
Lojas no D.Pedro, Iguatemi e Galleria, em Campinas, já recebem currículos para contratações visando ao Natal P3

Shoppings abrem 4,7 mil vagas 
temporárias para o fim do ano

Morre produtor de 
eventos que bateu
carro em poste em N.O.

Cemitério recebe o
dobro de visitantes

em Sumaré
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ESTREIA NAS TELONAS | Protagonizado por Seu Jorge, o filme “Marighella” será lançado nesta quinta-feira (4) nos cinemas de todo o país. 
Com direção de Wagner Moura, a produção retrata a história de Carlos Marighella, um dos principais opositores da ditadura militar no Brasil. 
Guerrilheiro, ele foi o responsável por liderar um dos maiores movimentos de resistência contra os ditadores, até ser assassinado em 1969, 
durante uma emboscada feita por policiais. P12

Acidentes em 
Hortolândia e 
Sumaré deixam
dois mortos

Cidades05

Brasil + Mundo08

A partir desta quarta não 
haverá mais a necessidade de 
distanciamento nas salas de 
aula da rede estadual de en-
sino, acabando, assim, com o 
rodízio de alunos. Passa a ser 
obrigatória a presença diária 
dos alunos nas escolas. O uso 
de máscara segue obrigatório.

Rodízio na
rede estadual 
termina hoje

Refis em SB 
é prorrogado 
até dezembro

Cidades04

Divulgação

BRASILEIRA NA COP26 | Txai Suruí exigiu a proteção para líderes indígenas  em discurso histórico  P7

Titulares de créditos de precatórios cíveis em Americana 
têm até hoje para apresentar proposta de conciliação à pre-
feitura e receber, desde que aceite deságio de 40%.

Prazo para negociar recebimento 
de precatórios cíveis acaba hoje

Cidades04
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Fonte: CPTEC | Unicamp

29°

17°
Sol entre 
nuvens

CLIMA NA RMC

Vamos lançar 
uma portaria 
proibindo o 
passaporte para 
quem utilizar a 
Lei Rouanet!
MARIO FRIAS 
Secretário especial da Cultura 
do governo Bolsonaro sobre o 
“passaporte” da vacina Covid
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Lourival Gottardo
Faleceu ontem, aos 68 anos. Era casado com Neide Aparecida Bueno 

Quirino Gottardo, deixando as filhas: Elana e Dayla. Será sepultado hoje, 
às 10h, no Cemitério Campo da Ressurreição. (Funerária Araújo-Orsola)

Fernando Frazão / Agência Brasil

COM OU SEM? | Nem todo mundo aderiu à flexibilização da obrigatoriedade do 
uso de máscaras em espaços ao ar livre no Rio de Janeiro.

IMAGEM DO DIA

Correções no ‘antigo’ Ensino Médio Comunicação interna para 
potencializar o seu negócio

Nos últimos meses, um 
assunto tem aparecido 
com bastante frequência 
para as famílias com filhos 
em idade escolar, sobretu-
do aqueles que estão finali-
zando o ciclo de ensino no 
Fundamental: o Novo Ensi-
no Médio, consequência da 
reforma na Educação Bási-
ca expressa na Lei 13.415 de 
2017, que promoveu altera-
ções na Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB), a fim de flexi-
bilizar o currículo e tornar, 
aos olhos da corrente que 
defende as alterações, a 
escola mais atrativa. O Go-
verno Federal tem divulga-
do na imprensa esse tema 
como uma benéfica ino-
vação que trará maior au-
tonomia para o estudante 
na escolha de seu percurso 
nesta etapa, prometendo 
também um salto na quali-
dade da educação. 

Cabe, portanto, anali-
sarmos os problemas do 
“antigo” Ensino Médio que 
motivaram o desenvolvi-
mento desse novo modelo. 
O debate partiu do princí-
pio de que o atual formato 
apresentava baixa qualida-
de e altos índices de eva-
são escolar e reprovação, 
o que demonstrava a ne-
cessidade de torná-lo mais 
atrativo para os estudantes. 

Você já pensou que for-
talecer a comunicação 
interna da sua empresa 
pode ser um fator decisivo 
no crescimento do negó-
cio? Estudos indicam que 
empresas que investem 
em relacionamento e en-
gajamento com os cola-
boradores podem ter um 
incremento de até 22% no 
faturamento. Esse reflexo 
monetário não é isolado, 
ele acontece porque fun-
cionários engajados com 
o que fazem tendem a 
produzir 21% a mais do 
que funcionários que não 
se sentem motivados em 
suas atividades e com a 
empresa contratante.

Outro dado interessan-
te relacionado a produti-
vidade é que, segundo a 
McKinsey, colaboradores 
perdem até 20% do tem-
po de trabalho buscando 
informações essenciais 
para o desenvolvimento 
de suas funções. Logo, se 
houver um fluxo de infor-
mação melhor e mais or-
ganizado, o tempo antes 
gasto na busca de dados 
pode ser investido em 
planejamento, criativida-
de e até mesmo na agili-
dade em concluir tarefas.

É comum que empre-
sas que procuram crescer 
e se consolidar no merca-
do façam investimentos 
em marketing e vendas, 
em insumos ou mão de 
obra - investimentos 
com potencial de retor-
no relativamente rápido. 
No entanto, não se deve 
esquecer do mais impor-
tante fator de sucesso do 
seu negócio: as pessoas. 
A comunicação que você 
recebe por meio dos ca-
nais oficiais da sua em-
presa é a ponta final de 

YAN NAVARRO
FELIPE HOTZDIRETOR DA REDE DE ESCOLAS 

LUMINOVA EMPREENDEDOR E CEO DO 
COMUNICA. IN

Infraestrutura inadequada 
das escolas, necessidade 
dos jovens entrarem pre-
maturamente no mercado 
de trabalho para auxiliar 
a renda familiar, violência 
doméstica, gravidez na 
adolescência, bullying e 
questões relacionadas ao 
currículo escolar são al-
gumas das adversidades 
enfrentadas pelos jovens 
hoje e que podem perdu-
rar mesmo com a reforma 
proposta caso ela não seja 
implementada adequada-
mente. 

Dessa forma, fica-nos o 
questionamento se apenas 
as mudanças curriculares 
poderão tornar o colégio 
de fato mais atrativo aos 
alunos. Da maneira como 
está sendo estruturado esse 
novo modelo, creio que 
sim. O aumento da car-
ga horária de 2.400 horas 
para 3.000 horas já mostra 
a intenção de aumentar a 
convivência dos estudantes 
com a comunidade escolar, 
o que também gera uma 
responsabilidade extra da 
escola, que deve ter um 
olhar maior de acolhimen-
to para dar-lhes apoio e 
orientações. Cria-se, nessa 
situação, a necessidade de 
desenvolver projetos que 
avaliam toda a trajetória do 
estudante ao longo da vida 
escolar, a fim de auxiliá-los 

e ampará-los nesta que é 
uma das primeiras deci-
sões que precisa tomar. 

O desenvolvimento dos 
projetos de vida parece-nos 
fundamental, pois será o 
momento de convidá-los à 
reflexão sobre o que se de-
seja e espera para o futuro. 

De acordo com a Lei que 
cria o Novo Ensino Médio, 
os itinerários formativos 
são o conjunto de discipli-
nas, projetos, oficinas, nú-
cleos de estudo, entre ou-
tras situações de trabalho, 
que os estudantes poderão 
escolher no ensino médio. 
Os itinerários formativos 
podem se aprofundar nos 
conhecimentos de uma 
área do conhecimento 
(Matemáticas e suas Tec-
nologias, Linguagens e suas 
Tecnologias, Ciências da 
Natureza e suas Tecnolo-
gias e Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas) e da 
educação técnica e profis-
sional (ETP) ou mesmo nos 
conhecimentos de duas ou 
mais áreas e da ETP. 

Dessa forma, a escolha 
da escola deve estar vincu-
lada ao que o aluno anseia 
para seu futuro. Avalie os 
itinerários oferecidos e qual 
o real valor que a escola 
dará ao desenvolvimen-
to dos projetos de vida. As 
famílias devem conversar 
com os gestores para en-
tender os processos desse 
novo modelo que foi for-
matado para abrir o diálogo 
com a comunidade escolar 
e mantê-lo assim ao longo 
de toda a trajetória do estu-
dante. A reforma do Ensino 
Médio é uma oportunida-
de de melhorar essa etapa 
da educação básica.

A instituição deverá 
criar espaços e 

tempos de diálogo 
com os estudantes

uma estratégia com um 
objetivo real muito mais 
profundo. Ela gera rela-
cionamento, fomenta a 
cultura da empresa, torna 
o ambiente de trabalho 
mais agradável e comuni-
ca diretrizes importantes, 
entre outros. E não para 
por aqui: ao atingir os ob-
jetivos citados anterior-
mente, a comunicação 
interna passa também a 
ser responsável por indi-
cadores de negócio, que 
são consequência natural 
do trabalho de funcioná-
rios engajados e bem in-
formados.

As estratégias de co-
municação devem es-
tar sempre alinhadas às 
estratégias do negócio, 
nunca pensadas de for-
ma isolada. Há alguns 
anos, o mundo corpora-
tivo passou a reconhecer 
o impacto positivo em 
iniciativas e uma cultura 
que promova a felicidade 
do colaborador. Hoje em 
dia, a concepção de um 
bom lugar para trabalhar 
vai muito além de um 
bom salário ou benefícios 
oferecidos. A palavra cul-
tura ganha um significa-
do cada vez mais amplo 
e relevante. Flexibilidade, 
inclusão, propósito, cres-
cimento, fazem parte do 
que conecta os valores de 
cada pessoa com a orga-
nização. 

Quando falamos em 
engajamento, é impor-
tante entender que isso 
não só será responsável 
por criar um melhor cli-
ma organizacional. Mas 
também e, principal-
mente, será o responsá-
vel pela retenção de cola-
boradores. 

Por motivos inespera-
dos, o protagonismo do 
profissional de comuni-
cação interna e sua re-
levância para o negócio 
ficou muito em evidência 
durante 2020, e o cami-
nho a se percorrer daqui 
pra frente é de mostrar a 
sua participação essencial 
na construção de indica-
dores chaves para o cres-
cimento das empresas.
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Três principais centros de compras de Campinas já recebem currículos para contratações de final de ano

Shoppings têm 4,7 mil vagas temporárias
EMPREGO

Os shoppings Parque D. 
Pedro, Iguatemi e Galleria, 
localizados em Campinas, 
anunciaram que as lojas 
dos complexos de com-
pras contratarão, para este 
fim de ano, 4,7 mil funcio-
nários para vagas tempo-
rárias de emprego.

São 1,8 mil vagas no 
Shopping Parque D. Pe-
dro e outras 2,9 mil entre o 
Iguatemi e Galleria para as 
vendas de Natal.

As vagas são para di-
versas funções, como 
promotores, pessoal de 
manutenção, limpeza e 
segurança, operadores de 
caixa, vendedores, esto-
quistas, empacotadores, 
entre outros.

O volume de contrata-
ção no Galleria e Iguatemi 
é 10% maior em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.

