
Faculdade de Americana e prefeitura anunciam tratativas para instalar novo campus no bairro Santa Rita P3

FAM vai investir R$ 30 milhões
em unidade em Santa Bárbara
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O retorno
do Classe C
Antes fabricado no 

Brasil, ícone da Mercedes 
está de volta ao país

Veículos07

DOMINGO REGADO A ROCK | A banda Autoramas – uma das mais admiradas do circuito do rock 
nacional – encerra neste domingo o Multi Festival de Artes 3, que vem sendo realizado no Bosque 
das Nascentes, no Zanaga, em Americana, a partir das 14h. Além da Autoramas, outras cinco bandas, 
incluindo as americanenses About a Sol e Batucada, estão na programação. O evento, para maiores de 
18 anos, vai exigir comprovante de vacinação. P11

Brasil + Mundo10

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal Ricardo Lewa-
ndowski determinou ontem 
que o governo federal apre-
sente, em até 48 horas, a 
complementação do Progra-
ma Nacional de Vacinação, 
com a inclusão de crianças 
de 5 a 11 anos.

STF manda 
incluir crianças
na vacinação

Divulgação

AVENIDA DA SAÚDE | Perto da Rodoviária de Americana, volume da água novamente deixou carros ilhados e provocou caos no trânsito 

Infestação de 
pernilongos: 
nebulização 
começa na 2ª

Cidades04

Cidades05

A chuva da tarde de on-
tem, de 46mm, provocou 
alagamentos em vários pon-
tos de Americana. Perto da 
Rodoviária, ao menos oito 
carros ficaram ilhados. Não 
houve registro de feridos.

Chuva causa 
alagamentos 
em Americana

Paulo Aguiar / Divulgação

Baep apreende
maconha, fuzil 
e prende 3 em 
Hortolândia

Cidades06
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CLIMA NA RMC

Esta agência 
nacional se 
encontra no foco 
e no alvo do 
ativismo político 
violento
ANVISA 
Ao repudiar, em nota, fala de 
Bolsonaro contra a liberação 
da vacina Covid para crianças
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Adelaide Pereira da Silva
Faleceu ontem, aos 89 anos. Era viúva de Joaquim José de Brito. 

Será sepultada hoje, às 15h30, no Cemitério Parque dos Lírios. 
(Funerária Araújo-Orsola)

Rafael Rezende / TodoDia Imagem

NO CLIMA DE NATAL | Ônibus da Sou Americana, que opera o transporte 
público na cidade, circula decorado com luzes, bem no clima natalino. 

IMAGEM DO DIA

As revelações de Maria Novos horizontes pós-
pandemia no Ensino Superior

No sexto mês de gravi-
dez de Isabel, mãe de João 
Batista, o anjo Gabriel foi 
enviado da parte de Deus 
para Nazaré, cidade da 
região da Galileia. O obje-
tivo era anunciar à virgem 
Maria o que iria acon-
tecer. Ela iria conceber 
e dar à luz uma criança. 
Inicialmente ela estranha 
a informação. Era solteira 
e não tinha relação com 
homem algum.

A palavra angelical trata 
de explicar: “Descerá so-
bre você o Espírito Santo 
e o  poder do Altíssimo a 
envolverá com a sua som-
bra; por isso a criança 
santa que irá nascer será 
chamada Filho de Deus”. 
Para dirimir qualquer dú-
vida por parte da jovem 
donzela, o anjo acrescen-
ta: “Porque para Deus não 
haverá impossíveis em 
todas as suas promessas”.

O que esperar para o 
Ensino Superior em 2022? 
Para tentar ousar respon-
der a essa indagação é 
imperativo refletirmos 
sobre os efeitos perversos 
da pandemia em todos os 
níveis da educação. Tive-
mos que nos reinventar, 
porém tornou-se funda-
mental compreendermos 
o cenário nesta constru-
ção de novas atitudes e 
competências na forma-
ção superior em busca 
de novos horizontes no 
processo de educar pós-
-pandemia.

Alerta da Organização 
das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco) des-
tacou que mais de 1,3 bi-
lhão de alunos no mundo 
foram impactados com as 
medidas de fechamento 
de escolas e universida-
des em todos os níveis de 
ensino para frear a trans-
missão do coronavírus, 
sendo isso quase 80% da 
população de estudantes 
em todo o mundo.

No caso das institui-
ções de ensino superior 
particulares, buscamos 
nos adaptar rapidamente 
para dar seguimento às 
atividades acadêmicas. 
Com recursos de tecno-
logia, qualificação inten-
sa e comprometimento 
de docentes e equipes 
gestoras, levamos a sala 
de aula com os mesmos 
professores qualifica-
dos, nos mesmos ho-
rários, para dentro das 
residências dos alunos, 
mantendo a qualidade e 
a transmissão do conhe-
cimento para a formação 
superior. Após dois anos 
de enfrentamento da Co-

AILTON GONÇALVES DIAS FILHO
PRISCILLA BONINI RIBEIROPASTOR PRESBITERIANO
DOUTORA EM TEC. AMBIENTAL 
E MESTRE EM EDUCAÇÃO

A resposta da jovem 
moça é reveladora. Daí o 
título desta reflexão: As 
revelações de Maria. Por 
sua resposta ao mensa-
geiro angelical podemos 
saber que revelações são 
essas.

A primeira revelação, 
em sua resposta, Maria re-
vela sua identidade. “Aqui 
está a serva do Senhor”, 
diz ela. Sua apresenta-
ção revela aquilo que sua 

alma é. É serva. Antes de 
qualquer coisa é serva de 
Deus. Submete-se ao pla-
no do Redentor. Não se 
opõe. Sua vida tem o ideal 
de servir. Em seu “Magni-
ficat”, seu cântico registra-
do por Lucas, ela reitera: 
“A minha alma engrande-
ce ao Senhor, e o meu es-
pírito se alegrou em Deus, 
meu Salvador, porque 
contemplou na humilda-
de da sua serva...”.

A segunda revelação de 

Maria é a sua prontidão. 
“Aqui está a serva do Se-
nhor”. Aqui está. Não foge 
de seu compromisso. Não 
é omissa. Ela está pron-
ta para participar, como 
serva, do plano Redentor. 
Não se acovarda. Apre-
senta-se com uma pron-
tidão singular.

A terceira revelação 
aponta para sua obe-
diência. Diz ela: “...Que 
se cumpra em mim con-
forme a tua palavra”. Sua 
alma diz sim. Talvez sem 
entender completamente 
como tudo iria acontecer. 
Mas submete-se à vonta-
de do Redentor. Obediên-
cia acima de tudo. Ela é 
serva. Ela se apresenta. 
Ela obedece. Sua vida in-
teira seria um compro-
misso inarredável com os 
planos de Deus. 

Que neste Natal as re-
velações de Maria nos 
auxiliem em nossas ce-
lebrações. Que também 
sejamos servos, com 
uma prontidão e uma 
obediência ao Deus de 
nossas vidas. Nosso Na-
tal terá mais significado 
se atentarmos para estas 
posturas exemplificadas 
em Maria.  É isso.

Feliz Natal!

Que neste Natal as 
revelações de Maria 

nos auxiliem em 
nossas celebrações

vid-19 e a quebra de pa-
radigmas que o mundo 
passou, com criatividade 
e resiliência, compreen-
demos que o reinventar 
de procedimentos e mé-
todos didáticos foi mui-
to profícuo para o meio 
acadêmico. Ao refletir 
sobre isso, vem em mente 
alguns questionamentos 
inquietantes: quais foram 
os efeitos para os alunos 
da experiência de vive-
rem o processo de ensi-
no-aprendizagem pela 
tela do computador? O 
que isso gerou de impac-
tos acadêmicos e socioe-
mocionais? Precisamos 
focar no cuidado com a 
saúde mental de alunos 
e educadores. Quais as 
possíveis perdas atuais 
e as medidas que ainda 
serão adotadas para recu-
peração de conteúdos?

Não existe fórmula 
mágica. Cada região teve 
sua peculiaridade de en-
frentamento para coibir 
a transmissão do novo 
coronavírus. 

As instituições compro-
metidas com a qualidade 
mantiveram seu corpo 
docente, adquiriram tec-
nologias para enfrentar 
o momento pandêmico 
com os diversos recursos 
tecnológicos, junto com 
currículo que já existia 
nas IES na presenciali-
dade e que agora tem a 
oportunidade de agregar 
essas práticas, de agluti-
nar o que houve de mais 
rico nessa experiência, 
não para substituir, mas 
para agregar e potenciali-
zar o aprendizado.

Outro ponto que me-
rece atenção é a ressigni-
ficação e o incentivo ao 
estudo, buscando reduzir 
a evasão e trazer de volta 
os universitários que en-
frentaram barreiras para 
continuar estudando. É 
imprescindível também 
motivar os estudantes na 
construção de habilida-
des e do projeto de vida 
para que sejam protago-
nistas de sua trajetória 
profissional e pessoal. 
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EDUCAÇÃO

A FAM (Faculdade de 
Americana) anunciou 
nesta sexta-feira (17) a 
retomada de seu projeto 
para abrir um campus 
em Santa Bárbara d’Oes-
te. O investimento na 
nova unidade será de R$ 
30 milhões e a previsão 
é de que as ativdades te-
nham início em 2023.

O campus Santa Bár-
bara da FAM ficará às 
margens da Rodovia Er-
nesto de Cillo, na região 
do bairro Santa Rita, e 
tem 6 mil metros qua-
drados de construção. 

O prédio já passou por 
uma grande reforma.

A retomada do pro-
jeto foi discutida nesta 
quinta-feira (16) com o 

prefeito de Santa Bár-
bara, Rafael Piovezan 
(PV), que recebeu em 
seu Gabinete o diretor 
da FAM, Gustavo Azzo-
lini, em agenda que con-

tou com a participação 
do vice-prefeito, Felipe 
Sanches, e do presidente 
da Câmara, vereador Joel 
Cardoso – Joel do Gás.

“Tudo depende agora 
de tramitação no Minis-
tério da Educação. Esta-
mos aguardando ansio-
samente a retomada das 
avaliações realizadas pelo 
MEC, e assim dar sequên-
cia aos processos e iniciar 
nossas atividades”, disse 
Gustavo Azzolini.

Em comunicado, a Fa-
culdade de Americana 
informou que “acredita 
na retomada da econo-
mia e no crescimento 
da cidade e amplia sua 

Faculdade de Americana e prefeitura confirmam 
tratativas para instalar unidade no bairro Santa Rita

FAM retoma projeto 
de R$ 30 milhões para 
abrir campus em SB

DA REDAÇÃO
AMERICANA

participação no setor 
educacional de nível su-
perior na região”.

Em Santa Bárbara, a 
FAM oferecerá cursos 
nas áreas de exatas e ge-
renciais, como Direito, 
Administração, Enge-
nharias, Tecnólogos em 
Marketing, Finanças e 
Logística – além da pos-
sibilidade da expansão 
para novas graduações.

 “Essa é mais uma 
grande notícia para 
Santa Bárbara d’Oeste. 
A FAM iniciará em 2022 
todo o processo de obras 
e trâmites necessários 
para que em 2023 a uni-
dade abra as suas portas 
em nossa cidade. A vin-
da de uma instituição de 
Ensino Superior reflete 
todo o desenvolvimen-
to que Santa Bárbara 

d’Oeste está passando. É 
algo de fundamental im-
portância para o municí-
pio e que completa tudo 
aquilo que temos visto 
nos demais segmentos. 
É geração de emprego e 
renda, é qualificação do 
mercado de trabalho, 
por meio de quem dese-
ja cursar o Ensino Supe-
rior”, comentou o prefei-
to Rafael Piovezan.

Atividades da 
faculdade na cidade 

vizinha devem 
começar em 2023

SANTA BÁRBARA | Prefeito, vice e presidente da Câmara com Gustavo Azzolini, da FAM 

Divulgação

TINTA EM PÓ

PPG anuncia ampliação
de fábrica em Sumaré

A PPG, líder mundial 
em tintas e revestimen-
tos, anunciou nesta sex-
ta-feira (17) investimen-
tos de US$ 2,7 milhões 
(cerca de R$ 15,5 milhões 
no câmbio atual) para a 
ampliação da fábrica de 
tinta em pó, que integra 
o complexo industrial de 
Sumaré, às margens da 
Rodovia Anhanguera. 

A expansão da planta, 
que terá início no segun-
do semestre de 2022, in-
cluirá a aquisição de no-
vas máquinas e ajudará 
na ampliação do negócio 
de tinta em pó, com adi-
ção de valor por meio de 
produtos sustentáveis, 
inclusive de linhas com 
cura de baixa tempera-
tura. 

