
Estatísticas da SSP dos 9 primeiros meses do ano mostram redução de 14,7% nos crimes nas duas cidades P5

Americana e S.Bárbara registram 
queda em roubo e furto de veículos

Tudo zerado
na Argentina

Brasil segura clima 
tenso e duelo termina 
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PROTESTO | Familiares de Leandro Alves, atropelado e morto por motorista embriagada, promovem manifestação clamando por justiça 

Indignação
Família pede justiça por morte de 
autônomo atropelado por mulher 

embriagada, que foi posta em 
liberdade em Sumaré  P5

MEGAVACINAÇÃO | O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (ao centro), em novo anúncio nesta terça

Polícia investiga 
morte de 
personal trainer
de Americana

Cidades06

Brasil + Mundo09

Sistema de pagamentos 
instantâneos, o Pix comple-
tou um ano ontem, com no-
vas medidas de segurança. 
Começou a valer o mecanis-
mo especial de devolução, 
que permite que o banco es-
torne valores em casos de 
fraude ou falha operacional. 
O retorno de recursos poderá 
ser solicitado tanto pelo ban-
co quanto por quem pagou.

Pix completa
um ano com 
mudanças

Clássico hoje é 
decisivo para 
o São Paulo

Esportes10

Acias lança app 
com serviços 
em Sumaré

Cidades06

Saúde libera dose de 
reforço contra Covid 
para todos os adultos

Americana e SB iniciam 
3ª dose a profissionais
da área da Educação

Ministério também 
antecipa de seis para 
cinco meses a aplicação 
da 3ª dose do imunizante

Trabalhadores do setor já 
podem receber o reforço na 
imunização contra Covid
nas duas cidades

Brasil + Mundo Cidades07 03

Marcelo Camargo  / Agência Brasil
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Não há como 
interferir nem eu, 
nem o presidente 
do Inep, nem o 
presidente da 
República
MILTON RIBEIRO 
Ministro da Educação, sobre a 
prova do Enem
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TODODIA - O jornal da Região Metropolitana de Campinas

FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Jacira de Almeida Rangel
Faleceu ontem, aos 87 anos. Era casada com Márcio Rangel, 

deixando os filhos: Francisco, Teresinha, Valter, Silvana e Julliani. Foi 
sepultada no Campo da Ressurreição. (Funerária Aráujo-Orsola)

Divulgação / Fotos Públicas

MAIS VACINA | Técnico mede temperatura para acondicionar doses da vacina da 
Pfizer contra a Covid-19.

IMAGEM DO DIA

A moeda divina na compra do poder Eu sou negra!

Padre Américo Sérgio 
Maia, antigo vigário de Ca-
jazeiras (PB), teve um dia de 
viajar 28 quilômetros a ca-
valo para dar a extrema-un-
ção a um doente. Cansado, 
apeando do animal logo 
perguntou: “Minha senho-
ra, por que vocês não fize-
ram uma casa mais perto 
da cidade?”. Ouviu a ácida 
resposta: “Padre, e por que 
não fizeram a cidade mais 
perto da gente?”. Essa histo-
rinha serve para explicar o 
distanciamento de fiéis da 
Igreja Católica e sua perda 
para credos evangélicos.

O fato é que os evangé-
licos crescem em ritmo 
geométrico, enquanto os 
católicos se expandem de 
forma aritmética, a denotar 
que a moeda da fé circula 
pelos centros e pelas mar-
gens, mostrando o pendor 
e a falta de pudor com que 
o evangelismo usa a vida 
divina como chave para en-
trar no reino dos céus.

Fosse apenas essa a ques-
tão, a disputa seria apenas 
uma soma de números. 
Não. O problema é de na-
tureza política. Os evangé-
licos querem ocupar o cen-
tro do poder, o que significa 
montar um partido político 
(Republicanos), dotá-lo das 
condições para influir na 
pauta legislativa, integrar 
a malha da administração 

É cada vez mais notória 
a importância da cultu-
ra negra na formação da 
sociedade brasileira. Por 
mais que se tente negar, 
ou esconder essa condi-
ção natural, mais forte ela 
se faz presente. 

O Brasil foi construído 
pelo suor e dor dos ne-
gros. No mês da Cons-
ciência Negra, o mínimo 
que se espera é a valori-
zação da pessoa negra e 
o reconhecimento da sua 
importante contribuição 
para nossa sociedade. 
Um reconhecimento que 
deveria estar presente no 
dia a dia dos brasileiros, 
sem precisar criar uma 
data especial

Infelizmente, negros e 
negras ainda sofrem com 
a pouca representativida-
de, o racismo e o precon-
ceito, muitas vezes velado 
e disfarçado de opinião 
ou brincadeira. 

A cada dia temos exem-
plos do racismo estrutu-
ral no país, e mostra que 
temos muito a lutar para 
que o Brasil alcance um 
nível digno de igualdade 
racial e social.

Antes de tudo, quero 
dizer que sou negra, com 
muito orgulho, e me so-
lidarizo com a vereadora 
negra Paolla Miguel, ví-
tima recente de racismo 
durante sessão na Câma-
ra Municipal de Campi-
nas. Paolla foi xingada de 
“preta lixo” em pleno mês 
que celebra a Consciên-
cia Negra, mostrando que 
o racismo continua forte 
e presente no Brasil. Nes-
te contexto, é importante 
lembrar que Campinas 
foi a última cidade do 
país a abolir a escravidão.

A pessoa que cometeu 
essa violência integrava 

GAUDÊNCIO TORQUATO SOFIA RODRIGUES DO 
NASCIMENTOJORNALISTA, PROFESSOR E 

CONSULTOR POLÍTICO  PRESIDENTE DO SINSAÚDE

pública por meio de minis-
tros e, claro, culminar com 
a eleição de um presidente 
com o qual tenham ligação 
direta:  Jair Bolsonaro. Que 
luta para inserir um minis-
tro “terrivelmente evangéli-
co” no STF.

A população católica se 
estreita. dados do Censo do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
mostram uma fuga média 
de 465 pessoas por dia. Já 
os evangélicos perderam a 
vergonha: falam claramen-
te sobre seu projeto de po-
der, com seus quadros de 
comando, como o pastor 

Silas Malafaia sendo um 
dos maiores interlocutores 
de Bolsonaro. A par des-
sa observação, vem outra: 
quanto mais crescem mais 
o tintim da moeda enche os 
cofres de credos, que conti-
nuam a preencher os horá-
rios vazios das tevês, inclu-
sive em horário nobre, para 
exibir discursos, perorações 
e milagres inventados para 
engabelar as massas.