COMO SE 
CANDIDATAR

Candidatos interessa-
dos podem comparecer 
pessoalmente aos sho-
ppings ou enviar currículo 

para os respectivos com-
plexos de compras.

Para vagas no D. Pedro, 
o currículo pode ser leva-
do pessoalmente ao sho-
pping, que fica na Avenida 
Guilherme Campos, 500, 
no Jardim Santa Genebra. 

Uma alternativa é enviar 
por meio do site do sho-
pping, em https://par-
quedpedro.com.br/traba-
lhe-conosco/.

Para o Iguatemi, o cur-
rículo pode ser entregue 
pessoalmente na asso-

ciação de lojistas, locali-
zada no terceiro piso do 
shopping, ou por meio 
do site www.alscic.com.
br, mediante cadastro. 
Com isso, todas as lojas 
do centro comercial terão 
acesso às candidaturas O 

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

PARQUE D.PEDRO | Shopping anuncia que lojas contratarão 1,8 mil temporários

• Primeiramente, tenha um objetivo claro. Se candidate a vagas 
com relação direta aos seus talentos, habilidades e formação.

• Faça networking. Contate pessoas do seu círculo de amizades e 
com condições de ajudá-lo a encontrar a vaga mais adequada para 
o seu perfil. Se interesse também por conhecer pessoas que traba-
lham em sua área.

• Utilize as redes sociais. Diariamente, recrutadores recorrem à in-
ternet para encontrar profissionais e preencher vagas. Tenha um 
perfil nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, voltada ao am-
biente profissional e de carreiras.

• Consulte sites de busca de emprego. Atualmente, existem vários 
sites onde você pode encontrar vagas disponíveis.

• Produza um bom currículo. Elabore adequadamente o currículo, 
que é a sua carta de apresentação como candidato e especifique da 
melhor maneira as suas habilidades e qualificações profissionais.

• Prepare-se bem para entrevistas. Pesquise antes da entrevista 
a área de atuação da empresa, os principais clientes, a cultura da 
corporação, informações atuais sobre o segmento da empresa, as 
perspectivas de mercado e se porte da forma que melhor transmita 
a sua personalidade.

DICAS PARA CONSEGUIR EMPREGO

Iguatemi fica na Aveni-
da Iguatemi, 777, na Vila 
Brandina.

Para o Galleria, quem 
quiser tentar uma vaga 
deve entregar o currícu-
lo na administração do 
shopping, no segundo 

piso, próximo à praça de 
alimentação, ou direta-
mente para o e-mail as-
sociacao.galleria@gmail.
com. O Galleria Sho-
pping fica na Rodovia D. 
Pedro I, km 131,5, no Jar-
dim Nilópolis.

Divulgação

FINADOS

Cemitério da Saudade recebe 
dobro de visitantes em Sumaré

A movimentação de 
pessoas que visitaram os 
túmulos de parentes e 
amigos sepultados no Ce-
mitério da Saudade, em 
Sumaré, nesta terça-feira 
(2), seguiu tranquila du-
rante todo o dia. De acor-
do com a prefeitura, cerca 
de 20 mil pessoas passa-
ram pelas ruas internas 
do cemitério, que recebeu 
recentemente asfalto nas 
ladeiras e acessos entre os 
túmulos através do progra-
ma de Recape Contínuo, 
facilitando a locomoção 
do público. O número de 
visitantes ontem foi mais 
que o dobro em compara-
ção ao feriado de Finados 
de 2020.

A segurança foi refor-
çada em toda a região do 
cemitério. De acordo com 
o secretário de Segurança 
Pública municipal, Ricar-
do Zequin,  a Guarda Civil 
Municipal esteve presente 
durante todo o dia com 
bases móveis da corpora-
ção, em frente a entrada e 
demais equipes realizaram 
o patrulhamento nas ime-
diações, com reforço de 

equipes da Romu (Ronda 
Ostensiva Municipal).

O comandante do Cor-
po de Bombeiros, Mario 
Bertollo, designou ainda a 
viatura de resgate de pron-
tidão no local, caso alguém 
precisasse de atendimento 
médico.

Ao todo, quatro viaturas 
da GCM com 8 patrulhei-
ros e uma viatura de res-
gate dos bombeiros com 
três socorristas realizaram 
o trabalho preventivo em 
frente e nas imediações do 
cemitério.

Equipes do 48º BPM-I 

(Batalhão de Polícia Militar 
do Interior) também refor-
çando o patrulhamento. 
O número de servidores 
públicos também recebeu 
reforço para o atendimen-
to ao público.

Um dos túmulos mais 
procurados e visitados foi 
o do pastor da Igreja evan-
gélica Assembleia de Deus 
do Jardim São Domingos, 
Danilo Hoffan, de 34 anos, 
que faleceu no dia 26 de 
junho de Covid-19. A mor-
te do pastor causou grande 
comoção na cidade.

                               | RAFAEL REZENDE

Divulgação

CEMITÉRIO | Movimento nesta terça-feira em Sumaré 
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RECURSOS À APAE

REFIS SIM, MAS PRESENCIAL

Os vereadores Arnaldo Alves (PSD) e Isac Sorrillo (Re-
publicanos) articulam com o deputado estadual Rafa 
Zimbaldi, do PL de Campinas, a destinação de verba para 
a compra de uma van para a APAE (Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara. Na quinta 
(28), eles estiveram no gabinete do parlamentar (foto), 
entregando um ofício com o pedido. Segundo os vereado-
res, Rafa Zimbaldi afirmou reconhecer o excelente trabalho 
desenvolvido pela APAE barbarense e se comprometeu a 
destinar recursos para a aquisição do veículo, inicialmente 
avaliado em R$ 150 mil.  A APAE local oferece atendimento 
integrado a 580 pessoas com deficiência, além de possuir 
clínica de fisioterapia e de audiologia para pacientes exter-
nos, tendo promovido mais de 3,8 mil atendimentos por 
mês ao longo do último ano. Uma van para entidade seria, 
quase literalmente, uma “mão na roda”.

Já que a Prefeitura de Santa Bárbara valoriza o Refis 2021 – 
tanto que até prorrogou o prazo de adesão, que terminaria 
nesta semana, para 23 de dezembro –, o vereador Nilson Araújo 
Radialista (PSD) protocolou na Câmara uma indicação sugerindo 
à administração que promova atendimento presencial para os 
contribuintes interessados em aderir, já que online, segundo ele, 
não está rolando. “Diferentes contribuintes alegam dificuldades 
em acessar o sistema online e fazer a solicitação para aderir 
ao programa. Muitos reclamam, inclusive, de não ter recebido 
nenhuma resposta desde que efetivaram a inscrição no site”, diz.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Programa de renegociação de dívidas agora vai até 23 de dezembro

SB prorroga prazo para 
adesão ao Refis 2021

A Prefeitura de Santa 
Bárbara d’Oeste prorro-
gou mais uma vez o prazo 
para a adesão de contri-
buintes inadimplentes ao 
“Programa de Recupera-
ção Fiscal”, o Refis 2021.

A decisão foi oficializa-
da por decreto do prefeito 
Rafael Piovezan (PV), pu-
blicado no último dia 28, 
no Diário Oficial.

O programa, que per-
mite aos inadimplentes 
renegociar dívidas com 
a administração muni-
cipal, encerraria as ins-
crições nesta sexta-feira 
(5), mas foi estendido até 
o dia 23 de dezembro. A 
adesão é feita somente 
pela internet.

Quando foi prorrogado 
pela primeira vez, em se-
tembro, o Refis contava 
com mais de 4,6 mil pe-
didos de renegociação. 
Com a prorrogação do 
prazo outros 1.346 con-
tribuintes adeririam ao 
programa, somando até 
agora quase 6 mil proces-
sos de regularização. 

O regime opcional de 
parcelamento permite a 
negociação de débitos tri-
butários e não tributários, 

como IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano), 
ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Na-
tureza), ITBI (Impostro so-
bre Transferência de Bens 
Imóveis), infrações diver-
sas, entre outras pendên-
cias contraídas em o dia 
31 de dezembro de 2020.

O valor mínimo das par-
celas é de R$ 50, para pes-
soa s físicas, e R$ 200, para 
pessoas jurídicas.

É possível dividir o va-
lor da dívida em até 24 
prestações.

Os descontos variam de 
40% a 100% em juro e mul-
tas, este último para quem 
optar pela quitação à vista.

NA REGIÃO
No início de outubro, 

Hortolândia também op-
tou por prorrogar o prazo 
para a negociação do Refis 
da prefeitura. Na cidade o 
período para adesão ter-
mina no dia 30 deste mês, 
também com descontos 
que podem chegar a 100%.

No caso de Americana, 
que também tem um pro-

grama em andamento, o 
prazo para adesão vai até 
o dia 10 de dezembro e 
inclui débitos com o DAE 
(Departamento de Água 
e Esgoto), com descon-
tos que vão de 20% a 95% 
para os pagantes dos débi-
tos à vista. 

Em Nova Odessa o pro-
grama foi encerrado no 
dia 15 de outubro, en-
quanto Sumaré recebeu 
inscrições para o progra-
ma, chamado “Parcele 
Fácil”, até o dia 30 de se-
tembro.

PREFEITURA

RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

PREFEITURA | Administração amplia prazo para adesão de inadimplentes ao Refis 

PREFEITURA DE AMERICANA

Termina hoje prazo para negociar
recebimento de precatórios cíveis

A Prefeitura de Ameri-
cana publicou ontem que 
titulares de créditos de 
precatórios cíveis, oriun-
dos de ações que tramita-
ram pelo TJ-SP (Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo), têm somente até 
esta quarta-feira (3) para 
apresentar proposta de 
conciliação para receber 
os valores devidos pela ad-
ministração pública, desde 
que seja aceito um deságio 
de 40% do montante.

Precatórios são dívidas 
da administração pública, 
em face de uma conde-
nação judicial definitiva 
e sem possibilidade de 
recurso. Os credores, em 
sua maioria, aguardam ge-
ralmente anos na fila para 
receber.

A convocação dos credo-
res para conciliação direta 
com a administração foi 
iniciada no dia 1º de se-
tembro, quando havia 348 
processos pendentes, que 

somavam um montan-
te de R$ 81,9 milhões em 
precatórios devidos pelo 
município.

De acordo com a secre-
tária de Fazenda, Simone 
Inácio de França Bruno, 
“são processos, em sua 
maioria, provenientes de 
ações de desapropriações, 
ações ordinárias de co-
brança e, em alguns casos, 
ações trabalhistas movi-
das por servidores estatu-
tários”.

Ainda segundo a secre-
tária, o primeiro mês de 
iniciativa rendeu negocia-
ções de precatórios em tor-
no de R$ 1,5 milhão, o que 
resultou em economia de 
aproximadamente R$ 600 
mil aos cofres públicos.

Segundo a prefeitura, 
cabe destacar que o acor-
do, assim como o paga-
mento, são feitos pela Jus-
tiça, a quem cabe receber 
e acatar os termos de con-
ciliação.