O investimento res-
ponde ao propósito da 
PPG de gerar menor im-
pacto ambiental com 
suas atividades e à es-
tratégia global da com-
panhia de aumentar a 
capacidade de produção 
da divisão industrial para 
atender à demanda dos 
clientes do Brasil e de 
outros países da América 
do Sul.

A empresa não infor-
mou se haverá novas 
contratações de funcio-
nários com a ampliação.

A fábrica de tinta em 
pó em Sumaré atende 
fabricantes de eletro-
domésticos, bem como 
de maquinário agrícola, 
transporte e general fi-
nishes, abrangendo um 
amplo mercado que vai 
desde móveis de aço, 
estruturas de armazena-
mento e equipamentos 
de academias, por exem-
plo, até painéis elétricos 
e transformadores.

Segundo Marizeth Car-
valho, general manager 
de Revestimentos Indus-
triais para Américas da 
PPG, com o aumento da 
planta fabril, a produção 
de tinta em pó aumenta-
rá cerca de 40%. 

A tinta em pó, criada 
no final dos anos 1950, 
vem sendo cada vez mais 
adotada na indústria em 
geral, graças a seu de-
sempenho ambiental: 
ela não libera solventes 
e é totalmente recupe-
rável, ou seja, a tinta 
que não é depositada no 
substrato durante a apli-
cação volta para o siste-
ma de pintura, reduzin-
do desperdícios. 

DA REDAÇÃO
SUMARÉ

RETROESCAVADEIRA

N.O. recebe máquina 
para desassoreamento

A Prefeitura de Nova 
Odesas recebeu nesta 
sexta-feira (17) as chaves 
de uma nova escavadeira 
hidráulica, no valor de R$ 
500 mil, que vai ser utili-
zada nos serviços de de-
sassoreamento de todo o 
trecho do Ribeirão Qui-
lombo que corta a cidade, 
bem como das represas de 
abastecimento, garantin-
do a segurança hídrica do 
município.

A máquina foi entregue 
à administração pela Urba 
Empresa de Desenvol-
vimento Urbano, como 
uma das contrapartidas da 
empresa pelo loteamen-
to residencial Parque Vila 
América, que foram rene-
gociadas pela atual gestão 
no início deste ano.

O equipamento pesado, 
da fabricante Deere e com 

capacidade para 14 tonela-
das, permaneceu exposta 
em frente ao Paço Munici-
pal ao longo da tarde.

Também fazem parte do 
“pacote” de contrapartidas 
ao empreendimento habi-
tacional, renegociadas pela 
atual gestão, a destinação 
de mais R$ 650 mil para o 
projeto executivo e licen-
ciamento da intervenção 
do desassoreamento. 

A entrega da máquina 
pesada foi feita ao prefeito 
Claudio Schooder, o Leiti-
nho (PSD), pelo arquiteto, 
urbanista e gerente re-
gional da empresa Diego 
Guernelli. “Essa escava-
deira é uma contrapartida 
importantíssima, já que é 
o equipamento específico 
para desassorear o Qui-
lombo”, disse o prefeito.

                                       | DA REDAÇÃO

N.ODESSA | Retroescavadeira foi entregue nesta sexta 

Divulgação

PROIBIÇÃO À PESCA

Secretaria alerta sobre 
período da piracema

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Americana 
está divulgando informa-
ções e orientações sobre 
o período da piracema, 
que vai de novembro a fe-
vereiro, quando a pesca é 
proibida.

Cartilha e folheto ela-
borados pela pasta abor-
dam questões da pesca 
predatória, aspectos am-
bientais, rios que percor-
rem o município, bacias 
hidrográficas, peixes na-
tivos, Área de Preservação 
Permanente (APP) e áreas 
de riscos.

“É muito importante 
respeitar o período da pi-
racema, pois é essencial 
mantermos a reprodução 
das espécies. O material 
educativo será enviado 
digitalmente para as es-
colas, ampliando a cons-
cientização no municí-
pio. A Guarda Municipal e 
Polícia Ambiental fazem 
o combate e fiscalização 
da pesca ilegal e a popu-
lação pode ser parceira na 
fiscalização da pesca pre-
datória”, disse o secretário 
de Meio Ambiente, Fábio 
Renato de Oliveira.

A piracema é o período 
de reprodução dos pei-
xes, entre os dias 1º de no-
vembro a 28 de fevereiro, 

quando os peixes sobem 
até as cabeceiras dos rios, 
nadando contra a corren-
teza para realizar a deso-
va e a reprodução, sendo 
proibida a pesca.

Durante o fenômeno 
da piracema, a pesca é 
geralmente proibida por 
lei, uma vez que os gran-
des cardumes se encon-
tram no seu período de 
reprodução.

A captura de grande 
quantidade desses peixes 
nesse período pode oca-
sionar uma diminuição 
da população de uma de-
terminada espécie.

Conforme Portaria 
SMA-48/2014, a pesca 
predatória é crime am-
biental e gera multa ini-
cial de R$ 700,00 com o 
acréscimo de R$ 20,00 
por quilo de peixe.

As áreas com restrição 
de pesca em Americana 
conforme a Resoluções 
do Ibama 25 e 26, são a 
junção do Rios Jaguari e 
Atibaia, as desembocadu-
ras do Ribeirão Quilombo, 
o emissário de efluentes 
tratados da ETE Carioba, 
no Rio Piracicaba, o emis-
sário da ETE Praia Azul, 
no Córrego Olho D’água, 
afluente da represa Salto 
Grande.                 | DA REDAÇÃO
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RECURSOS NO ORÇAMENTO

RECURSOS NO ORÇAMENTO (2)

MUTIRÃO DE VACINA NA EDUCAÇÃO

SAÚDE COMPARTILHADA

SAÚDE COMPARTILHADA (2)

O deputado estadual Dirceu Dalben, do PL de Sumaré, 
conseguiu emplacar emendas importantes, que somam 
R$ 70 milhões em recursos, no orçamento de 2022 do 
estado de São Paulo – aprovado quinta (15) na Assem-
bleia. O maior valor – R$ 50 milhões – será destinado 
à Unicamp, parte para custeio dos serviços de saúde 
prestados pela universidade, parte para dar início ao 
projeto de construção do e um novo hospital metropolita-
no para a região. Além disso, Dalben também conseguiu 
assegurar a reserva de R$ 20 milhões para a instalação de 
clínicas veterinárias públicas em municípios paulistas, em 
conformidade com o Projeto de Lei nº 125/2021, de autoria 
do  deputado de Sumaré (foto), defensor dos animais.

A expectativa é que o orçamento do estado para o próximo 
ano seja 17% maior que o de 2021, somando um total de R$ 
286,5 bilhões. O projeto da Lei Orçamentária Anual apro-
vado pela Alesp assegura, deste total, R$ 27,5 bilhões para 
investimentos. “Este recurso, é importante destacar, é para 
investimentos, não para custeio da máquina pública. São 
melhorias que vão chegar para a população”, explicou o Depu-
tado Dalben, que é vice-presidente da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Planejamento da Alesp.

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na Câmara de 
Americana uma indicação sugerindo ao Poder Executivo que 
seja realizado algum tipo de mutirão de vacinação contra a 
Covid-19 para aplicação da terceira dose, ou dose de reforço, em 
profissionais da educação. Segundo ela, profissionais da educa-
ção da rede municipal e estadual relatam dificuldades em fazer 
o agendamento online da aplicação da dose de reforço. Segun-
do alguns educadores, no horário em que a agenda é aberta 
(14h), grande parte dos profissionais está em sala de aula ou 
em reuniões, e muitos acabam não conseguindo agendar.

Representantes das secretariais de Saúde de Americana 
e Santa Bárbara d’Oeste devem se reunir em janeiro para 
discutir alternativas para desafogar os atendimentos médicos 
do Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, de Santa Bárbara.  O as-
sunto foi tema do encontro entre os membros da Comissão de 
Políticas Públicas da Câmara de Santa Bárbara, e o presidente 
do Legislativo americanense, Thiago Martins (PV), nesta 
quinta (16). Segundo a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara, 
cerca de 30% dos atendimentos no PS são de pacientes ame-
ricanenses, o que equivale a 150 das 500 consultas diárias que 
realizadas, em média, no Afonso Ramos.

“Encontramos o Thiago Martins como forma informar os 
números relacionados aos atendimentos, não no sentido de 
cobrar ou reclamar, mas de buscar maneiras coordenadas 
para que esse atendimento seja mais rápido”, comentou a 
presidente da comissão, Esther Moraes. Também são mem-
bros do grupo os vereadores Bachin Júnior (MDB) e Carlos 
Fontes (PSL). “De forma alguma queremos virar as costas 
para isso, pessoas que saíram de Americana para buscar aten-
dimento em Santa Bárbara, até porque já aconteceu o inverso 
também”, completou. A sugestão do encontro entre represen-
tantes das pastas e dos vereadores de ambos os municípios 
partiu de Martins. Esther ressalta que essa é apenas uma das 
ações da comissão para tentar diminuir o tempo de espera por 
atendimento no PS, que tem sido alvo de reclamações.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Serviço é contratado após reclamações de infestação em vários bairros

Pernilongos: prefeitura 
anuncia nebulização

A Prefeitura de Ame-
ricana contratou uma 
empresa para realizar 
nebulização de insetici-
da na extensão do Ribei-
rão Quilombo na cidade, 
que vai do viaduto sobre 
a Rodovia Luiz de Quei-
roz SP-304) até o bairro 
Carioba.

Os trabalhos da equi-
pe, terceirizada, estão 
previstos para começar 
na segunda-feira (20).

A medida é uma ten-
tativa de conter a infes-
tação de pernilongos, 
registradas em vários 
bairros ao longo da se-
mana e mostrada pelo 
TODODIA na última 

quarta-feira (15).
A situação fez com que 

a procura por inseticidas 
aumentasse até 50% em 

estabelecimentos ou-
vidos pela reportagem, 
fazendo com que o pro-
duto sumisse das prate-

leiras de supermercados 
da cidade.

Outras regiões da cida-
de que possuem córregos 
e riachos também rece-
berão a nebulização.

A prefeitura estima que 
a medida dure 15 dias 
e, durante este período, 
técnicos vão avaliar a si-
tuação e refazer a aplica-
ção caso seja necessário.

Os bairros Parque Nova 
Carioba e Residencial Ja-
guari também apresenta-
ram aumento no número 
de pernilongos. 

Ações para minimizar o 
impacto das infestações 
já vinham sendo discu-
tida pela Uvisa (Unidade 
de Vigilância em Saúde e 
pela secretaria de Meio 
Ambiente.

AMERICANA

RENATO PEREIRA
AMERICANA

INFESTAÇÃO | Pernilongos atormentam em vários bairros 
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SAÚDE PÚBLICA

Em menos de um mês, ‘mutirão’
registra 1.435 atendimentos

A Prefeitura de Ameri-
cana divulgou nesta sex-
ta-feira (17) um balanço 
que aponta a realização de 
1.435 consultas médicas de 
especialidades em menos 
de um mês do “mutirão” 
iniciado pela Secretaria de 
Saúde a partir de serviços 
prestados pelo Cismetro 
(Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Região Metro-
politana de Campinas).

Segundo a prefeitura, o 
trabalho segue neste sá-
bado (18), quando estão 
previstas 335 consultas, 
sendo 250 de urologia e 85 

de oftalmologia.
O mutirão foi iniciado 

em 20 de novembro, de-
pois que a prefeitura for-
malizou adesão da cidade 
ao Cismetro (que recebe 
por procedimento ou con-
sulta de cada paciente da 
rede pública).

Atualmente, diz a pre-
feitura,  o município man-
tém um sistema híbrido 
de atendimentos em con-
sultas especializadas, sen-
do por meio de mutirões 
e também pelo sistema 
convencional, por agenda-
mento na rotina do Núcleo 
de Especialidades.

“O convênio com o Cis-
metro tem possibilitado à 

Secretaria de Saúde ofere-
cer à população um acesso 
cada vez mais rápido ao 
médico especialista, além 
de diminuirmos a fila de 
espera por consultas e 
exames”, comentou o se-
cretário de Saúde, Danilo 
Carvalho Oliveira.

Neste sábado, as consul-
tas de urologia serão reali-
zadas por quatro médicos 
contratados pelo Cisme-
tro, com atendimentos na 
Unidade Básica de Saúde 
do bairro Jardim São Paulo.