Quais as razões que expli-
cam tal fenômeno? O afas-
tamento dos fiéis da políti-
ca tradicional e a opção por 
uma nova política, está sob 
a égide das cortes divinas. 
É grande o descolamento 
entre a esfera política e a 
sociedade. Políticos fecham 
os ouvidos ao barulho das 
ruas e menosprezam o sen-
timento da plebe.

E qual o motivo para tal 
afastamento, quando se 
sabe que o mandato não 
pertence ao eleito, mas 
ao povo, que apenas lhe 
transfere temporariamente 
a representação? A respos-
ta contempla a mudança 
do conceito de política, 
de missão para profissão, 
aquela abrigando o ideário 
coletivo, está incorporan-
do o interesse individual. 
O verbo transitivo indireto 
servir (ao povo) cedeu lugar 
à forma pronominal servir-
-se (do povo). A esganiçada 
luta do poder pelo poder 
tornou mais ferina a com-
petição política.

Os conjuntos legislati-
vos são vistos como braços 
políticos do ciclo produ-
ção-consumo, cujo foco 
é o rendimento, o ganho, 
a concorrência, o jogo de 
soma zero, no qual a vitória 
de um se dá graças à der-
rota de outro. O rosário de 
virtudes desfiado pelo papa 
Francisco para revitalizar a 
Igreja Católica e resgatar a 
fé de rebanhos desgarrados 
não deixa de ser sábia con-
tribuição para oxigenar a 
política. O livrinho do papa 
argentino alinha preceitos 
inerentes ao escopo da Po-
lítica (com P maiúsculo), 
seja para uso da Igreja, seja 
para a vida partidária. E, 
ao contrário aos políticos, 
não aprecia esse marketing 
que espetaculariza even-
tos. Simplicidade, exibir 
um perfil sem máscaras, 
despojado, transparente. 
Simplicidade não usada 
pela liturgia pirotécnica dos 
evangélicos.  Como lembra 
André Comte-Sponville, 
“simplicidade é ter a virtu-
de dos sábios e a sabedoria 
dos santos”.

O fato é que 
os evangélicos 

crescem em ritmo 
geométrico

um grupo que foi à Câ-
mara protestar contra a 
vacina anti-Covid-19. O 
repertório do grupo in-
cluía também palavras 
de ordem como “vacina 
mata”.

É inadmissível que esse 
tipo de comportamento 
ainda exista. No entanto, 
é compreensível que es-
sas agressões aflorem na 
gestão do atual governo 
federal, que desrespeita 
índios, gays, negros ou 
qualquer um que contra-
rie sua ideologia e conser-
vadorismo.

O exemplo mais evi-
dente foi colocar Sérgio 
Camargo como presiden-
te da Fundação Palmares, 
até então, uma instituição 
símbolo do movimento 
negro. Camargo é negro, 
mas defende o fim do 
movimento negro e já de-
clarou que a escravidão 
fez bem para os negros.

Vivemos um tempo de 
exaltação ao ódio, racis-
mo e intolerância.

Dói na pele ver as ten-
tativas de destruírem 
nossas conquistas com 
tanta ênfase como vem 
ocorrendo nos últimos 
dois anos. Por isso, é im-
portante aproveitar o mês 
da Consciência Negra 
para refletir, reconhecer 
e valorizar a luta dos ne-
gros, da cultura negra e 
suas contribuições na 
constituição de nossa so-
ciedade. 

O dia 20 de novembro, 
escolhido em 1978 para 
marcar o Dia da Cons-
ciência Negra, além de 
homenagear as culturas 
e lutas dos povos negros, 
reforça a importância de 
a sociedade refletir e agir 
para combater o racismo 
estrutural no país.

Graças ao esforço do 
movimento negro, a data 
vem sendo cada vez mais 
lembrada pela sociedade 
brasileira. Resistimos à 
escravidão e com certeza 
vamos resistir e triunfar 
com nossa cor, com nos-
sa pele, em nossa busca 
implacável pela igualda-
de social e racial.

Eu sou negra.
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PANDEMIA

As prefeituras de Ame-
ricana e Santa Bárbara 
d’Oeste anunciaram nes-
ta terça-feira (16) a libe-
ração da terceira dose da 
vacina contra a Covid-19 
aos profissionais do se-
tor de Educação, que 
moram ou trabalham 
nas duas cidades.

Com isso, todos os 
trabalhadores da área 
educacional, maiores de 
18anos, que já receberam 
a segunda dose da vacina 
há mais de seis meses es-
tão autorizados a buscar 
a dose de reforço.

AMERICANA
Em Americana, a deci-

são passa a valer a patir 
desta quarta-feira (17), 
quando a dose de reforço 
será oferecida exclusiva-
mente no campus Ma-
ria Auxiliadora da Unisal 
(Avenida Cillos, 3.500), 
das 8h30 às 15h30. Não 
há necessidade de agen-
damento prévio.

Segundo a Prefeitura 
de Americana, os profis-
sionais que já estão ap-
tos a receber a dose extra 
só precisam levar um 
documento com foto, 
CPF, comprovante de re-
sidência, comprovante 
de vínculo empregatício 

em estabelecimentos da 
área de Educação (em 
qualquer nível), além 
do cartão de vacinação 
– para comprovar a data 
da segunda imunização 
recebida.

Sobre as mudanças 
anunciadas nesta terça-
-feira pelo Ministério da 
Saúde, que decidiu libe-
rar dose de reforço para 
todos os maiores de 18 
anos no país, a Secretaria 
de Saúde de Americana 
informou ainda não exis-
te comunicação oficial 
para os municípios.

SANTA BÁRBARA
Em Santa Bárbara, a 

Em Americana e Santa Bárbara, trabalhadores do setor 
já podem receber o reforço na imunização contra Covid 

3ª dose da vacina é 
liberada a profissionais
da área da Educação

DA REDAÇÃO
REGIÃO

liberação da dose adicio-
nal aos profissionais da 
Educação vale desde on-
tem – desde que haja o 
intervalo de seis meses da 
segunda dose.