Os titulares de créditos de 
precatórios civeis interessa-
dos na conciliação devem 
acessar o sistema “Ameri-
cana Digital”, no site da pre-
feitura (www.americana.sp.
gov.br), e preencher modelo 
disponibilizado na página.

Informações sobre a forma 
de solicitação, ou forneci-
mento de mais informações 
relativos ao programa, po-
dem ser obtidas pelo e-mail 
conciliacao@americana.
sp.gov.br ou pelo telefone 
(19) 3475-9035.

FONTE: 
Prefeitura de Americana

SAIBA MAIS

A proposta de pagar os 
débitos, mediante descon-
to de 40%, foi colocada em 
prática também por ou-
tras prefeituras na região, 
como Campinas e Sumaré, 
por exemplo.     | DA REDAÇÃO

Arquivo  / TodoDia Imagem

SAÚDE DA MULHER

Pobreza menstrual: campanha 
em SB arrecada absorventes

A vereadora Esther 
Moraes (PL) lançou uma 
campanha de arrecada-
ção de absorventes e de 
produtos de higiene ín-
tima em Santa Bárbara 
d’Oeste. Esses itens, que 
poderão ser doados, ini-
cialmente, em cinco pon-
tos de coleta na cidade, 
incluindo a Câmara, se-
rão recolhidos e encami-
nhados a UBS (Unidades 
Básicas de Saúde) e des-
tinados também a ado-
lescentes e  a mulheres 
em situação de vulnera-
bilidade social em bairros 
carentes da cidade.

A vereadora é autora 
de dois projetos apro-
vados na última sessão 
da Câmara, relativos ao 
desenvolvimento de po-
líticas públicas para o 
enfrentamento à pobreza 
menstrual.

A primeira propositu-
ra obriga a prefeitura a 

Os interessados em doar absorventes ou itens de higiene íntima 
na campanha podem procurar os seguintes pontos de arrecada-
ção em Santa Bárbara d’Oeste:

Câmara – Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial 
Dona Margarida

Guarda Municipal – Rua Curitiba, 1286, Jardim Esmeralda

Drogaria Total – Rua Campos Salles, 39, Centro (em frente ao 
Terminal Urbano)

Xodó Cosméticos – Rua Santa Bárbara, 510, Centro (Calçadão)

PONTOS DE ARRECADAÇÃO

efetuar um cadastro de 
mulheres que não têm 
condições de comprar 
absorventes. Já a segunda 
dispõe que escolas públi-
cas e privadas instaladas 
em Santa Bárbara devem 
comunicar a Administra-
ção a respeito de indícios 
de existência de pobreza 
menstrual, para o dire-
cionamento de políticas 

públicas. As propostas 
ainda dependem de san-
ção do prefeito Rafael 
Piovezan (PV).

Dados da ONU (Orga-
nização das Nações Uni-
das) citados pela vereado-
ra apontam que uma em 
cada quatro meninas de 
12 a 19 anos já deixou de 
ir à escola por falta de ab-
sorventes.          | DA REDAÇÃO
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FERIADO

Duas pessoas mor-
reram em acidentes de 
trânsito ocorridos nesta 
terça-feira (2) em Sumaré 
e Hortolândia.

O primeiro caso ocorreu 
ainda na madrugada, por 
volta das 4h, quando uma 
carreta atropelou dois ci-
clistas na altura do km 115 
da Rodovia Anhanguera 
(SP-330), em Sumaré. Um 
deles morreu ainda no lo-
cal e o outro foi socorrido 
em estado grave, segundo 
informações da Polícia 
Militar Rodoviária.

Ainda de acordo com 
a polícia, o motorista do 
caminhão trafegava pela 
Anhanguera, por volta das 
4h, sentido interior-capi-
tal, quando atropelou os 
dois ciclistas.

Em relato à polícia, o 
condutor afirmou que os 

ciclistas não estavam no 
acostamento da via, mas 
trafegando em uma das 
faixas de rolamento.

Ferido, o sobreviven-
te foi encaminhado para 
atendimento na UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) Macarenko, em 
Sumaré.

A polícia realizou o tes-
te do bafômetro no mo-
torista, mas foi descarta-
da a ingestão de bebida 
alcoólica.

HORTOLÂNDIA
Em outro acidente fatal 

na região, o passageiro de 

uma motocicleta morreu 
e o condutor ficou grave-
mente ferido após uma 
batida no início da ma-
nhã, no bairro Remanso 
Campineiro, em Hor-
tolândia.

De acordo com infor-
mações da polícia, o mo-
tociclista trafegava em alta 
velocidade pela Rua Luís 
de Camilo de Camargo, 
quando perdeu o contro-
le da direção da moto e 
se chocou contra uma de-
fensa metálica.

O homem que estava 
na garupa foi arremessa-
do ao chão e não resistiu 
aos ferimentos, morren-
do no local.

O condutor da motoci-
cleta foi levado em estado 
grave pelo Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) ao Hospital Má-
rio Covas, onde permane-
cia internado até a conclu-
são desta edição.

Ciclistas são atropelados na Anhanguera e um deles 
morre; em outro caso, moto bate e garupa não resiste

Acidentes de trânsito 
deixam 2 mortos em 
Hortolândia e Sumaré

RAFAEL REZENDE
REGIÃO

ACIDENTE NA AMPÉLIO GAZZETTA

Morre produtor de eventos que 
bateu carro em poste em N.O.

Morreu na noite de se-
gunda-feira (1) uma das 
vítimas do grave acidente 
ocorrido no fim da tarde 
de sábado (30), em Nova 
Odessa, quando um car-
ro bateu em um poste.

Hendrik Bortolozzo, 
de 39 anos, morador 
de Sumaré, dirigia um 
Hyundai HB-20 branco 
e bateu violentamen-
te contra um poste, às 

margens da Avenida 
Ampélio Gazzetta, no 
Jardim Éden.

Ele foi removido das 
ferragens do veículo e 
socorrido no Hospital 
Estadual de Sumaré, 
onde permanecia inter-
nado.

Hendrik havia perdi-
do a mãe em fevereiro 
deste ano, era produtor 
de eventos e participava 
de competições de pati-
nação.

Conforme o TODO-

DIA mostrou, os dois 
homens que estavam no 
carro ficaram feridos, e 
Bortolozzo estava em 
estado grave. Ele seguia 
sentido Sumaré, quando 
em uma descida perdeu 
o controle. Com o im-
pacto da batida, o poste 
foi arrancado e ele ficou 
preso nas ferragens.

A outra vítima, um ho-
mem de 35 anos, chegou 
a ser arremessada para 
fora do veículo no mo-
mento do acidente.

RAFAEL REZENDE
NOVA ODESSA

Fotos: Rafael Rezende e Reprodução

BATIDA | HB-20 conduzido por Hendrik Bortolozzo colidiu em um poste no sábado 

Além das duas 
vítimas fatais, outras 
duas pessoas estão 

em estado grave

DIREITO E SAÚDE

Restrições nos planos de saúde: 
‘conta’ pode recair no SUS

A decisão temporária de 
validar a restrição de ses-
sões de psicoterapia pelos 
planos médicos provocou 
reações de leitores nas úl-
timas semanas. O assunto 
ainda está pendente da 
Justiça, mas, por enquanto, 
vale o limite de 18 sessões 
pelos planos. Para esclare-
cer a questão, o TODODIA 
conversou com Rodrigo 
Buck Calderari, advogado 
especialista em demandas 
de direito à saúde. 

Embora esteja claro o 
rol de procedimentos pre-
vistos pela ANS (Agência 
de Saúde Nacional Suple-
mentar), ele explica que 
há entendimentos distin-
tos entre as Turmas do STJ 
(Superior Tribunal de Jus-
tiça) acerca da natureza 
do rol desses serviços. 

Enquanto a 4ª Turma 
do STJ entende que o rol 
de serviços estipulado 
pela agência regulado-
ra é taxativo, permitindo 
que os Planos de Saúde 

neguem cobertura aos 
tratamentos não previs-
tos nas normas da ANS, a 
3ª Turma do STJ costuma 
entender pela natureza 
exemplificativa do rol, o 
que significa dizer que os 
planos de saúde podem 
ser obrigados a custear 
tratamentos médicos não 
previstos nas resoluções 
da ANS, inclusive judi-
cialmente. 

No entanto, antes de 
chegar nessa esfera de 
julgamento, ao menos no 
estado de São Paulo, há 
um entendimento pacífi-
co a favor do consumidor, 
como explica Calderari. 
Para o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo 
(TJSP), se a doença é co-
berta pelo contrato, não 
deve haver nenhuma  li-
mitação de procedimen-
tos para tratamento até a 
cura.

Se a doença está cober-
ta, não devem ser restritas 
nem sessões e nem medi-
camentos, num entendi-
mento que se aproxima da 
3ª Turma do STJ. 

NO COLO DO SUS
Ele ressalta que esta 

questão, em definitivo, 
ainda será decidida na 
Justiça, principalmente 
pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), que é o res-
ponsável por resolver as 
divergências entre os Tri-
bunais Estaduais e confe-
rir um entendimento uni-
forme para todo o Brasil. 

Segundo o advogado, se 
formada Jurisprudência 
indicando que os planos 
podem limitar a quantida-
de de consultas, a decisão 
do STJ deve, em princípio, 
ser acatada pelo TJSP. Se 
isso de fato acontecer, a 
demanda pode respingar 
nos entes federativos, pelo 
princípio constitucional de 
que a saúde é um direito 
de todos e dever do Estado.

Desta forma, o que não 
conseguir no plano de 
saúde particular, o pa-
ciente poderá buscar judi-
cialmente no município, 
Estado ou União (sendo 
a esfera federal mais co-
mum nos casos de trata-
mento de alto custo). 

Neste caso, é importan-
te que o paciente prove 
que as sessões que o plano 
não quer cobrir são neces-
sárias ao tratamento de 
doenças mentais, relatan-
do sua importância. 

Nesse sentido, serão 
necessárias provas como 
um laudo circunstanciado 
que deve detalhar: histó-
rico do paciente, quan-
tidade de sessões, se há 
previsão de redução das 
sessões com a evolução 
do tratamento, além da 
abordagem a ser utilizada, 
a ser relacionada à situa-
ção específica (depressão, 
bipolaridade, situação 
psiquiátrica ou controle 
da saúde mental). 

Por outro lado, o ente 
(município ou Estado) 
pode argumentar e se de-
fender alegando que não 
possui orçamento para 
cobrir o tratamento, au-
sência de serviço ou pro-
fissional especializado 
para o caso na rede, den-
tre outras situações que 
serão examinadas pelo 
juiz do caso.

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

NOVA ODESSA

Saúde Mental inicia 
projeto com crianças

 A psicóloga Thálita Ho-
norato Lopes Pavanello, 
que atende na UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) 7, 
no Jardim Nossa Senhora 
de Fátima, desenvolveu e 
apresentou um projeto de 
intervenção para implantar 
um grupo infantil de Saúde 
Mental na rede municipal 
de Nova Odessa. O objetivo, 
segundo divulga a prefeitu-
ra, é melhorar a assistência 
à saúde de crianças porta-
doras de transtornos men-
tais. “Com o grupo, a Se-
cretaria de Saúde pretende 
aumentar a resolutividade 
nas demandas psiquiátri-
cas desse grupo, melhorar 
a adesão a outros trata-
mentos, favorecer ‘insights’ 
(ideias), assim como me-
lhorar a expressão de emo-
ções e promover a intera-
ção social e a comunicação 
dessas crianças”, explicou a 
secretária da pasta, Sheila 
Moraes.