Já as consultas de oftal-
mologia serão realizadas 
no Núcleo de Especialida-
des, também por médico 
contratado pelo Cismetro.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

BEM-ESTAR ANIMAL

Empresários anunciam segundo 
‘Espaço Pet Legal’ de Americana

O prefeito Chico Sar-
delli (PV) e o vice-prefeito 
Odir Demarchi (PL) re-
ceberam, na quarta-feira 
(15), dos empresários e 
veterinários Felipe Vilares 
e Fabio Vilares a notícia 
da construção de mais 
um “Espaço Pet Legal” em 
Americana, desta vez na 
Praça Dr. João Kfouri, no 
bairro Jardim Paulista, por 
meio de doação da em-
presa My Our Pet

O anúncio foi feito na 
sede da empresa, com a 
presença do secretário 
de Meio Ambiente, Fabio 
Renato de Oliveira, e do 
presidente da Câmara, 
Thiago Martins.

O Programa “Pet Legal” 
faz parte das ações da Se-
cretaria de Meio Ambien-
te e as obras na praça se-
rão iniciadas no primeiro 
semestre de 2022.

O primeiro “Espaço Pet 

Legal” de Americana foi 
construído na Praça José 
Frezzarin, bairro Jardim 
São José, e conta com 
equipamentos para o la-
zer dos animais, com uso 
democrático aos tutores 
dos animais, acessibili-
dade para pessoas com 
deficiência e execução de 
parceria público-priva-
do. A obra foi executada 
pelo Supermercados São 
Vicente.              | DA REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde 
de Americana divulgou 
nesta sexta-feira (17) que 
realizou, entre os meses 
de maio e novembro deste 
ano, por meio do projeto 
“Vi-Ver-Bem”, 613 cirurgias 
de catarata em pacientes 
da rede pública de Saúde.

Somente com os muti-
rões, entre 29 de maio e 31 
de novembro, foram 453 
procedimentos. 

As cirurgias foram rea-
lizadas pelos prestadores, 
Instituto de Olhos Ameri-
cana e 20/20 Serviços Mé-
dicos, com base no valor 
da tabela SUS, ao custo 
atual de R$ 366.785,86.

Inicialmente foi dispo-
nibilizado ao  projeto um 
montante de R$ 400 mil 
de crédito adicional su-
plementar, cujos recursos 
foram destinados do or-
çamento municipal para a 
execução das ações.

De acordo com o setor 
de regulação, há na fila 
de espera 1.205 pacientes 
aguardando por este tipo 
de cirurgia, sendo que an-
tes dos mutirões havia um 
total de 2.283 cadastros de 
cirurgia na fila.

“Nós estamos buscan-
do os recursos necessários 
para ampliar a oferta des-
sas cirurgias e pretende-
mos, em breve, zerar a fila 
de espera do município”, 
informou o secretário de 
Saúde, Danilo Carvalho 
Oliveira.                  | DA REDAÇÃO

Saúde realiza
453 cirurgias 
de catarata

AMERICANA
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Idoso que vivia nas ruas cede à ajuda de voluntários

Era um idoso que vivia 
há meses na rua, sem acei-
tar ajuda. Abordado com 
frequência por equipes 
de voluntários, recusava 
atendimento, dominado 
pelo vício do álcool. Mas, 
sem banho e sem comi-
da há dias, nesta semana 
ele se rendeu à ajuda e à 
chance de uma nova vida. 
A história, com desfecho 
promissor a partir da ação 
de fiéis da igreja Presbite-
riana Central, de America-
na, ganhou repercussão e 
emoção nas redes sociais 
às vésperas do Natal. 

O trabalho é descrito 
pelo pastor Jabis Ipólito 
de Campos Junior, que 
fotografou a situação do 
idoso de 68 anos ainda na 
rua e ao ser acolhido pelos 
voluntários na igreja para 
banho e refeição.

Todas as terças-feiras, 
voluntários colocam em 
prática o projeto “De Cara 
Limpa”, idealizado e coor-
denado por Lisa Mendes.

Nele, pessoas em situa-
ção de rua são acolhidas 
para banho e lanche, sain-
do com corpo e roupas 
limpas, cabelo e barba 
aparados, barriga cheia e 
dignidade restaurada.

Mas, este último pon-
to é o mais desafiador à 
equipe, ilustrado pela his-
tória do idoso resgatado 
nesta semana. 

O pastor conta que, 
apesar das recusas, o ho-
mem chegou a um estado 
deplorável de sujeira, com 
insetos pelo corpo e muita 
fraqueza devido à falta de 
alimentação.

Ele não pode ser obri-
gado a aceitar ajuda, en-
quanto mentalmente 
capaz, conforme a legis-
lação, numa situação que 

inquietava os voluntários.
Mas, desta vez, aceitou 

ao menos o banho, sen-
do carregado de cadeira 
de rodas e tratado com 
bastante cuidado numa 
situação difícil.

Há dias sem comer, só 
com a bebida, ele chegou 
a desmaiar e uma ambu-
lância foi chamada.

Após a liberação do 
pronto atendimento do 
Zanaga, outra luta: con-

vencê-lo a aceitar o trata-
mento médico.

Ainda muito debilita-
do, o idoso concordou, e 
foi levado a uma clínica 
conveniada à igreja, com 
tratamento custeado pela 
mesma.

De acordo com o pastor, 
o idoso tem família, que 
ofereceu ajuda. No en-
tanto, o vício foi o divisor 
de rumos, numa escolha 
do próprio paciente, que 
agora pode escrever um 
novo capítulo. 

Durante o período mais 
crítico da pandemia, a 
igreja chegou a abrigar as 
pessoas em situação de 
rua, numa incidência que 
persiste, tanto de pessoas 
da própria cidade quanto 
provenientes de cidades 
vizinhas. Das cerca de 30 
atendidas semanalmente 
no projeto antes da pan-
demia, a média subiu para 
até 38.

O pastor ressalta que 
toda ajuda é bem-vinda, 
principalmente com a 
doação de roupas (inclu-
sive íntimas), sobretudo 
masculinas, além de cal-
çados e itens de higiene 
pessoal. Mulheres tam-
bém são atendidas. 

No próximo dia 21, a 
igreja, que fica na Rua 
12 de Novembro, 308, no 
Centro, sediará a segun-
da etapa de vacinação da 
população de rua, a partir 
das 13h, em ação de par-
ceria com as secretarias 
de Saúde e Assistência 
Social. 

Após a campanha, uma 
ceia será servida aos aten-
didos.

Mais informações so-
bre o projeto e como aju-
dar podem ser obtidas 
no telefone 3461-7048 e 
no Facebook e Instagram 
pesquisando “projetode-
caralimpa”.

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA
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RESGATE | Voluntários ajudam idoso, que aceitou apoio

Não houve registro de feridos, mas carros ficaram ilhados na Av. da Saúde, perto da Rodoviária de Americana

Chuva intensa provoca alagamentos
CLIMA

A chuva da tarde desta 
sexta-feira (17) provocou 
alagamentos em vários 
pontos de Americana. A 
Defesa Civil atuou na re-
gião da Avenida da Saú-
de, perto da Rodoviária, 
onde ao menos oito car-
ros ficaram ilhados com 
o volume de água, que 
transformou a via num 
verdadeiro rio. 

Não houve registro de 
feridos no período em 
que os carros ficaram 
ilhados.

Enquanto os proprie-
tários dos veículos aguar-
davam o guincho, alaga-
mentos também foram 
registrados em outros 

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Fotos: Divulgação

VIROU LAGOA | Baixada da Rodoviária ficou alagada mais uma vez na Av. da Saúde, deixando carros ilhados ontem

pontos da cidade, como 
região do Horto e Aveni-
da Nicolau Abdalla.

Coordenador da De-
fesa Civil, João Miletta 
recomendou cautela aos 

motoristas, mesmo com 
o nível da água baixando.

De acordo com ele, 
foram ao menos 46 mi-
límetros (mm) de chuva 
em cerca de 40 minutos 

durante a tarde.
Nesta semana, Ame-

ricana chegou a acu-
mular 36mm de chuva 
na terça-feira, confor-
me registros do Ciiagro 

(Centro Integrado de In-
formações Agrometeo-
rológicas).

A condição de chuvas 
deve continuar, de acor-
do com a previsão do 

Cepagri/Unicamp.
Conforme o órgão, na 

região o sábado deve ser 
de céu parcialmente nu-
blado e, apesar de as ins-
tabilidades passarem a se 
concentrar mais a noite, 
não se descarta a possi-
bilidade de pancadas le-
ves, rápidas e isoladas na 
região.

As temperaturas ficam 
entre 18ºC e 28ºC, e os 
ventos terão intensidade 
moderada, com rajadas 
ocasionais, sobretudo ao 
entardecer.

A previsão para o do-
mingo é de predomínio 
de sol, e temperaturas 
entre 16ºC e 28ºC.

Novas chuvas são es-
peradas para as próximas 
quarta e quinta-feira.

JUDICIÁRIO

Cadeia de Sumaré tem audiência de custódia virtual
Desde quinta-feira (16) 

a Cadeia de Sumaré conta 
com o recurso de audiên-
cia de custódia virtual. A 
determinação é do juiz An-
dré Forato Anhê, correge-
dor do Ofício Criminal  da 
Comarca de Hortolândia.

Uma sala da unidade foi 
preparada com câmeras 
que captam o ambiente 
em 360 graus para reali-
zar os encontros, para que 
haja visualização integral 
do espaço. 

O espaço conta ainda 
com um computador, por 
onde são realizados os oi-
tivas. 

A entrada da sala tam-
bém precisa ser monitora-
da por câmera externa, ga-
rantindo assim que não há 
pessoas escutando o de-
poimento do lado de fora.

De acordo com o TJ-SP 
(Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo), a partir 
de agora, todas as audiên-
cias  na unidade devem 

acontecer entre 13h e 18h. 
Nas audiências de cus-

tódia virtuais o preso man-
tém garantido o direito de 
entrevista prévia e reser-
vada com seu advogado 
ou defensor, que pode ser 
presencialmente, por vi-
deoconferência, telefone 
ou qualquer outro meio de 
comunicação. 

Durante a realização da 
oitiva, o detento perma-
nece sozinho na sala de 
videoconferência, com o 

objetivo de ter a privaci-
dade assegurada, quando 
não há a necessidade ou 
possibilidade da presença 
do advogado ou defensor. 

Os encontros devem se-
guir as orientações da CGJ 
(Corregedoria Geral de Jus-
tiça) já existentes para os 
outros tipos de audiências 
virtuais, além da sistemá-
tica estabelecida para au-
diências de custódia. 

Em caso de impossibili-
dade técnica ou prática, as 

audiências que não forem 
realizadas durante os plan-
tões de finais de semana e 
feriados deverão ocorrer 
no primeiro dia útil sub-
sequente, sem prejuízo 
do imediato exame da re-
gularidade da prisão em 
flagrante. O serviço  voltou 
a ser oferecido, de forma 
virtual, em outubro deste 
ano, por meio de uma re-
solução do CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça). 

No estado de São Paulo a 

estimativa é que o sistema 
de videoconferência repre-
sente economia de FR$ 70 
milhões por ano, em rela-
ção aos réus presos, e deve 
ser mantido mesmo decre-
tado o fim da pandemia. 

Em fevereiro, a Circuns-
crição Judiciária de Guaru-
lhos foi escolhida pela CGJ 
de São Paulo para receber 
o projeto-piloto para im-
plantação de audiências 
de custódia virtuais.

                               | RENATO PEREIRA
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O governador de São Paulo, 
João Doria, assinou nesta 
sexta-feira (17) novos 
convênios no Programa 
“Escolas de Qualificação 
Profissional”, que oferece 
cursos gratuitos, por meio 
do Fundo Social, e neste 
ano vai beneficiar um total 
de 150 municípios. Na 
região, Americana, Nova 
Odessa e Sumaré fazem 
parte da lista de cidades 
que terão o programa, 
segundo o governo. Os 
cursos serão ministrados a partir do próximo ano, 
com oferta de 8 mil vagas na capital e no interior do 
Estado (números a serem definidos em cada cidade). 
O investimento do governo de SP será superior a R$ 
1,3 milhão, com contrapartida de R$ 2,7 milhões dos 
municípios. O governo fará o repasse de recursos 
aos municípios, que ficarão responsáveis pelo 
pagamento dos instrutores e aquisição dos insumos 
para os cursos. Os instrutores serão designados pelas 
prefeituras e o Fundo Social oferecerá o treinamento 
virtual. As aulas serão iniciadas já a partir de fevereiro 
de 2022. O objetivo do programa é promover a 
capacitação de agentes multiplicadores em áreas 
consideradas estratégicas e a qualificação de pessoas 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
Nesta gestão, o Fundo Social ampliou a grade 
com inclusão de novas áreas de qualificação, além 
de Moda, Beleza e Construção Civil que já eram 
ministradas anteriormente. A partir de 2019, foram 
incluídas as modalidades Gastronomia, Informática 
e Administração-Empreendedorismo. Em 2020, 
foram acrescentados ainda os cursos de Mecânica 
e Empreendedorismo. Ao longo dos 10 anos do no 
programa, o Fundo Social qualificou mais de 153 mil 
pessoas em 335 municípios.