Trabalhadores de ser-
viços públicos e privados 
de educação já podem 
receber este reforço, de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h30, nos ginásios 
Djaniro Pedroso (Rua 
Prudente de Moraes, 250, 
no Centro) e Mirzinho 
Daniel (Rua Bororós, s/
nº, no Jardim São Fran-

cisco) e na Casa de Maria 
(Rua Mococa, 510, no Jar-
dim das Laranjeiras).

O reforço na imuniza-
ção também segue para 
profissionais de Saúde 
e idosos com 60 anos 
ou mais, que já tenham 
completado seis meses da 
segunda dose, e imunos-
suprimidos com 18 anos 
ou mais, após 28 dias da 
segunda dose.

Para a dose adicional, 
idosos e imunossuprimi-
dos devem apresentar o 
cartão de vacinação con-

tendo a informação das 
duas doses da vacina apli-
cadas, CPF e documento 
com foto, além de com-
provante de endereço.

Além dos documentos 
acima, os profissionais 
de Saúde e da Educa-
ção, aptos a receberem a 
dose adicional, precisam 
apresentar também o 
comprovante de endere-
ço do município em seu 
nome e/ou comprovante 
de vínculo em serviço de 
saúde ou de educação do 
município.

SANTA BÁRBARA | Terceira dose liberada aos profissionais da Educação desde ontem

Prefeitura de Santa Bárbara  / Divulgação

NATAL SEM FOME EM HORTOLÂNDIA

Projeto ‘Cidadão Solidário’prevê 
arrecadar 10ton. de alimentos

A Prefeitura de Hor-
tolândia anunciou mais 
um evento “Cidadão 
Solidário”, que prevê ar-
recadar 10 toneladas de 
alimentos no próximo 
dia 21 de novembro e 
ao longo da semana se-
guinte. A ação integra o 
programa “Hortolândia 
Solidária” e o objetivo 
é destinar gêneros ali-
mentícios para famílias 
em situação de vulnera-
bilidade social e garantir 
um Natal sem fome. 

De acordo com a se-
cretária adjunta de Go-
verno, Silvania Anízio da 
Silva, além dos alimen-
tos, a ideia é poder arre-
cadar brinquedos novos 
ou em bom estado de 
conservação, itens que 
serão entregues junto 
com as cestas de ali-
mentos para as famílias 
com crianças. “Nosso 
município tem uma vo-
cação histórica de soli-
dariedade e, neste senti-
do, estamos lançando o 
programa ‘Cidadão So-
lidário’ para que aque-
les que puderem doar, 
contribuam com aque-
les que mais precisam”, 
destacou Silvania.

O projeto “Cidadão 
Solidário” acontecerá 

no dia 21 deste mês, 
um domingo, das 8h às 
12h. A ação será simul-
tânea nas seis regiões 
de Hortolândia: Centro, 
Vila Real, Santa Clara, 
Amanda, Rosolém e 
Novo Ângulo.

Servidores municipais 
e voluntários farão abor-
dagem casa a casa soli-
citando a doação de ali-
mentos não perecíveis 
e brinquedos novos ou 
usados em bom estado 
de conservação. 

As equipes serão 
acompanhadas por 
veículos oficiais para o 
transporte dos manti-
mentos doados. Tudo 
que for arrecadado será 
encaminhado para o 
Banco de Alimentos, 

vinculado à secretaria 
de Educação, Ciência 
e Tecnologia, onde os 
gêneros alimentícios 
serão separados para a 
montagem das cestas 
de alimentos.

Além dessa aborda-
gem casa a casa no pró-
ximo dia 21, as pessoas 
poderão doar de forma 
espontânea, do dia 22 ao 
dia 27 de novembro, em 
horário comercial, em 
quatro pontos: no Cen-
tro Cultural do Jardim 
Amanda, na Secretaria 
de Serviços Urbanos, no 
Setor de Manutenção 
Escolar do Rosolém e 
no Centro Poliesportivo 
Nelson Cancian do Jar-
dim Nova Hortolândia.

                                  | DA REDAÇÃO

HORTOLÂNDIA | Doações para o Banco de  Alimentos

A campanha de vaci-
nação contra a Covid-19 
por livre demanda está 
mantida nesta quarta-
-feira (17) em Americana.  
Moradores interessados 
na vacinação de primei-
ra, segunda e terceira 
doses, sem necessidade 
de agendamento prévio, 
devem se dirigir a um dos 
dois pontos de imuniza-
ção: Colégio Visão, à Rua 
Fernando de Camargo, 
nº 611 – Centro, das 8h30 
às 13h, para aplicação 
da vacina CoronaVac; ou 
Unisal (Campus Maria 
Auxiliadora), localizada 
na Avenida Cillos, 3.500 
– Parque Universitário, 
das 8h30 às 15h30, para 
as vacinas Pfizer e Astra-
Zeneca.

A Secretaria de Saúde 
informa que quem dese-
ja agendar a aplicação, 
pode fazer apenas para a 
segunda e terceira doses, 
por meio do site www.
saudeamericana.com.br.

Americana aplicou 
nesta terça-feira (16), 593 
doses de vacinas. O total 
de doses aplicadas subiu 
para de 378.959, sendo 
191.219 da primeira dose, 
164.752 da segunda, 6.067 
de dose única e 16.921 da 
terceira dose.    | DA REDAÇÃO

Vacina sem 
agendamento
continua hoje

AMERICANA

Prefeitura de Hortolândia  / Divulgação

HORTOLÂNDIA

Parque Lago da Fé 
terá cinco quadras

Quem gosta de esportes 
contará com uma nova 
área para praticar diversas 
modalidades nas quadras 
em implantação no Par-
que Lago da Fé, no trecho 
em ampliação pela Prefei-
tura de Hortolândia. Estão 
em fase final de constru-
ção cinco quadras espor-
tivas, para vôlei de areia, 
basquete, futebol society, 
tênis e quadra poliespor-
tiva. A previsão de entrega 
das obras de todo o parque 
é para o início de 2022.

 De acordo com a Secre-
taria de Obras, na última 
semana, a quadra de fute-
bol society recebeu grama 
sintética. A quadra de areia 
já está praticamente com-
pleta, e todos os espaços 
esportivos foram cercados 
com gradil e portão.

Nesta semana, prosse-
guem, ainda, as ações de 
paisagismo, com de espé-

cies ornamentais de plan-
tas e flores, além de mudas 
de árvores.