Segundo Thálita, os CAP-
Ss (Centros de Atenção Psi-
cossocial) são serviços de 
atenção diária em Saúde 
Mental, de caráter substitu-
tivo ao hospital psiquiátri-

co. Eles têm a responsabi-
lidade de atender pessoas 
com transtornos mentais 
severos e persistentes.

Em Nova Odessa, o tra-
balho de Saúde Mental 
é desenvolvido por uma 
equipe interdisciplinar na 
UBS 7, oferecendo atendi-
mentos em grupos e tam-
bém individuais – e, agora, 
também ao grupo infantil. 

O projeto está sendo de-
senvolvido pela psicóloga 
Thálita em dois grupos, de 
seis a 11 crianças cada.

Ela trabalha com discus-
sões de temas centrais a 
partir da demanda apre-
sentada pelos pequenos 
pacientes, com dinâmicas, 
uso de recursos audiovi-
suais, da leitura, de ativi-
dades lúdicas e musicais. 
Cada sessão tem em média 
50 minutos. “Este projeto 
teve início há três semanas 
e está tendo um resultado 
excelente. Esse trabalho 
em grupo vai melhorar a 
interação social e a comu-
nicação dos pacientes”, co-
mentou a enfermeira res-
ponsável pela UBS 7, Maria 
José da Cruz.       | DA REDAÇÃO
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Infecções, bactérias, desidratação e até pedras nos rins dão pistas através da aparência do xixi

Saiba quando a cor da urina pode indicar problema
ALERTA

O corpo humano for-
nece, todos os dias, di-
versos sinais de como 
tudo está funcionando 
por dentro. Alguns ne-
cessitam de análises 
mais complexas, como 
um exame de sangue. 
Mas há um sinal que 
podemos monitorar 
diversas vezes ao dia, 
apenas com um olhar 
rápido: o xixi.

Ele é composto prin-
cipalmente por água, 
mas também carrega 
alguns materiais em ex-
cesso para fora do cor-
po – aquilo que nosso 
organismo já utilizou 
ou não vai utilizar. 

Os rins podem pro-
duzir de 1,5 a 2 litros de 
urina por dia com a eli-
minação de toxinas.

“É quase um espelho 
do que está acontecen-
do no nosso corpo, do 
ponto de vista médico”, 
explica a médica Lilian 
Fiorelli, especialista em 
uroginecologia.

Uma mudança fácil 
de perceber na urina 
é se estamos ou não 
bebendo água o sufi-
ciente. A cor padrão do 
xixi é um amarelo cla-
ro, mas não totalmente 
transparente – ela indi-
ca a presença de bas-
tante água, suficiente 
para diluir os resíduos 
do metabolismo que 
estão sendo elimina-
dos.

Quando a cor começa 
a escurecer e o líquido 
começa a ficar turvo, é 
um alerta de que o cor-
po precisa de mais hi-
dratação.

Com falta de água, o 
amarelo se transforma 
em laranja e começa a 
ficar marrom em casos 
de desidratação grave.

Mas nem sempre o 
xixi sai em tons de ama-
relo. 

Quando outras cores 
começam a aparecer no 
vaso sanitário, é impor-
tante pensar na alimen-
tação.

“Alimentos como a 
beterraba podem dei-
xar a urina mais rosa, 

JULIANA SANTOS
FOLHAPRESS

Arte Folhapress

MÉDICO | Consultar um especialista é importante para avaliar situação

enquanto cúrcuma e 
abóbora deixam a urina 
um pouco mais escura”, 
conta a médica Lilian 
Fiorelli.

COLORAÇÃO
Os pigmentos natu-

rais e os corantes ar-
tificiais nas bebidas e 
comidas também são 
eliminados do corpo 
através da uretra, trans-
formando a cor da uri-
na.

Se a coloração mu-
dou e a pessoa não se 
lembra de ter ingerido 
nada com cores fortes, 
é hora de pensar nos re-
médios.

“Existem medicações 
que podem alterar a 
cor”, diz Lilian.

Corantes utilizados 
em algumas fórmulas, 
como o azul de metile-
no, também podem ir 
parar no vaso. 

Consultar um médico 

ou ler a bula dos remé-
dios que costuma usar é 
importante para evitar 
um susto na hora de ir 
ao banheiro.

Também não é ape-
nas a cor que indica que 
algo está errado. 

Em alguns casos, é 
comum aparecer espu-
ma ou efervescência em 
jatos fortes de xixi. 

Isso corre quando o 
organismo está elimi-
nando proteína.

Rins podem 
produzir de 1,5 a 
2 litros de urina 

por dia 

É quase um espelho do que está 
acontecendo no nosso corpo, do ponto 
de vista médico

LILIAN FIORELLI 
especialista em uroginecologia

Karolina Grabowska / Pexels
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MEIO AMBIENTE

O Brasil assinou nesta 
terça-feira (2), durante a 
COP26, o Compromis-
so Global sobre Metano, 
junto a 96 países. O obje-
tivo do acordo é reduzir 
30% das emissões glo-
bais de metano até 2030, 
em comparação com as 
emissões de 2020. Cerca 
de 70% das emissões do 
gás no país estão con-
centradas no setor agro-
pecuário, segundo dados 
do Seeg (Sistema de Es-
timativas de Emissões e 
Remoções de Gases de 
Efeito Estufa).

Maior exportador de 
carne bovina do mundo, 
o Brasil resistia ao acor-
do, que implica a revisão 
de processos na pecuária. 
Segundo fontes ligadas ao 
alto escalão do governo 
federal, a pressão dos Es-
tados Unidos nas últimas 
semanas foi decisiva para 
a adesão, que teve a con-
cordância dos ministérios 
do Meio Ambiente, das 
Relações Internacionais e 
da Agricultura.

À reportagem, o vice 
enviado especial para o 
clima dos Estados Uni-
dos, Jonathan Pershing, 
confirmou o trabalho 
de convencimento, que 
ocorreu nas últimas se-

manas. “Nós concorda-
mos em trabalhar com os 
membros do acordo com 
tecnologia. Há mais de 
US$ 300 milhões filantró-
picos para ajudar na tran-
sição. Nós falamos: isso é 
uma vitória, uma oportu-
nidade. E nesse contex-
to, países vão começar a 
considerar: por que eu 
vou comprar de um país 
que não está trabalhando 
nisso?”, disse Pershing.

“O presidente Biden 
está baseando sua estra-
tégia climática na agenda 
econômica, focando em 
oportunidades para ge-
rar empregos com bons 
pagamentos. Isso tende a 
ganhar uma vida própria 
e ir adiante”, afirmou a 
conselheira de clima da 
Casa Branca, Gina McCar-
thy. “O governo brasileiro 
também está buscando 
meios de ser mais coope-
rativo”, diz Pershing.

Segundo a Embrapa, 
a maior parte das emis-
sões de metano do setor 
agropecuário se devem 
à fermentação entérica 
dos bovinos, mas o uso de 
fertilizantes nitrogenados 
também geram emissões.

Os signatários do Com-
promisso Global sobre 
Metano representam pelo 
menos 46% das emissões 
do gás e dois terços do PIB 
global, segundo análise 

do WRI (World Resour-
ces Institute). As emis-
sões globais de metano 
também estão ligadas a 
fontes de energia fósseis 
como carvão, petróleo e 
gás. O acordo prevê a re-
visão anual do progres-
so da meta em encontro 
com ministros dos países 
signatários.

UNIÃO
O engajamento global 

partiu do anúncio con-
junto dos Estados Unidos 
e da União Europeia, que 
em setembro já haviam 
declarado o compromis-
so com a meta. A atenção 
global para as emissões 
de metano disparou em 
agosto, quando o IPCC 
(Painel Intergovernamen-
tal de Mudança do Clima 
da ONU) revelou que o 
metano é o segundo gás 
que mais afeta o clima 
global, respondendo por 
0,5 ºC do aquecimento 
global de 1,1 ºC experi-
mentado desde 1900.

O metano também é 
uma aposta para uma 
ação climática de curto 
prazo. “A vantagem do 
metano é que ele tem 
uma meia-vida curta, en-
tão qualquer redução de 
emissão tem um impacto 
em curto prazo no siste-
ma climático global”, diz 
o físico Paulo Artaxo.

País firma compromisso junto com 96 nações de 
diminuição de 30% das emissões do gás até 2030 

Sob pressão dos EUA, Brasil 
assina acordo de redução 
global de metano na COP26

ANA CAROLINA AMARAL
FOLHAPRESS

Divulgação / COP26 / Fotos Públicas

PRESENÇA | A jovem indígena do Brasil Txai Suruí fez discurso em inglês na COP26

Destaque, jovem indígena tem pai perseguido
Aos 24 anos, a pai-

ter-suruí Txai Suruí fez 
história ao discursar, 
em inglês, na abertura 
da COP26, em Glasgow, 
nesta segunda-feira (1º). 
Diante dos olhos do 
mundo e na presença de 
líderes como o britânico 
Boris Johnson, defendeu 
a participação dos po-
vos indígenas nas deci-
sões da cúpula do clima 
e lembrou o assassinato 
do amigo Ari Uru-Eu-
-Wau-Wau. Mas os dois 
minutos no palco prin-
cipal foram curtos para 
relatar as ameaças, os 
reveses e as conquistas 
que a jovem e a sua fa-
mília vêm acumulando 
em Rondônia.

Txai é filha de Almir 
Suruí, 47, uma das lide-
ranças indígenas mais 
conhecidas do país e 
duro crítico do governo 

Jair Bolsonaro.
Por causa dessas crí-

ticas, foi perseguido. No 
final do ano passado, 
o presidente da Funai, 
Marcelo Xavier, pediu à 
Polícia Federal a abertu-
ra de um inquérito para 
investigar “crime de di-
famação” que teria sido 
cometido por duas asso-
ciações ligadas a seu pai.

O motivo foram críti-
cas à atuação do órgão 
indigenista federal no 
combate à Covid-19. 
O caso, revelado pelo 
UOL, acabou arquivado 
em maio.

A pandemia, aliás, 
foi especialmente dura 
para Txai. Ela perdeu as 
duas avós para a doença, 
além de primos e tios. A 
mãe de Almir, Weitãg 
Suruí, falecida em janei-
ro, era um dos poucos 
paiter-suruís vivos nas-

cidos antes do contato, 
ocorrido em 1969. Nos 
anos seguintes, doenças 
trazidas pelos brancos, 
principalmente o sa-
rampo, quase dizima-
ram o povo, que habita 
a divisa entre Rondônia 
e Mato Grosso.

