
Cidades vizinhas registram, juntas, um novo veículo emplacado por hora em 2021, segundo Detran.SP P4

Frota avança em Americana e SB, 
apesar das restrições da pandemia

Em clima
de Natal

Tivoli Shopping inaugura 
hoje a decoração natalina, 
com a volta do Papai Noel
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   TRAGÉDIA | Avião em que estava Marília Mendonça caiu em Piedade de Caratinga (MG) e matou cinco 

Acidente aéreo 
silencia uma das 
grandes vozes do país

Tudo sobre a queda do 
avião que matou cinco
pessoas em Minas Gerais, 
entre elas a “Rainha da 
Sofrência”, uma das 
grandes vozes da  música 
sertaneja na atualidade

Brasil + Mundo 09

Polícia recupera
carreta roubada
com carga de 
R$ 507,5 mil

Cidades06

Cidades05

Edson Eduardo Pramparo 
deixa o comando da Fusa-
me (Fundação de Saúde de 
Americana), que agora é as-
sumida por Lilian Franco de 
Godoi dos Santos, assesso-
ra na Secretaria de Saúde. 

Fusame já
tem definida
nova direção

Marília 
Mendonça

Marília Mendonça, em 
show em SP em 2018

22 de julho de 1995

05 de novembro de 2021
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As emendas de 
relator constituem 
o mais promíscuo 
instrumento de 
barganha política
GIL CASTELLO BRANCO 
Secretário-geral da ONG 
Contas Abertas, ao criticar a 
liberação de emendas
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Ana Maria Magalhães da Silva
Faleceu ontem, aos 64 anos. Era viúva de José Raimundo da Silva, 

deixando as filhas: Maria Cristina e Maria Aparecida. Será sepultada 
hoje, 10h, no Cemitério da Paz. (Funerária Araújo-Orsola)

FAZENDO A DIFERENÇA |  Em Sumaré, o projeto “Mãos de Fada”, do Fundo Social 
junto a Melhor Idade, seleciona brinquedos doados pela população,  os limpa, 
conserta e adiciona adereços, para distribuição a crianças carentes.

IMAGEM DO DIA

Precatórios Estamos fadados ao 
esquecimento

O Brasil, sabemos hoje, 
foi “descoberto” por um 
acidente. O alvo de Cabral 
era outro lugar. Acabou 
descobrindo novas terras 
sem querer. 308 anos de-
pois de Cabral, ou seja, em 
1808, chegou a coroa por-
tuguesa em terras brasilei-
ras. Sabemos também que 
a chegada de Dom João 
VI não foi algo planejado. 
Saiu às pressas de Portu-
gal fugindo das forças de 
Napoleão. De lá para cá, 
nosso país não tem dado 
exemplo de bom plane-
jamento. Somos o país 
de um futuro que nunca 
chega. A transição de Mo-
narquia para República foi 
fruto de um golpe militar.

Assim, desde a chegada 
desorganizada de nossos 
primeiros colonizadores, 
o estado brasileiro sempre 
mostrou sua falta de pla-
nejamento. A desorganiza-

Ledo engano de quem 
se acha a última bola-
cha do pacote, o melhor 
de todos. O best the best. 
Ninguém é para sempre, 
a não ser Deus. Jesus. 
Outros sempre lembra-
dos e reverenciados são 
Paulo, Pedro, os apósto-
los. Os que vieram antes 
e continuam entre nós.

Alguns são só lem-
branças, mas os mais de 
7 bilhões, 903 milhões 
de pessoas que passarão 
desta para melhor como 
dizem, um dia não serão 
mais lembrados.

A não ser um ou outro 
ser humano extraordiná-
rio que deixou um legado 
escrito, registrado, que 
fez algo pelo próximo.

Veja Mahatma Gandhi, 
69 anos de vida. Um ad-
vogado que lutou pela 
liberdade de seu povo. 
Resignou, sofreu, mas 
passou. Hoje alguns ra-
ros momentos dele são 
citados. Muitos pensa-
dores, escritores, polí-
ticos preferem elogiar e 
bradar glórias aos tiranos 
e seus feitos atrozes, a ci-
tar passagens de lutas e 
vitórias dos puros.

Olhe o exemplo do 
pastor Martin Luther 
King Jr., 39 anos. Suas pa-
lavras são citadas como 
luta e resignação. Muitos 
se lembram de algumas 
frases deles, um discurso, 
um momento. Outros, 
sequer sabem quem foi.

Somos assim. Mo-
mentos. Frases curtas, 
instantes, segundos ou 
centésimos.

Independência ou 
Morte! Rápido demais. 
Mas apenas citação. 
Quem disse? Por que dis-
se? Não interessa.

AILTON GONÇALVES DIAS FILHO
GREGÓRIO JOSÉPASTOR PRESBITERIANO
JORNALISTA, RADIALISTA
E FILÓSOFO

ção financeira é a que está 
sempre em maior evidên-
cia. Nesta semana, a Câ-
mara Federal votou a PEC 
23/2021, que, entre outras 
coisas, fura o teto de gas-
tos do Governo Federal. A 
justificativa era arrumar 
dinheiro para financiar o 
Bolsa Família, rebatizado 
de Auxílio Brasil.

Pois bem, a saída orça-
mentária proposta na PEC 
foi estender o prazo de 

pagamentos dos precató-
rios. Precatório, do latim 
“precatoriu”, usado como 
adjetivo ou substantivo, 
dependendo do caso. Para 
nossos leitores, é uma es-
pécie de documento expe-
dido pelo Poder Judiciário, 
após o trânsito em julgado, 
determinando que o Po-
der Público pague ao cida-
dão determinada quantia 
resultante da condenação.

O problema começa a 
surgir porque toda a ver-

ba dos entes federativos é 
regida por uma previsão 
orçamentária. O objetivo, 
pelo menos na teoria, é 
para que o Poder Público 
possa se organizar melhor 
e demonstrar de onde 
serão retirados, na peça 
orçamentária, os valores 
para a quitação de suas 
dívidas. Assim, sempre 
que alguém aciona judi-
cialmente os entes federa-
tivos e ganha a causa, ele, 
antes de receber a quantia 
correspondente, recebe 
uma espécie de título, 
com um compromisso do 
referido Poder Público de 
efetuar o pagamento, no 
ano subsequente, o valor 
devido. O Poder Público é 
célere para receber. Não o 
é para pagar. Com a apro-
vação da PEC, o prazo 
para pagamentos de pre-
catórios será expandido. 
Haja paciência!

Em nosso município, a 
Secretaria da Fazenda é 
obrigada a reservar uma 
certa quantia na peça or-
çamentária para o devido 
pagamento de precatórios. 
A quantia é enorme. A dí-
vida é interminável. Quase 
eterna... Resultado da falta 
de organização que vem 
desde Cabral. É isto.

Com a PEC, o prazo 
para pagamentos 
de precatórios será 

expandido

Não devemos deixar 
que isso nos abale. Faça-
mos a diferença na vida 
de alguém. Esqueçamos 
a vontade de querer 
agradar todos, o tempo 
todo. Façamos por uma 
apenas e já terá valido a 
penas.

Ame, mas não se es-
conda nesse amor.

A chama um dia irá se 
apagar. Somos granadas 
prontas a explodir e dei-
xar um vazio na vida das 
pessoas. Mas, a verdade 
é que não somos eternos 
neste corpo. Que nossos 
bons momentos sejam 
lembrados por certo 
tempo. Já valerá a pena.

Isso encerra tudo. Qual 
é o nosso propósito de 
vida. Ser presença posi-
tiva para o outro. Essa é 
a nossa missão. Focar no 
outro e não em nós.

Deus sabe que sere-
mos esquecidos. Isso faz 
parte da humanidade.

Hoje, dizemos que não 
iremos esquecer, que so-
freremos com a partida a 
ausência, que a vida irá 
parar e, no fundo, sabe-
mos que é mentira, ire-
mos sobreviver sim, mas 
de uma outra maneira, 
com outra pessoa, com 
outros amigos. Iremos 
nos adaptar, nos virar.

Então, temos que ser 
o que somos agora. Não 
pense que Deus escolhe 
uns e outros não.

Não importa. Essa é a 
vida, essa é a realidade.

Não podemos recupe-
rar o ontem, mas deve-
mos construir um ama-
nhã melhor. E o depois 
de amanha melhor, até 
que, um dia, seremos 
apenas lembrança ou, 
esquecidos! Aprovei-
te seus momentos, não 
tema os erros e as que-
das. Elas fazem parte do 
aprendizado. Viva a sua 
vida, no seu tempo!

Quando você for, fa-
larão de você por sema-
nas, depois em meses, 
em anos e, ... depois.... 
bom... de vez em quando 
te citarão. Mas isso é da 
vida!
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ATUALIZAÇÃO VACINAL

Americana promove
multivacinação hoje

A Secretaria de Saúde 
de Americana vai pro-
mover neste sábado (6) 
uma ação de reforço para 
a campanha de multiva-
cinação voltada aos re-
cém-nascidos, crianças 
e adolescentes de até 14 
anos, 11 meses e 29 dias.

As vacinas serão apli-
cadas nas unidades 
básicas dos bairros Par-
que da Liberdade e Vila 
Gallo, além do assenta-
mento Milton Santos, na 
região do pós-represa. A 
vacinação acontece das 
8h às 15h.

Desde o início da cam-
panha, que foi prorroga-
da até o próximo dia 30 
de novembro em todo 
país, o objetivo é atuali-
zar a carteira de vacina-
ção e ampliar a cobertura 
vacinal, com a aplicação 
de vacinas faltantes ou 
que estejam atrasadas.

 Dentre as quase 20 
diferentes vacinas ofe-
recidas estão a BCG (tu-
berculose), Hepatite B, 
Meningocócica C (me-
ningite tipo C), Pentava-
lente (tétano, hepatite 
B, coqueluche, difteria 
e haemophilus influen-
zae), Pneumocócica 10 
(doenças causadas por 
pneumococos), Polio-
mielite (paralisia infan-
til), Rotavírus, Hepatite 
A, Tríplice Viral (saram-
po, caxumba e rubéola), 
Men ACWY (meningite 
sorotipos A, C, W e Y), 
HPV, Varicela (catapora) 
e Febre Amarela.

 A Vigilância Epide-
miológica do município 
pede para que os pais 
ou responsáveis levem 
a carteira de vacinação, 
documentos pessoais e 
um comprovante de en-
dereço.               | DA REDAÇÃO

AMERICANA

Bairros e condomínios
sem água amanhã

Ao menos seis bairros 
e dois condomínios de 
Americana devem sofrer 
oscilações no abasteci-
mento de água no próxi-
mo domingo (7). O DAE 
(Departamento de Água 
e Esgoto) de Americana 
informou nesta sexta-
-feira (5) que vai trocar 
dois registros de água, 
em um serviço de ma-
nutenção para melhorar 
o serviço.

Para a troca, será ne-
cessário esvaziar o re-
servatório da ETA (Es-
tação de Tratamento de 
Água), que abastece os 
bairros Jaguari, Nova 
Carioba, Cariobinha, 
São Manoel, Jardim 
Santana e Werner Plaas, 
além dos condomínios 
Ipês Amarelos e Pau 
Brasil.

Segundo informou a 
autarquia, os trabalhos 
terão início às 7h e a pre-

visão de término é para 
as 17h do mesmo dia.

“Se você reside em um 
desses bairros, redobre 
a atenção para o uso 
consciente e economize 
água”, informou a pre-
feitura em nota.

                                      | DA REDAÇÃO

DAE | Obra neste domingo 

HORTOLÂNDIA

Escolas já recebem 
novos computadores

A Prefeitura de Hortolân-
dia iniciou na quarta-feira 
(3) a entrega de novos com-
putadores para as escolas 
da rede municipal. A distri-
buição de 59 novos apare-
lhos beneficiará 26 mil alu-
nos das unidades escolares, 
num momento de retorno 
presencial, em que as aulas 
serão retomadas para 100% 
dos estudantes a partir da 
próxima segunda-feira (8).

A iniciativa é da Secreta-
ria de Educação, Ciência e 
Tecnologia, que informou 
ter investido R$ 379.648,00 
na compra dos equipa-
mentos.

Cada unidade escolar 
receberá um dispositi-
vo completo em formato 
desktop, com monitor, te-
clado, mouse pad e CPU 
(Unidade Central de Pro-
cessamento) da marca Dell.

De acordo com a Secre-
taria de Educação, Ciência 
e Tecnologia, o novo com-

putador vai compor a es-
trutura de equipamentos 
já existente atualmente, 
auxiliando na rotina admi-
nistrativa das unidades, as-
sim como também no pla-
nejamento das atividades 
escolares.