A Prefeitura de Hortolândia informa que a 
UBS (Unidade Básica de Saúde) Dom Bruno 
Gamberini começa a funcionar na próxima 
segunda-feira (20), a partir das 7h, em novo 
endereço: Avenida São Francisco de Assis, 46, 
Vila Real, próximo à via férrea. De acordo com 
a Secretaria de Saúde, a unidade atende uma 
população de 35.300 pessoas. A Secretaria de 
Saúde ainda informa que a vacinação contra a 
Covid-19 para pacientes atendidos pela unidade 
passa a ser feita no novo endereço. Antes da 
mudança, a unidade funcionava em caráter 
temporário na UBS Orestes Ôngaro. O prédio 
que passa a ser ocupado pela UBS Dom Bruno 
foi reformado, e antes abrigava a Farmácia de 
Alto Custo, que em outubro deste ano mudou-se 
para a rua Vanderlei Costa Camargo, 58, Vila São 
Francisco. 

A Secretaria de Saúde de Sumaré seguirá com a 
campanha de vacinação contra a Covid-19 neste 
sábado (18). A imunização será exclusivamente 
no Centro Esportivo Vereador José Pereira, na Rua 
Sebastião Raposeiro Júnior. A população apta a 
receber a vacina deve procurar o local entre 9h e 
16h. Para a primeira dose, é necessário levar RG, 
CPF e comprovante de residência (a população 
mais jovem pode apresentar o comprovante em 
nome do responsável). Já para as segunda e terceira 
doses (dose adcional), deverá ser apresentado o 
comprovante de vacina. Para os imunossuprimidos, 
será exigido documento que comprove a doença 
imunossupressora (autoimune).

Programa de Qualificação 
inclui três cidades da região

UBS Dom Bruno Gamberini 
reabre em novo endereço

Sumaré mantém vacinação 
contra Covid neste sábado

GIRO

Divulgação

DORIA | Convênios em SP 

Dono de oficina de motos é alvo de trio, que atira, mata e foge do local

Homem é executado
a tiros em Hortolândia

O proprietário de ofi-
cina de motos foi execu-
tado, no fim da manhã 
desta sexta-feira (17), no 
bairro Jardim São Sebas-
tião em Hortolândia. De 
acordo com informações 
obtidas pelo TODODIA, 
o homem, identificado 
como Jonatas Bim Capra-
nico, estava no interior 
da oficina consertando 
uma motocicleta, quan-
do um veículo Sandero, 
prata, chegou ao local. 
Três indivíduos desem-
barcaram e efetuaram 
cerca de 20 disparos con-
tra a vítima, que ainda 

tentou correr para dentro 
do estabelecimento. Os 
atiradores fugiram.

Equipes do Corpo de 
Bombeiros, Samu (Ser-
viço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e 
da Polícia Militar foram 
acionados para atender 
a ocorrência. No entanto, 
a vítima não resistiu e fa-
leceu no local. A área foi 
isolada e passou por pro-
cedimentos de perícia.

O corpo foi encami-
nhado para o instituto 
Médico Legal de Ame-
ricana pela funerária de 
plantão. O caso foi regis-
trado no plantão policial 
de Hortolândia e segue 
sendo investigado.

VIOLÊNCIA

RAFAEL REZENDE
HORTOLÂNDIA

CRIME | Local foi isolado após assassinato na oficina 
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Baep apreende maconha, fuzil 
e prende trio em Hortolândia

Policiais do 10º Baep 
(Batalhão de Ações Es-
peciais de Polícia) pren-
deram na manhã desta 
quinta-feira (16) um trio 
com 93 “tijolos” de ma-
conha no Jardim Con-
ceição, em Hortolândia. 
Um fuzil ligado ao grupo 
foi apreendido em uma 
casa de Campinas.

De acordo com a cor-
poração, durante um 
patrulhamento, em 
cumprimento a um 
mandado de busca e 
apreensão, policiais se 
deslocaram para a Rua 
dos Pinhais, onde um 
homem, ao perceber a 
aproximação das viatu-
ras, correu para dentro 
do imóvel e trancou o 
portão. Foi necessário o 
uso da força para entrar.

Os policiais aborda-
ram três homens e lo-
calizaram dinheiro. O 
trio quebrou os celu-
lares no momento da 
abordagem.

Questionados, disse-
ram que o quarto esta-
va cheio de drogas. Os 
militares encontraram 
no chão os tijolos de 
maconha, 41 “kits” de 
cocaína, cinco saco-
las com pasta base de 
cocaína, balanças de 
precisão, facas, liquidi-
ficadores, marreta e um 
caderno da contabili-
dade do tráfico.

RAFAEL REZENDE
HORTOLÂNDIA

Polícia Militar/ Baep

CRIME | Drogas e um fuzil AR15 foram apreendidos 

Na garagem do imóvel 
havia um veículo VW/
UP, de um dos suspeitos, 
onde foi localizado com 
apoio do cão Thor, do 
Baep, outros 20 kits de 
cocaína.

Dentro de outro imó-
vel próximo, os militares 
encontraram um VW/
Jetta, com mais 10 kits 
de cocaína.

Um dos traficantes 
ainda jogou um molho 
de chave no fundo da 
residência. Questiona-
do, ele confessou que 
havia mais drogas no 
local. Os militares en-
contraram dentro de 
um freezer 91 tijolos de 
maconha, 1,6 mil por-
ções de cocaína, outro 
caderno de anotações 
e balanças de precisão.

Os militares pediram 

o documento do trafi-
cante, mas ele disse que 
estava em sua outra resi-
dência, no bairro Parque 
dos Pinheiros, em Cam-
pinas. No local, foi loca-
lizado um fuzil calibre 
556, modelo AR-15, de 
fabricação norte-ameri-
cana, além de diversas 
munições.

Um dos homens disse 
que a droga pertence a 
uma organização crimi-
nosa e que estava sob 
sua responsabilidade.

Os três foram encami-
nhados para o Plantão 
Policial de Hortolândia 
e foram autuados em 
flagrante pelos crimes 
de tráfico de drogas, as-
sociação para o tráfico, 
organização criminosa 
e porte de arma de fogo 
de uso restrito.

Com o movimento no 
comércio no fim de ano, a 
PM (Polícia Militar) man-
tém operações para coi-
bir crimes, sobretudo nas 
regiões que concentram 
lojas. As ações são para os 
cinco municípios da área 
de atuação do 19º BPM-I 
(Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior), que inclui 
Americana, Santa Bárbara 
d’Oeste, Cosmópolis, Ar-
tur Nogueira e Engenheiro 
Coelho. 

O comandante do Ba-
talhão, Tenente Coronel 
Adriano Daniel, lista as 
ações organizadas em vir-
tude do grande movimen-
to, devido às compras e fé-
rias neste mês.

A “Operação Final de Ano 
Mais Seguro” começou dia 
13 e vai até 30 de dezembro. 
“A meta é coibir o furto e 
roubo no comércio, na área 
central, bem como nas vias 
com grande movimenta-
ção comercial”, informa. 

Já a “Operação Rodovias 
Mais Seguras” prevê maior 
tranquilidade na saída e 
retorno nas rodovias, coi-
bindo furtos e roubos de 
veículos, entre 19 e 26 de 
dezembro. No dia 29 have-
rá a “Operação São Paulo 
Mais Seguro”, com objetivo 
de “proporcionar tranquili-
dade e segurança para po-
pulação”, enquanto em 29 
de dezembro, a “Operação 
Interior Mais Seguro” “tem 
como meta trazer seguran-
ça para moradores da área 
rural.         | DAÍZA DE CARVALHO

Operações da 
PM reforçam 
a segurança

FINAL DE ANO
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ESPORTIVO

Dos 11 milhões de 
Mercedes Classe C pro-
duzidos no mundo, 40 
mil rodam no Brasil. É o 
modelo mais vendido da 
marca por aqui, e um dos 
melhores carros já fabri-
cados no Brasil. O perío-
do de produção nacional 
foi encerrado há um ano, 
quando a fábrica de Ira-
cemápolis (interior de 
São Paulo) foi fechada. 
A unidade foi comprada 
pela chinesa Great Wall, 
que iniciará a montagem 
de seus carros em 2023.

A sexta geração do sedã 
Mercedes retorna ao 
mercado nacional como 
importado. As primeiras 
unidades virão da Alema-
nha e, depois, da África 
do Sul.

A marca promoveu 
uma apresentação da 
opção C300 AMG Line, 
que custa R$ 399,9 mil. O 
preço pode assustar aos 
que trazem na memória o 
valor cobrado há um ano, 
quando a versão equiva-
lente era vendida por R$ 
319 mil.

É necessário, contu-
do, considerar a dispa-
rada geral dos preços de 
veículos, os custos de 
importação e os proble-
mas envolvendo falta 
de peças e desvaloriza-

ção do real. Mas o que 
de fato assusta é a falta 
de competitividade do 
país quando o assunto 
é transpor fronteiras. A 
fábrica sul-africana da 
montadora produziu 650 
mil unidades do Classe 
C de quinta geração en-
tre 2014 e 2020. Além de 
atender ao mercado in-
terno, os carros foram ex-
portados para 90 países.

Já a fábrica de Irace-
mápolis jamais atingiu a 
capacidade máxima de 
20 mil unidades por ano. 
Esse número foi alcança-
do apenas em dezembro 
de 2018, dois anos e oito 
meses após o início das 
operações. O foco sempre 
esteve em um então com-
balido mercado interno.

Com o encerramento 
da produção, o Brasil per-
deu a chance de chamar 
de nacional um dos sedãs 
mais evoluídos da atuali-
dade, e que deverá rece-
ber versões elétricas em 
breve. A diferença entre 
as gerações é notável.

O novo Classe C está 
mais próximo da linha E 
nos quesitos luxo e qua-
lidade construtiva, mas 
preserva a esportividade. 
Está mais refinado e tec-
nológico que antes.

As telas digitais domi-
nam todo o painel, não 
há um único mostrador 
analógico. Há superfí-

EDUARDO SODRÉ
FOLHAPRESS

MAIS VENDIDO | Produção no Brasil do Classe C foi encerrada há um ano e veículo ostenta a marca de modelo mais vendido da Mercedes no país, com 40 mil unidades

HI-TECH | Telas digitais dominam o painel do novo Classe C, mais refinado e tecnológico

trega 27 cv extras e reduz 
o consumo de gasolina.

Em uma volta rápida no 
autódromo Haras Tuiu-
ti, foi possível notar que 
o novo Classe C se dis-
tancia do menor sedã da 
marca, o Classe A. O novo 
modelo trata melhor os 
ocupantes, com suspen-
são focada em conforto 
e baixo nível de ruídos. 
A Mercedes fala em uma 
aceleração do zero aos 
100 km/h em 6s, e o mo-
tor elétrico do sistema hí-
brido ajuda nessa tarefa.

VERSÕES
Além do C300, a Mer-

cedes traz a versão C200 
AMG Line (R$ 350 mil), 
com motor 1.5 turbo e 
também equipado com 
o sistema híbrido leve. Se 
o Brasil fosse competiti-
vo e exportador de bens 
manufaturados, Iracemá-
polis poderia continuar 
a produzi-los. Represen-
tantes da Mercedes dizem 
que os custos de fabrica-
ção no Brasil não eram 
muito diferentes das de-
mais fábricas - o Classe C 
também é produzido na 
China e nos EUA.

399,9
MIL REAIS É O PREÇO 

DA VERSÃO C300 AMG 
LINE DO MODELO

IPVA 2022 será parcelado em até cinco vezes em São Paulo
Os motoristas do esta-

do de São Paulo poderão 
parcelar o IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores) 
de 2022 em até cinco 
vezes, conforme projeto 

aprovado pela Assem-
bleia Legislativa na noite 
da última quarta (15).