Outro momento difí-
cil para a família foi em 
maio. A mãe da jovem, 
a indigenista Ivaneide 
Cardozo, 62, passou a 
receber ligações com 
ameaças de morte por 
conta de denúncias 
contra invasores da Ter-
ra Indígena (TI) Uru-Eu-
-Wau-Wau. Dois deles 
estiveram na sede da 
Associação de Defesa 
Etnoambiental Kanindé, 
fundada e liderada por 
ela. “Fiquei tão orgulho-
sa de vê-la ali, defenden-
do o planeta”, disse Iva-
neide sobre a filha.      | FP 

JUDICIÁRIO

TSE impõe cerco eleitoral ao bolsonarismo e fake news
O TSE (Tribunal Supe-

rior Eleitoral) apertou o 
cerco contra o bolsona-
rismo e tomou decisões 
nos últimos dias que vi-
sam evitar a dissemina-
ção de fake news e pre-
parar o tribunal para as 
eleições de 2022.

Nas disputas anteriores, 
a corte editou resoluções 
e recomendações sobre 
o tema, mas as medidas 
não foram suficientes, e a 
Justiça fracassou no com-
bate às notícias falsas.

Agora, o tribunal opta 
por firmar uma jurispru-
dência que represente 
de fato uma ameaça aos 
políticos que propaga-

rem informações fraudu-
lentas. A decisão recente 
mais importante foi a 
cassação do deputado 
estadual Fernando Fran-
cischini (PSL-PR) por ter 
afirmado, em 2018, que 
tinha provas de que as 
urnas eletrônicas haviam 
sido adulteradas para 
prejudicar o então candi-
dato Jair Bolsonaro.

Além disso, a corte cor-
tou os repasses de verba a 
páginas investigadas por 
fake news e aposta que a 
medida ajudará a sufocar 
alguns dos principais dis-
seminadores de notícias 
falsas. Em outra frente, no 
julgamento em que rejei-

tou a cassação da chapa 
de Bolsonaro, o TSE fixou 
uma tese inovadora, que 
também visa a deixar um 
recado para o próximo 
ano. Apesar de ter se po-
sicionado contra as ações 
que pediam a deposição 
do presidente, o tribunal 
firmou entendimento de 
que a participação em 
esquema de disparo em 
massa de fake news é pas-
sível de cassação.

Com voto de seis dos 
sete ministros, a corte es-
tabeleceu que esse tipo 
de conduta pode ser en-
quadrada em duas hipó-
teses previstas em lei que 
levam à cassação de man-

dato: abuso de poder po-
lítico e uso indevido dos 
meios de comunicação. 
Os magistrados foram en-
fáticos em suas posições. 
Eles deixaram claro que o 
julgamento estava volta-
do para o futuro.

O ministro Alexandre 
de Moraes, que será o 
presidente do TSE nas 
eleições de 2022 e é re-
lator dos inquéritos em 
curso no Supremo que 
miram esquemas de 
fake news de Bolsonaro 
e seus aliados, anunciou 
que serão adotadas me-
didas extremas caso o es-
quema de notícias falsas 
se repita.           | FOLHAPRESS

Arquivo / TodoDia Imagem

MINISTRO | Alexandre de Moraes vai comandar o TSE
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José Luiz Datena 
decidiu deixar o PSL 
e migrar para o PSD, 
partido comandado 
por Gilberto Kassab. 
O apresentador 
confirmou a 
mudança de sigla 
durante o programa 
Melhor da Tarde, 
da TV Band, nesta 
terça-feira (2). “Desta 
vez, confirmo que 
vou ser candidato 
mesmo. A quê? A 
que o partido definir. 
Por enquanto, o 
candidato do PSD 
[à Presidência] é o 
Rodrigo Pacheco, 
mas se quiserem que 
eu ajude o Pacheco, 
posso ajudar. Mas 
desde o começo, 
desde que comecei 
a conversar com 
o PSL, conversei 
com a Janaina 
[Paschoal], que me 
fez o convite, disse 
que meu objetivo era 
o Senado. Ela queria 
que fosse candidato 
ao governo, mas 
meu objetivo sempre 
foi de fato o Senado”, 
disse. Ele era cotado 
para a candidatura à 
Presidência.

Um casal se exaltou 
com funcionários 
da Gol na noite de 
segunda-feira (1º) e 
depredou guichês 
do Aeroporto de 
Guarulhos, na 
Grande São Paulo. 
Eles estavam 
em um voo para 
Belo Horizonte, 
que precisou 
retornar, segundo 
a companhia, por 
conta de condições 
meteorológicas ruins. 
Acompanhados 
de um bebê, eles 
se revoltaram com 
funcionários da 
empresa aérea, 
exigindo que eles 
providenciassem 
hotel e alimentação, 
para que passassem 
a noite. As imagens 
mostram quando a 
passageira, aos gritos, 
começa a dar tapas 
na placa de proteção 
do guichê.Em 
desespero, a mulher 
grita que irá chamar 
a polícia e passa a 
bater com mais força.
Em seguida, o 
homem segura um 
dos pedestais que 
organizam as filas 
e quebra a placa de 
proteção de outro 
guichê ao lado. 

Datena migra 
para o PSD

Casal depreda 
guichês da Gol

GIRO

Presidente se encontra com líder da ultradireita e gera polêmica ao participar de ato

Na Itália, Bolsonaro politiza pracinhas
VIAGEM DO PRESIDENTE

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) 
e Matteo Salvini, líder 
do partido italiano de 
ultradireita Liga Norte, 
encontraram-se nesta 
terça-feira (2) para par-
ticipar de um ato sole-
ne em homenagem aos 
mais de 450 pracinhas 
mortos em combate du-
rante a Segunda Guerra 
Mundial. Como ocorre 
anualmente, a cerimô-
nia foi realizada no ce-
mitério San Rocco, em 
frente ao monumento 
ao Soldado Desconheci-
do, erguido em memória 
dos militares brasileiros. 
No total, mais de 20 mil 
soldados do país esti-
veram na Itália lutando 
contra o fascismo.

Após a execução dos 
hinos nacionais, Bolso-
naro depositou flores no 
monumento, e um pastor 
evangélico fez um breve 
pronunciamento. O pa-
dre dom Piero Sabadi-
ni, por sua vez, celebrou 
um culto ecumênico e 
abençoou o memorial. O 
religioso substituiu dom 
Tardelli, que todos os 
anos conduz a cerimônia, 
mas que, desta vez, can-
celou a participação por 

ser “totalmente contrário 
à instrumentalização da 
celebração”.

Um membro da paró-
quia de San Rocco, em 
condição de anonimato, 
afirmou à reportagem 
que os líderes religiosos 
não concordam com o 
encontro de Salvini e Bol-
sonaro, a quem chamou 
de ditador, na cerimônia. 
No dia anterior, na segun-
da-feira (1º), em visita à 
basílica de Santo Antô-
nio, em Pádua, Bolsonaro 
também não foi recepcio-
nado por nenhuma das 
autoridades católicas.

Durante discurso no 
evento, Salvini pediu 
desculpas ao presidente 
brasileiro “devido à con-
fusão dos últimos dias”, 
em referência aos protes-
tos contra Bolsonaro, nos 
quais a polícia chegou 
a usar canhões d’água 
para dispersar os mani-
festantes. “Desculpem a 
polêmica de alguns que 
conseguem fazer divi-
sões mesmo em um dia 
de lembrança, de honra, 
como hoje. A amizade 
dos nossos povos é mais 
forte do que a polêmica 
de alguns que não repre-
sentam o povo italiano”, 
afirmou o senador.

Tanto o político italia-
no quanto o ministro da 

Defesa brasileiro, o ge-
neral Walter Souza Braga 
Netto, que acompanha 
Bolsonaro na viagem à 
Itália, mencionaram em 
suas falas a expressão “a 
cobra vai fumar”, um dos 
slogans da Força Expedi-
cionária Brasileira (FEB).

Questionado por jorna-
listas nesta terça, Salvini 
relativizou as acusações 
que pesam contra Bolso-
naro e disse que julgá-lo é 
uma atribuição da Justiça 
brasileira. O presidente, à 

semelhança do que tem 
feito em todos os eventos 
de que participou na via-
gem à Itália, deixou o local 
sem falar com a imprensa.

De acordo com mem-
bros da Liga Norte, o en-
contro deveria ter acon-
tecido em Roma, já que 
Bolsonaro participou da 
cúpula do G20, realizada 
na capital italiana. Mas, 
estrategicamente, Salvi-
ni optou por encontrá-lo 
em Pistoia, aproveitando 
a ocasião para inaugurar 

a sede de seu partido na 
cidade. O movimento do 
senador é claro. Há qua-
tro anos sob controle de 
líderes de centro-direita, 
Pistoia vai às urnas no 
ano que vem.

A tática do político ita-
liano, no entanto, não 
passou despercebida pe-
los moradores da cidade. 
Lideranças locais, já des-
contentes com a visita de 
Bolsonaro a Pistoia, fize-
ram dois protestos nesta 
terça-feira.

JANAINA CESAR
FOLHAPRESS

Alan Santos / Presidência da República

ATO | Bolsonaro participa de cerimônia em memória dos pracinhas brasileiros na Itália

GOVERNO

Frias diz que proibirá passaporte da 
vacina em projetos da Lei Rouanet

O secretário especial 
da Cultura, Mario Frias, 
afirmou que lançará 
uma portaria proibindo 
proponentes de projetos 
artísticos que captarem 
via Lei Rouanet de exigir 
o chamado passaporte 
da vacina, que pode ser 
cobrado para autorizar 
a entrada de pessoas em 
espaços públicos e pri-
vados, como transporte 
coletivo, hotéis e parques.

“Segregação não! Va-
mos lançar uma portaria 
proibindo o passaporte 
para quem utilizar a Lei 
Rouanet!”, postou Frias 
em resposta a Alexandre 
Ramagem, diretor-geral 
da Abin, a Agência Brasi-
leira de Inteligência.

A postagem de Rama-
gem era um comparti-
lhamento de um vídeo de 
Onyx Lorenzoni, ministro 
do Trabalho, anunciando 
uma portaria que proíbe 
a demissão ou a não con-
tratação de funcionários 
que não apresentarem o 

certificado de vacinação.
A Prefeitura de São 

Paulo começou a demitir 
funcionários que se re-
cusaram a tomar vacinas 
contra a Covid-19 no final 
da última semana. Três 
pessoas em cargos co-
missionados tiveram seus 
vínculos encerrados. Os 
servidores concursados 
serão alvo de processos 
administrativos.

No fim de setembro, 
Mario Frias, afirmou que 

não permitirá a adoção 
dos chamados “passapor-
tes da vacina” em espaços 
culturais vinculados à 
União.

“Nenhum prefeito irá 
decidir o que os órgãos 
vinculados a mim irão ou 
não fazer. Não aceitarei 
fazer parte do teatrinho 
autoritário sanitarista. 
Nas entidades vincula-
das da Cultura, não ire-
mos adotar o abominável 
passaporte de vacinação, 
ponto final”, escreveu 
Frias nas redes sociais.