A previsão é que até o 
final da próxima semana 
todas as 59 escolas da rede 
municipal tenham recebi-
do os dispositivos.

A diretora da Emei (Esco-
la Municipal de Educação 
Infantil) Res. Jd. São Se-
bastião II, Lia Carolina de 
Oliveira Barbosa, recebeu 
o equipamento na escola. 
Para ela, a aquisição é mais 
que bem-vinda. “É uma 
ação muito importante 
para a escola, este equipa-
mento é importante para o 
trabalho pedagógico, pois 
favorece a pesquisa e am-
plia as possibilidades de 
atuação dos educadores”, 
avaliou.                   | DA REDAÇÃO

AMERICANA

Projeto de clínica-escola para 
transtorno autista ganha apoio

O vereador Leco Soares 
(Podemos) reuniu-se nesta 
sexta-feira (5) com o prefei-
to de Americana, Chico Sar-
delli (PV), e o vice-prefeito 
Odir Demarchi (PL), para 
apresentar o projeto de 
construção da clínica-esco-
la destinada ao tratamento 
de pessoas com transtorno 
do espectro autista (TEA). 
A proposta é de que o espa-
ço construído seja em uma 
área pública na Rua Guaru-
já, no Parque Novo Mundo.

Na próxima semana, o 

vereador informou que irá 
a Brasília (DF) para apre-
sentar o projeto à depu-
tada federal Renata Abreu 
(Podemos-SP), com quem 
busca por recursos. “Desde 
o início do mandato, temos 
trabalhado para melhorar a 
qualidade de vida dos por-
tadores do transtorno do 
espectro do autismo. Ali-
nhamos com a administra-
ção municipal a possibili-
dade da cessão de uma área 
para a construção da clíni-
ca-escola. Paralelamente, 

a deputada Renata Abreu 
se comprometeu a buscar 
verbas federais para a obra” 
disse o vereador, que obte-
ve apoio da administração 
ao projeto.

“A educação para autis-
tas é uma bandeira impor-
tante da nossa secretaria e 
estamos empenhados, sem 
abrir mão das boas expe-
riências que já tivemos na 
rede, no avanço do projeto”, 
destacou o secretário de 
Educação, Vinicius Ghizini.

                                      | DA REDAÇÃO

Terreno de 4 mil metros quadrados na Avenida João Pessoa será sede da corporação; obra é prevista para 2022

N.O. define área para os Bombeiros
SEGURANÇA

Um mês após apresen-
tar duas opções ao tenente 
coronel Harley Washington 
Ferreira, comandante do 
16º Grupamento de Bom-
beiros do Interior, o prefei-
to de Nova Odessa, Cláudio 
Schooder, o Leitinho (PSD), 
anunciou nesta sexta-feira 
a área escolhida pela cor-
poração estadual para a 
instalação da nova base dos 
Bombeiros na cidade. Tra-
ta-se de um terreno muni-

cipal na Avenida João Pes-
soa, no Bosque dos Cedros, 
próximo ao cruzamento 
com a Avenida Ampélio 
Gazzetta.

Detalhes da parceria, 
bem como a confirmação 
da área definida, foram de-
batidos na quinta-feira (4), 
em reunião no Gabinete, 
com a presença do prefeito, 
do capitão dos Bombeiros, 
Bruno César Penna Gob-
bo, do chefe municipal de 
Segurança, coronel Carlos 
Fanti, da secretária muni-
cipal de Obras, Miriam Lara 

Netto. O vereador Professor 
Antonio (MDB) atua na via-
bilização da parceria.

Segundo o vereador, 
após vistoria ontem no lo-
cal, a previsão da corpora-
ção é que, finalizando toda 
a parte de análise estrutural 
e avalição de documen-
tos legais, as obras sejam 
iniciadas no primeiro tri-
mestre de 2022 e a unidade 
seja inaugurada ainda no 
primeiro semestre do pró-
ximo ano.

A área escolhida tem cer-
ca de 4 mil metros quadra-

dos no total e deve abrigar, 
além da base do Corpo de 
Bombeiros, a Defesa Civil 
e a Guarda Civil Municipal, 
que hoje está em um imó-
vel alugado pela prefeitura.

Definida a área, a prefei-
tura vai proceder agora as 
análises jurídicas para sua 
cessão à corporação, bem 
como para finalizar o pro-
jeto técnico para a eventual 
licitação da obra e buscar 
recursos para financiá-la. 

Nova Odessa tem atual-
mente um grupo de bom-
beiros voluntários.

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

Divulgação

ÁREA | Definição ocorreu em reunião com prefeito Leitinho

EDUCAÇÃO

Nova Odessa retoma aulas 100% 
presenciais na rede municipal

O retorno total das aulas 
presenciais na rede mu-
nicipal de ensino de Nova 
Odessa acontece a partir 
desta segunda-feira (8). O 
anúncio foi feito ontem 
pela prefeitura.

A retomada das aulas to-
talmente presenciais diá-
rias, no entanto, vai seguir 
um cronograma que foi di-
vidido em duas etapas, de 
acordo com as avaliações 
da Secretaria de Educação.

Assim, alunos das fases 

1 e 2 da Educação Infantil 
com 4 horas diárias de au-
las (nos períodos a manhã 
ou tarde), bem como alu-
nos matriculados nos 4º e 
5º anos do Ensino Funda-
mental 1 (nos períodos da 
manhã, tarde e integral), 
terão 100% de presença 
diária, de acordo com seus 
horários normais. 

Já as turmas do 1º, 2º e 
3º ano do Ensino Funda-
mental 1 permanecerão 
ainda em sistema de reve-

zamento, com a retomada 
das aulas 100% presenciais 
para todos somente no dia 
22 de novembro.

Ainda segundo a Se-
cretaria de Educação, só 
poderão permanecer com 
aulas de forma remota os 
alunos com comorbidades 
comprovadas por atestado 
médico. A rede municipal 
possui 25 unidades, entre 
creches, pré-escolas e es-
colas, com 5,6 mil alunos. 

                                    | DA REDAÇÃO
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SEM INTERVENÇÃO

DÍVIDA PARCELADA

VACINA SEM AGENDAMENTO

FEBRE DA TELA

SEM SABER

ÔNIBUS EM N.O. PRÉVIAS NA CNN

O governador João Doria (PSDB) descartou a possibilida-
de de o estado assumir a gestão do Hospital Municipal 
de Americana. A declaração foi dada na quinta-feira (4) 
em entrevista à rádio Vox 90, no Palácio dos Bandei-
rantes. Esse era um pedido feito ao governador desde a 
gestão do ex-prefeito Omar Najar (MDB). De lá pra cá, 
o governo afirmava que realizava estudos para analisar 
a viabilidade da medida. Porém, Doria desconsiderou 
qualquer chance de intervir no HM. “Só para lembrar: 
é um hospital municipal e não é um hospital estadual, 
temos que ter a compreensão também de equívocos que 
foram cometidos em Americana com a implantação de 
um hospital sem condições adequadas de gestão (...) 
a coisa mais fácil do mundo é você abrir um hospital e 
pendurar a conta no governo do estado de São Paulo (...) 
não é uma situação fácil”, afirmou Doria à Vox 90.

O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, lem-
brou que o estado autorizou recentemente o município a par-
celar em 180 meses uma divida de R$ 7 milhões não utilizados 
na reforma e ampliação do HM. Esse montante foi destinado à 
Prefeitura de Americana por meio de convênios assinados em 
2007, mas a obra não foi finalizada. A atual administração terá 
de pagar R$ 39 mil por mês na devolução do recurso em virtude 
de apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas.

Ainda em Americana, a vereadora Professora Juliana (PT) 
protocolou na Câmara uma indicação para que a prefeitura  
implante a vacinação contra a Covid-19 sem a necessidade 
de agendamento prévio – no sistema chamado de “livre 
demanda”. O objetivo, diz a petista, é acelerar a imunização da 
população na reta final da campanha. “O número de pessoas 
que não se vacinaram ainda é baixo, então abrir a livre deman-
da, com uma divulgação massiva da importância de receber o 
imunizante, poderia acelerar ainda mais a cobertura vacinal na 
nossa cidade”, sugeriu a parlamentar, que citou o exemplo de 
Hortolândia – que adotou o sistema.

Depois das Câmaras de Sumaré e de Americana, agora é no 
Legislativo de Santa Bárbara d’Oeste: o vereador Eliel Miranda 
(PSD) protocolou, nesta semana, um projeto de lei que 
torna obrigatória a instalação de telas de proteção em novos 
empreendimentos, prédios e apartamentos de Santa Bárbara 
d’Oeste que ofereçam risco de queda (janelas, áreas de 
serviços, varandas, áreas de manutenção, sistemas de ar con-
dicionado e áreas comuns). Ainda de acordo com o projeto, 
construtoras e empreiteiras terão essa responsabilidade, sem 
cobrar qualquer ônus ou valor a mais ao comprador do imóvel.

Sobre a negativa de 
Doria para a hipótese de 
o estado intervir no HM, o 
atual secretário de Saúde 
de Americana, Danilo 
Carvalho de Oliveira, 
disse ontem à reporta-
gem do TODODIA que 
“isso jamais foi solicitado 
pela atual gestão”, e que 
desconhece qualquer 
iniciativa nesse sentido.

Após requerimento do 
vereador Tiãozinho do 
Klavin (PSDB), a Dire-
toria de Transportes da 
Prefeitura de Nova Odes-
sa ampliou a extensão de 
três linhas de ônibusque 
atendem alunos da Etec, 
no Jardim Capuava. As 
novas rotas começam a 
operar na próxima se-
gunda. A Etec tem cerca 
de 600 alunos. 

A movimentação na 
chamada Terceira Via 
é tamanha, que a CNN 
Brasil transmitirá, em 17 de 
novembro, quarta-feira, 
um debate das prévias 
presidenciais do PSDB, 
com a participação de 
Eduardo Leite, governador 
do Rio Grande do Sul, João 
Doria, de São Paulo, e 
Arthur Virgílio, ex-prefeito 
de Manaus (AM).

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Americana e SB têm, juntas, um novo veículo emplacado por hora em 2021

Frota cresce, apesar de 
restrições da pandemia

Em um ano, as frotas de 
Americana e Santa Bárba-
ra ganharam, juntas, um 
novo veículo emplacado a 
cada duas horas. A média 
atual é de 0,78 veículos por 
habitante, mas se manti-
ver esse ritmo de cresci-
mento da frota, em pouco 
tempo carros e pessoas 
serão em mesmo número 
nos municípios. Os dados 
são do Detran.SP (Depar-
tamento Estadual de Tran-
sito de São Paulo).

Americana possuía em 
agosto do ano passado 
186.760 veículos registra-
dos. Hoje a frota já alcan-
ça 189.713 (aumento de 
1,5%). Já Santa Bárbara 
apresentava, no mesmo 
mês de 2020, 146.076 veí-
culos rodando pelas ruas 
da cidade. Hoje conta 
com 2.561 novos, totali-
zando 148.637 (aumento 
de 1,75% no período). 
Ao todo, foram mais 763 
carros e 758 motocicletas 
emplacados em America-
na, e mais 1.224 automó-
veis e 530 motos em Santa 
Bárbara.

Mesmo com as restri-
ções impostas de circula-
ção de pessoas, fixação de 
horário especial de funcio-
namento do comércio e 
adoção de trabalho remo-
to, americanenses e bar-
barenses não deixaram de 
adquirir automóveis.

A assessora de comuni-
cação interna Tania Coco-
via, de Americana, foi uma 
das pessoas que trocaram 
de carro no período. “Eu 
tinha um carro 2010, que 
já estava apresentando 
problemas mecânicos. 

Pelo custo-benefício, pre-
feri trocar por um novo”, 
comenta Tania. Ela diz que 
já vinha planejando a tro-
ca e que a pandemia não 
influenciou na decisão.

Já o auxiliar de expe-
dição Victor França Mel-
quíades, de Santa Bár-
bara d’Oeste, trocou de 
motocicleta pensando 
no trabalho extra que faz 
como entregador – e que 
teve aumento de deman-
da durante a pandemia. 
“Fiz as contas e em cinco 
meses deu pra comprar a 
moto nova. Faço entregas 
há cinco anos e senti a 
necessidade de trocar, até 
mesmo por economia”, 
comenta.