A medida consta em 
proposta enviada pelo 
governador João Doria 
(PSDB), que também dá 

isenção a deficientes e 
pessoas com transtorno 
do espectro autista, de 
grau moderado, grave ou 
gravíssimo, do pagamen-
to do imposto. Até este 
ano, havia a possibilida-

de de dividir o pagamen-
to em até três vezes no 
cartão de crédito.

Dentre as justificati-
vas para a medida está o 
fato de que o IPVA deve 
subir em 2022, o que não 

ocorre há anos. O valor 
será maior por causa da 
valorização dos carros 
usados neste último ano.

A alíquota do imposto 
continua a mesma. A ta-
bela do IPVA é definida 

após cálculos da Fipe. 
Segundo o IPC (Índice de 
Preços ao Consumidor) 
da Fipe, o valor médio 
dos veículos no país su-
biu 24,94% em 12 meses.

  | FOLHAPRESS

MARCA | Sedan mantém a tradicional esportividade

cies sensíveis ao toque 
até mesmo onde botões 
convencionais fariam 
mais sentido, como nos 

comandos elétricos dos 
retrovisores.

Câmeras e sensores 
monitoram o tráfego ao 

redor. O C300 tem siste-
ma de frenagem autôno-
ma que reconhece carros, 
ciclistas e pedestres.

A grade frontal é reple-
ta de estrelinhas de três 
pontas e a traseira traz 
lanternas mais estreitas 
e alongadas que antes. O 
carro cresceu 6,5 centí-
metros, mas não houve 
um ganho expressivo de 
espaço interno.

Há uma profusão de 
LEDs na cabine, que po-
dem ser combinados em 
300 variações de luzes e 
cores.

O motor 2.0 turbo a ga-
solina que equipa o C300 
tem 258 cv de potência 
e 40,8 kgfm de torque. O 
sistema híbrido leve en-

Ele está de volta
Antes fabricado no Brasil, Mercedes 
Classe C retorna ao país agora
importado da África do Sul

Fotos: Folhapress
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Verde da Unimed
Verde do Bem 

A ‘Terra de Dona Margarida’ ganhou mais verde. 
Ações como essa fazem meu coração bater mais 
forte. São atitudes como essa que mudam o mun-
do em que vivemos. Com o objetivo de promover a 
educação ambiental, fortalecer vínculos familiares 
e incentivar a conscientização sobre a importância 
da preservação do meio ambiente, a Unimed Santa 
Bárbara d’Oeste e Americana realizou o 13º plantio 
de árvores pelo programa “Vida Verde”. Foram 225 
mudas de árvores, de 15 diferentes espécies, plan-
tadas numa área de preservação, localizada atrás 
da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. 
Mas, desde a primeira edição, em 2010, o progra-
ma já realizou o plantio e manutenção de mais de 
6 mil mudas de árvores na nossa região. “...Nosso 
objetivo, a longo prazo, é nos aproximarmos do 
carbono zero...”, disse o querido Dr. Cesar Augusto 
Cielo, CEO da Unimed. Motivo de grande alegria 
ouvir um depoimento como esse! E, por isso, esse 
grande evento ilustra nossa página de hoje com 
todo carinho! Parabéns, Unimed, e contem sempre 
conosco. Vamos aos clicks de quem esteve por lá.  

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael 
Piovezan, e Cesar Cielo, CEO da Unimed

João Hansen (Conselho de Administração da Unimed), Cesar 
Cielo (CEO da Unimed), Paulo Pereira (Escoteiros Uirapuru) e 

Sergio Catherino (Conselho de Administração da Unimed)

O superintendente de 
Provimento da Saúde da Unimed, 
Gustavo Quinteiro, e o filho João

O secretário adjunto de Meio Ambiente 
de Americana, Neto Franzatto, e o 

vereador Leo da Padaria, de Americana

Colaboradores e familiares 
durante o plantio

Andreia Rocha e Emília de Azevedo

Juliana Gonçalves, Letícia Dias, Aline Melo, 
Mayara Dias, Flávia Locali e Diliane Bars

Paula Martim, Camila Jachetto, 
Camila Ferreira e Tiago Tasselli

Marielly Tofaneli, Maria Parra, 
Danilo Souza e Pedro Bianconi

Carina, Jefferson 
e Enrico Marani

Sábado, 18 de Dezembro de 2021 09

social@tododia.com.br 
/ j o r n a l to d o d i a @ m a u go d oy



BRASIL+MUNDO / j o r n a l to d o d i a

10Sábado, 18 de Dezembro de 2021

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) 
Edson Fachin substituirá Luis Roberto Barroso na 
presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). 
A vice-presidência será do ministro Alexandre 
de Moraes. Ambos devem tomar posse no fim de 
fevereiro de 2022, após o recesso do Judiciário, 
iniciado nesta sexta (17). Fachin deve ficar à 
frente da Justiça Eleitoral até agosto, quando será 
substituído por Moraes - que trabalhará à frente 
do tribunal durante as eleições do ano que vem. 
Em setembro, Fachin assume a vice-presidência 
do STF. A eleição desta sexta, por 6 votos a 1, de 
Fachin ocorreu no encerramento dos trabalhos 
da Corte e foi feita de forma eletrônica. O TSE é 
composto por sete ministros - três do STF, dois do 
STJ e dois juristas nomeados pelo presidente.

O Ministério da Agricultura suspendeu a 
comercialização de 150 mil garrafas de azeite de 
24 marcas diferentes devido a irregularidades 
como adulteração, contrabando e fraude, de 
acordo com a pasta. São elas: Alcazar, Alentejano, 
Anna, Barcelona, Barcelona Vitrais, Castelo dos 
Mouros, Coroa Real, Da Oliva, Del Toro, Do Chefe, 
Épico, Fazenda Herdade, Figueira da Foz, Ilha da 
Madeira, Monsanto, Monte Ruivo, Porto Galo, 
Porto Real, Quinta da Beira, Quinta da Regaleira, 
Torre Galiza, Tradição, Tradição Brasileira e 
Valle Viejo. Os produtos foram considerados 
impróprios para consumo pelo ministério e 
retirados das prateleiras de supermercados em 
seis estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Santa Catarina, Goiás e Ceará.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) 
Alexandre de Moraes concedeu, nesta sexta-feira 
(17), prisão domiciliar ao militante bolsonarista 
Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão.
Ele está preso desde 26 de outubro, após ter 
passado dois meses foragido. Moraes atendeu 
ao pedido da defesa de Zé Trovão, ao qual a PGR 
(Procuradoria-Geral da República) não se opôs 
por ele ter se apresentado voluntariamente à 
PF, e converteu a prisão preventiva em prisão 
domiciliar. O caminhoneiro usará tornozeleira 
eletrônica e está impedido de usar redes sociais e 
se comunicar com os demais investigados. Ele só 
poderá dar entrevistas com autorização judicial.

Edson Fachin é eleito presidente do 
TSE; Moraes deve assumir em agosto

Ministério suspende a comercialização 
de 24 marcas de azeite após fiscalização

Moraes, do STF, concede prisão domiciliar 
a Zé Trovão com uso de tornozeleira

GIRO

Arquivo / TodoDia Imagem

CARGO | O ministro Edson Fachin assumirá o TSE 

Após liberar vacinação a crianças, agência diz sofrer “ativismo político violento”

Anvisa rebate Bolsonaro e 
afirma repudiar ‘ameaças’

Em resposta à pro-
messa do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) de ex-
por os responsáveis por 
aprovar a vacinação de 
crianças no Brasil, a An-
visa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) 
afirmou nesta sexta-fei-
ra (17) que repudia qual-
quer ameaça. Bolsonaro, 
que sempre criticou a 
vacina contra a Covid e 
tentou barrar a imuni-
zação de menores de 18 
anos, disse nesta quinta 
que pretendia divulgar o 
nome dos técnicos “para 
que todo mundo tome 
conhecimento quem são 
essas pessoas e obvia-
mente forme seu juízo”.

Na própria quinta, 
mais cedo, a Anvisa apro-
vou o uso da vacina da 
Pfizer contra a Covid para 
crianças a partir de cinco 
anos. A mesma medida já 
foi adotada por diversos 
países desenvolvidos.

“A Anvisa está sempre 
pronta a atender deman-
das por informações, mas 
repudia e repele com vee-
mência qualquer amea-
ça, explicita ou velada, 
que venha constranger, 
intimidar ou comprome-
ter o livre exercício das 
atividades regulatórias 
e o sustento de nossas 
vidas e famílias: o nosso 
trabalho, que é proteger a 
saúde do cidadão”, disse a 
agência em nota.

A agência fez uma re-
ferência direta a Bolso-
naro no texto. Disse que 
o ambiente de trabalho 
do órgão regulador é 
“isento de pressões in-
ternas e avesso a pres-
sões externas”.

Em outubro, os cinco 
diretores da Anvisa fo-
ram ameaçados de morte 
caso ocorresse a aprova-
ção da vacina para crian-
ças. A ameaça foi feita por 
email.

Na nota, a Anvisa citou 
as ameaças de morte. O 
presidente da agência, 
Antonio Barra Torres, 
disse que a Polícia Fede-
ral ainda não respondeu 
ao pedido sobre garantir 

proteção dos dirigentes 
e técnicos mais expostos 
da agência. Procurada, a 
PF não se manifestou.

“Em outubro do cor-
rente ano, após sofrer 
ameaças de morte e de 
toda a sorte de atos crimi-
nosos, por parte de agen-
tes antivacina, no escopo 
da vacinação para crian-
ças, esta agência nacional 
se encontra no foco e no 
alvo do ativismo político 
violento”, disse a nota da 
Anvisa.

VACINAÇÃO
Apesar da liberação 

pela Anvisa, a vacinação 
de crianças contra a Co-
vid não vai começar ime-

diatamente. O Ministério 
da Saúde afirma que ain-
da terá de fazer mais de-
bates para decidir sobre a 
imunização desse grupo.

De acordo com espe-
cialistas, a vacinação de 
crianças é segura e re-
presenta um importan-
te instrumento contra a 
pandemia de Covid. Em-
bora os menores normal-
mente não tenham casos 
graves da doença, eles 
podem ser um importan-
te vetor de transmissão 
do vírus.

Especialistas conside-
ram necessário ter no mí-
nimo 80% da população 
total vacinada para bar-
rar a circulação do vírus. 

PANDEMIA

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Fotos: Arquivo / TodoDia Imagem

PRESSÃO | Diretores da Anvisa receberam ameaças de morte e se dizem pressionados

STF dá 48h para governo incluir crianças na vacinação
O ministro do STF 

(Supremo Tribunal Fe-
deral) Ricardo Lewan-
dowski determinou nes-
ta sexta-feira (17) que o 
governo federal apre-
sente, em até 48 horas, 
a complementação do 
PNI (Programa Nacional 
de Vacinação) com a in-
clusão de crianças. 

Devem estar descri-
tas as etapas de início 
e conclusão de imu-
nização para pessoas 
de 5 a 11 anos contra a 
Covid-19. “Incluindo-
-se um cronograma que 
viabilize a cobertura va-
cinal adequada de toda 
a população infantil an-
tes da retomada das au-
las, bem como a previ-

são de um dia nacional 
(Dia D) para vacinação, 
ou mesmo a designação 
de possíveis datas para 
a realização de grandes 
mutirões de incentivo e 
vacinação”, diz a deci-

são do ministro.
A decisão atende ao 

pedido de tutela provi-
sória de urgência do PT. 
O partido ressalta a de-
cisão da Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilân-

cia Sanitária) favorável 
à vacinação deste públi-
co, além de citar mani-
festações semelhantes 
de outros países. 

Mesmo com aval da 
agência, a vacinação das 
crianças não está garan-
tida. Isso porque cabe 
ao governo federal fazer 
a compra das doses pe-
diátricas e decidir sobre 
a aplicação.

O imunizante para os 
pequenos tem compos-
tos diferentes, como a 
dose 67% menor (cai 
de 0,3 ml para 0,1 ml) e 
uso de apenas 20% do 
mRNA, em comparação 
com a dose para adoles-
centes e adultos. 