O parque também terá 
academia ao ar livre, vi-
veiro, bicicletário, estacio-
namento, área multiuso e 
playground.

O trecho do Pq. Lago da 
Fé em ampliação vai desde 
o Jd. São Miguel até a ave-
nida Olívio Franceschini. 
Com isso, somada à área 
já entregue, no Jd. Nova 
Alvorada, o espaço de lazer 
totalizará 222 mil metros 
quadrados.

A parte já implantada, 
desde o Jd. Nova Alvorada, 
passando pelo Pq. Gabriel, 
atrás da Câmara, até o Jd. 
São Miguel, conta com 
180 mil metros quadrados, 
incluindo duas lagoas de 
contenção de enchentes, 
pista de caminhada e tra-
vessia para pedestres.

                                     | DA REDAÇÃO
Divulgação

HORTOLÂNDIA | Quadras no Parque Lago da Fé 
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PREPARAÇÃO PARA O 5G 

PREPARAÇÃO PARA O 5G (2)

FALTA DE VAGAS EM CRECHES

ISENÇÃO AOS ABSORVENTES

MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE (2)

A vereadora Nathália Camargo (Avante) entrou de ca-
beça no tema da telefonia 5G, prevista para começar no 
país no ano que vem. Dias depois de ela ter protocolado 
um requerimento na Câmara, solicitando do Executivo 
informações sobre a preparação da cidade para a nova 
tecnologia, ontem a parlamentar esteve reunida com o 
prefeito Chico Sardelli (PV) no gabinete (foto) tratando 
do tema. O secretário-adjunto de Planejamento, Vinicius 
Zerbetto, o chefe de gabinete, Franco Ravera Sardelli, 
e com o secretário-adjunto, Belmiro José dos Santos, 
participaram do encontro. 

“O governo do estado anunciou no dia de hoje (ontem) o 
programa Conecta SP, para agilizar a chegada da cobertura 5G 
com um investimento de R$ 3,2 milhões e os municípios que 
estiverem com a legislação atualizada serão comtemplados”, 
lembrou Nathália Camargo, em divulgação após o encontro no 
gabinete de Chico. “Desta forma precisamos estar atentos e sair 
na frente com esse projeto”, ressaltou a vereadora. Segundo ela, 
ao término da reunião ficou definido que a vereadora encami-
nhará à prefeitura, por meio de uma indicação, a minuta de um 
projeto de lei ao Poder Executivo com as adequações legislati-
vas para sua avaliação e posterior tramitação.

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou na Câmara 
de Americana um requerimento em que pede informações ao 
Poder Executivo sobre vagas em creches no município. Segundo 
o tucano, nos últimos dias, com a retomada das atividades 
presenciais nas escolas, “muitos pais” têm reclamado sobre a 
falta de vagas em creches para suas crianças.  No requerimento, 
o parlamentar questiona qual a demanda reprimida por vagas 
em creches e quantas unidades ou salas de ensino infantil 
foram fechadas e quais foram os motivos. Pede ainda uma lista 
com endereços de todas as unidades de ensino infantil que 
estejam ociosas, inativas ou sem atividades.

Os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo aprovaram, nesta terça-feira (16), a isenção de ICMS (Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para venda 
de absorventes íntimos femininos para o governo estadual. 
Além dos absorventes comuns, estão na lista de produtos 
isentos de ICMS os absorventes internos, tampões higiênicos, 
coletores e discos menstruais, calcinhas absorventes e panos 
absorventes íntimos. Atualmente, a alíquota de ICMS dos 
absorventes varia entre 18% e 25%. Segundo pesquisas, uma 
em cada quatro mulheres já deixou de ir à escola por não ter 
condições financeiras de comprar absorventes.

A vereadora Professora 
Juliana (PT) participou 
na sexta-feira (12) de 
um debate sobre gestão 
climática com estudantes 
do ensino médio na Câmara 
de Piracicaba. O evento foi 
promovido pelo Mandato 
Coletivo “A Cidade é Sua” 
em alusão à COP 26, a Con-
ferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas, 
concluída também no dia 
12, em Glasgow, na Escócia.

De acordo com a vereadora 
do PT, o evento teve o 
objetivo de discutir com a 
juventude a participação 
do Brasil na COP 26. “Desde 
o início do mês temos 
fomentado esse debate 
também em Americana. 
Levamos esse tema até o 
prefeito Chico Sardelli e já 
solicitamos a realização de 
uma audiência pública na 
Câmara de Americana tam-
bém”, disse a vereadora.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Prefeitura assina contrato de R$ 958 mil para obras no Jd. São Domingos

Av. Nove de Julho e mais 
4 ruas serão recapeadas

O prefeito de America-
na, Chico Sardelli (PV), 
assinou nesta terça-feira 
(16) o contrato para as 
obras de recapeamento 
da Avenida Nove de Julho 
e das ruas Bélgica, Bul-
gária, Amálio Lulu Be-
nencase e trecho da Rua 
Hungria, no Jardim São 
Domingos.

A previsão é de que os 
serviços sejam iniciados 
ainda este mês com pra-
zo de três meses para a 
conclusão das obras.

A empresa FFL Sinali-
zação, Comércio e Ser-
viços será a responsável 
pela execução da obra, 
em um contrato no valor 
de R$ 958 mil.

A melhoria será exe-
cutada com recursos de 
uma emenda parlamen-
tar de R$ 1 milhão, des-
tinada a Americana pelo 
deputado Ataíde Teruel, 
por intermediação do ve-
reador Leco Soares (am-
bos do Podemos).

AMERICANA

DA REDAÇÃO
AMERICANA

PAVIMENTAÇÃO | Contrato para as obras foi assinado pelo prefeito nesta terça-feira

Beatriz Costa  / Prefeitura de Americana

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA

Câmara aprova orçamento de
R$ 272 milhões em N. Odessa

A Câmara de Nova Odes-
sa aprovou na sessão des-
ta terça-feira (16) o projeto 
de lei 90/2021, que estima 
a receita e fixa as despesas 
da administração pública 
para o exercício de 2022, 
a Lei Orçamentária Anual. 
De acordo com o projeto 
a receita estimada para o 
município é de cerca de 
R$ 272 milhões, com des-
pesas em torno de R$ 268 
milhões.

O aumento percentual é 
de da ordem de 16% sobre 
os R$ 233,4 milhões esti-
mados na peça orçamen-
tária para este ano de 2021, 
cujo exercício ainda não 
foi concluído.