Segundo especialistas 
consultados pela repor-
tagem em setembro, po-
rém, uma decisão do tipo 
não cabe necessariamen-
te a Frias. Sobretudo em 
meio a uma crise sanitá-
ria como a causada pelo 
coronavírus. 

A Secretaria Especial 
da Cultura possui uma 
série de entidades que 
recebem visitação, loca-
lizadas em todo o territó-
rio brasileiro.      | FOLHAPRESS

Arquivo

POLÊMICA | Mario Frias

PANDEMIA

Escolas de São Paulo voltam 
ao normal nesta quarta-feira

A partir desta quar-
ta-feira (3) não haverá 
mais a necessidade de 
distanciamento nas sa-
las de aula da rede esta-
dual de ensino, acaban-
do, assim, com o rodízio 
de alunos nas unidades. 
Passa a ser obrigatória a 
presença diária dos alu-
nos nas escolas.

O uso de máscara de 
proteção facial nas de-
pendências continua 
sendo obrigatória, assim 
como a higienização das 
mãos com álcool em gel.

A exceção da presença 
nas salas de aula conti-
nua valendo para jovens 
pertencentes ao grupo 
de risco, com mais de 12 
anos, que não tenham 
completado seu ciclo 
vacinal contra Covid-19, 
gestantes e puérperas 
e menores de 12 anos 
pertencentes ao gru-
po de risco. Estudantes 
com condição de saú-
de de maior fragilidade 

à Covid, mesmo com o 
ciclo vacinal completo, 
deve comprovar com 
prescrição médica para 
permanecer em ativida-
des remotas. Segundo a 
Secretaria de Estado da 
Educação, as decisões 
foram tomadas de for-
ma gradual e aprovadas 
pelo comitê científico do 
governo estadual.

“A partir deste dia 3, es-
tamos voltando com as 
aulas 100% presenciais e 
obrigatórias e com o fim 
do distanciamento. Faz 
todo o sentido seguir-
mos esses passos. Com 
o avanço da cobertura 
vacinal, os indicadores 
epidemiológicos sobre a 
Covid-19 mostram sig-
nificativa melhora no 
combate a essa doença”, 
disse o secretário esta-
dual da Educação de SP 
Rossieli Soares, por meio 
da assessoria de impren-
sa da pasta.

                           | FOLHAPRESS
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Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

LIBERADO | Roni, recuperado de entorse no joelho, treinou com o grupo ontem, no CT

Rubens Chiri/saopaulonet

TEMPORADA | Léo é o 2º jogador com mais partidas

Thomaz Marostegan/Guarani

EM CASA | Jogadores treinaram no Brinco nesta terça

Time, que venceu a Chapecoense na segunda, treinou com a presença de Roni, recuperado de entorse no joelho

Corinthians se reapresenta após vitória
BRASILEIRO

O elenco do Corin-
thians se reapresentou 
no CT Dr. Joaquim Gra-
va nesta terça-feira (2) 
após a vitória sobre a 
Chapecoense, por 1 a 0, 
na Neo Química Arena. 
Os atletas que jogaram 
por mais de 45 minu-
tos em Itaquera fizeram 
trabalho regenerativo 
na fisioterapia, enquan-
to os demais treinaram 
no gramado sob o co-
mando de Sylvinho. Já 
os goleiros trabalharam 
exclusivamente com os 
preparadores.

Após o aquecimento, o 
técnico comandou uma 
atividade em campo re-
duzido, visando aprimo-
rar a posse de bola. Por 
fim, ele dividiu os joga-
dores em quatro grupos 
e coordenou minijogos, 
com o objetivo de acer-
tar pequenos gols.

O meia Roni já se re-
cuperou de entorse no 
joelho e foi liberado. Já 
Lucas Piton, que sentiu 
desconforto na coxa, ini-
ciou o período de tran-
sição. Pela ausência do 

lateral-esquerdo, Regi-
naldo, do sub-20, treinou 
com o grupo principal.

Sexto colocado do Bra-
sileirão, o Corinthians 
volta a campo no sába-
do (6), às 17h, quando 
recebe o Fortaleza na 
Neo Química Arena. A 
partida é válida pela 30ª 
rodada do campeonato.

Nas redes sociais, #Fo-
raSylvinho ficou nova-
mente entre as mais co-

mentadas. Corintianos 
voltam a reclamar do 
trabalho do técnico após 
a vitória suada diante da 
Chapecoense.

Com o resultado, o Co-
rinthians vai a 44 pontos 
sobe uma posição na 
tabela, ultrapassa o In-
ternacional (que perdeu 
para o São Paulo) e fica 
em sexto lugar, posição 
que lhe daria direito a 
uma vaga na fase preli-
minar da Copa Liberta-
dores do ano que vem.

Se o retrospecto re-
cente dentro de casa é 
bom, no geral a equipe 
do técnico Sylvinho vem 
oscilando.

Nos últimos cinco jo-
gos pelo Brasileiro, fo-
ram duas derrotas, um 
empate e duas vitória.

A instabilidade tem 
aumentado a pressão 
contra o treinador, que 
já viu, inclusive, parte da 
torcida corintiana pedir 
a sua demissão.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

SÃO PAULO

Léo deixa dúvidas para Ceni

 A volta de Arboleda 
da seleção do Equador 
trouxe uma dúvida para 
Rogério Ceni. Com três 
zagueiros titulares à dis-
posição, ele tinha que 
escolher apenas dois 
para o esquema 4-4-2 
que vinha usando em 
sua volta ao São Paulo. 
Sobrou para Léo. O jo-

gador de 25 anos ficou 
no banco contra o Red 
Bull Bragantino, que 
teve Miranda e Arboleda 
como titulares.

Para o duelo diante 
do Inter, Ceni decidiu 
voltar com o esquema 
com três zagueiros que 
foi muito utilizado na 
época de Hernán Cres-
po. Com o argentino, 
os mesmos três joga-
dores eram os titulares 
da defesa. Ao longo da 
temporada, Arboleda 
e Miranda chegaram a 
desfalcar o time por le-

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

sões, mas Léo resistiu. O 
único momento em que 
ele não esteve disponí-
vel -exceto por suspen-
são- foi por causa de um 
desconforto na coxa que 
o tirou do jogo contra o 
Ceará, em junho.

O trio de defesa deu 
sustentação para as su-
bidas dos laterais no 
domingo. Reinaldo se 
destacou dando a as-
sistência para o gol de 

Gabriel Sara. Atrás, Léo 
era o responsável por 
cobrir as costas do late-
ral-esquerdo. Na cons-
trução das jogadas, o 
zagueiro ainda ajudou 
com passes em profun-
didade, que quebravam 
as linhas defensivas do 
Internacional.

Em entrevista coletiva 
depois da partida, Ro-
gério Ceni explicou a es-
calação de Léo dizendo 

NO FERIADO

Guarani treina e 
aprimora jogadas

O feriado desta terça-
-feira (2) foi de trabalho 
para o elenco do Gua-
rani, que treinou pela 
manhã e deu sequência 
à preparação para a par-
tida contra o Vasco pela 
33ª rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro.

A atividade realizada no 
Estádio Brinco de Ouro 
foi dividida em três eta-
pas. Na primeira, o grupo 
foi dividido para um mo-
vimentação que priorizou 
a manutenção da posse 
de bola em campo redu-
zido. No espaço curto, o 
time com a posse tinha 

que trocar passes sem ser 
desarmado.

Depois, o técnico Da-
niel Paulista e sua comis-
são técnica comandaram 
mais um trabalho tático 
focado no posicionado e 
com observações e cor-
reções. Por fim, alguns 
atletas ainda realizaram 
um complemento com 
conclusões a gol.

Hoje, o Bugre faz a úl-
tima atividade antes do 
jogo. A partida contra 
o Vasco acontece nesta 
quinta-feira (4), às 19h, 
no Estádio Brinco de 
Ouro. O Guarani ocupa 
atualmente a sexta po-
sição, com 49 pontos e a 
três do G4.

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

Equipe enfrenta 
o Fortaleza, 

sábado (6), às 17h, na 
Neo Química Arena

que precisava aumentar 
a altura do time para 
conter a bola parada do 
Internacional. O zaguei-
ro tem 1,83m.

“O Léo vem treinando 
muito bem, me corta o 
coração deixá-lo fora. 
Eu não tenho Calleri na 
frente e tenho que jogar 
com o Rigoni, que não 
tem bola aérea. Eu pre-
cisava levantar um pou-
co a altura do time. Com 
a ausência do Calleri, eu 
precisava de um jogador 
na bola aérea e o Léo era 
a melhor opção que nós 
tínhamos na bola aé-
rea”, disse.

A boa atuação cria 
uma dúvida para Ceni 
para o duelo contra o 
Bahia, no próximo do-
mingo (7). Léo é o se-
gundo jogador do São 
Paulo com mais par-
tidas na temporada: 
50 jogos. Ele fica atrás 
apenas do goleiro Tia-
go Volpi, que entrou em 
campo 55 vezes.

O São Paulo voltou a 
treinar na tarde desta 
segunda-feira (2), no CT 
da Barra Funda. A equi-
pe fará cinco atividades 
antes da viagem para 
Salvador na tarde deste 
sábado (6). O duelo con-
tra o Bahia será às 18h15 
(de Brasília).

Boa atuação de 
jogador cria dúvida 

para técnico contra o 
Bahia, domingo
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Sábado (30/10)             
17h – Athetico-PR 0 x 1 Santos
19h – Flamengo 1 x 0 Atlético-MG
19h15 – Juventude 0 x 0 Bahia
21h – América 2 x 1 Fortaleza 

Domingo (31/10)
16h –Grêmio 1 x 3 Palmeiras

16h – Ceará 1 x 0 Fluminense
18h15 –São Paulo 1 x 0 Internacional
20h30 – Sport 2 x 0 Atlético-GO

Segunda-feira (1/11)
20h – Cuiabá 1 x 0 RB Bragantino
21h30 – Corinthians 1 x 0 
Chapecoense

• 29ª RODADA

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

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

 
 

Clubes PG J V GP SG
Atlético-MG 59 28 18 44 23
Palmeiras 52 29 16 45 10
Flamengo 50 27 15 50 24
RB Bragantino 49 30 12 47 14
Fortaleza 48 29 14 39 7
Corinthians 44 29 11 31 5
Internacional 41 29 10 37 6
Fluminense 39 29 10 28 -3
América-MG 38 29 9 29 -1
Cuiabá 38 29 8 28 0
Atlético-GO 37 28 9 24 -2
São Paulo 37 29 8 23 -4
Ceará 36 29 7 27 -3
Athletico-PR 35 29 10 34 -5
Santos 35 29 8 26 -8
Bahia 33 29 8 32 -7
Sport 30 30 7 17 -10
Juventude 30 29 6 27 -9
Grêmio 26 27 7 24 -11
Chapecoense 13 29 1 24 -26

Cesar Greco/Palmeiras

ORIGEM | Luiz Adriano ganhou fama pelo Internacional

BRASILEIRO

Santos respira e foge da degola

O Santos viveu em um 
intervalo de quatro dias 
uma reviravolta em seu 
astral. Com duas vitórias 
que o tiraram da zona de 
rebaixamento, o time de 
Vila Belmiro deixou de 
lado o negativismo que o 
levava cada vez mais para 
as últimas colocações e 
passou a enxergar um fu-
turo melhor no Campeo-
nato Brasileiro. Isso tudo, 
porém, acontece pouco 
antes de o Santos iniciar 
a sequência que mais lhe 
causou dor de cabeça no 
primeiro.