                                            | FP

DECISÃO | O ministro do STF Ricardo Lewandowski
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O preço da 
gasolina nos 
postos brasileiros 
caiu pela segunda 
semana seguida, 
segundo pesquisa 
feita pela ANP 
(Agência Nacional 
do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis). 
O movimento 
acompanha tanto 
a queda na cotação 
do etanol hidratado 
quanto o corte 
promovido pela 
Petrobras em suas 
refinarias. De acordo 
com a ANP, o litro da 
gasolina foi vendido 
esta semana pelo 
preço médio de R$ 
6,679, queda de 
0,43% em relação 
ao verificado na 
semana anterior. Na 
comparação com 
duas semanas antes, 
quando se iniciou o 
movimento de baixa, 
a redução é de 0,9%.
Neste momento, a 
queda reflete mais 
a redução do preço 
do etanol hidratado, 
que representa 27% 
da mistura vendida 
nos postos, ainda 
segundo a ANP.

O presidente do STF 
(Supremo Tribunal 
Federal), ministro 
Luiz Fux, vetou a 
soltura dos quatro 
condenados pelas 
242 mortes ocorridas 
no incêndio da 
boate Kiss, na 
cidade de Santa 
Maria, em 2013. 
Ele aceitou pedido 
feito pelo Ministério 
Público Estadual 
para impedir os 
efeitos de eventual 
concessão de habeas 
corpus pelo Tribunal 
de Justiça do Rio 
Grande do Sul em 
benefício aos quatro.
O habeas corpus 
solicitado pela 
defesa dos 
condenados está 
em julgamento 
no Tribunal de 
Justiça. A sessão 
de julgamento foi 
aberta nesta quinta-
feira (16), mas o 
voto de um dos 
desembargadores 
está pendente 
enquanto ele analisa 
o caso. Em sua 
decisão, Fux reitera 
a determinação 
de cumprimento 
imediato das penas 
atribuídas aos réus 
agora condenados.

Preço da gasolina 
cai pela 2ª semana

Kiss: STF barra 
habeas corpus

GIROLEGISLATIVO

Com apoio do PL e par-
tidos aliados ao presiden-
te Jair Bolsonaro (PL), o 
Congresso Nacional der-
rubou nesta sexta-feira 
(17) o veto ao fundo elei-
toral de R$ 5,7 bilhões no 
próximo ano. O valor do 
fundo eleitoral constava 
do texto da LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias), projeto que cria as 
regras e diretrizes para a 
elaboração do orçamen-
to, que recebeu diversos 
vetos de Bolsonaro.

O veto foi derrubado 
na Câmara com o voto de 
317 deputados federais, 
contra 146 contrários. 
Eram necessários 257 vo-
tos. A votação uniu gover-
nistas, independentes e 
oposição.

Horas mais tarde, os 
senadores também der-

rubaram o veto presi-
dencial e restabeleceram 
o fundo eleitoral de R$ 
5,7 bilhões, por 53 votos 
contra 21. Eram necessá-
rios 41 votos. O item que 
trata do valor do fundão 
eleitoral foi analisado 
numa votação separada 
durante a sessão do Con-
gresso. A grande margem 
de votos foi resultado de 
uma grande articulação 
dos parlamentares, que 
envolveu os partidos da 
base do governo, incluin-
do o PL, nova legenda de 
Jair Bolsonaro, além de 
parte da oposição.

Com a derrubada do 
veto, o fundo de financia-
mento da campanha de 
2022 será o maior da his-
tória. O fundão foi criado 
em 2017 e, até então, fi-
cou em torno de R$ 2 bi-
lhões nos anos eleitorais.

O governo evitava ofi-
cialmente apoiar a der-

rubada do veto, mas as 
lideranças no Congresso 
decidiram liberar a ban-
cada para votarem, em 
um claro sinal em favor 
do fundão.

“Entendendo que essa 
será uma decisão pessoal, 
partidária de cada parla-
mentar que estará em ano 
eleitoral no próximo ano, 
e nós deixaremos, então, 
a posição em aberto, por 
essa consequência. Há 
uma informação partidá-
ria sobre esse veto espe-
cificamente”, afirmou o 
líder do governo no Con-
gresso, senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO)

O presidente, que pre-
tende concorrer à reelei-
ção em 2022, se beneficia 
da derrubada do próprio 
veto. Bolsonaro se filiou 
ao PL, partido que inte-
gra o centrão e ocupou a 
8ª colocação no ranking 
das siglas que mais rece-

beram dinheiro na cam-
panha de 2018.

O líder do PL, deputado 
Wellington Roberto (PL-
-PB), orientou o voto pela 
derrubada do veto du-
rante a sessão. “Todos sa-
bemos que não fazemos 
eleição sem recursos.”

Na Câmara, apenas 
quatro partidos orienta-
ram formalmente contra 
o aumento do fundão 
eleitoral: PSL, Podemos, 
Novo e PSOL. Também 
houve votos do Cidada-
nia e de alguns deputados 
do PSD a favor do veto 
de Bolsonaro. O deputa-
do Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) foi contrário à 

expansão. No Senado, 
Podemos, Cidadania e 
Rede tentaram barrar a 
ampliação dos recursos 
para o fundo. O PSDB não 
se posicionou. O senador 
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) 
votou contra a indicação 
do partido e se posicio-
nou contra o valor.

Partidos que lideram 
as pesquisas eleitorais 
de 2022 fizeram parte do 
movimento para derru-
bar o veto de Bolsonaro e, 
assim, garantir mais ver-
ba para a campanha. É o 
caso de PT e PSB, que cos-
turam aliança para a can-
didatura do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

Medida que turbinará os recursos para campanhas em 
2022 teve apoio de aliados de Bolsonaro e da oposição

Congresso derruba veto, 
e fundão eleitoral pode 
atingir R$ 5,7 bilhões

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Waldemir Barreto / Agência Senado

VERBA | Sessão conjunta do Congresso Nacional ontem

GOVERNO

Ministério da Economia não deverá 
corrigir a tabela do Imposto de Renda

A equipe do Ministé-
rio da Economia defen-
de deixar de reajustar a 
tabela do IRPF (Imposto 
de Renda da Pessoa Físi-
ca), de acordo com dois 
integrantes do governo 
ouvidos pela reportagem. 
O entendimento é que a 
medida vai causar impac-
to fiscal no momento em 
que a classe política avan-
ça sobre o Orçamento em 
busca de mais gastos.

Além disso, a equipe do 
ministro Paulo Guedes 
vai se posicionar de for-
ma contrária ao projeto 
apresentado nesta se-
mana no Congresso pelo 
senador Angelo Coronel 
(PSD-BA), que corrigiria 
a tabela e elevaria o teto 
de isenção para quem 
ganha até R$ 3.300 por 
mês (hoje, o limite é de R$ 
1.903,98).

Em sua proposta, Co-
ronel também acaba com 
uma das faixas de cobran-
ça do IRPF, a que prevê 
uma alíquota de 7,5%. 
Nas outras faixas, have-
ria reajustes de 13,3% a 
73,3%. A renúncia é esti-

mada em R$ 35 bilhões. 
Mas, segundo o senador, 
a própria Secretaria de 
Política Econômica do 
Ministério da Economia 
já apontou que a recu-
peração econômica e a 
inflação promoverão um 
crescimento estrutural da 
arrecadação do IR em R$ 
60 bilhões anuais.

Na prática, a correção 
da tabela reduz o paga-
mento de impostos pela 
população e, por isso, re-
duz a arrecadação para os 
cofres públicos.

No atual entendimento 
do ministério, a correção 
feita pelo governo deveria 
ser a que foi inserida no 
projeto de lei apresentado 
em junho para alterar as 
regras do Imposto de Ren-
da. O projeto foi colocado 
na geladeira pelo senador, 
que era relator do texto. O 
programa defendido pelo 
governo promovia um 
reajuste mais brando que 
o texto do senador e tam-
bém continha medidas 
que geravam receitas.

                                       | FOLHAPRESS

Arquivo / TodoDia Imagem

IRPF | Equipe de Guedes vê impacto fiscal na medida

DATAFOLHA

Para 70%, Alckmin de vice não 
muda intenção de voto em Lula

A negociação para que 
o ex-governador paulis-
ta Geraldo Alckmin seja 
o vice na chapa de Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
não altera, para 70% dos 
eleitores, a chance de 
votar no ex-presidente 
na disputa pelo Planalto 
no ano que vem.

É o que mostra a mais 
recente pesquisa do Da-
tafolha. O levantamen-
to foi feito com 3.666 
pessoas em 191 cidades 
brasileiras, de 13 a 16 de 
dezembro, e tem uma 
margem de erro de dois 
pontos para mais ou me-
nos. Questionados sobre 
o impacto da associação 
entre ex-adversários na 
possibilidade de esco-
lher o petista, 16% disse-
ram que ela aumentaria. 
Para 11%, a presença do 
ex-tucano na chapa di-
minuiria tal chance. Não 
quiseram opinar 4% dos 
ouvidos.

No geral, contudo, as 
pessoas ainda não sa-
bem muito sobre a ar-
ticulação. Apenas 32% 

dizem ter ouvido falar 
acerca da ideia. Destes, 
12% se dizem bem in-
formados sobre o tema, 
15%, mais ou menos e 
5%, mal. Entre o eleito-
rado mais abastado, que 
ganha mais de 10 salá-
rios mínimos mensais e 
compõe 4% da amostra, 
a taxa de conhecimen-
to sobe a 64%. Isso cai a 
23% no grosso da popu-
lação, 51%, que integra o 
segmento que ganha até 
2 mínimos.

IRONIA
O presidente Jair Bol-

sonaro (PL) ironizou 
nesta sexta-feira (17) a 
pesquisa Datafolha que 
mostra Lula liderando 
a disputa pela Presi-
dência da República no 
ano que vem. “Datafo-
lha deu quanto para ele 
no segundo turno? 60 a 
30?”, disse o presidente 
a apoiadores no cercadi-
nho do Palácio da Alvo-
rada. “Tem que ter Data-
povo aí”, afirmou.

                                   | FOLHAPRESS
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Paulo Aguiar/Divulgação

BANDA | Autoramas mistura estilos da Jovem Guarda ao punk rock em uma combinação vibrante e dançante

Autoramas fecha 
o Multi Festival de 
Artes 3 amanhãDomingão de rock!

EM AMERICANA

A banda Autoramas 
– uma das mais admira-
das do circuito do rock 
nacional – encerra nes-
te domingo (19) o Multi 
Festival de Artes 3, que 
acontece no Bosque das 
Nascentes, no bairro An-
tonio Zanaga, em Ameri-
cana, a partir das 14h. As 
americanenses Batucada 
e About a Soul estão entre 
as outras cinco que inte-
gram a programação. 

Formada no Rio de Ja-
neiro, a Autoramas mistu-
ra da surf music dos anos 
60 com a new wave dos 
anos 80, mais influên-
cias de rockabilly, Jovem 
Guarda e a energia do 
punk rock, com guitarras 
com timbres marcantes, 
baixo distorcido e batidas 
dançantes.

O vocalista da Auto-
ramas, Gabriel Thomaz, 
diz que está empolgado 
para a apresentação em 
Americana. “Estou muito 
feliz de tocar neste fes-
tival maravilhoso. Voltar 
para Americana é sempre 
bom, uma das cidades 
que mais toquei na mi-
nha vida”, afirma ele. 

Ele lembra que, em 
função da pandemia, 
será uma das primeiras 
apresentações do ano. 
“Nossas primeiras apre-
sentações estão aconte-

cendo agora na primeira 
quinzena de dezembro. 
Estamos loucos para to-
car. Americana vai ver um 
show com muita energia, 
estamos em plena forma, 
e esperamos surpreen-
der”, diz Gabriel.

O organizador do even-
to, Marcos Leite, diz que o 
Autoramas é uma banda 
conhecida em todo o Bra-
sil e vai fechar com chave 
de ouro o festival. “Não 
poderia ser melhor fechar 
essa edição do evento 
com eles (Autoramas). 
Vai ser um sucesso, assim 
como foram os dois pri-
meiros domingos de fes-
tival. Diversão garantida”, 
argumenta Leite.

No dia do evento os 
ingressos ainda poderão 
ser trocados na portaria 
do festival a partir das 
13h, porém, os organiza-
dores lembram que será 
um número restrito de 
ingressos, que serão dis-
tribuídos por ordem de 
chegada.