ORÇAMENTO 
IMPOSITIVO

Pela primeira vez, em 
2022, a LOA tem emendas 
do chamado “orçamento 
impositivo”, com indica-
ções de aplicação de recur-
sos feitas pelos vereadores.

No total, R$ 622.961,64 
deverão ser investidos em 
ações, projetos e aquisi-
ções especificados pelos 
nove parlamentares da 
Casa.

CÂMARA | Orçamento de R$ 272 milhões é aprovado

Cada vereador pôde, 
pela primeira vez, 

indicar como gastar 
parte dos recursos

Divulgação

Estão abertas, a partir 
desta terça-feira (16), as 
inscrições para cursar gra-
tuitamente a EJA (Educa-
ção de Jovens e Adultos), 
modalidade de ensino dis-
ponibilizada pela Prefeitura 
de Hortolândia.

Serão oferecidas cerca 
de 600 vagas para ingressar 
em turmas do 1º semestre 
letivo de 2022. A ação da Se-
cretaria de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia é voltada a 
jovens com 15 anos com-
pletos ou mais e adultos 
interessados em concluir o 
Ensino Fundamental, do 1º 
ao 9º ano, em escolas mu-
nicipais. As inscrições vão 
até o dia 17 de dezembro. 

Para se inscrever é neces-
sário contatar com a escola 
municipal mais próxima 
e agendar um horário de 
atendimento. A inscrição 
pode ser realizada em qual-
quer unidade da rede mu-
nicipal de ensino. No dia 
agendado, é preciso apre-
sentar cópias de RG e CPF, 
certidão de nascimento ou 
casamento, além de com-
provante de endereço com 
CEP.                        | DA REDAÇÃO

Hortolândia 
inscreve para 
vagas na EJA

EDUCAÇÃO

Cada vereador teve di-
reito a destinar R$ 69. 
217,96 para projetos, 
ações ou aquisições. Me-
tade do valor deve ser uti-

lizado em ações de saúde 
pública.

O orçamento impositivo 
já existe nos governos fe-
deral e estadual, mas a ini-

ciativa é inédita em Nova 
Odessa. No orçamento 
federal o percentual desti-
nado ao atendimento das 
propostas dos deputados 
federais é de 1,2% da re-
ceita corrente líquida. No 
orçamento do Estado de 
São Paulo, o percentual 
destinado às propostas 
apresentadas pelos depu-
tados estaduais é de 0,3% 
da receita corrente líquida.

Em Nova Odessa, 0,3% 
da receita corrente líquida 
devem ser destinados aos 
projetos apresentados pe-
los vereadores através de 
emendas.       

      | DA REDAÇÃO

CONTRATO
A assinatura do  con-

trato ocorreu no Gabi-
nete do Prefeito, na pre-
sença do vice-prefeito 
Odir Demarchi (PL), do 
secretário de Obras e 
Serviços Urbanos, Adria-
no Camargo Neves, do 
vereador Leco e do asses-
sor do deputado, Abner 
Silva, além do empresá-
rio responsável pela FFL, 

Fernando Marsiarelli. 
O contrato decorrente 

do pregão presencial nº 
39/2021 prevê o recapea-
mento de 19.645 mil me-
tros quadrados de vias, 
com serviços de varrição 
de pavimento para reca-
peamento, fresagem do 
pavimento asfáltico e a 
aplicação de asfalto novo.

“Estou muito feliz em 
dar início às ações de 

recapeamento da Aveni-
da Nove de Julho, uma 
das mais importantes de 
Americana, e gostaria de 
agradecer o deputado Te-
ruel por destinar a Ame-
ricana R$ 1 milhão em 
recursos, por intermédio 
do vereador Leco, a quem 
parabenizo pelo bom tra-
balho que tem feito na 
Câmara como vereador”, 
disse o prefeito.
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Estatísticas dos nove primeiros meses do ano mostram queda de 14,7% nos crimes do gênero nas cidades

Roubo de veículo cai em Americana e SB
SEGURANÇA PÚBLICA

Ao menos três veículos 
por dia foram roubados 
ou furtados em Ame-
ricana e Santa Bárbara 
d’Oeste entre janeiro e 
setembro deste ano. Con-
siderando as duas cida-
des, 916 ocorrências do 
gênero envolvendo auto-
móveis e motocicletas fo-
ram registrados durante 
os nove primeiros meses 
de 2021. Apesar disso, o 
número é 14,7% menor 
do que o registrado du-
rante o mesmo período 
do ano passado, quando 
houve 1.074 crimes des-
sa natureza em ambos os 
municípios.

Os dados são da SSP 
(Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo).

Em Americana, 692 veí-
culos foram levados por 
criminosos entre janeiro e 
setembro de 2020 (último 
mês com balanço oficial 
disponível). Ao todo, 639 
deles foram furtados e ou-
tros 53, roubados.

Já neste ano, o número 
caiu para 620, sendo 579 
furtos e 41 roubos.

Em Santa Bárbara 
d’Oeste em 2020, foram 
382 ocorrências de furtos 
e roubos nos nove primei-
ros meses do ano – 336 e 
46, respectivamente - en-
quanto que em 2021 a 

Polícia Civil registrou 296 
ocorrências, 261 de furto e 
outras 35 de roubo.

Quando analisado os 
números de veículos recu-
perados, 188 proprietários 
conseguiram reaver os 
bens em Americana neste 
ano, 30% do total levado, 
enquanto 111 foram recu-
perados em Santa Bárbara 
d’Oeste, o equivalente a 
32,7%.

COOPERAÇÃO
Para um delegado da re-

gião, que pediu para não 
ser identificado, é preciso 
um trabalho coordenados 
entre as polícias Civil e Mi-
litar, junto às Guardas Ci-
vis Municipais para  redu-
zir ainda mais os índices e 
aumentar a quantidade de 
veículos recuperados.

“É preciso investir, prin-
cipalmente, em comuni-
cação rápida e intercâmbio 
entre as forças policiais. As 
guardas municipais dão 
uma colaboração impor-
tante e valiosa, uma vez 
que estão mais próximas à 
população local e por isso 
têm um acesso  mais rápi-
do a desmanches ilegais de 
bairro, por exemplo”, diz o 
delegado.