Ao bater Fluminense e 
Athletico-PR na semana 
passada, o Santos abriu 
cinco pontos de vanta-
gem sobre os times que 
estão na zona de rebaixa-
mento. Além de escapar 
do perigo de uma que-
da inédita para a Série 
B -pelo menos momen-
taneamente-, o que se 
viu foi foi uma mudança 
completa de comporta-
mento. De um time apá-
tico que havia acabado 
de perder em casa para 
o América-MG, o Santos 
mostrou intensidade e 
vibração para conquis-
tar pela primeira vez no 
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Ivan Storti/Santos FC

RESPIRO | Nesta semana, o time de Fábio Carille conseguiu melhora no retrospecto

Brasileirão duas vitórias 
consecutivas.

Nesta semana, final-
mente o técnico Fábio 
Carille pôde saborear 
uma melhora em seu re-
trospecto. Agora, são três 
vitórias, quatro empates 
e quatro derrotas, o que 
representa 39% de apro-
veitamento dos pontos 
disputados. Para manter 
esse quadro em evolu-
ção, no entanto, o desafio 

é contra alguns dos ad-
versários que já criaram 
problemas ao Santos.

O primeiro deles é o 
Palmeiras, no domin-
go (7), na Vila Belmiro. 
Contra os últimos nove 
adversários no Brasilei-
rão, o Santos só conquis-
tou uma vitória e somou 
sete pontos. 

A sequência final do 
primeiro turno teve um 
aproveitamento de 21,2% 

dos pontos disputados. 
Se repetir os resultados, 
o Santos terá dificulda-
de para alcançar aquele 
que virou seu principal 
objetivo no Brasileirão 
- permanecer na elite. 
Com mais esses hipoté-
ticos sete pontos, o San-
tos chegaria a 42 pontos, 
que não é considerado 
um número seguro para 
quem tem o objetivo de 
fugir do rebaixamento.

PALMEIRAS

 Mesmo longe há mui-
to tempo, Luiz Adriano 
segue sendo persona-
gem que vez por outra 
toma o noticiário dos 
clubes do Rio Grande 
do Sul. Desta vez, o ata-
cante do Palmeiras de 
34 anos foi acusado por 
um torcedor gremista de 
ter provocado a invasão 
de campo e os atos de 
vandalismo que sucede-
ram o jogo do último do-
mingo. E logo ele, que foi 
alvo do Grêmio recente-
mente e por várias vezes.

Luiz Adriano é cria do 
Inter, ainda mantém re-
lação com o clube que 

o projetou e pelo qual 
marcou o gol que levou à 
final do Mundial de Clu-
bes de 2006, que virou 
maior título da história.

O laço se dá pelos fa-
miliares. O principal elo 
é o pai, Adriano Luiz, 
que nunca escondeu a 
torcida pelo Inter. 

Ele era obsessão de Re-
nato Gaúcho. Em 2020, o 
treinador chegou a ligar 
para Luiz Adriano e con-
vidá-lo para defender o 
Grêmio. Não deu certo. 
E no início deste ano, 
depois do Palmeiras 
vencer a Copa do Brasil 
sobre o Tricolor, o téc-
nico voltou carga para 
conseguir trabalhar com 
o comandante de ata-

Jogador foi acusado por gremista de 
ter provocado atos de vandalismo

Luiz Adriano, 
de novo, alvo 
do Grêmio

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

que. “Não foi nem brin-
cadeira... Ano passado 
eu liguei para ele agora 
falei: você não veio, e 
aí?”, contou Portaluppi. 
“É um grande jogador, 

joga em um grande clu-
be, qualquer treinador 
gostaria de trabalhar 
com o Luiz Adriano. Eu 
gostaria muito de traba-
lhar com ele. Mas é algo 

que foge da minha par-
te, é questão financeira 
do Grêmio”, completou 
o treinador.

E não foi somente Re-
nato Gaúcho que tentou 
a chegada dele ao Trico-
lor. Ignorando o históri-
co ligado ao Inter, a ter-
ceira tentativa veio com 
Felipão, que buscou, 
mais uma vez, conven-
cer o atacante a vestir 
azul, branco e preto.

Antes de fechar com 
Borja, por solicitação do 
técnico, o Tricolor ten-
tou a contratação dele 
mais uma vez. Era julho 
deste ano e o time gaú-
cho buscava a chegada 
por empréstimo, que 
acabou não acontecen-
do novamente.

Desta vez, Luiz Adria-
no está do lado oposto. 
Segundo o torcedor que 
se apresentou e admitiu 
ter participado da inva-
são de campo e dos atos 
de vandalismo do último 
domingo - seu nome não 
foi divulgado - o atacan-
te palmeirense provocou 
os gremistas e “chamou 
para briga” no fim do 
jogo. Por isso, todo pro-
blema aconteceu, na 
versão dele.

O Grêmio foi denun-
ciado no STJD e pode 
perder mando de campo 
por até 10 jogos. 

Com gol de Ansu 
Fati, jovem promessa 
e herdeiro da camisa 
10 de Lionel Messi, o 
Barcelona venceu o Dí-
namo de Kiev na quar-
ta rodada da fase de 
grupos da Champions 
League, nesta terça-
-feira (2), e respira na 
competição. O atacan-
te de 19 anos marcou 
o único gol do jogo em 
Kiev, na Ucrânia. Ele 
recebeu cruzamento 
do lateral Mingueza e 
encheu o pé para dar 
para superar o goleiro 
adversário.

Comparado a Messi 
e considerado uma das 
principais apostas para 
suceder o maior ídolo 
do clube, Fati teve no 
mês passado o seu con-
trato renovado com o 
Barcelona até 2027.

O resultado dá tran-
quilidade ao Barça, 
que agora soma 6 pon-
tos e ocupa a segunda 
colocação do grupo E, 
atrás somente do Ba-
yern de Munique.

| FOLHAPRESS

Barcelona vence 
com gol do 
herdeiro de Messi

CHAMPIONS

Blatter e Platini são acusados de 
fraude e podem ficar 5 anos presos
 Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa e Michel Platini, ex-
presidente da Uefa foram acusados na Suíça de fraude 
e outros crimes no caso do pagamento suspeito que os 
baniu do futebol mundial em 2015. O anúncio foi feito 
nesta terça-feira (2) pelo Ministério Público suíço. A 
acusação pode levar a cinco anos de prisão.
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ORÁCULOS |Feira terá a presença de oraculistas de diferentes regiões do país para consulta  de búzios entre outros

Evento multicultural será 
realizado na Estação 
Cultura de CampinasMundo místico

EXPERIÊNCIA

Diferentes olhares da 
cultura brasileira, espe-
cialistas no mundo eso-
térico, místico e holísti-
co, vivências e palestras 
gratuitas, gastronomia, 
atrações artísticas, além 
de uma variedade de 
produtos em um único 
lugar. O Mercado Místi-
co está de volta a Cam-
pinas, após uma pausa 
de quase dois anos, por 
conta da pandemia. O 
evento que ocorre há 
uma década na Avenida 
Paulista, em São Paulo, 
terá sua terceira edição 
na Estação Cultura de 
Campinas nos dias 6 e 
7 de novembro, das 10h 
às 20h, seguindo todos 
os protocolos sanitários. 
A entrada e o estaciona-
mento são gratuitos.  

 No Mercado Místico, 
o público terá a opor-
tunidade de participar 
gratuitamente de pa-
lestras e vivências que 
abordam diversos temas 

como terapias holísticas 
para pets, a vivência xa-
mânica, a saúde sexual 
feminina, o despertar 
da consciência através 
do reiki, Ayauascha e 
medicina da floresta. Os 
visitantes ainda poderão 
realizar gratuitamente 
a limpeza xamânica, - 
uma limpeza feita por 
meio de ervas e orações 
para um reequilíbrio 
energético e participar 
da Oficina de Dança 
Cigana com a professo-
ra Lady Agatha. Outra 
atração tradicional é a 
consulta com mais de 
20 renomados oraculis-
tas vindos de diferen-
tes partes do Brasil, que 
orientam e fazem previ-
sões por meio de leituras 
de tarô, runas, búzios, 
leitura na borra de café, 
quiromancia, baralho ci-
gano, cartomancia, com 
atendimentos ao preço 
de R$ 50,00.

 Para esta terceira edi-
ção, o evento reúne ex-
positores de todo o Bra-
sil, incluindo Campinas 
e região. O público vai 
encontrar produtos que 
agradam aos mais va-
riados gostos e crenças, 

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

Fotos: Divulgação

PREVISÕES | Haverá leitura de cartas ciganas e tarôs , quiromancia e borra de café

Feira Mercado Místico

• Data: 6 e 7 de novembro
• Horário: das 10h às 20h
• Onde: Estação Cultura 
Campinas - Praça Marechal 
Floriano Peixoto s/n, Vila 
• Quanto: Entrada gratuita
• Estacionamento 
Gratuito R. Francisco 
Teodoro, 1.050 - Vila 
Industrial (Campinas)
• Importante: será exigido 
uso obrigatório de máscara

SERVIÇO:

Pessoas de vários 
municípios da 
região visitaram as edições 
anteriores do Mercado 
Místico e já estavam 
aguardando o próximo 
para trazer mais amigos e 
família. Por isso, estamos 
muito felizes em estar de 
volta. Tudo está sendo 
preparado com toda 
segurança, trazendo 
novidades e muitas 
atrações para renovar as 
energias após esse período 
tão difícil que passamos

MÁRCIO ALVAREZ 
idealizador da feira

como mandalas, cristais 
e outras pedras, filtro dos 
sonhos, sino dos ventos, 
incensos, velas, pên-
dulos, luminárias, tarô, 
baralhos, relicários, ora-
tórios, livros, acessórios 
turcos, argila medicinal, 
roupas típicas, além de 
muitos outros itens. 

 As diferentes culturas 
serão homenageadas no 
palco do evento e o pú-
blico poderá acompa-
nhar, ao longo dos dois 
dias, apresentações de 
danças cigana, dança do 
ventre, dança afro-brasi-
leira, tribal fusion, entre 
outras. 

O idealizador do Mer-
cado Místico, o publi-
citário Márcio Carneiro 
Alvarez, destaca que 
Campinas já se tornou 
um ponto de referên-
cia do evento e o públi-
co estava esperando a 
realização de uma nova 
edição, adiada por conta 
da pandemia. “Pessoas 
de vários municípios 
da região visitaram as 
edições anteriores do 
Mercado Místico e já 
estavam aguardando 
o próximo para trazer 
mais amigos e família. 
Por isso, estamos muito 
felizes em estar de volta. 
Tudo está sendo prepa-
rado com toda seguran-
ça, trazendo novidades 
e muitas atrações para 
renovar as energias após 
esse período tão difícil 
que passamos”, diz Már-
cio revelando que toda a 
equipe também está na 
expectativa para a nova 
edição.