A professora Karine de 
Andrade Delphino, tam-
bém de Santa Bárbara 
d’Oeste, diz que faz a troca 
de veículo a cada três ou 
quatro anos e que a pan-
demia não influenciou na 
compra. “Como meu ma-
rido e eu somos funcioná-
rios públicos, temos essa 
segurança para fazer o in-
vestimento”, diz. O objeti-

vo dessa vez era encontrar 
um carro mais econômico.

Segundo a gerente geral 
de uma rede de concessio-
nárias da região, Silvana 
Fróes, houve um aumento 
tanto na venda de carros 
novos quanto de semino-
vos durante o último ano. 
Para ela, além do cliente 
regular, que geralmente 
troca de carro a cada dois 
anos, independentemen-
te do cenário econômico, 
muita gente aproveitou 
para investir o dinheiro 
que seria gasto em viagens 
ou outros bens para trocar 
de carro.

“O perfil da maioria dos 
nossos clientes é o de pes-
soas com estabilidade fi-
nanceira e que gostam de 
mudar de veículo perio-
dicamente. Mas a paixão 
dos brasileiros por carros 
acaba fazendo com que 
todo mundo procure por 
um veículo, seja novo ou 
seminovo, que apresentou 
aumento de 30% nas ven-
das”, comenta.

Silvana diz ainda que 
o modelo preferido dos 

consumidores também 
migrou do sedan para os 
utilitários SUVs e mini 
SUVs. “Atualmente a 
maioria procura a con-
cessionária querendo 
esse modelo específico. 
Temos listas de espera de 
vendas deles”, afirma.

Para o engenheiro es-
pecialista em trânsito da 
Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas),  
Creso de Franco Peixoto, 
a expectativa é que a frota 
aumente ainda mais. “A 
pandemia não freou a ven-
da de automóveis e com a 
expectativa de melhora da 
economia, mesmo com o 
aumento da inflação, ha-
verá reaquecimento das 
vendas”, afirma.

De acordo com ele, cada 
vez mais carros de mon-
tadoras orientais, com 
manutenção mais baixa, 
serão vistos circulando 
pelas ruas. “A filosofia de 
carros que oferecem ma-
nutenção mais barata é 
que define esse novo perfil 
de carro popular que tem 
sido adquirido”.

TRÂNSITO

RENATO PEREIRA
AMERICANA

INVESTIMENTO |  Tania comprou um carro mais novo e Victor trocou de moto

Prefeituras dizem investir em mobilidade
Tanto a Prefeitura de 

Santa Bárbara quanto a 
de Americana afirmam 
estarem preparadas para 
o aumento do fluxo de 
veículos. Em America-
na, a duplicação de parte 
da Avenida Nicolau João 
Abdalla, que dá acesso 
à região do pós-Anhan-
guera, e a transposição do 
Parque da Gruta, que fez 
a ligação entre os bairros 
Morada do Sol e Parque 
da Liberdade, foram as 
principais obras recentes, 
de acordo com Utransv 
(Unidade de Transportes 
e Sistema Viário).

Além disso, está em 
curso a obra de extensão 
da Avenida Bandeirantes, 
com alça para o viaduto 
João Romano, a remode-
lação do portal de entra-
da da cidade, a transposi-
ção da Anhanguera  e um 
novo viaduto ao lado do 
Amadeu Elias, na região 
central. 

Já a Prefeitura de Santa 
Bárbara diz que a criação 
de novas vias nos últi-
mos anos proporcionou 
mudança significativa na 
mobilidade urbana.

A Secretaria de Trânsito 
destaca o prolongamento 

da Avenida São Paulo, a 
duplicação do trecho já 
existente, a nova Aveni-
da Norte-Sul – Vereador 
Antônio Carlos de Sou-
za – Antonio da Loja, a 
consolidação dos trechos 
da Avenida Laura Santos 
Machado, Avenida Con-
ceição dos Santos Ma-
chado, a duplicação da 
Avenida Mogi Guaçu, o 
prolongamento da Aveni-
da Juscelino Kubitschek, 
o prolongamento da Rua 
da Agricultura – com 
nova ponte sobre o Córre-
go Giovanetti, construção 
de novas pontes sobre o 

Ribeirão dos Toledo e no 
Jardim Conceição, nova 
ponte do Viveiro, interli-
gando o São Joaquim e o 
Barão e a nova ponte do 
Jardim Batagin, entre ou-
tras intervenções.

Houve ainda a remo-
delação de pontos como 
a entrada da cidade pela 
a Avenida XV de Novem-
bro e novos conjuntos de 
semáforos. “Santa Bárba-
ra saiu do zero para mais 
de 15 km de extensão de 
ciclovias. E nos próximos 
anos novos avanços em 
ciclovias devem ocorrer”, 
afirma.                                     | RP

Fotos: Divulgação
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Com volta do Papai Noel, Tivoli 
inaugura hoje decoração de Natal

O Tivoli Shopping inau-
gura neste sábado (6), a 
partir das 10h, em Santa 
Bárbara d’Oeste, sua de-
coração temática para o 
Natal 2021, que promete 
encantar adultos e crian-
ças. Com o tema “Um Na-
tal Pra Brilhar”, o destaque 
da programação natalina 
do  centro de compras nes-
te ano serão as luzes.

Outro destaque da pro-
gramação é o retorno do 
Papai Noel, que volta a es-
tar presente neste ano no 
shopping para atender ao 
público pessoalmente. O 
Bom Velhinho estará no 
Tivoli a partir das 15h deste 
sábado.

Nos demais dias, Noel 
estará no shopping para 
atender ao público de 
quinta-feira a domingo, 
das 14h às 21h (com inter-
valo das 17h às 18h).

“Estamos felizes por 
ter o Papai Noel presen-
cialmente de volta neste 
ano e preparamos tudo 
com muito carinho para 
que tenhamos uma cele-
bração de Natal mágica e 
linda, que resgate todo o 
encantamento da data e 
cative crianças e adultos”, 
comenta Paula Funichello, 
coordenadora de Marke-
ting do Tivoli Shopping.  

Na Praça de Eventos, ao 

Divulgação

ELE VOLTOU | Bom Velhinho estará no shopping hoje 

lado da Praça de Alimenta-
ção, o Tivoli criou o ponto 
central da decoração nata-
lina: um castelo iluminado 
e decorado, que representa 
todo o brilho do Natal.

Mais uma vez, o tão es-
perado “Show de Luzes” 
também será uma grande 
atração natalina no em-
preendimento. Dessa vez, 
o Tivoli apresenta uma 
proposta diferente dos ou-
tros anos e, além da facha-
da toda iluminada, criou 
um espaço instagramável, 
com um globo gigante 
também iluminado, para 
que as pessoas possam en-
trar e fazer suas fotos.

O espetáculo, que mes-
cla luzes e música, aconte-
ce na parte externa do em-
preendimento, na Entrada 
A, a entrada principal do 
shopping, às terças e quin-
tas-feiras, e aos sábados e 
domingos, sempre às 20h.

Este ano, a promoção de 
Natal do Tivoli Shopping 
irá sortear um Peugeot Al-
lure 2008 zero quilômetro.   
A cada R$ 200 em compras 
nas lojas participantes, o 
consumidor terá direito a 
1 cupom para concorrer 
ao carro. O sorteio será 
realizado no dia 4 de ja-
neiro de 2022.

                                      | DA REDAÇÃO

Assessora da Secretaria de Saúde assume Fundação de Saúde de Americana, que faz a gestão do hospital

Fusame tem nova superintendente
SAÚDE PÚBLICA

Edson Eduardo Pram-
paro deixa o comando 
da Fusame (Fundação 
de Saúde de Americana), 
que agora é assumida por 
Lilian Franco de Godoi 
dos Santos. 

Pramparo, agora ex-su-
perintendente da autar-
quia, que é responsável 
pela gestão do Hospital 
Municipal Dr. Waldemar 
Tebaldi, não irá atuar na 
Secretaria de Saúde, e 
deixou o cargo por novos 
desafios profissionais, 
conforme a prefeitura.

A nova superintenden-
te foi nomeada pelo con-
selho gestor da Fusame. 
Especialista em Gestão e 
Planejamento de Proces-
sos e pós-graduanda em 
Gestão Pública, ela atua 
desde o início da atual 
gestão como assessora 
institucional na Saúde.

“É pessoa da minha 
confiança, tem todo o 
meu apoio e está alinha-

da em resolver os prin-
cipais problemas da ges-
tão, como a contratação 
da equipe de enferma-
gem para sanar o défi-
cit”, disse o secretário de 
Saúde, Danilo Carvalho 
Oliveira. 

Questionado sobre as 
melhorias no hospital 
frente à negativa do esta-
do em administrar o lo-
cal, como solicitado em 
requerimento de gestões 
anteriores, o secretário 
informou desconhecer 
quaisquer pedidos neste 
sentido. “Isso jamais foi 
solicitado pela atual ges-
tão”, afirmou.

Reiterou que, enquan-
to secretário de Saúde, 
nunca cogitou tal situa-
ção. Em entrevista na 
última quinta-feira, o 
governador João Doria 
descartou essa possibili-
dade, requerida no ano 
passado devido a proble-
mas como o acúmulo de 
dívidas da Fusame.

Sobre as providên-
cias para melhorias no 

atendimento e contra-
tações de profissionais, 
a prefeitura informou 
que “independentemen-
te dos recursos que são 
aportados, sejam mu-
nicipais, estaduais ou 
federais, para o pleno 
funcionamento do Hos-

pital Municipal, todos os 
esforços estão sendo em-
preendidos na perspec-
tiva de sempre melhorar 
o atendimento à popula-
ção, para isso a Secreta-
ria de Saúde vem atuan-
do sistematicamente 
para resolver a questão 

do déficit de servidores, 
principalmente da área 
de enfermagem, além de 
promover readequações 
nos processos internos 
de trabalho, visando a 
melhoria no contexto ge-
ral da assistência nesta 
unidade hospitalar”.

Oliveira informou que 
ações nesse sentido estão 
sendo feitas. “Foi realiza-
do o dimensionamento 
da demanda de enferma-
gem com um especialista, 
para que possa fazer o 
descritivo acerca da con-
tratação através de uma 
licitação para prover o RH 
necessário solicitado pelo 
Conselho Regional de En-
fermagem”, declarou.

UNACON
A prefeitura também 

foi questionada sobre o 
andamento do convênio 
com o estado para via-
bilizar o centro de on-
cologia. “Em relação à 
Unacon (Unidade de As-
sistência de Alta Comple-
xidade em Oncologia), 
os recursos anunciados 
continuam normalmen-
te, sendo que a efetiva-
ção da unidade depende 
dos trâmites burocráti-
cos junto à Secretaria Es-
tadual da Saúde, cujos 
processos estão em an-
damento”, informou.

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL | Fusame, que administra unidade, está sob nova direção
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De janeiro deste ano até o momento foram 
plantadas mais de 18 mil árvores nas matas das 
represas São Luiz, de Cillo (Parque das Águas) 
e Areia Branca, em Santa Bárbara d’Oeste. O 
balanço foi divulgado nesta sexta-feira (5) pelo 
DAE (Departamento de Água e Esgoto), que vem 
promovendo um trabalho de reflorestamento da 
mata ciliar em torno das represas de abastecimento 
na cidade. Segundo a autarquia, nesta semana 
o plantio ocorreu na margem da Represa Areia 
Branca, próxima da barragem, onde diversas 
espécies de mudas de árvores nativas foram 
plantadas, atendendo o programa de recuperação e 
proteção dos mananciais. “Mais de 36 mil mudas de 
árvores foram plantadas nos últimos anos em Santa 
Bárbara d’Oeste e a projeção é de plantar 250 mil 
árvores nos próximos 15 anos”, informou o DAE.

O Fundo Social de Solidariedade de Americana está 
de casa nova. O órgão municipal está atendendo 
na Rua das Poncianas, 930-B, no bairro Jardim 
Glória, de segunda a sexta, das 9h às16h horas. A 
reforma do novo prédio foi viabilizada conforme 
a doação de materiais encaminhados ao Fundo 
Social por colaboradores do projeto e teve o apoio 
das secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano. A farmácia 
do local também está atendendo no novo endereço 
e com novo horário de funcionamento a partir de 
segunda-feira (8), das 9h às 16h.