Ele diz que, em parte, 
a queda no número de 
roubo e furtos pode ser 
creditada ao mapeamento 
dos locais e horários em 
que os crimes costumam 
acontecer com mais fre-

quência, mas evidencia 
a necessidade de plane-
jamento para ronda pre-
ventiva, a fim de coibir a 
prática.

“É preciso entender os 
locais e horários e prin-
cipalmente quais são os 
automóveis mais visados 
para roubos e furtos. Isso 
reduziria os números”, co-
menta.

O delegado ressalta que, 
nos últimos anos, tem 
sido feito um trabalho re-
levante de combate a des-
manches ilegais, além da 
fiscalização de desman-
ches autorizados. “Não é 
mais interessante para do-
nos de desmanches que 
estão dentro da lei com-
prar peças que são objeto 
de furto ou roubo. Existe 
um registro de entrada e 
saída  de peças, que por 
sua vez, são catalogadas 
e gravadas. Mas isso não 
é suficiente para extinguir 
o mercado clandestino de 
bairro”, afirma.

O delegado comenta 
ainda que nem todos os 
veículos levados por cri-
minosos têm como des-
tino o mercado ilegal de 
peças. “Depende muito 
do tipo de veículo. Alguns 
são para desmanches, 
mas há o roubo e furto 
que levam em considera-
ção a potência do auto-
móvel para ser usado em 
assaltos e fugas ou então 
da capacidade de carga, 

RENATO PEREIRA
REGIÃO

POLÍCIA | Patrulhamento preventivo  auxilia na redução dos índices, diz governo de SP

para também ser usados 
no crime”, completa.

Por meio de nota, a SSP 
afirma que as ações de 
policiamento preventi-
vo e ostensivo na região, 
assim como as ações de 
polícia judiciária, são 
intensificadas, a fim de 
ampliar a segurança e a 
sensação corresponden-
te da população e redu-
zir a incidência criminal. 
“De janeiro a setembro, 
foram presos e apreen-
didos 1.350 criminosos, 
recuperados 299 veículos 
furtados e roubados e re-
tiradas 41 armas de fogo 
ilegais das ruas, nos mu-

nicípios de Americana e 
Santa Bárbara d’Oeste”, 
ressalta a pasta.

A PM (Polícia Militar) 
realiza ações de fiscaliza-
ção em pontos de estacio-
namento, além das opera-
ções de “Direção Segura” e 
“Cavalo de Aço”. 

“Paralelamente ao pa-
trulhamento preventivo, a 
Polícia Civil realiza diver-
sas operações com foco 
na investigação desses 
delitos, por meio de poli-
ciamento especializado, 
rondas, bloqueios e abor-
dagens em dias e horários 
alternados, decididos por 
meio da análise e mapea-

mento das ocorrências “, 
continua a SSP. 

A secretaria afirma ainda 
que são realizadas ações 
em estabelecimentos co-
merciais que realizam a 
compra e venda de peças 
automotivas (desman-
ches). “O Estado de São 
Paulo conta ainda com o 
Detecta, o maior big data 
de dados e informações 
policiais da América La-
tina e um dos maiores do 
mundo. Desde 2014, com 
a ajuda do sistema, mais 
de 15 mil criminosos já fo-
ram presos, 31.199 veícu-
los recuperados e 853 ar-
mas ilegais apreendidas”.

PROTESTO APÓS MORTE

Família pede justiça em Sumaré

Familiares do autôno-
mo Leandro André Alves, 
de 34 anos, que morreu 
atropelado por uma mo-
torista embriagada, no 
domingo, 7 de novem-
bro, em Sumaré, pedem 
justiça. Eles realizaram 
um protesto em frente ao 
Fórum de Sumaré nesta 
segunda-feira (15) depois 
que a acusada, Josinete 
Carlos da Silva, de 34 anos, 
teve a liberdade provisória 
concedida pelo judiciá-
rio. Após o acidente, ela 
confessou ter bebido seis 
cervejas.

A esposa de Leandro, 
Daniela Aparecida Mateus 
Alves, de 33 anos, liderou 
o protesto pedindo justiça 
ao caso do marido.

“Quero justiça pelo meu 
marido porque foi assim 
que ela me deixou, sozi-
nha com três crianças”, 
disse Daniela.

DA REDAÇÃO
SUMARÉ

Divulgação

JUSTIÇA | Familiares de autônomo morto por atropelamento protestaram em Sumaré 

EDUCAÇÃO

Inscrições para cursos 
do IFSP vão até dia 24

O prazo de inscrição 
no processo seletivo dos 
cursos técnicos do Insti-
tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP) foi pror-
rogado até 24 de novem-
bro.

O IFSP oferece 528 va-
gas para cursos técnicos 
nos campus Campinas, 
Capivari, Hortolândia e 
Piracicaba. Para a unida-
de de Hortolândia são 180 
vagas. Em todo o estado 
de São Paulo, são 6.080 va-
gas em 36 campus para o 
primeiro semestre de 2022.

Todos os cursos são gra-
tuitos, sem cobrança de 
mensalidade. Podem se 
inscrever estudantes do 
Ensino médio ou que estão 
cursando o 9º ano do Ensi-
no Fundamental. Candi-
datos que já concluíram 
o Ensino Médio podem 
se inscrever nos cursos da 
modalidade concomitan-

te/subsequente. São três 
as modalidades de ensino.

No curso Técnico inte-
grado ao Ensino Médio, o 
estudante cursa integral-
mente o ensino médio e 
técnico no IFSP. Na mo-
dalidade concomitante, o 
aluno cursa o ensino técni-
co no IFSP e o ensino mé-
dio em outra instituição 
de ensino. A modalidade 
subsequente é destinada 
a estudantes que já con-
cluíram o ensino médio e 
cursam apenas o Ensino 
técnico no IFSP. 

Para a inscrição, os in-
teressados devem realizar 
o cadastro e preencher o 
formulário no Portal do 
Candidato, no site proces-
soseletivo.ifsp.edu.br.   A 
taxa de inscrição é de R$ 60 
para os cursos técnicos in-
tegrados, ou de R$ 30, para 
os técnicos concomitantes 
ou subsequentes ao Ensi-
no Médio.            | DA REDAÇÃO

Arquivo  / TodoDia Imagem

Com cartazes dizendo 
“justiça é o que queremos, 
justiça é o que não foi 
feito” e “álcool e direção 
mata”, cerca de 50 mani-
festantes se reuniram em 
frente ao Fórum e prome-
tem novos protestos.

