparado com aqueles momentos 
em que o prazer se multiplica através 
de cada uma e de todas as pessoas 
que dele participam. Sinergia multi-
plicadora. 

PEIXES | 20/2 a 20/3
 É tempo de agir, com 
planejamento ou sem 
ele. É hora de agir, 

porque é na ação que se consegue 
essa proeza que é descrita como viver 
no momento presente, ou aproveitar 
o momento. É só através da ação que 
isso se define.

oscar@quiroga.net
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TV Tudo

Por que não?
A Band mandou um 

pessoal ao sul, principal-
mente a Gramado, gravar 
um especial de fim de ano. 
Bom gosto. A cidade gaú-
cha é sempre muito procu-
rada nesta época.

Será que a apresen-
tação ficará a cargo de 
Ronnie Von, como no ano 
passado? Bem que ele 
merece. Aquela ele fez no 
amor.

Integração
A exemplo de outros 

programas, como o “Lady 
Night”, que saltaram da 
TV paga para a aberta, a 
programação do “Trace 
Trends” também deverá 
ganhar espaços na Globo.

E isso já em 2022. Babu 
Santana e João Luis Pe-
drosa são algumas das 
suas atrações.  

 Copinha
A Globo comprou a 

transmissão da Copa São 
Paulo de Futebol Junior, 
em disputa a partir do pró-
ximo dia 2, com a partici-
pação de 28 equipes.

Pacote inteiro para o 

SporTV. Na aberta, só a fi-
nal, em 25 de janeiro.

Cinema
O pessoal do Megapix 

comemora os resultados 
do “Grandes Filmes São 
Pra Sempre”, com a exibi-
ção de clássicos dos anos 
1980.

A Maratona Van Dam-
me, na segunda-feira, con-
quistou a liderança na TV 
paga entre 19h20 e 22h55. 
Foram seis filmes do ator.

Bate – Rebate
· A roda não para... Ar-

thur Barranco deixou a 
CNN Brasil...

· ... Era o responsável pe-
los vídeos colocados nas 
redes sociais. 

· “Câmeras Escondidas”, 
quadro do “Programa Sil-
vio Santos”, neste domin-
go, vai exibir um especial 
natalino inédito...

· ... É “O Natal no Pica-
-Pau Amarelo”, baseado 
em personagens do livro 
“A Menina do Narizinho 
Arrebitado”, de Monteiro 
Lobato.

· Está muito próximo o 
acordo de Grazi Massafera 
com a HBO Max...

· ... Tão próximo que só 
falta mesmo o anúncio 
oficial.

· A propósito da HBO 
Max, Fábio Assunção gra-
vou depoimento para a sé-
rie sobre o assassinato da 
atriz Daniella Perez...

· ... Lançamento está 
previsto para o primeiro 
semestre de 2022.

· Caetano Veloso é o 
convidado do “Roda Viva”, 
segunda-feira, na Cultura. 
Apresentação de Vera Ma-
galhães com uma banca-
da especial.

· A Band vai exibir dia 25, 
às 23h45, um especial de 
Michael Bublé.

C’est fini
Rafael Cortez, apresen-

tador do “Matéria Prima” 
nos sábados da TV Cul-
tura, viverá o Marquês de 
Pombal na minissérie so-
bre os 200 anos da Inde-
pendência.

Como já informado por 
aqui, um trabalho que 
o diretor Luiz Fernando 
Carvalho desenvolve para 
a TV da Fundação Padre 
Anchieta.

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

Gênesis in concert 
A Record, como outra surpresa para o fim de ano, acaba de gravar o especial “Gênesis 

In Concert”, movimentando vários artistas da casa e convidados.
É um programa com as músicas que foram destaque na trilha sonora da novela.

Instagram

Adriana Garambone

MÚSICA

A cantora Fafá de Be-
lém, 65, será a nova téc-
nica do The Voice+. A 
novidade foi anunciada 
no Mais Você (Globo) na 
manhã desta quinta (16). 
A segunda temporada do 
reality musical exclusi-
vo para talentos a partir 
de 60 anos estreia dia 30 
de janeiro, e será exibida 
sempre aos domingos.

“Vou ser técnica, olha 
que coisa linda. Sou 
apaixonada por esse pro-
grama, e agora estou lá. 
Muito feliz”, disse Fafá.

Com mais de 45 anos 
de carreira e dona da 
gargalhada mais famosa 
do Brasil, Fafá estará ao 
lado de Ludmilla, Da-
niel e Mumuzinho para 
conhecer e selecionar 
os melhores candidatos.  
Claudia Leitte deixou o 
programa –a cantora faz 
parte da equipe da atual 
temporada do The Voice 
Brasil.

“A gente vai ter uma 
aula diferente e uma pi-
tada de alegria a mais, 
porque Fafá é luz, ela 
tem uma energia muito 
boa e tudo será emana-
do junto: a música, bons 

Cantora estará ao lado de Daniel, Mumuzinho e 
Ludmilla para escolher os melhores candidatos

Fafá de Belém entra 
para o time de 
técnicos do The Voice

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação

FELIZ | Fafá de Belém se diz apaixonada pelo programa

cantores, pessoas ex-
perientes e a arte junto 
com Fafá e nossos ami-
gos técnicos”, declara o 
sertanejo Daniel. 

“Fafá é um ícone da 
nossa música. Estar 
como técnica na mes-
ma edição que ela é uma 
honra”, diz Ludmilla. Mu-
muzinho concorda: “Fafá 
é uma referência pra 
mim e uma das persona-
lidades musicais que eu 
tenho o maior carinho. 
Fafá é dona de um sorri-

so encantador e uma das 
gargalhadas mais engra-
çadas que eu conheço”.

O The Voice+ estreou 
na tela da Globo em ja-
neiro de 2021 emocio-
nando o público. Zé Ale-
xanddre, 63, foi escolhido 
como o vencedor da tem-
porada, com 39,40% dos 
votos na grande final.

O reality é o terceiro 
da família The Voice, que 
conta com o The Voice 
Brasil e com o The Voice 
Kids.
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