A edição gastronômica da Feira do Produtor de 
Santa Bárbara d’Oeste movimentou nesta quinta-
feira (5) o Parque Taene. A próxima edição será a 
Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal, na 
terça-feira (9), das 17h às 22h, no estacionamento 
do Centro de Exames e Diagnósticos, no Centro. 
A Feira foi realizada em consonância com 
as medidas de prevenção à disseminação da 
Covid-19. Interessados em fazer parte das edições 
podem entrar em contato com a Secretaria de 
Meio Ambiente de segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h, pelo telefone (19) 3464-9010.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou 
ontem que a administração municipal está 
convocando 20 guardas municipais aprovados 
no Concurso Público 003/2019. Os profissionais 
reforçarão o quadro da corporação. A convocação, 
segundo a prefeitura, será publicada no site 
oficial do Município (www.santabarbara.sp.gov.
br) e na edição deste sábado (6) do Diário Oficial 
do Município (Jornal Diário de Santa Bárbara).

DAE calcula ter plantado mais 
de 18 mil árvores em SB em 2021

Fundo Social de Americana 
atende em novo endereço

Feira do Produtor Agroecológico
e Artesanal será na terça-feira

Santa Bárbara convoca 20 
guardas aprovados em concurso

GIRO

Divulgação

AREIA BRANCA | Plantio de árvores no manancial 

Carga de R$ 507,5 mil é devolvida aos donos e motorista passa bem

Polícia recupera carreta 
roubada e salva refém

Policiais militares ro-
doviários recuperaram 
uma carreta que havia 
sido roubada e o moto-
rista feito refém, no fim 
da madrugada desta sex-
ta-feira (5), na Rodovia 
Anhanguera, em Ameri-
cana. A carga com leite 
em pó para ração animal, 
avaliada em mais de R$ 
507 mil, havia saído no 
caminhão de São Paulo 
com o destino ao Rio de 
Janeiro.

Segundo informações 
da Polícia Militar Ro-
doviária, por volta das 
03h30, chegou a informa-
ção de que uma carreta 
Scania havia sido rouba-
da no Rodoanel Mário 
Covas, em São Paulo. 

Uma hora depois, o 
sistema de rastreamen-
to detectou a passagem 
do veículo na Rodovia 
Anhanguera (SP-330), na 
altura do quilômetro 117, 
sentido interior.

Equipes da Polícia Ro-
doviária e do 19° Batalhão 
da Polícia Militar de Ame-

ricana se posicionaram 
nas proximidades do km 
124 para realizar a abor-
dagem.

Ao verem a carreta, de-
ram sinal de parada, o 
qual foi desrespeitado, 
sendo iniciada persegui-
ção policial.

Cerca de cinco quilôme-
tros depois, na altura do 
km 128, o veículo parou.

O condutor e um pas-
sageiro foram abordados. 
O motorista informou 
que sua carreta havia sido 

roubada e o criminoso es-
tava fazendo-o de refém.

O veículo estava car-
regado com leite em pó 
para ração animal. A 
carga foi avaliada em R$ 
507,5 mil.

Em relato aos policiais, 
a vítima de 42 anos con-
tou que avistou o crimi-
noso jogando a arma de 
fogo que portava pela ja-
nela do caminhão e por 
isso parou a carreta.

Equipes fizeram buscas 
pela arma, que foi lança-

da às margens da rodovia, 
porém não foi localizada.

A ocorrência foi enca-
minhada para a Central 
de Polícia Judiciária de 
Americana e o homem de 
35 anos foi preso em fla-
grante por roubo. 

Segundo o criminoso, 
ele receberia uma quantia 
em dinheiro para seguir 
com o caminhão até Ri-
beirão Preto, onde outros 
bandidos assumiriam o 
veículo e deixariam o mo-
torista em um cativeiro.

AMERICANA

RAFAEL REZENDE
AMERICANA

Polícia Militar/ Diuvlgação

FINAL FELIZ | Carreta com carga de mais de R$ 500 mil foi recuperada e refém, libertado 

TRÂNSITO

Motociclista morre em 
acidente em N. Odessa

O motociclista Rubens 
da Cunha de Barros, de 
57 anos, morreu na noite 
de quinta-feira (4), após 
um acidente na Rodovia 
Arnaldo Julio Mauerberg, 
em Nova Odessa.

Esse é o segundo aci-
dente com morte na es-
trada no período de dez 
dias.

De acordo com uma 
testemunha, Barros trafe-
gava pela pista com uma 
moto 250 cilindradas, 
quando perdeu o contro-
le e se chocou contra uma 
canaleta de concreto ins-

talada no canteiro central 
da rodovia.

Ele foi socorrido por 
uma ambulância e enca-
minhado ao Hospital Mu-
nicipal Dr. Acílio Carreon 
Garcia, mas não resistiu 
aos ferimentos.

Barros era morava no 
Parque Residencial Triun-
fo, em Nova Odessa.

O corpo foi encami-
nhado ao IML (Instituto 
Médico Legal) de Ame-
ricana e a Polícia Civil 
investigará as causas do 
acidente. 

                       | RAFAEL REZENDE

SANTA BÁRBARA

PM prende quatro 
por roubo de carros

Policiais militares pren-
deram na manhã desta 
quinta-feira (4) quatro ho-
mens acusados de integrar 
uma quadrilha especializa-
da em roubo de carros de 
luxo. A prisão foi efetuada 
no Jardim Santa Rita, em 
Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações da 
corporação, PMs patrulha-
vam a região e avistaram 
um VW Gol no contrafluxo 
do tráfego, na Rua Camaiu-
ras. Dentro do veículo, es-
tavam três homens. Após 
intensificar o patrulha-
mento e com mais viaturas, 
os policiais encontraram o 
veículo em frente a uma re-
sidência na Rua Benjamin 
Wietzel e realizaram a abor-
dagem aos indivíduos.

Uma mulher que seria  
dona da casa atendeu aos 
militares e autorizou a en-
trada deles para averigua-
ção. Os policiais encontra-
ram no local apetrechos 
usados para abrir veículos, 
alguns objetos que pode-
riam ser ilícitos. Os mili-
tares encontraram ainda 
uma garrafa contendo lan-

ça-perfume e alguns fras-
cos para armazenamento 
do produto, além da chave 
de um veículo VW/Voyage 
que estava estacionado em 
frente à casa. Os policiais 
realizaram uma busca nos 
dois automóveis e encon-
traram mais ferramentas 
utilizadas para abrir e furtar 
veículos.

Os militares entraram em 
contato com a Delegacia 
de Investigações Gerais da 
Polícia Civil e foram infor-
mados de que haveria uma 
investigação em curso e 
que teriam imagens de cir-
cuito interno mostrando os 
indivíduos em ação.

Diante dos fatos, os qua-
tro foram apresentados na 
DIG de Americana, onde 
o delegado José Donizete 
de Melo elaborou o bole-
tim de ocorrência e autuou 
dois homens de 23 anos, 
um de 19 e a mulher que 
se identificou com dona da 
residência, de 26 anos. To-
dos ficaram à disposição da 
Justiça. Eles responderão 
por associação criminosa e 
receptação.  | RAFAEL REZENDERESGATE | Motociclista foi socorrido, mas não resistiu 
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O hospital Albert 
Einstein afirmou 
nesta sexta-feira (5) 
que suspendeu o 
cirurgião plástico 
Alan Landecker 
do quadro de 
médicos autorizados 
a realizar 
procedimentos no 
centro cirúrgico 
da instituição. O 
endereço localizado 
na zona sul de São 
Paulo é o quarto 
hospital na cidade 
a suspender os 
serviços do médico, 
investigado pela 
Polícia Civil sob a 
suspeita de deformar 
nariz de pacientes. 
Os hospitais Sírio-
Libanês, Vila Nova 
Star e São Luiz 
anunciaram a 
suspensão na última 
quarta-feira (3).
As denúncias foram 
feitas por um grupo 
de ao menos sete 
ex-pacientes de 
Landecker que 
reclamam de lesões 
no nariz e problemas 
de saúde (como 
perda de olfato, 
paladar e audição) 
devido a infecção.

Uma operação 
montada pela Polícia 
Civil resultou na 
prisão de quatro 
homens suspeitos 
pelo estupro coletivo 
de uma estudante 
de 24 anos. O crime, 
segundo ela, ocorreu 
em outubro, em 
Praia Grande (72 
km de SP), dentro 
da casa de um dos 
detidos, que ela 
havia conhecido 
na praia. No dia do 
crime, em 24 de 
outubro, os homens 
teriam praticado 
o ato sexual 
enquanto a vítima 
estava embriagada, 
tornando o caso 
como estupro de 
vulnerável, já que ela 
não tinha condições 
de consentir, 
segundo a Polícia 
Civil. As prisões, que 
ocorreram na manhã 
de quinta-feira 
(4), contaram com 
agentes da Delegacia 
de Defesa da Mulher 
de Praia Grande e do 
Grupo de Operações 
Especiais de Santos. 
Os nomes dos quatro 
presos não foram 
divulgados. 

Einstein suspende 
cirurgião plástico

Ação prende 4 por 
estupro coletivo

GIRO
Arquivo / TodoDia Imagem

ORIENTAÇÃO | Viajantes poderão ser vacinados com Pfizer ou AstraZeneca

PANDEMIA

O Ministério da Saúde 
orientou a aplicação da 
terceira dose dos imuni-
zantes contra a Covid-19 
da Pfizer ou da Astra-
Zeneca para qualquer 
pessoa vacinada com a 
CoronaVac que irá fazer 
viagens internacionais a 
países que não aceitam 
o produto fabricado pelo 
Instituto Butantan.

Foi autorizada também 
a redução do intervalo 
entre a primeira e a se-
gunda dose da vacina da 
AstraZeneca para 28 dias, 
e da Pfizer para 21 dias. 
Os métodos de compro-
vação de viagem ficam 
a cargo de cada estado e 
município.

Não há limite de idade 
ou público alvo, e a ante-
cipação pode ser esten-
dida a pessoas do núcleo 
familiar como pai, mãe, 
filhos e cônjuges, desde 
que comprovada a via-
gem ao exterior.

“Estados e municípios 
poderão avaliar as situa-
ções individualmente 
com intuito de encon-
trarem o melhor esque-
ma vacinal, de acordo 
com a disponibilidade do 
imunógeno, que garanta 
proteção e segurança ao 
indivíduo, pautados em 
diretrizes nacionais res-
paldadas cientificamen-
te”, diz o documento.

A decisão foi publicada 
em 22 de outubro e tem 
como objetivo nortear 
a decisão de estados e 
municípios sobre a an-
tecipação de segundas e 
terceiras doses da vacina 
contra a Covid-19 com 
base nos critérios regula-
tórios dos países de des-
tino dos viajantes. A nota 
é assinada por Rosana 
Leite Melo, secretária ex-
traordinária de Enfrenta-
mento à Covid-19.

O governo do estado 
de São Paulo adotou a 
orientação do Ministé-
rio da Saúde, mas já ha-
via antecipado a segun-

da dose de Pfizer para 
todos os adultos desde 
o dia 18 de outubro. Por 
meio da Secretaria de 
Estado da Saúde, afir-
ma que os municípios 
são os responsáveis pela 
aplicação e cumprimen-
to do PEI (Plano Esta-
dual de Imunização) .

A capital paulista aca-
tou a decisão da admi-
nistação estadual. Para 
antecipar as doses no 
município, será neces-
sário apresentar o car-
tão de vacinação com 
as doses anteriores, um 
comprovante de ende-
reço no município (caso 
as doses anteriores não 
tenham sido aplicadas 
na cidade), e a passagem 
emitida pela empresa de 
transporte aéreo, terres-
tre ou portuário. O mo-
rador também precisará 
comprovar quais imu-
nizantes são aceitos no 
país de destino.

Medida valerá para quem vai viajar a 
países que não aceitam o imunizante

Saúde libera 3ª 
dose a vacinados  
com CoronaVac

VICTORIA DAMASCENO
FOLHAPRESS

Anvisa: diretores sofrem ameaça
O diretor-presiden-

te da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária), Antonio Bar-
ra Torres, disse que pe-
diu proteção da Polícia 
Federal para diretores 
e para as instalações 
prediais da agência em 
Brasília. O pedido foi 
feito após os cinco dire-
tores serem ameaçados 
de morte caso a agência 
aprove o uso de imuni-
zantes contra a Covid 
para crianças. Segundo 
ele, já são três ameaças 
encaminhadas, sendo 
que a segunda e a ter-
ceira podem ter vindo 
da mesma fonte.

“Temos também o 
pedido em relação à 
diretoria que objetiva-
mente foi ameaçada e 

estendi também a al-
gumas gerências gerais 
que atuam diretamente 
na análise vacinal. En-
tão, esse pedido foi fei-
to, lamento que tenha-
mos que fazer, porque 
o combate ao crime da 
Polícia Federal tam-
bém é por demais des-
gastante e exige muito 
desses valorosos pro-
fissionais”, disse em en-
trevista à Globo News.