O advogado da família, 
Wander Luiz Costa Porto, 

classificou a decisão que 
liberou a acusada de “no 
mínimo desproporcional”.

Leandro morreu e ou-
tras duas pessoas ficaram 
feridas após a mulher, que 
dirigia uma Hyundai Tuc-
son, perder o controle da 
direção, subir na calçada 
e atropelar as vítimas, no 

bairro Jardim Lucélia. Ela 
chegou a ser presa por 
embriaguez ao volante e 
confessou ter bebido seis 
cervejas em um bar.

A reportagem tentou 
contato com Josinete, mas 
ela não atendeu as liga-
ções até a publicação da 
matéria.
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O presidente da LBF (Liga de Basquete Feminino), 
Ricardo Molina, esteve no gabinete do prefeito 
de Americana, Chico Sardelli (PV), onde reuniu-
se com o mandatário e o presenteou com uma 
homenagem da instituição. “Nossa entidade tem 
sua sede na cidade de Americana e entregar esta 
lembrança é gratificante, pois o prefeito Chico 
Sardelli é um esportista nato”, disse Molina, após 
a visita, na segunda-feira (8). Americana também 
foi a casa da equipe mais vencedora da história 
da liga, o extinto ADCF/Unimed/Americana, 
posteriormente Corinthians/Americana, que 
conquistou o campeonato nacional por quatro 
vezes entre 2012 e 2017, com Molina à frente do 
clube como presidente.

Apostas realizadas em Americana, Santa Bárbara 
d’Oeste e Hortolândia acertaram 14 dezenas do 
último concurso da Lotofácil, no sábado (13), 
e ganharam R$ 1.599,06 cada uma. Ninguém 
acertou os 15 números do concurso 2372, 
organizada pela Caixa Econômica Federal. A 
aposta em Americana foi feita na Master Sorte 
Loterias, no Parque São Jerônimo. Em Santa 
Bárbara, o jogo foi realizado na Lotérica Boa 
Vista, no Jardim São Francisco. Em Hortolândia, o 
prêmio saiu da Lotérica do Hortolândia Shopping. 
A premiação prevista para o sorteio desta terça-
feira (16) é de R$ 6,5 milhões.

O Sebrae Americana está com inscrições abertas 
para o curso “Organize seu Negócio”, voltado 
para microempreendedores. O objetivo é apoiar 
a gestão para que o empresário possa se manter 
no mercado e se preparar para o crescimento. 
O curso, gratuito e com 40 vagas, é presencial 
e ocorrerá em quatro encontros: no próximo 
dia 29, sob o tema “Empreendedorismo”; no 
dia 30 de novembro, com o tema “Formação de 
preço” e 1º de dezembro, com o assunto “Fluxo 
de caixa”; encerrando no dia 2 de dezembro, 
com o tema “Marketing digital”. As aulas serão 
ministradas no Senai Americana, das 18h às 22h. 
As inscrições estão disponíveis no link https://
bit.ly/DESCOMPLIQUE-PESSOA-JURIDICA ou 
no Sebrae Aqui até dia 25 de novembro. O curso 
faz parte do Programa “Empreenda Rápido” e 
os participantes que estiverem presentes em ao 
menos três encontros receberão o certificado de 
conclusão.

Presidente da LBF, Molina 
entrega homenagem a Chico

Apostas de Americana, SB e 
Hortolândia acertam na Loto

Sebrae tem 40 vagas para curso 
voltado a microempreendedores

GIRO
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ENCONTRO | Ricardo Molina e o prefeito Chico

Polícia investiga morte do rapaz de 30 anos, que era morador de Americana

Corpo de personal trainer 
é encontrado em estrada

O personal trainer, Ro-
dolfo Pestana, de 30 anos, 
de Americana, foi encon-
trado morto em uma es-
trada rural que liga Suma-
ré a Santa Bárbara d’Oeste, 
no último domingo (14). A 
informação foi confirma-
da ao TODODIA pelo IML 
(Instituto Médico Legal) 
de Americana na manhã 
desta terça-feira (16).

De acordo com a ocor-
rência, a vítima possi-
velmente foi morta por 
asfixia.

Segundo boletim de 
ocorrência, a vítima foi 
encontrada caída ao chão 
com um cadarço no pes-
coço, por volta das 6h40, 
por um ciclista na Estrada 
Municipal Olindo Biondo, 
na zona rural de Sumaré.

Ele apresentava feri-

mentos na mão direita, 
que podem ter sido pro-
vocados por uma luta ou 
tentativa de defesa, e esta-
va com ferimentos no ros-
to, possivelmente causa-
dos por socos. O cadarço 
foi apreendido.

Conforme o IML, as 
causas da morte são des-
conhecidas e a família já 
fez o reconhecimento do 
corpo. A Polícia Civil in-
vestigará as circunstân-
cias da morte.

Rodolfo Pestana era 
morador de Americana 
e personal trainer. Pelas 
redes sociais, amigos e 
familiares realizam home-
nagens ao jovem.

O velório ocorreu nes-
ta terça-feira, das 14h às 
17h, no Cemitério do Par-
que Gramado, em Ameri-
cana, segundo informou 
a mãe do rapaz pelas re-
des sociais.

REGIÃO
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Reprodução/ Facebook

VÍTIMA | Rodolfo Pestana, de 30 anos, foi achado morto 

SUMARÉ

Acias lança app com serviços a 
empresários e consumidores

Associados da Acias 
(Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuá-
ria de Sumaré) e con-
sumidores de Sumaré 
contam com mais uma 
facilidade tecnológica: 
é o aplicativo Acias, que 
acaba de ser lançado e 
já está disponível no sis-
tema Android e também 
na versão para iOS. 

Através do aplicativo, 
o consumidor tem aces-
so a um guia comercial 
completo, com acesso à 
lista de associados orga-
nizados por área de atua-
ção, cupons de desconto, 
notícias e informações 
sobre a cidade e o comér-
cio, como o horário de 
funcionamento das lojas 
em datas especiais.

Para o associado, o 
Aplicativo Acias é uma 
ferramenta completa, 
com todas as informa-
ções dos produtos e 
serviços oferecidos pela 
associação, como con-
sultas ao SCPC/Boa Vis-
ta e cadastramento de 
currículos.