O evento permitirá ape-
nas a entrada de maiores 
de 18 anos, que devem 
apresentar a carteira de 
vacinação contra a Covid 
com todas as doses reco-
mendadas. Os menores 
só entram acompanha-
dos dos pais ou respon-
sável com o esquema de 
vacinação completo. A 
organização orienta o uso 
de máscara.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

AMANHÃ (19)h
Alter Ego - Limeira
About a Soul - Americana
Black Voodoo – Mariana/MG
Batucada – Americana
Digito Bufo – Barueri
Autoramas – Rio de Janeiro

PROGRAMAÇÃOEstou muito feliz de tocar neste 
festival maravilhoso. Voltar para 
Americana é sempre bom, uma das 
cidades que mais toquei na minha vida

GABRIEL THOMAZ 
vocalista da Autoramas

MÚSICA

Lançado single póstumo de Marília Mendonça

A primeira música 
em espanhol de Marília 
Mendonça, “Amigos con 
Derechos”, que acaba 
de ser lançada nas pla-
taformas de streaming, 
revive uma discussão 
antiga entre a indústria 
musical -a dificuldade 
de exportar o sertanejo. 
A canção, sobre as frus-
trações de uma amiza-
de colorida, é fruto de 
uma parceria de Marí-
lia, morta há um mês e 
meio, com Dulce María, 
ex-atriz de “Rebelde”, 
uma novela mexicana 
que fez sucesso entre 
crianças e adolescentes 
nos anos 2000.

Se estivesse viva, 
Mendonça não seria o 
primeiro nome do ser-
tanejo a tentar cruzar as 
fronteiras. No início dos 
anos 1990, a dupla mais 

emblemática do gênero, 
Chitãozinho & Xororó, 
tentou se lançar no ex-
terior, começando pela 
América Latina.

Embora tenha sido 
María que convidou Ma-
rília para o dueto, a ser-
taneja já publicava nas 
redes sociais versões em 
espanhol de seus maio-
res sucessos, estudava 
espanhol semanalmente 
e marcava shows no exte-
rior, indicando a vontade 
que tinha de cruzar as 
fronteiras.

Mas será que, se esti-
vesse viva e de fato ti-
vesse essa vontade, Ma-
rília seria bem-sucedida 
ao se lançar no mercado 
latino? Será que, verti-
das em espanhol, suas 
letras seriam cantadas a 
pleno pulmão por mul-
tidões em países como o 
México?

Segundo jornalistas 
e pesquisadores que se 

debruçam há anos so-
bre a indústria musical, 
é uma pergunta cuja 
resposta dependeria 
muito mais da cantora 
do que da música.

Especializada na co-
bertura do cenário mu-
sical latino-americano, 
Mariana Cananda diz 
que, embora seja dis-
tante de ritmos dançan-
tes como a bachata e o 
reggaeton, a sofrência da 
qual Marília era a rainha 
encontra paralelos nou-
tros ritmos latinos de su-
cesso, como o bolero de 
Luis Miguel e a ranchera 
de Vicente Fernández.

“São ritmos com letras 
fortes -sobre amor, tris-
teza e decepções-, que 
poderiam ter um diálo-
go [com o trabalho de 
Mendonça]”, diz a jor-
nalista, que escreve para 
o portal Hits Perdidos e 
para a página Rádio Co-
lor, no Instagram.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação

DUETO | Dulce María e Marília Mendonça gravaram juntas música em espanhol
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TV Tudo

Não tem como
“Olho por Olho”, do João 

Emanuel Carneiro, na fila 
das 21h da Globo, teve vá-
rias alterações em seu elen-
co de acordo com às suas 
escolhas iniciais.

Impossível que assim 
não seja. Os imprevistos 
são sempre inevitáveis em 
novelas escaladas muito 
antes.

Nunca como antes
De qualquer forma, “Olho 

por Olho” chama atenção 
pela quantidade de mu-
danças, em cerca de dez 
personagens.

Glória Perez deve passar 
com os mesmos problemas, 
com a sua próxima novela, 
“Travessia”.

Colecionadora
Sophie Charlotte se des-

taca pela regularidade em 
seus trabalhos. Tudo que 
faz, faz bem. Talento e de-
dicação. 

Mais uma vez está sendo 
assim na série “Passaporte 
para Liberdade”.

Canal adulto
No segundo sábado de 

janeiro, o “SexPrivé Club” 
exibe novo cenário, com 
gravações agora nos es-
túdios da Newco, em São 
Paulo.

Além disso, passa a con-
tar com Joyce Gumiero, 
a terapeuta tântrica das 
celebridades nacionais e 
internacionais, youtuber 
com mais de 60 milhões de 

visualizações, coach em re-
lacionamento, autoestima 
e sexo.

 Especial
Adriane Galisteu saiu da 

“Fazenda” na madrugada 
de ontem, mas na terça-fei-
ra, 22h45, estará de volta 
na Record com o “Power 
Couple Brasil Especial”.

Os cinco casais escolhi-
dos irão se submeter aos 
desafios mais estranhos.

Remake latino
Exibida três vezes no SBT, 

a novela “Café com Aroma 
de Mulher” ganhou um re-
make pela Telemundo este 
ano, e a Netflix estreia na 
sua plataforma no próximo 
dia 29. 

A trama conta a história 
de amor entre a trabalha-
dora rural Gaivota (Laura 
Londoño) e Sebastián (Wil-
liam Levy), um herdeiro da 
aristocracia cafeeira. Tema, 
convenhamos, dos mais 
originais.

Bate – Rebate
· Bruno Mazzeo finalizou 

sua participação nas grava-
ções da segunda tempora-
da de “Arcanjo Renegado”, 
série do Globoplay que es-
treia em 2022.

· No “Programa de Todos 
os Programas”, do R7, Lucia-
na Gimenez disse que fazer 
um programa aos domin-
gos é o seu grande sonho.

· Neste domingo, 16h10, 
a TV Cultura transmite Co-
rinthians e São Paulo, duelo 
dos mais interessantes do 
basquete paulista.

· Neste sábado, a Globo 
encerra a exibição do “Vai 
que Cola”.

· Depois de fazer o filho de 
Débora Bloch em “Segunda 
Chamada”, Artur Volpi se 
prepara para viver o maior 
desafio de sua carreira: uma 
releitura de um clássico de 
Shakespeare...

· ... “Prazer, Hamlet” é o tí-
tulo do espetáculo, que terá 
a direção de Ciro Barcelos.

· Quem teve a oportuni-
dade de conhecer o estúdio 
do “Faustão na Band”, não 
poupa elogios à estrutura.

· Temporada 2022 da 
Fórmula 1 começa dia 20 de 
março, no Bahrein...

· ... Com a última corrida 
do ano marcada para 20 de 
novembro em Abu Dhabi...

· ... O GP no Brasil será a 
penúltima etapa, realizada 
em 13 de novembro.

· As gravações de “Polia-
na Moça” no SBT vão, no 
mínimo, até junho, movi-
mentando seus atores em 
estúdios e externas.

· A jovem atriz Luana 
Camelão (Gênesis, Os Au-
sentes e Boca a Boca) fará 
a minissérie “Todas as Garo-
tas em Mim”. 

C´est fini
A Globo está usando o 

Estádio Giulite Coutinho, do 
América, do Rio de Janei-
ro, para gravação de várias 
sequências futebolísticas 
de “Quanto Mais Vida, Me-
lhor!”, novela das 19h.

Tudo a ver com o perso-
nagem do Vladimir

Ficamos assim. Mas 
amanhã tem mais. Tchau!

Domingo Espetacular
Mariana Weickert assina uma das reportagens do próximo “Domingo Espetacular”, 

na Record. Ela vive a experiência de um jantar de Natal diferente.
A repórter prova pratos que são verdadeiras obras de arte, com ingredientes espe-

ciais. Um cardápio luxuoso para quem pode bancar.
Divulgação

Mariana Weickert

NA TELINHA

O youtuber e locutor 
da rádio Notícia FM, Ma-
theus Cabrini, que tem 
cerca de 18 mil seguidores 
no Instagram, será o apre-
sentador do programa 
musical “Vem que Trem”, 
que estreia neste sábado 
(18), às 11h,  na TV Todo 
Dia (canal 14.1 digital).  
O programa terá uma 
hora de duração e vai re-
ceber vários convidados 
do universo sertanejo, 
especialmente, o de raiz 
e caipira, geralmente 
acompanhados de ins-
trumentos como violão e 
sanfona.

Segundo Cabrini a ex-
pectativa é muito boa, 
porque em pouco tempo 

com o seu canal no You-
tube comprovou a boa 
aceitação do gênero ser-
tanejo. “É que esse mun-
do artístico, de gostar de 
música sertaneja, de ter 
um canal com internau-
tas e de me tornar um 
apresentador de televisão 
é um sonho antigo, então 
me desliguei de uma car-
reira estável como vende-
dor em uma concessioná-
ria para correr atrás desse 
sonho e não me arrepen-
do”, afirma o novo apre-
sentador da TV Todo Dia.

Na estreia, o programa 
terá a participação do 
cantor Dênnis Cavalcante 
e do sanfoneiro Marcelo 
França. Cavalcante divul-
ga em primeira mão  seu 
DVD “Churrasco de Dê-
nis”, com 10 faixas, que 

será lançado na sexta-fei-
ra (24), véspera de Natal. 

O cantor Pedro Henri-
que, de 12 anos, é o outro 
convidado deste sábado. 
Ele vai interpretar várias 
canções, entre elas a fa-
mosa “Fuscão Preto”.

Em janeiro a atração 
será o lendário Cowboy 
das Américas – Bob Joe. A 
participação dele foi con-
firmada pela produtora 
Rose Nascimento, res-
ponsável pela programa-
ção do “Vem que Trem”. 
“Será imperdível este pro-
grama. Ele é uma lenda 
da música country”, afir-
ma Rose.

O programa “Vem que 
Trem” será exibido todos 
os sábados, das 11h às 
12h, e toda segunda-feira 
tem reprise.

Youtuber e locutor da rádio Notícia recebe convidados 
do universo sertanejo todos os sábados às 11h

Matheus Cabrini 
estreia programa 
na TV Todo Dia 

SABRINA FURLAN
AMERICANA

Divulgação

ESTREIA | Matheus Cabrini recebe Dênnis Cavalcante e o sanfoneiro Marcelo França
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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  
O renascimento está em 
marcha, mas ainda há 
diversos obstáculos que 

impedem sua alma de desfrutar do 
caminho. Não importa, siga em frente, 
porque do outro lado dos problemas 
estão as soluções também. Em 
frente.

TOURO | 21/4 a 20/5 
As preocupações hão 
de ser substituídas por 
movimentos eficientes 

que demonstrem sua boa vontade de 
progredir. Com a alma preocupada, 
você evita empreender qualquer tipo 
de ação, e isso atrasa o progresso. 
Melhor não.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Sua importância está 
atrelada ao valor que sua 
alma outorga aos relacio-

namentos. A própria importância não é 
um fato isolado da complexa trama de 
vínculos sociais, pelo contrário, é nela 
que se constrói ou destrói.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
O barulho que as pes-
soas fazem, na tentativa 
de demonstrar elevação, 

felicidade e esperança nesta época 
do ano, dessa vez não bate bem em 
sua alma, muito pelo contrário até. 
Respeite seu movimento interior.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Quando as pessoas se 
entendem, podem muito 
mais do que quando 

andam desentendidas, seja pelas 
razões que forem, sempre muito 
justas na visão de cada uma delas. Os 
resultados do desentendimento são 
desoladores.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Nada daquilo que lhe 
provoca arrependimento 
há de sobreviver em sua 

alma, porque agora é o momento de 
passar através de todas as sombras 
e se projetar a um futuro novinho 
em folha, sem vínculos com nada do 
passado.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Derrube os paradigmas 
que não se ajustam mais 
ao tipo de pessoa em 

que você se converteu. É imprescindí-
vel que você amplie seu entendimento 
sobre a vida e relacionamentos, e que 
abandone tudo que não precisa mais.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Continue apostando e 
acreditando em seus 

planos, mas também preserve um 
olho atento à direção dos ventos, para 
mudar tudo quando seja necessário. A 
vida é um jogo que muda constante-
mente, e que requer atenção.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
A preservação dos rela-
cionamentos que mais 

interessam à sua alma num estado 
saudável e feliz, requer de sua parte 
atenção e uma dose de tolerância 
além da imaginada. Do contrário, tudo 
vira um campo de batalha.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Esta é a época do ano 
em que sua alma não 

se sente à vontade em lugar algum, 
é como se fosse de outro planeta, 
com saudade de casa, e tudo parece 
estranho por aqui. Isso passa, e não é 
verdadeiramente importante.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Há coisas prazerosas 
que se pode exercitar na 
solidão, mas apesar de 

haver elevação e regozijo nelas, nada 
comparado com o momento da parti-
lha, que multiplica o prazer através das 
pessoas participantes. É assim.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 A ação é imprescindível, 
porque sem ela tudo 
continuará sendo dúvida, 

dilema e incerteza. A ação, por mais 
errada que seja, pelo menos faz com 
que sua alma entenda a diferença 
entre uma coisa e outra. Ação e nada 
mais.

oscar@quiroga.net
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UEFA

Brasil e Argentina jogarão 
na Liga das Nações em 2024

Os planos da Uefa e 
da Conmebol em unir as 
seleções europeias e sul-
-americanas na Liga das 
Nações têm chance de 
sair do papel. Zbigniew 
Boniek, vice-presiden-
te da Uefa, afirmou que 
a edição de 2024 já será 
disputada em um novo 
formato, com Brasil e 
Argentina. A informação 
não foi confirmada pelas 
entidades que coman-
dam o futebol na Amé-
rica do Sul e na Europa. 
“Esta será a última edi-
ção da Liga das Nações 
nesse formato. Tivemos 
uma reunião com a Con-
mebol, a confederação 
de futebol da América 
do Sul. A partir de 2024, 
as seleções desse conti-
nente se juntarão a nós 
na competição”, declarou 

FOLHAPRESS
SÃO  PAULO

RANKING NACIONAL

Flamengo segue líder em 
lista de melhores da CBF

A CBF divulgou o Ran-
king Nacional de Clubes 
de 2022 da entidade. A 
lista, que no ano pas-
sado teve o Flamengo 
como líder, manteve o 
clube carioca na ponta.