A superintendência 
da PF em Brasília abriu 
investigação para apu-
rar as ameaças sofridas 
pelos diretores.

A primeira ameaça foi 
feita por email no dia 28 
de outubro e foi enca-
minhada para os cinco 
diretores da agência. 

                                                        | FP

MEIO AMBIENTE

Bolsonaro vira alvo de protestos em 
marcha da ativista Greta na COP26

O presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro, virou alvo 
de protesto durante a 
Marcha do Clima promo-
vida na tarde desta sexta 
(5) por entidades de jo-
vens, entre elas a Fridays 
For Future, da ativista 
sueca Greta Thunberg.

Além de alguns gritos 
de “Fora, Bolsonaro!” 
durante os discursos fei-
tos na Praça George, no 
centro de Glasgow, ele 
foi citado em discursos 
de indígenas brasileiros e 
de países sul-americanos 
como uma ameaça às 
suas comunidades e um 
dos principais responsá-
veis pela destruição da 
Amazônia.

O presidente brasileiro 
também virou persona-
gem de uma performan-
ce, em que supostos po-
liciais arrastavam pela 
praça uma fileira de ati-
vistas com máscaras de 

líderes, acorrentados uns 
aos outros.

“Criminosos do clima 
passando! Criminosos do 
clima passando!”, grita-
vam os agentes fictícios 
enquanto faziam desfi-
lar as figuras do ex-pre-
sidente dos EUA Donald 
Trump, o presidente chi-
nês, Xi Jinping, Bolsona-
ro, o primeiro-ministro 
da Austrália, Scott Mor-
rison, o líder russo, Vladi-

mir Putin, o magnata da 
mídia Rupert Murdoch, e 
o premiê indiano, Naren-
dra Modi.

“Não há consciência 
envolvida nas ações de 
Bolsonaro no momento. 
Ele faz apenas o que é 
conveniente para si mes-
mo, para seus seguidores 
e talvez para os que o 
controlam”, disse o cana-
dense Philip McMaster, 
da Associação Ações Vi-
tais para o Desenvolvi-
mento Sustentável.

“Esta COP26 é apenas 
um evento de relações 
públicas, com lindos 
discursos e anúncios de 
promessas, mas não há 
ação. É um festival de 
‘greenwashing’ [fachadas 
ambientais, sem resulta-
dos concretos] do norte 
global. Uma celebração 
do blá-blá-blá”, disse 
Greta em seu discurso.

                                        | FOLHAPRESS

Divulgação

ATO | GretaThunberg

TRATAMENTO

Pfizer: pílula antiviral 
reduz Covid grave em 89%

Um tratamento ex-
perimental com pílulas 
desenvolvido pela Pfi-
zer pode reduzir o risco 
de ser hospitalizado ou 
morrer de Covid-19 em 
89%, se tomado dentro 
de três dias após o de-
senvolvimento dos sin-
tomas, de acordo com 
resultados divulgados 
nesta sexta-feira (5) pela 
empresa farmacêutica.

Num estudo com 1.219 
pacientes com maior ris-
co de desenvolver sinto-
mas graves pela Covid, as 
pessoas que tomaram as 
pílulas da Pfizer mostra-
ram menos probabilida-
de de acabar no hospital, 
em comparação àqueles 
que tomaram as pílulas 
de placebo.

A farmacêutica dis-
se em comunicado que, 
“devido à eficácia esma-
gadora” do medicamen-
to, planeja enviar os re-

sultados às autoridades 
reguladoras dos Estados 
Unidos para autorização 
emergencial no país. Os 
pedidos de autorização 
a outras agências regula-
tórias devem ser subme-
tidos logo após a solicita-
ção nos EUA.

Segundo a Pfizer, a pí-
lula inibe uma enzima 
chamada protease, o que 
deve impedir que o vírus 
se replique. Alguns me-
dicamentos para o HIV 
funcionam de maneira 
semelhante.

Do total de 1.219 vo-
luntários, só 0,8% que 
começou o tratamento 
três dias depois de adoe-
cer foi hospitalizado e 
nenhum morreu, en-
quanto 7% do total de in-
divíduos que receberam 
um placebo nesse perío-
do foram hospitalizados 
ou morreram posterior-
mente.                     | FOLHAPRESS
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PRECATÓRIOS

A ministra Rosa Weber, 
do STF (Supremo Tribu-
nal Federal), determinou 
nesta sexta-feira (5) a sus-
pensão das emendas par-
lamentares que são pagas 
a deputados e senadores 
e controladas pelo rela-
tor-geral da lei orçamen-
tária que passa pelo Con-
gresso. Essas emendas 
têm sido manejadas por 
governistas com apoio 
do Palácio do Planalto às 
vésperas de votações im-
portantes para o Executi-
vo. Antes da aprovação da 
PEC dos Precatórios, por 
exemplo, foi liberado R$ 1 
bilhão em emendas desta 
natureza. Essa proposta 
permite a expansão de 
gastos públicos e viabili-
za a ampliação do Auxí-
lio Brasil prometido pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
em ano eleitoral.

A decisão foi tomada 
em uma ação apresenta-

da pelo PSOL. A ministra 
afirmou que a suspensão 
é necessária porque esses 
recursos controlados pelo 
relator criam “um grupo 
privilegiado de parlamen-
tares que poderá destinar 
volume maior de recursos 
a suas bases eleitorais”.

A magistrada disse ain-
da que falta transparên-
cia na destinação dessas 
emendas. “Não há como 
saber quem são, de fato, 
os deputados federais e 
senadores componentes 
desse grupo incógnito, 
pois a programação or-
çamentária utilizada por 
esse fim identifica apenas 
a figura do relator-geral”, 
disse.

A decisão deverá ser 
analisada pelo plenário 
do STF na próxima se-
mana. A suspensão des-
sas emendas, caso seja 
mantida pela corte, deve 
ampliar as dificuldades 
do governo para empla-
car suas pautas no Parla-
mento.

Foram empenhados 
quase R$ 1 bilhão em 
emendas de relator entre 
os dias 28 de outubro e 
3 de novembro, quando 
a PEC foi votada. O em-
penho é a primeira fase 
do processo para o di-
nheiro chegar nas bases 
eleitorais. O texto-base 
foi aprovado em primei-
ro turno por 312 a 144. A 
expectativa é que os des-
taques e o segundo turno 
sejam apreciados na ter-
ça-feira (9). 

‘MENSALÃO OFICIAL’
O secretário-geral da 

Contas Abertas, Gil Cas-
tello Branco, criticou o 
uso das emendas. “As 
emendas de relator cons-
tituem o mais promíscuo 
instrumento de barganha 
política entre o Legislati-
vo e o Executivo das últi-
mas décadas. Trata-se de 
um mensalão oficial. As 
emendas são imorais e 
inconstitucionais”, disse 
Castello Branco.

Governo liberou R$ 1 bilhão desses recursos às vésperas 
da aprovação da proposta que dribla o teto de gastos

Após votação de PEC, 
STF suspende emendas 
de relator no Congresso

FOLHAPRESS
BRASÍLIA
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VOTAÇÃO | O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, comanda sessão no plenário

Oposição vê novo cenário para 2º turno com decisão
Lideranças de oposi-

ção na Câmara recebe-
ram com empolgação 
a decisão da ministra 
Rosa Weber, do (STF) 
Supremo Tribunal Fe-
deral, de suspender a 
execução das chamadas 
“emendas de relator” no 
orçamento de 2021.

Conhecidas pelo códi-
go RP-9, essas emendas 
fazem parte do orça-
mento paralelo, utiliza-
do pelo governo Jair Bol-
sonaro para engordar os 
recursos destinados a 
aliados no Congresso.

Segundo relatos de 

parlamentares, elas têm 
sido usadas por Arthur 
Lira (PP-AL), presiden-
te da Câmara, e seus 
aliados para construir 
maiorias em votações.

Em entrevista ao jor-
nal O Estado de S. Paulo, 
o deputado Celso Mal-
daner (MDB-SC) disse 
que ofereceram R$ 15 
milhões em emendas 
parlamentares para 
quem votasse a favor 
da PEC dos Precatórios, 
aprovada em primeiro 
turno na madrugada 
desta quinta-feira (4), 
por exemplo.

“Trata-se certamen-
te de uma das decisões 
mais importantes do Su-
premo Tribunal Federal 
nos últimos anos. É im-
portante para proteger 
a democracia brasileira 
e o bom funcionamento 
do Congresso nacional. 
As emendas de relator, 
do chamado orçamen-
to secreto, violam prin-
cípios constitucionais, 
como a transparência, 
entre outros. A decisão 
é de extrema relevância”, 
diz Alessandro Molon 
(PSB-RJ), líder da oposi-
ção na Câmara.                | FP

ECONOMIA

Governo corta taxas de importação 
em 10% e quer ‘choque de oferta’

O governo decidiu se 
antecipar a um eventual 
consenso entre os mem-
bros do Mercosul (Mer-
cado Comum do Sul) e 
publicou nesta sexta (5) 
uma medida que reduz 
em 10% as tarifas de im-
portação de 90% dos pro-
dutos e serviços usados 
pelo país. Para o ministro 
Paulo Guedes (Econo-
mia), facilitar a entrada 
de bens estrangeiros aju-
dará a moderar a inflação.

“O momento atual, em 
que temos uma pressão 
inflacionária forte na eco-
nomia brasileira e gosta-
ríamos de dar um choque 
de oferta [ao] facilitar a 
entrada de importações 
para dar moderação nos 
reajustes de preços, é 
ideal para fazer uma aber-
tura, ainda que tímida, da 
economia”, afirmou Gue-
des em evento da CNC 
(Confederação Nacional 
do Comércio) nesta sexta.

O ministro afirmou 
que a pandemia elevou 

o preço dos alimentos 
e da energia em todo o 
mundo e diz que isso re-
força a necessidade de o 
país se integrar à cadeia 
de comércio global. “Nós 
precisamos adquirir co-
mida mais barata uns dos 
outros e de outras regiões 
do mundo”, disse.

O corte das tarifas foi 
publicado em edição ex-
tra do Diário Oficial da 
União e reduz as alíquo-
tas do Imposto de Impor-

tação de 87% do univer-
so tarifário, abrangendo 
mais de 8 mil produtos 
- inclusive alimentos.

Estão na lista arroz, 
feijão, óleos, massas e 
biscoitos, bem como in-
gredientes para preparo 
de alimentos. Há ainda 
uma extensa lista de fru-
tas, como maçã, mamão 
e morango. A relação de 
insumos usados pela in-
dústria também é grande.

                                      | FOLHAPRESS
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MEDIDA | O ministro da Economia, Paulo Guedes

O leilão do 5G, para 
selecionar as operado-
ras de serviços de co-
nectividade utilizando 
a quinta geração da te-
lefonia móvel, arreca-
dou R$ 46,79 bilhões. O 
valor ficou abaixo dos 
R$ 50 bilhões previstos 
inicialmente pelo go-
verno, pois nem todos 
os lotes foram arrema-
tados. A informação foi 
divulgada nesta sexta 
(5) pela Anatel (Agên-
cia Nacional de Tele-
comunicações) após o 
encerramento da aná-
lise das propostas.

De acordo com o 
órgão, ainda assim, 
considerando as faixas 
contratados, houve 
ágio (valor acima do 
previsto) de R$ 5 bi-
lhões, cerca de 12%. As 
operadoras Vivo, Claro 
e Tim levaram as prin-
cipais faixas do 5G.

                             | FOLHAPRESS

Leilão do 5G 
movimenta 
R$ 47 bilhões

TECNOLOGIA
DECISÃO DO STF

Bolsonaro terá de explicar 
agressões a jornalistas

O ministro Dias Toffoli, 
do STF (Supremo Tribu-
nal Federal), deu prazo 
de 10 dias para que o 
presidente Jair Bolsona-
ro explique as agressões 
a jornalistas que acom-
panhavam a comitiva 
presidencial em Roma, 
durante a cúpula do G20. 
O despacho atende ao 
pedido da Rede Susten-
tabilidade de garantia ao 
trabalho da imprensa e 
integridade dos profissio-
nais que cobrem atos da 
Presidência.

Em seguida, segundo 
a decisão do ministro, 
devem se manifestar a 
AGU (Advocacia-Geral da 
União) e a PGR (Procu-
radoria-Geral da União). 
No caso dos dois órgãos, 
o prazo de resposta é de 
cinco dias.