Para realização do 
evento, informa a orga-
nização, serão seguidos 
os protocolos de con-
trole exigidos pela Pre-
feitura Municipal para 
contenção da Covid-19, 
sendo principalmente a 
exigência do uso de más-
cara, disponibilidade de 
totens com álcool em 
gel, controle de entrada, 
entre outros.

Feira terá palestras, 
terapias,  danças, 

gastronomia e venda 
de produtos
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TV Tudo

Estreia marcada
Produzido pela Endemol 

Shine, o novo programa de 
Sabrina Sato na Record, com 
participação de Nath Finan-
ças, “Gincana da Grana – 
Mercado Pago”, tem estreia 
marcada para este próximo 
sábado, após “A Fazenda”.

O formato busca ensinar 
os brasileiros a lidar melhor 
com o dinheiro e a conquis-
tar a saúde financeira. Na 
primeira temporada, esta-
rão Adriana Bombom, Laura 
Keller, Negão da BL e o joga-
dor Richarlyson.

Situação de 
momento

Caio Coppolla foi contra-
tado pela TV Jovem Pan 
News.

Aliás, muita coisa já esta-
va encaminhada antes mes-
mo de ser comunicada a sua 
saída da CNN Brasil.

Por outra
A TV Jovem Pan também 

tem uma conversa bem en-
caminhada com Alexandre 
Garcia. Só que não está sa-
cramentado ainda.

Se tudo correr como se 
espera, será para a apresen-
tação de um programa se-
manal, às sextas-feiras.

Confirmando
Em um encontro, na tarde 

desta quarta-feira, com to-
dos os seus diretores e prin-
cipais executivos, Amilcare 
Dallevo irá anunciar Juliana 
Algañaraz como nova res-
ponsável pelo Artístico da 
Rede TV!.

Profissional do mercado, 
conhecida pelo trabalho de-
senvolvido na Endemol.

Aniversário
O Grupo Porta dos Fun-

dos, liderado por Fábio Por-
chat, Antonio Tabet e com-
panhia, completa 10 anos de 
atividades em 2022.

Toda uma programação 
já começa a ser armada des-
de já.

Humor
Dudu Azevedo, intérprete 

de “Jesus” em produções da 
Record, gravou uma partici-
pação especial na nova tem-
porada do “Vai Que Cola”.

O episódio ainda não tem 
data de exibição.      

Pantanal
O “Câmera Record” pre-

para uma reportagem espe-

cial na região do Pantanal.
No domingo, o repórter 

Rogério Guimarães viajou 
para a região acompanhado 
do repórter cinematográfico 
Gilson Fredy e do repórter de 
investigação e pauta Tarcísio 
Badaró. O trabalho deve du-
rar 10 dias.

 No passado
Silvio Santos tinha man-

dado reservar estúdio para 
as suas gravações, hoje, 
quarta, e na sexta feira.

Verbo no tempo correto: 
tinha. Já mandou cancelar. 
Patrícia Abravanel vai conti-
nuar no posto.

De novo
Mesmo com os devidos 

despistes de ambas as par-
tes, tem um zum-zum forte 
sobre a Band vir a transmi-
tir a série B do campeonato 
brasileiro no ano que vem.

A Globo já foi procurada. 
Um jogo por rodada, aos sá-
bados.

Bate – Rebate
· Karine Alves ganha es-

paço no esporte da Globo. 
Merece. É competente...

· ... A partir de domingo, 
ela estará no time fixo de 
apresentadores do “Esporte 
Espetacular”...

· ...Já Thiago Oliveira, vai 
para o “Fantástico”.

· Bruna Linzmeyer encer-
rou participação na primeira 
fase do remake de “Panta-
nal”, nos trabalhos do Mato 
Grosso do Sul...

· ... Madeleine, sua perso-
nagem, foi vivida por Ingra 
Lyberato na Manchete...

· ...  As externas na região 
Centro Oeste devemseguir 
até dezembro.

· Luciano Quirino também 
entra em “Além da Ilusão”, a 
próxima das seis na Globo.

· Emilio Orciollo Netto fi-
nalizou a gravação do áudio 
book do livro “Frankenstein”, 
de Marty Shelley, interpre-
tando Victor Frankenstein.

· Diante de tantos aconte-
cimentos, a expectativa na 
Record é da roça mais dispu-
tada dos últimos tempos.

· William Bonner volta à 
bancada do “JN” no próximo 
dia 17.

· Dia 29 de dezembro, às 
22h45, dentro da sua pro-
gramação de fim de ano, a 
Record vai exibir o especial 
“Hollywood Squares”...

· ... É o clássico jogo da 
velha, também conhecido 
como “Paredão dos Famo-
sos”.

C´est fini
Claudia Raia e Jarbas Ho-

mem de Mello ficam em São 
Paulo, no Procópio Ferreira, 
até o fim de novembro com 
a comédia musical “Conser-
to Para Dois”. Como passo 
seguinte, uma turnê pelas 
principais cidades do País. 
Por causa do teatro, Cláudia 
não pode se comprometer 
com as novelas e tem feito 
apenas o júri do “Show dos 
Famosos”.   

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Nova casa
Após uma sequência de trabalhos na Globo entre 2015 

e 2018, incluindo três novelas das nove, Arianne Botelho 
assinou com a Record.

E também para viver um dos principais papéis de 
“Reis”, em 2022. 

Carlo Locatelli)

Arianne Botelho

HISTÓRIA

Protagonizado por Seu 
Jorge, o filme “Marighel-
la” será lançado nesta 
quinta-feira (4) nos ci-
nemas de todo o país.  
Com direção de Wagner 
Moura, a produção re-
trata a história de Carlos 
Marighella, um dos prin-
cipais opositores da di-
tadura militar no Brasil. 
Guerrilheiro, ele foi o res-
ponsável por liderar um 
dos maiores movimentos 
de resistência contra os 
ditadores, até ser assas-
sinado em 1969, durante 
uma emboscada feita por 
policiais. 

Originalmente, a previ-
são era que o filme che-
gasse ao público há dois 
anos, mas a pandemia e 
um imbróglio envolven-
do a Ancine, a Agência 
Nacional do Cinema, 
impossibilitaram o lan-
çamento em ao menos 
duas ocasiões anteriores. 
Segundo Moura, “Ma-
righella” foi censurado 
pelo órgão por ser uma 
biografia de Carlos Ma-
righella, guerrilheiro co-
munista que lutou contra 
a ditadura militar.

Com Seu Jorge na pele 

História de um dos principais oposicionistas da ditadura 
será lançada nesta quinta, dois anos depois do previsto

Após polêmicas, o 
filme ‘Marighella’ 
chega aos cinemas

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação

FILME | Seu Jorge, no papel de Marighella e Wagner Moura

do guerrilheiro e escri-
tor, “Marighella” também 
tem Bruno Gagliasso, 
Adriana Esteves e Hum-
berto Carrão no elenco 
e foi exibido no Festival 
de Berlim de 2019, onde 
foi aplaudido. Nem assim 
ganhou força para chegar 
logo às salas brasileiras.

O principal feito do fil-
me é provavelmente o de 
pôr em primeiro plano 
a negritude do político, 
num gesto explícito de 
propor um retrato não 
hegemônico da militân-
cia contra a ditadura. Di-
ferentemente de outras 
narrativas audiovisuais 
que recriam o período, 
em geral protagonizadas 

por estudantes brancos 
de classe média ou alta, 
“Marighella” traz à tona a 
diversidade dos militan-
tes da Ação Libertadora 
Nacional, movimento 
integrado por mulheres 
e homens, jovens e não 
tão jovens, estudantes e 
operários, brancos e pre-
tos, sudestinos e nordes-
tinos, solteiros e pais de 
família.

Sua estreia, no mês da 
Consciência Negra -mais 
precisamente neste 4 de 
novembro, dia em que 
Marighella morreu-, con-
tribui para preencher 
lacunas de uma história 
com enormes repercus-
sões no presente.
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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  
Dificuldades e facilida-
des se misturam em 
todo relacionamento, 

não poderia ser diferente, dado que 
os participantes são seres humanos, 
sempre complicados e incoerentes 
em tudo. Aceite e trabalhe a favor 
de tudo.

TOURO | 21/4 a 20/5 
O cenário é cheio de 
potencialidades, mas de 
perigos também, porque 

nada está em seu lugar devido, tudo 
se espalha e mistura com adversida-
des. É um momento bastante tenso, 
porém, muito criativo também. Você 
escolhe.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Arriscar tudo por um 
momento de diversão, 
quantas vezes a alma 

se sente tentada a isso? Só que nem 
sempre se atreve a tanto! É um dilema 
difícil de resolver esse, se ater ao que 
seja adequado, ou pisar na jaca?
 

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
A desconfiança corrói 
os relacionamentos que, 
justamente, deveriam 

ser preservados dessa. Porém, a 
corrosiva desconfiança, quando 
ingressa na alma, é muito difícil de ser 
exorcizada. Administre com sabedoria.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Há assuntos que dá 
medo tocar, mas que 
tampouco poderiam ser 

protelados indefinidamente. Use toda 
sua sensibilidade para avaliar cada 
caso, sem cair na tentação de agir 
precipitadamente, porque isso seria 
um erro.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Defenda seus interes-
ses, mesmo que isso 
seja controvertido e 

você receba críticas por fazer o que, 
para sua alma, não seria nada além 
do natural. Defenda seus interesses, 
porque as outras pessoas fazem o 
mesmo.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Faça seu melhor, mas, 
definitivamente, não es-
pere aplausos por isso, 

muito pelo contrário até. Talvez seja 
esta uma chance de você conhecer 
melhor as pessoas com que mantém 
relacionamentos cotidianos. Caem 
máscaras. 

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Entre o abismo e a glória, 
sua alma anda pela 

corda bamba, tudo é arriscado, tudo 
é magnífico. Este é o momento em 
que você precisa se conter para não 
perder esse delicado equilíbrio, tão 
difícil de ser obtido.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
O cenário está cheio de 
pessoas com o humor 

alterado, e não no bom sentido da 
palavra. Tenha em mente que, para 
elas, a pessoa alterada é você, e não 
elas, e que é assim que começam as 
brigas irracionais. 

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Nem tudo é desafio que 
sua alma deva enfrentar, 

às vezes o cenário se apresenta tão 
arriscado que o melhor a fazer é enfiar 
a viola no saco e aguardar por um 
momento mais tranquilo, para retomar 
as atividades.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Se houvesse raciona-
lidade, as pessoas se 
entenderiam muito bem 

entre si, e o nível de conflito diminuiria 
radicalmente. Porém, lado a lado da 
racionalidade estão as crenças, e em 
torno dessas não há entendimento.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Usar a força é tentador, 
mas não seria o melhor 
agora. Por enquanto, 

valerá a pena uma demora do que usar 
sua força de vontade para que tudo 
aconteça de acordo com seus planos. 
Mudar de planos seria mais sábio.

oscar@quiroga.net
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