A confederação infor-
mou que a lista “estabe-
lece uma classificação 
técnica entre 236 clubes 
do futebol brasileiro, 
com base no recente de-
sempenho das equipes 
nas competições nacio-
nais e internacionais”.

Campeão da Superco-
pa do Brasil e vice-cam-
peão Brasileiro, o Fla-
mengo chegou a 17.054 
pontos e disparou em 
relação ao restante do 
top 10.

Na 2ª posição está 
o Palmeiras, que con-

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Lucas Figueiredo/CBF

NOVIDADE | Brasil e Argentina na Liga das Nações

Boniek. A próxima edi-
ção da Liga das Nações 
começa no ano que vem.

Boniek não deu deta-
lhes de como seria essa 
Liga das Nações turbi-
nada. O vice-presidente 
da Uefa apenas indicou 
que Brasil, Argentina, 
Colômbia, Chile, Peru e 

Uruguai - as seis seleções 
melhores ranqueadas da 
América do Sul - devem 
entrar na Liga A, ao lado 
das seleções de elite da 
Europa. Bolívia, Equador, 
Paraguai e Venezuela en-
trariam na Liga B. Todos 
os jogos ainda devem ser 
disputados na Europa.

Lucas Figueiredo/CBF

FESTA | Flamengo foi campeão da Supercopa em abril

quistou novamente a 
Libertadores e alcançou 
14.584 pontos. O Atlé-
tico-MG, vencedor do 
Brasileiro e da Copa do 
Brasil, fecha o “pódio” 
com 14.572 pontos.

Na sequência surge 
o Grêmio (14.336 pon-

tos), que foi rebaixado 
para a Série B do Brasi-
leirão na semana pas-
sada. Quem completa 
o top 5 é o Athletico-
-PR, com 13.512 pontos 
-os paranaenses foram 
campeões da Sul-Ame-
ricana.

Ranking de clubes serve de base para a divisão dos times participantes

Conmebol divulga 
potes da Libertadores

A Conmebol divulgou 
nesta sexta-feira (17) o 
seu ranking de clubes, 
que serve de base para a 
divisão dos participantes 
nos potes do sorteio das 
fases da Libertadores. A 
de grupos só ocorrerá 
em 23 de março, mas já 
é possível desenhar onde 
cada um dos brasileiros 
estará. Palmeiras, Fla-
mengo e Atlético-MG se-
rão cabeças de chave. Os 
mineiros conseguiram 
passar Libertad (PAR) e 
Cerro Porteño (PAR) no 
ranking para ocupar essa 
posição. O clube paulista 
alcançou a segunda po-
sição, passando não só 
o Grêmio, mas também 
o Boca Juniors, ficando 
apenas atrás do River 
Plate. Já o Flamengo é o 
quarto.

No pote 2 estarão o Co-
rinthians e o Athletico-
-PR. Os paranaenses te-
riam pontos no ranking 
para ser cabeça de cha-
ve, à frente do Cerro Por-
teño, mas o regulamento 
da Libertadores coloca 
o campeão da Sul-Ame-
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Conmebol

A COBIÇADA | Taça da Copa Libertadores 2021 foi conquistada pelo Palmeiras 

ricana do ano anterior 
automaticamente no 
grupo 2, independente-
mente do ranking. Co-
rinthians e Athletico-PR 
poderão cair em qual-
quer grupo, desde que o 
cabeça de chave não seja 
brasileiro. Poderão en-
frentar logo de cara, por 

exemplo, River Plate ou 
Boca Juniors.

Nesta segunda-feira 
(20), a Conmebol sor-
teará os confrontos das 
fases 1,2 e 3, popular-
mente chamadas no Bra-
sil de “Pré-Libertadores”. 
O Fluminense estará no 
pote 1 da segunda fase, 

enquanto o América-MG 
no 2. O ranking da Con-
mebol tem uma pon-
tuação complexa, que 
envolve resultados histó-
ricos na Libertadores, na 
Sul-Americana e na elite 
dos campeonatos nacio-
nais de cada um dos dez 
países filiados.
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TRICAMPEÃO | Palmeirenses festejam título

Palmeiras sobe para 2º
Encerrada a tempo-

rada 2021, a Conmebol 
divulgou nesta sexta 
(17) uma nova atuali-
zação de seu ranking 
de clubes. A mudança 
de posição mais rele-
vante é a escalada do 
Palmeiras, tricampeão 
da Copa Libertadores, 
que saiu do sexto para 
o segundo lugar. Há 
outros três brasileiros 
no Top 10. O líder do 
ranking da Conmebol 
continua sendo o River 
Plate (10.275,2 pontos), 
que não foi destronado 
nem com o bicampeo-
nato palmeirense neste 
ano -o Alviverde tem 
8.503,1 pontos. 

O top 5 ainda tem 
Boca Juniors (8.272,8), 
Flamengo (6.666,4) e 
Grêmio (6.571,9), que 
mesmo rebaixado no 
Brasileirão ainda soma 

pontos de boas cam-
panhas recentes em 
torneios continentais.

Outros clubes brasi-
leiros aparecem daí em 
diante, como Santos 
(oitavo lugar), Atléti-
co-MG (11º), Athletico 
(12º) e São Paulo (13º). 
O Internacional é o 
17º, o último time na-
cional entre os 20 pri-
meiros. Cruzeiro (23º), 
Corinthians (29º) e 
Fluminense (30º) apa-
recem em seguida. O 
ranking é montado a 
partir de três fatores 
majoritários: o de-
sempenho histórico 
na Libertadores e na 
Sul-Americana, o de-
sempenho nestes tor-
neios nos últimos dez 
anos (período que tem 
maior peso) e os títu-
los nacionais.
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Divulgação

EM 1º | O piloto Fabio Pirondi e o navegador Marcelo Ritter

DISPUTADO

Um dos nomes mais 
falados para a janela de 
janeiro, Cavani decidiu 
que irá para o Barcelona 
em 2022. De acordo com 
o TyC Sports, o uruguaio 
descartou a oferta formal 
do Boca Juniors, da Argen-
tina, e prefere defender o 
clube espanhol.

Além de Boca e Bar-
celona, o centroavante 
também é de interesse do 
Corinthians. Roberto de 

Andrade, diretor de fute-
bol do clube brasileiro, de-
clarou que, apesar de não 
terem feito contato com 
seu staff e do alto valor 
pela transação, o interesse 
no jogador é verdadeiro e 
“não se pode subestimar o 
Corinthians”.

Aos 34 anos, Cavani deve 
deixar o Manchester Uni-
ted, com quem tem con-
trato até junho de 2022, 
por ter perdido espaço na 
equipe. O objetivo do cen-
troavante é voltar a atuar 
como titular, além de ter 

preferência por continuar 
na Europa. Ainda segundo 
o site, o jogador quer assi-
nar o pré-contrato com o 
Barça já em 1º de janeiro.

Apesar de não confir-
mar a saída, Cavani falou 
ao site oficial do United 
na quinta (16), em tom 
de despedida: “Agrade-
ço todo o carinho que os 
torcedores do clube me 
demonstram. Espero que 
dezembro seja realmente 
positivo para todos nós e 
então possamos ver o que 
acontece mais tarde”.

Centroavante que estava na mira do Timão e do 
Boca Juniors decidiu defender o clube espanhol

Cavani frustra 
Corinthians e vai 
para o Barcelona
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CAVANI | Jogador deixa o Manchester United com quem tem contrato até junho de 2022

ADIÓS

Benítez se despede do São Paulo 
e agradece clube em rede social

O meia Martin Benítez 
se despediu do São Paulo 
na tarde desta sexta-feira 
(17). O jogador estava em-
prestado pelo Indepen-
diente, da Argentina, não 
teve o contrato renovado 
pelo Tricolor e nem foi 
comprado de forma defi-
nitiva. “Gostaria de dizer 
o meu muito obrigado 
ao São Paulo por abrir as 
portas para mim e confiar 
no meu trabalho. Eu e mi-
nha família fomos muito 
bem recebidos na cidade 
e levaremos para sempre 
o clube em nossos cora-
ções. Gratidão por todos 
os momentos, foi uma 
experiência inesquecí-
vel, com um título mui-
to marcante em minha 
vida! Agradeço a todos os 
jogadores, funcionários, 
comissão técnica, sta-
ff e principalmente aos 
torcedores! Espero que 
um dia possamos nos 
reencontrar”, escreveu o 
argentino em uma rede 
social.

Benítez teve um come-
ço promissor com a ca-
misa do São Paulo, sen-
do considerado o melhor 
jogador do Campeonato 
Paulista, no qual o Trico-

CONQUISTA

Americanense fatura dois 
pódios no Rally dos Sertões

O piloto de rally ame-
ricanense Fabio Pirondi 
conquistou, no último 
final de semana, dois pó-
dios no Rally dos Sertões. 
Com o navegador gaúcho 
Marcelo Ritter, garantiu o 
primeiro lugar na catego-
ria UTV2, além do segun-
do geral no campeonato. 

Pirondi, da equipe 
Nobeltex Racing, que tem 
ainda os pilotos Enio Boz-
zano Júnior e Pâmela Boz-
zano, comemorou o título 
de vice-campeão brasilei-
ro, após ter ficado em ter-
ceiro no ano passado. Em 
2022, a busca pelo pódio 
será na categoria de elite, 
a UTV1.

O primeiro lugar pas-
sou por pouco, devido às 
quebras em algumas eta-
pas, como relatou o piloto, 
sobre a competição que 
exige regularidade, ainda 
que a dupla tenha se saí-
do melhor tecnicamente. 
Na final foram dois dias 
de provas em duas etapas 
na serra catarinense, na 
sexta e sábado, guiado por 
Ritter, responsável pelas 

DAÍZA DE CARVALHO
DE AMERICANA

coordenadas sem sinali-
zação exceto pelas plani-
lhas impressas que guiam 
pelas quilometragens os 
locais com perigos, e an-
gulação das curvas em 
lugares desconhecidos da 
dupla.  

O rally de velocidade 
com UTV, uma espécie de 
buggy, é a modalidade que 
mais cresce no mundo e 
no Brasil. No campeonato 
brasileiro de cross country, 

são provas de quilometra-
gens maiores, incluindo o 
Rally dos Sertões que é o 
segundo maior do mundo 
e o maior das Américas. 
Pirondi explica que há 
provas que chegam a ter 
600 quilômetros por dia, 
mas, neste ano, devido à 
pandemia, os trajetos são 
mais curtos, por volta de 
200 a 250 quilômetros, que 
podem chegar a cinco ho-
ras de corrida.

Rubens Chiri/saopaulonet

FORA | O argentino Benítez não renovou com o Tricolor 

lor foi campeão. No en-
tanto, a condição física 
do meia o atrapalhou na 
sequência da tempora-
da. Com Crespo, passou 
a ser utilizado no segun-
do tempo das partidas e 
perdeu algumas por con-
ta de lesões e desgaste.

Com Rogério Ceni ele 
ainda teve chances no 

time titular, mas não 
soube aproveitar. O des-
gaste e a falta de dinhei-
ro para manter o jogador 
fizeram o término da re-
lação se tornar iminente. 
Benítez se despede do 
São Paulo após 42 jogos, 
com quatro gols marca-
dos e seis assistências. 
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