Para a Rede, o compor-
tamento do presidente 
em relação a jornalistas é 
“absolutamente reprová-
vel e incompatível com o 
exercício do cargo” e cita 

que o presidente, em di-
versas ocasiões, ameaçou 
fisicamente, constrangeu 
e difamou profissionais. 
Além disso, o partido ar-
gumenta que as ações do 
presidente levam apoia-
dores a repetirem ataques 
contra a imprensa.

Na ocasião, um grupo 
de repórteres foi agredi-
do por seguranças que 
acompanhavam Bolso-
naro. Por volta das 16h55 
(horário local) do último 
dia 31, quando o presi-
dente ainda estava dentro 
da embaixada brasileira, 
um agente que não quis 
se identificar empurrou a 
repórter, dizendo que ela 
devia se afastar do local. 
Ela foi empurrada ainda 
outras três vezes, embora 
estivesse em locais públi-
cos O colunista do UOL 
Jamil Chade também foi 
agredido por seguranças. 
Uma comissão da ONU 
também recebeu a de-
núncia das agressões de 
Bolsonaro.            | FOLHAPRESS
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Cantora sertaneja foi uma das 5 vítimas da queda de avião em Piedade de Caratinga (MG), na tarde desta sexta

Marília Mendonça morre em acidente aéreo
LUTO NA MÚSICA

 Marília Mendonça, co-
nhecida como a rainha 
da sofrência e uma das 
maiores vozes da música 
brasileira contemporâ-
nea, morreu aos 26 anos 
na tarde desta sexta-fei-
ra (5). A informação foi 
confirmada pelo Corpo 
de Bombeiros de Minas 
Gerais em nota enviada 
à imprensa. Mendonça 
foi uma das cinco vítimas 
de um acidente de avião 
que caiu numa serra em 
Piedade de Caratinga, 
cidade a 309 quilôme-
tros de Belo Horizonte. 
A cantora tinha um show 
marcado para esta noite 
em Caratinga, a cerca de 
dez quilômetros do local 
do acidente.

No momento do aci-
dente, por volta das 16h, 
a assessoria de imprensa 
de Mendonça havia in-
formado que a cantora 
tinha sido resgatada com 
vida. Por volta das 18h, 
no entanto, confirmou 
sua morte. Os bombei-
ros confirmaram ainda 
a morte do produtor da 
cantora, Henrique Ribei-
ro, e seu tio, Abicieli Sil-
veira Dias Filho, além do 
piloto e do co-piloto da 
aeronave, Geraldo Mar-
tins de Medeiros e Luiz 
Eduardo David Guima-
rães, nesta ordem.

A aeronave caiu próxi-
mo a uma cachoeira ao 
tentar realizar um pouso 
forçado, de acordo com 
a Polícia Militar. Segun-
do o capitão do órgão no 
estado, Jefferson Luiz Ri-
beiro, as informações ini-
ciais são que o piloto da 
aeronave teve problemas 
ao aterrissar no aeropor-
to, que fica a cerca de 
dois quilômetros do local 
do acidente. A aeronave 
teria batido numa torre 
de alta tensão.

Equipes de resgate tra-
balharam por cerca de 
quatro horas até a retira-
da do quinto corpo dos 
destroços, o que ocorreu 
por volta das 19h30, con-
forme comunicado emi-
tido pelos bombeiros.

Depois da queda, a ae-
ronave parou em trecho 
de cachoeira e corria o 
risco de descer ainda 
mais pelo curso d’água. 
O trabalho foi ainda 
mais árduo devido à di-
ficuldade de locomoção 
imposta pelas pedras e 
pela correnteza da água. 
Foi necessário, assim, 
estabilizar a aeronave 
com cordas para realizar 
a retirada das vítimas, 
que foram levadas para 
o posto médico legal de 
Caratinga.

Consta nos sistemas da 
Anac, a Agência Nacional 
de Aviação Civil, que a 
aeronave tinha autoriza-
ção para realizar o servi-
ço de táxi aéreo.

POSSÍVEIS CAUSAS
As causas do acidente 

serão apuradas pelo Ce-
nipa, o Centro de Inves-
tigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos, 
um órgão ligado à FAB 
(Força Aérea Brasileira). 
Os agentes fotografaram 
e retiraram parte dos des-
troços da aeronave, além 
de ouvir testemunhas e 
coletar documentos.

Por volta das 15h desta 
sexta, Mendonça havia 
publicado no Instagram 
um vídeo comemorando 
os shows que faria em 
Minas Gerais durante o 

fim de semana. A publi-
cação, em tom cômico, 
mostra a cantora embar-
cando e se alimentando 
dentro da aeronave.

Marília Mendonça fi-
cou conhecida como a 
principal voz do “femine-
jo”, uma vertente do ser-
tanejo em que as mulhe-
res são protagonistas, ao 
lado de Naiara Azevedo, 
Simone e Simaria e Maia-
ra e Maraísa.

Nos últimos anos, ela 
se tornou uma das can-
toras mais ouvidas do 
país, dona de hits como 
“Infiel”, “Todo Muno Vai 
Sofrer”, “Ciumeira”, “Bebi 
Liguei”, “Supera” e “Gra-
veto”, entre outros.

CARREIRA
A cantora começou a 

carreira há cerca de dez 
anos, ainda adolescente, 
como compositora, sen-
do gravada por gigantes 
do sertanejo como Jor-
ge e Mateus e Henrique 
e Juliano. Seu primeiro 
DVD saiu em 2015, re-
velando ao Brasil o hit 
“Infiel”, que foi uma das 
músicas mais ouvidas de 
2016. Dali em diante, sua 
popularidade só cresceu 
e, no ano seguinte, aos 
22 anos, Mendonça se 
tornou a artista mais ou-
vida do país. Ela cantava 
a traição e o sofrimento 
por amor do ponto de 
vista feminino. “Não ia 
adiantar passar por um 
sofrimento, ser traída 
ou trair, e cantar sobre o 
príncipe encantado”, ela 
disse ao jornal Folha de 
S.Paulo em 2017.

“Infiel” foi inspirada 
por uma tia de Mendon-
ça que havia sido traída 
pelo marido. Ao contrá-
rio do que era comum 
entre as mulheres do ser-
tanejo, a cantora buscava 
cantar o que chamava de 
“realidade” dos relacio-
namentos.

FOLHAPRESS
BELO HORIZONTE

Fotos: Reprodução

LOCAL | Bombeiros durante o resgate dos corpos em meio aos destroços da aeronave

VOO | Marília Mendonça no avião ao embarcar ontem

- Com Maiara e Maraísa, 
Marília Mendonça coman-
dou o projeto Patroas, um 
marco do “feminejo”, re-
unindo algumas das can-
toras mais relevantes da 
vertente. 
- O trio lançou um álbum 
em 2020 e recentemente 
havia acabado de anunciar 
uma turnê nacional para o 
pós-pandemia e um novo 
disco, o “Patroas 35%”.

SAIBA MAIS
‘Rainha da sofrência’, 

artista tinha 26 
anos  e faria show na 

cidade mineira

Amigos e fãs lamentam a morte da cantora
Famosos e celebrida-

des lamentaram a morte 
da cantora Marília Men-
donça. Gal Costa disse 
que está arrasada pela 
perda. “Uma menina 
genial, brilhante no seu 
segmento como compo-
sitora. Uma pessoa jo-
vem, carinhosa, maravi-
lhosa. Muito triste, tudo 
muito triste”, postou.

Daniela Mercury co-
mentou que está em 
choque pela morte. “Es-
tou arrasada e em cho-
que com a morte de Ma-

rília Mendonça. É uma 
tragédia!”, publicou.

Maiara e Maraisa, que 
tinham preparado jun-
tas com Marília a turnê 
As Patroas para 2022, 
publicaram a nota ofi-
cial da WorkShow, escri-
tório delas, e escreveram 
“Luto” na legenda.

Anitta lamentou a per-
da em suas redes sociais. 
“Eu não estou conse-
guindo acreditar. Quero 
acreditar que ainda há 
esperança”, publicou.

Gusttavo Lima diz que 

“o Brasil chora com a 
sua partida! Descanse 
em paz”. A cantora ser-
taneja Simone Mendes, 
dupla de Simaria, publi-
cou uma foto ao lado de 
Marília e desejou que ela 
descanse em paz. 

A cantora Roberta Mi-
randa foi hospitalizada 
após saber da morte de 
Marília. 

Os milhões de fãs da 
cantora também lamen-
taram e postaram mui-
tas homenagens nas re-
des sociais.                           | FP



CULTURA 10Sábado, 6 de Novembro de 2021

TV Tudo

É tetra!
Após “A Terra Prometida”, 

“Jezabel” e “Gênesis”, onde 
viveu o vilão Beno, Edu Porto 
vai para uma quarta novela 
na Record.

Está confirmada a sua 
escalação em “Reis”, escrita 
por Raphaela Castro.

Tem data
Estreia dia 6 de janeiro, 

nos cinemas, o aguardado 
“Eduardo e Mônica”, inspira-
do na música homônima do 
Legião Urbana.

Com Gabriel Leone e Alice 
Braga nos principais papéis 
e direção de René Sampaio, 
ganhou prêmio de Melhor 
Filme Estrangeiro no Ed-
monton Film Festival em 
2020.

Balanço
Com 203 capítulos ori-

ginais, a novela “Império” 
teve sua exibição encerrada 
sexta – hoje só reprise, com 
apenas 24 episódios foram 
cortados nesta edição es-
pecial. Diferente de “Pega 
Pega”, também da Globo, 
que tem 184 e vai sair de 
cena em duas semanas com 
107 na reprise.

Telas
Filme que estreou nos 

cinemas esta semana após 
dois anos de atraso, “Ma-
righella”, de Wagner Moura, 
segundo a colunista Cristina 
Padiglione, vai se tornar uma 
minissérie em 2022.

A produção da Globo 
Filmes é estrelada por Seu 
Jorge, no papel-título: um 

deputado cassado que se 
tornou guerrilheiro durante a 
ditadura militar.

 

Reta final
A Netflix liberou nas suas 

redes sociais mais um teaser 
da segunda parte da quinta 
e última temporada de “La 
Casa de Papel.

A série espanhola en-
cerra seu ciclo no dia 3 de 
dezembro.

Afinando
Não sei se é uma simples 

impressão, mas nesses dez 
novos capítulos inéditos pa-
rece que abaixaram um pou-
co a temperatura da perso-
nagem de Agatha Moreira.

Nos capítulos iniciais, exis-
tiu um certo exagero. Parece 
que agora acertaram o tom.

Vale dizer
Agatha Moreira é uma das 

excelentes atrizes da nova 
geração. Faz muito bem to-
dos os seus trabalhos.

Quando a coluna coloca 
impressão é porque o que 
vai ao ar quase nunca é na 
ordem do que foi gravado. 
Daí a ressalva. O que tam-
bém não impede de ter 
acontecido uma correção, 
por parte da própria Agatha 
e da talentosa direção de 
Amora Mautner.

Bate – Rebate
• Nova contratada da 

Amazon Prime Video, Ingrid 
Guimarães diz que agora 
vai fazer séries, filmes e 
programas...

• No meio disso, alguns 
projetos pessoais que vai ti-
rar do papel.

• Manu Gavassi anunciou 
que seu próximo álbum, 
“Gracinha”, terá também 
uma versão, com lança-
mento no dia 26, na plata-
forma Disney+...

• A própria Manu se en-
carregou de tudo. Roteiri-
zou e dirigiu.

• Também por aí, a Star+ 
anunciou o fim das grava-
ções da série brasileira “Não 
Foi Minha Culpa”. Lança-
mento no ano que vem...

• ... Em seu elenco, Bianca 
Comparato, Lorena Compa-
rato, Aline Dias e Fernanda 
Nobre, entre outros, com 
direção de Susanna Lira.

• Marisa Orth participa do 
programa “Conversa Piada”, 
neste sábado, na Cultura, 
22h.

• Por causa do filme “Ma-
righella”, Wagner Moura 
tirou a semana para dar en-
trevista. Foram muitas.

• Também pela história do 
Maradona, claro, mas a série 
da Amazon vale muito pelo 
desempenho dos três atores 
escolhidos para viver o prin-
cipal papel...

• ... Juan Cruz Romero na 
infância, Nicolás Goldsch-
midt na juventude e o pro-
tagonista Juan Palomino, 
nos últimos anos de vida.

C´est fini
A chegada da Jovem Pan 

deu, como se esperava, uma 
chacoalhada na CNN Brasil. 
Reuniões atrás de reuniões.

A ideia é armar um con-
tra-ataque já a partir dessa 
próxima semana, inclusive 
em termos de contratações.

Ficamos assim. Mas ama-
nhã tem mais. Tchau!

Duelo de mães
Ivan Moré é um dos convidados do “Duelo de Mães” deste sábado, às 20h25, na Band.
O jornalista convoca a mãe, dona Zilda, para uma disputa gastronômica com Helena, 

mãe do humorista Eros Prado.
Ricardo Cardoso/Kinok Vídeo

Ivan Moré, Ticiana Villas Boas e o chef Dalton Rangel

CANÇÃO

Quase três décadas 
após a gravação do hit na-
talino “All I Want for Ch-
ristmas Is You”, a cantora 
pop Mariah Carey tem 
agora uma nova canção 
sobre a data, “Fall in Love 
at Christmas”, lançada 
com um videoclipe na 
sexta-feira (5).

Além de Carey, a músi-
ca traz as vozes de Khalid 
e Kirk Franklin.

“Fall in Love at Christ-
mas” faz parte das novida-
des natalinas da cantora, 
como a sequência de “O 
Natal Mágico de Mariah 
Carey”, especial do Apple 
TV+, que terá uma per-
formance ao vivo do novo 
single e deve chegar à pla-
taforma em dezembro, 
ainda sem data definida.

Conhecida como a ra-
inha do Natal, Carey pu-
blicou, em 1º de novem-

Três décadas depois de gravar hit sobre a data, a 
rainha do Natal canta agora ‘Fall in Love at Christmas’

Mariah Carey lança 
música natalina e dá 
início às celebrações

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Divulgação

É NATAL | Mariah Carey é tida como a rainha da festa 

bro, um vídeo em que 
aparece vestida com as 
cores do período, num 
cenário temático, des-
truindo abóboras de Hal-
loween, em referência à 

mudança de celebrações.
No Natal passado, o hit 

“All I Want for Christmas 
Is You” atingiu mais de 
17,2 milhões de reprodu-
ções no Spotify.

Cantora também 
fará uma 

performance ao 
vivo na TV+
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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  
Dar a volta por cima, 
esse é o objetivo. Não se 
preocupe, isso pode até 

demorar um pouco mais do que você 
gostaria, mas o processo se encontra 
em andamento e nada, no Universo, o 
poderia deter. Aceite e confie.
 

TOURO | 21/4 a 20/5 
Cuide para não se 
meter em encrencas 
imaginando que tudo 

seja fácil e ao alcance de seu domínio. 
A experiência de vida é complexa e 
imprevisível, sempre guarda vieses 
que, num primeiro momento, passam 
despercebidos.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Adote o costume de 
valorizar as opiniões 
alheias, porque, mesmo 

que você discorde delas, não é 
necessário dar um sermão sempre, 
tentando ter a razão. Ouça opiniões di-
ferentes das suas, isso vai enriquecer 
o intelecto.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Faça pouco, mas faça 
bem. Hoje é um dia 
auspicioso para você se 

dedicar a tratar com carinho tudo que 
tiver de fazer, mesmo que, num primei-
ro momento, você tenha de substituir 
seus desejos pelas obrigações. 
Mesmo assim. 

LEÃO | 22/7 a 22/8
Aproveite o tempo de 
hoje para fazer algo que 
lhe traga regozijo, algo 

que faça sua alma sentir que a vida 
continua valendo a pena, porque há 
uma profusão de penas para sua alma 
administrar. Mas, há de haver regozijo 
também.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
De vez em quando dá 
um desânimo, que não 
tem causa conhecida. 

Trate isso com carinho, sem se 
preocupar exageradamente. Plante 
uma semente de despreocupação e 
amor nesse desânimo, e o devolva ao 
mundo melhorado.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Se você tiver algum 
assunto que precisa ser 
conversado aberta e 

francamente, aproveite o dia de hoje, 
mas cuide para não forçar diálogos 
com pessoas que resistem a esses. 
Comunique você suas ideias, isso 
está disponível.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
A sensação de segu-
rança é fundamental, 

porque não se pode existir em eterno 
estresse, pelo contrário, é necessário 
ter momentos de conforto e seguran-
ça. Por isso, valorize e preserve esses 
momentos importantes. 

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
É hora de tomar algumas 
iniciativas, porém, 

sem se esquecer de que este é um 
momento desafiador para sua alma, e 
que, diante desse cenário, você não 
está com a mesma bola de sempre. 
Por isso, tudo com cuidado.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Nada force, permita que 
a vida traga até você 

os acontecimentos, se abstendo, 
por enquanto, de impor sua força de 
vontade para fazer acontecer tudo de 
acordo com suas pretensões. Este é 
um momento frágil.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Tudo seria sempre muito 
leve se as pessoas 
se acostumassem a 

funcionar assim também. Porém, você 
sabe pela experiência que o normal 
é as pessoas serem duras e densas, 
tudo o contrário. Não importa, seja 
você a leveza.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Faça de hoje um dia me-
morável, se atrevendo a 
se lançar à aventura da 

vida sem restrições, aceitando todos 
os acontecimentos sobre os quais 
você não tem domínio, e dominando 
com destreza aqueles que estão sob 
seu controle.

oscar@quiroga.net
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Ano
Primeiro 

Gabriela Machado Liepkaln está 
completando 1 ano de abertura 
do Café do Bosque Marias. Eles 

abriram, em plena pandemia, mas 
apostaram neste novo formato, todo 

verde e ao ar livre. E por isso, com-
pletar este primeiro ciclo foi uma 

grande vitória, mas também, grande 
sucesso. O “Bosque da Gabi” tem 

atraído clientes e visitante de toda 
região e de diferentes tribos, entre 

elas: ciclistas, famílias, motoqueiros 
e, principalmente, os amantes do 
café! Parabéns, Gabi e equipe por 

todo trabalho e sucesso! O aniversá-
rio foi comemorado com música ao 

vivo e muitas delícias!

Abertas
Portas 
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Rallid Guilherme Saad 
Fonseca e Gabriela Gava 
Borba abriram as portas, 
em Nova Odessa, da loja: 
Casa Rosa Lingerie Outlet. 
No centro da cidade, a loja 
traz roupas íntimas femini-
nas e masculinas, tudo com 
muito bom gosto e peças 
selecionadas. Se agora a 
moda é ficar em casa, o que 
não sai da moda é se vestir 
bem, mesmo pra ficar em 
casa! A loja está linda e vale 
a pena conhecer! Felicida-
des ao casal empreende-
dor, Guilherme e Gabriela! 
Clicks de quem esteve por 
lá no primeiro dia!

Fotos: Divulgação

João Padula

Maria Lopes Machado e 
Priscila Lopes MachadoRenata e Vagner Guilherme

Cristina e Cláudio Ezziq

Gabriela Machado Liepkaln

Caroline Silva Soares Lauro, 
Giselle Gava Borba, Sabrina Gava 

Borba e Gabriela Gava Borba
Rallid Guilherme, Valdeci e 

Maria Cecília Davi Della Ponta

Rallid Guilherme Saad Fonseca, 
Francisco borba e Jeferson Saad

Fotos: Divulgação
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Hoje (6/11)              
17h – Corinthians x Fortaleza
19h – Internacional x Grêmio
21h – Fluminense x Sport 

Amanhã (7/11)
16h – Santos x Palmeiras
16h – Atlético-MG x América
16h – Bragantino x Atlhetico-PR

18h15 – Bahia x São Paulo
20h30 – Ceará x Cuiabá

Segunda-feira (8/11)
20h – Chapecoense X Flamengo

Terça-feira (9/11)
19h – Atlético-GO x Juventude

• 30ª 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

Reprodução/Instagram

LIBERADO | Calleri participou do treino nesta sexta-feira

ELIMINATÓRIAS  | Vinicius Junior foi convocado para os dois próximos jogos

SÃO PAULO

O técnico do São Pau-
lo, Rogério Ceni, fez uma 
série de testes durante o 
treino desta sexta-feira 
(5). Os jogadores Jona-
than Calleri e Rodrigo 
Nestor participaram das 
atividades e praticamen-
te estão de volta à lista 
de relacionados. Eles 
treinaram normalmente 
e devem reforçar a equi-
pe no duelo de domingo, 
às 18h15 (de Brasília), 
contra o Bahia, na Fonte 
Nova, pela 30ª rodada do 

Campeonato Brasileirão.
Calleri e Nestor partici-

param do trabalho tático, 
sem limitações, e devem 
viajar com o grupo para 
Salvador. O atacante não 
atua desde o clássico 
contra o Corinthians, en-
quanto o meio-campista 
ficou fora do jogo contra o 
Internacional.

Em campo, Ceni tem 
promovido nos últimos 
dias testes no time titular, 
como a variação com dois 
ou três zagueiros e dife-
rentes opções no ataque. 
O treinador ainda tem a 
atividade de sábado, antes 

Time pode ter reforço de Calleri e 
Nestor, que treinaram nesta sexta

Ceni testa 
formação 
da equipe

DA REDAÇÃO 
SÃO PAULO

da viagem para a Bahia, 
para definir a escalação 
são-paulina.

Um possível São Paulo 
para domingo tem Tiago 
Volpi, Arboleda, Miranda 
e Léo; Orejuela, Liziero, 
Igor Gomes, Gabriel Sara 
e Reinaldo; Luciano (Cal-
leri) e Rigoni.

O São Paulo busca se 
afastar ainda mais da zona 
de rebaixamento e entrar 
de fato na briga por uma 
vaga na próxima edição 
da Copa Libertadores. O 
Tricolor soma 37 pontos e 
ocupa a 12ª colocação.

O time treina neste sá-
bado, às 10h, e viaja no 
período da tarde para a 
capital da Bahia. O time 
permanece no Nordeste 
após o jogo em Salvador 
e viaja na segunda-feira 
para Fortaleza, onde en-
cara o Fortaleza na quar-
ta-feira, às 21h30 (de Bra-
sília), no Castelão.

O Guarani se reapre-
sentou na tarde des-
ta sexta-feira (5) com 
foco no próximo jogo 
decisivo. O Bugre vol-
ta a treinar hoje e faz 
o último trabalho em 
Campinas antes do 
embarque para Goiâ-
nia. Na sexta posição, 
com 52 pontos e a dois 
do G4, o Guarani volta 
a campo neste domin-
go (7) para enfrentar o 
Vila Nova, às 18h15, no 
Estádio Onésio Brasi-
leiro Alvarenga.

Ontem, a movimen-
tação no Brinco de 
Ouro teve a presença 
dos atletas que atua-
ram menos de 45 mi-
nutos na última parti-
da na vitória contra o 
Vasco. O volante Índio 
é desfalque certo por 
ter recebido o terceiro 
cartão amarelo. 

Guarani 
foca no 
Vila Nova

SÉRIE B

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

SELEÇÃO BRASILEIRA

Vinicius Junior substitui Firmino

A CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) 
anunciou nesta sexta 
(5) a convocação de Vi-
nicius Junior, 21, para os 
próximos dois jogos da 
seleção brasileira pelas 
Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022, no 
Qatar. O jogador do Real 
Madrid (ESP) irá substi-
tuir o atacante Roberto 

Firmino, 30, do Liver-
pool (ING), cortado 
da lista do técnico Tite 
por causa de uma lesão 
muscular na coxa es-
querda.

De acordo com a en-
tidade, Rodrigo Lasmar, 
médico da seleção bra-
sileira, foi informado so-
bre a contusão do atleta 
na quinta-feira (4).

Com Vinicius Junior, 
o Brasil vai enfrentar 
no próximo dia 11 a Co-
lômbia, na Neo Quími-
ca Arena, em São Paulo. 

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Bragantino e Athletico-PR fazem 
foto oficial para a Sul-Americana
Os jogadores do Athletico-PR e do Red Bull Bragantino  
fizeram as fotos oficiais para a final da Copa Sul-
Americana. Os times se enfrentam no próximo dia 20, 
no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
Além dos atletas, participaram do ensaio os técnicos 
Alberto Valentim, do Furacão, e Maurício Barbieri, do 
Massa Bruta. As fotos oficiais serão divulgadas pela 
Conmebol.

Quatro dias depois, visi-
tará a Argentina, em San 
Juan. A seleção brasileira 
poderá garantir a classi-
ficação para o Mundial 
em 2022, já no próximo 
jogo. Para isso, terá de 
vencer a Colômbia e es-
perar que o Uruguai não 
derrote a Argentina, em 
Montevidéu.

O time vai iniciar a 
próxima rodada na li-
derança das Eliminató-
rias, com 31 pontos. São 
seis de vantagem para 
a Argentina, segunda 
colocada. As duas equi-
pes têm uma partida a 

menos (11) em relação 
às demais seleções por 
causa do confronto in-
terrompido em 5 de se-
tembro.

Na ocasião, agentes 
da Anvisa entraram no 
campo da Neo Quími-
ca Arena porque qua-
tro atletas argentinos 
não haviam cumprido a 
quarentena obrigatória 
ao entrarem no país.

O Brasil tem 15 pontos 
de vantagem sobre a Co-
lômbia, atual quarta co-
locada. Classificam-se 
para o Qatar os quatro 
primeiros. O quinto vai 

disputar uma repesca-
gem contra adversário 
ainda a ser definido, 
provavelmente da Ásia 
ou da Oceania.

Durante a última con-
vocação, Tite foi ques-
tionado justamente 
sobre a ausência do ata-
cante do Real, que vive 
grande fase com a cami-
sa do time espanhol.

Na ocasião, o treina-
dor manifestou que sua 
preferência no momen-
to é por Raphinha e An-
tony, de Leeds United 
(ING) e Ajax (HOL), res-
pectivamente.

Atacante do 
Liverpool foi cortado 

por causa de uma 
lesão na coxa

Tricolor enfrenta o 
Bahia, às 18h15 deste 

domingo, na 
Fonte Nova
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Lateral participou de treinamento com a equipe e está à disposição para enfrentar o Santos neste domingo

Recuperado, Mayke está de volta
BRASILEIRO

O Palmeiras deu se-
quência na manhã des-
ta sexta-feira (05), na 
Academia de Futebol, à 
preparação para o due-
lo com o Santos, neste 
domingo (7), às 16h, no 
estádio da Vila Belmiro, 
no litoral paulista, pela 
30ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

No campo, a comis-
são do treinador Abel 
Ferreira comandou um 
trabalho posicional. 
Dispostos em áreas es-
pecíficas, os jogadores 
aprimoraram transi-
ções, posicionamentos, 
inversões e simulações 
de jogo, entre outras 
coisas. 

Na sequência, com 
o elenco dividido em 
três times (camisas ver-
des, coletes vermelhos 
e coletes laranjas), os 
atletas fizeram uma 
atividade técnica em 
dimensões reduzidas 
com permissão de pou-

cos toques na bola por 
jogador. O lateral-es-
querdo Jorge, em tran-
sição física, cumpriu 
cronograma na parte 
interna do centro de ex-
celência.

Recuperado de uma 
artroscopia no joelho 

direito, o lateral May-
ke valorizou o trabalho 
feito pelo Núcleo de 
Saúde e Performance. 

“Vinha sentindo do-
res e inchaços no joelho 
e em alguns momentos 
ficava sem muita força 
para apoiar a perna di-
reita, então decidimos 
fazer a artroscopia e 
melhorou 100%. A recu-
peração foi muito boa e 
estou muito bem para 
voltar e ajudar a equi-

pe dentro de campo”, 
afirmou o camisa 12 
alviverde, antes de fa-
lar também sobre a boa 
fase atual do time.

“O Campeonato Bra-
sileiro é muito difícil e 
com duas vitórias con-
secutivas o time vai 
para a parte de cima da 
tabela. Agora que pega-
mos o rumo das vitórias 
o objetivo é continuar 
e vamos firmes para o 
clássico contra o San-
tos”, disse Mayke, que, 
desde 2017 no Palmei-
ras, soma 148 jogos, 
dois gols e os títulos do 
Brasileiro de 2018, do 
Paulista de 2020, da Li-
bertadores de 2020 e da 
Copa do Brasil de 2020.

VICE-LÍDER
O Palmeiras é o atual 

vice-líder do Brasileirão 
com 52 pontos. No pri-
meiro turno, no dia 10 
de julho, no Allianz Par-
que, o Palmeiras venceu 
o Santos por 3 a 2, com 
gols de Willian, Gustavo 
Gómez e Breno Lopes.

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Cesar  Greco/Palmeiras

EM CAMPO | Recuperado de uma artroscopia no joelho, Mayke está pronto para voltar

Ivan Storti/Santos FC

PENÚLTIMO TREINO | Jogadores em campo nesta sexta

Diego Almeida/PontePress

PREPARAÇÃO | Rafael Santos (à dir.) e Fábio Sanches durante treino de ontem

CONTRA O CRB

Ponte busca primeira vitória 
diante da torcida em casa

A Ponte encara o CRB 
neste domingo às, 20h30, 
no Majestoso pela Série 
B do Campeonato Brasi-
leiro. Na 15ª colocação, a 
Macaca está a apenas um 
ponto da zona de rebai-
xamento: tem 39 pontos 
contra 38 de Londrina, 
que abre a degola, e Brus-
que, em 16º. 

Em sequência decisi-
va na reta final da Série 
B, a Ponte Preta busca a 

primeira vitória diante 
da torcida no confronto 
com o CRB. Na quinta 
(11), às 19h, recebe o Bo-
tafogo, ambos candida-
tos ao acesso.

A Ponte precisa desen-
cantar diante do torce-
dor e retomar a força em 
casa na série de jogo que 
vão definir a permanên-
cia na divisão.

A cinco partidas do 
fim da Série B, a Ponte 
está pressionada, mas o 
lateral-esquerdo Rafael 
Santos encara a situação 

como uma motivação 
para tirar a Ponte do sufo-
co. “Não estamos pressio-
nados, estamos motiva-
dos. Desde que a torcida 
voltou, nossa motivação 
aumentou. Não foram 
jogos ruins em casa. Te-
mos de pensar na gente. 
Independentemente dos 
outros resultados, temos 
de fazer a nossa parte.”

Além de CRB e Bota-
fogo, a Macaca ainda vai 
encarar em casa o Coriti-
ba, atual líder da Série B, 
na última rodada. 

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

CONTRA O VERDÃO

Santos deve manter base 
dos dois últimos jogos

O técnico Fábio Caril-
le comandou o penúl-
timo treino do Santos 
antes de enfrentar o Pal-
meiras neste domingo, 
às 16h (de Brasília), na 
Vila Belmiro, pela 30ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Nesta sexta-feira, Ca-
rille repetiu a equipe 
com Vinicius Zanocelo e 
Marinho. A dupla esteve 
suspensa na vitória por 
1 a 0 sobre o Athletico, 
na Arena da Baixada.

No mais, nenhuma 
novidade e a manuten-
ção da base vitoriosa 
nos dois últimos jogos 
do Brasileirão.

A provável escalação é: 
João Paulo, Danilo Boza, 
Robson e Emiliano Velá-
zquez; Madson, Vinicius 
Zanocelo, Felipe Jona-
tan, Marcos Guilherme e 
Lucas Braga; Marinho e 
Diego Tardelli.

Camacho e Léo Bap-
tistão iniciaram a tran-
sição do departamento 
médico para o campo 
no Santos. O trabalho 
ainda é leve, sem bola e 
contato com os compa-
nheiros.

DA REDAÇÃO
 SÃO PAULO

Palmeiras encara 
o Peixe, às 16h, 
na Vila Belmiro

Camacho se recupera 
de lesão na coxa direita. 
O meio-campista deve 
ficar à disposição na se-
gunda quinzena de no-
vembro. Os treinamentos 
com bola devem ocorrer 
já na próxima semana.

O problema na pan-
turrilha esquerda de Léo 
Baptistão é mais grave e 
há possibilidade de re-
torno só em dezembro. 

A reavaliação no atacan-
te é diária.

Kaiky (coxa) e Gabriel 
Pirani (tornozelo) estão 
recuperados e podem ser 
relacionados para o clás-
sico contra o Palmeiras 
se Fábio Carille quiser. 

O Peixe é o 15º, com 
35 pontos, e a cinco da 
zona de rebaixamento. 
O rival Palmeiras é o vi-
ce-líder, com 52.
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TORCIDA | Com o apoio do torcedor, Corinhtians disputou 3 jogos e conquistou 3 vitórias

EM CASA

A volta do público às 
arquibancadas teve im-
pacto imediato no Co-
rinthians. Fraco em casa 
enquanto a Neo Química 
Arena estava vazia, a equi-
pe de Sylvinho agora está 
com 100% de aproveita-
mento desde que os tor-
cedores puderam voltar 
a ocupar as cadeiras do 
estádio.

Até aqui, foram três 
partidas e três vitórias -a 
última, por 1 a 0 contra a 
Chapecoense, testou a fi-
delidade de quase 40 mil 
corintianos até o último 

minuto, quando Roger 
Guedes abriu o placar. 
A equipe alvinegra tenta 
manter o embalo em casa 
contra o Fortaleza às 17h 
deste sábado (6), pela 30ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Enquanto o estádio es-
tava vazio, o Corinthians 
costumava assustar pou-
co quem visitava Itaquera, 
bairro da zona leste de São 
Paulo. Nesta edição do 
Brasileiro, foram 11 jogos 
sem público, com quatro 
derrotas, quatro empates 
e apenas três vitórias, um 
aproveitamento de 39,4%.

A volta do bom de-
sempenho em casa co-

loca nos eixos um time 
que tinha seus domínios 
como grande trunfo des-
de a inauguração da Neo 
Química Arena, em 2014. 
Desde lá, foram 202 jo-
gos com torcida, com 126 
vitórias, 53 empates e 23 
derrotas, um aproveita-
mento de 71,1%.

Já no período em que 
o público ficou longe de 
Itaquera por causa da 
pandemia da Covid-19, 
incluindo outras compe-
tições além do Brasileiro, 
foram 47 jogos, com 19 
vitórias, 16 empates e 12 
derrotas, um aproveita-
mento de 51,8%.

A melhora em casa re-

Equipe está com 100% de aproveitamento desde a 
volta do torcedor nas arquibancadas da Neo Química

Corinthians aposta 
na torcida para ter 
série de vitórias

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

colocou o Corinthians na 
briga por uma vaga direta 
para a fase de grupos da 
Libertadores. A equipe 
está na sexta colocação, 
com 44 pontos, cinco a 
menos que o Red Bull Bra-
gantino, que abre o G-4 e 
já fez 30 jogos.

Antes de mirar a equi-
pe do interior paulista, 
no entanto, o Corinthians 
precisará ultrapassar jus-

tamente o Fortaleza, atual 
quinto colocado e com 
quatro pontos a mais que 
os alvinegros.

Para o confronto dire-
to com os tricolores, Syl-
vinho terá Lucas Piton, 
recuperado de descon-
forto muscular, Cássio e 
Xavier, ambos liberados 
após terem cumprido 
suspensão automática, 
novamente à disposição. 

Willian e Roni seguem 
vetados pelo departa-
mento médico. Já Araos, 
que pode deixar o clube, 
não foi relacionado.

Assim, o treinador 
deverá montar o Co-
rinthians com Cássio, 
Fagner, João Victor, Gil e 
Fábio Santos; Cantillo; 
Du Queiroz, Giuliano, 
Gabriel Pereira e Róger 
Guedes; Renato Augusto.

EM PAULÍNIA

Aberta a temporada de 
corridas de kart amador

O Kartódromo Inter-
nacional San Marino, 
em Paulínia, abre a tem-
porada de férias de fim 
de ano neste mês de 
novembro, até final de 
janeiro de 2022, com en-
trada e estacionamento 
gratuitos para pilotos e 
para quem só quer as-
sistir aos campeonatos 
sediados no complexo.

É preciso usar másca-
ras e manter o distan-
ciamento para partici-
par das corridas de kart 
de aluguel, voltadas a 

quem tem mais de 13 
anos de idade, porém 
não é necessário ter ex-
periência em pilotagem.

O valor para pilotar 
inclui o aluguel do kart 
e os principais equipa-
mentos de segurança, 
como macacão, capace-
te e balaclava (proteção 
para os cabelos). As rou-
pas são entregues aos 
visitantes devidamente 
lavadas e os capacetes 
higienizados em câmara 
de ozônio.

CORRIDA NOTURNA
A pista é totalmente 

iluminada, permitindo 

a pilotagem noturna, 
equipada com torre de 
cronometragem e pla-
car eletrônico.

Os pilotos têm à dis-
posição recepção in-
formatizada, sala de 
equipamentos, sala de 
briefing multimídia e 
vestiários masculino 
e feminino com chu-
veiros. administração 
do kartódromo orienta 
que os interessados em 
participar das corridas 
de kart de aluguel agen-
dem horário previa-
mente pelos telefones 
(19) 3833-1818 ou (19) 
99119-9895 (Whats).

DA REDAÇÃO 
PAULÍNIA

Divulgação

ESTRUTURA | Piloto tem kart, roupa e equipamentos de segurança à disposição
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