Pela plataforma, o 
usuário também encon-
tra informações sobre os 
convênios – entre a Acias 
e as empresas da cidade 
– que possibilitam des-
conto em vários produ-
tos e serviços, como cur-

Divulgação

APLICATIVO ACIAS | Disponível para Android e iOS 

A Prefeitura de Hor-
tolândia anunciou nesta 
terça-feira (16) que home-
nageará o falecido prefeito 
Angelo Perugini na edição 
deste ano do “Natal Sus-
tentável”. O evento terá o 
espaço “Perugini Presen-
te” com uma exposição de 
fotos que mostrarão sua 
carreira como liderança 
política. Perugini faleceu 
em abril deste ano, em de-
corrência da Covid-19. 

O 5º “Natal Sustentável” 
será de 10 a 23 de dezem-
bro, no Parque Socioam-
biental Irmã Dorothy 
Stang, no Jardim Nossa Se-
nhora de Fátima. No dia da 
abertura, o parque funcio-
nará das 19h às 22h. Nos 
demais dias, o horário de 
funcionamento será das 
14h às 22h. A decoração 
natalina ficará exposta até 
o dia 8 de janeiro de 2022.

O evento também terá 
outra exposição de fo-
tos antigas que mostrará 
a transformação da área 
onde está o parque, des-
de o início das obras até 
a inauguração do espaço. 
Nesta semana, a Secretaria 
de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentá-
vel iniciou a colocação de 
enfeites natalinos no par-
que, feitos com fundos de 
garrafas PET.        | DA REDAÇÃO

Natal terá
homenagem 
a Perugini

HORTOLÂNDIA

sos, locação de veículos e 
acessórios para carros. 

O app oferece ainda 
uma série de facilidades, 
como consultas ao sis-
tema de crédito e aces-
so exclusivo ao clube de 
descontos. 

“O uso de aplicativos 
está cada vez mais pre-
sente na vida do consu-
midor e do empresário. 
Com o Aplicativo ACIAS 
queremos facilitar o 
acesso às informações, 
serviços e produtos que 
são importantes para o 
dia-a-dia do empresário. 
O associado tem todas 
essas facilidades na pal-
ma da mão”, explica o 

presidente da Acias, Jua-
rez Pereira da Silva. 

O presidente desta-
ca que o aplicativo tem 
uma interface simples 
e objetiva que facilita o 
uso do app. 

Atenta às mudanças 
na comunicação, a Acias 
está sempre acompa-
nhando e adequando 
suas ferramentas de in-
formação e interação 
com o associado. Em fe-
vereiro, a associação lan-
çou o Informativo Acias, 
uma publicação online, 
que reúne notícias da 
Acias, do comércio e do 
mercado em geral.

                                       | DA REDAÇÃO
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PANDEMIA

O Ministério da Saú-
de irá liberar a dose de 
reforço da vacina contra 
Covid-19 para pessoas 
com 18 anos ou mais. A 
aplicação da nova inje-
ção será realizada cinco 
meses após o esquema 
vacinal básico para todos 
os adultos. 

A decisão do órgão foi 
anunciada em entrevista 
coletiva no Ministério da 
Saúde nesta terça-feira 
(16).

Desde o fim de setem-
bro, o Ministério da Saú-
de indica a aplicação da 
dose de reforço em pes-
soas acima de 60 anos, 
além de integrantes de 
grupos de risco, como 
pacientes em quimiote-
rapia, com imunodefi-
ciência, pessoas que vi-
vem com HIV/Aids, entre 
outros casos.

Para esse público, as 
doses eram aplicadas 
após seis meses do ci-
clo vacinal completo, ou 
seja, depois da segunda 
aplicação das vacinas da 
Pfizer, CoronaVac e As-
traZeneca ou após uma 

aplicação do modelo da 
Janssen, que é adminis-
trado em dose única.

Com a mudança anun-
ciada nesta terça, o inter-
valo será reduzido para 
cinco meses após o ciclo 
básico.

As diretrizes do Minis-
tério da Saúde sobre a 
campanha de vacinação 
servem para orientar es-
tados e municípios, mas 
não há uma obrigação de 
seguir o governo federal.

Santa Catarina, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul 
e alguns municípios já 
anteciparam a mudança 
e reduziram de seis para 
cinco meses o intervalo 
para aplicar a dose de re-
forço. “Com isso, vamos 
ter uma cobertura maior 
da população e evitar o 
que tem acontecido na 
Europa”, disse o ministro 
da Saúde, Marcelo Quei-

roga. A Alemanha, por 
exemplo, cogita voltar ao 
regime de home office, 
enquanto a Holanda se 
tornou na sexta-feira (12) 
o primeiro país da Euro-
pa Ocidental a retomar 
medidas mais rígidas de 
isolamento social por 
causa da Covid.

O Brasil tem 58,9% da 
população com o pri-
meiro ciclo vacinal com-
pleto. Cerca de 75,7% 
da população recebeu 
ao menos uma dose. Os 
dados são do consórcio 
formado pelos veículos 
de imprensa, divulgados 
diariamente.

Segundo o site Our 
World in Data, vincu-
lado à Universidade de 
Oxford, na Inglaterra, o 
Brasil ultrapassou os Es-
tados Unidos no percen-
tual de vacinados contra 
Covid (Leia mais abaixo).

 
ADOLESCENTES

Para a população com 
menos de 18 anos, no 
Brasil apenas a Pfizer 
tem autorização da Anvi-
sa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) para 
aplicar a injeção contra 
a Covid em adolescentes 

Ministério também antecipou de seis para cinco 
meses a aplicação da terceira dose do imunizante

Saúde decide liberar dose 
de reforço contra Covid 
para todos os adultos

RAQUEL LOPES
FOLHAPRESS

  Marcelo Camargo / Agência Brasil

ANÚNCIO | O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante entrevista coletiva ontem

Anvisa diz que não foi consultada sobre decisão
A Anvisa (Agência Na-

cional de Vigilância Sa-
nitária) emitiu nota de 
esclarecimento na tarde 
desta terça após o anún-
cio do ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, 
de que todos os adultos 
poderão ser vacinados 
com a dose de reforço 
da vacina contra a Co-
vid-19 após cinco meses 
da aplicação da segunda 
dose. 

A agência informou 
que “não foi consultada 

sobre a ampliação da 
dose de reforço para to-
das as pessoas maiores 
de 18 anos”. A informa-
ção foi divulgada pela 
CNN Brasil e confirma-
da à reportagem pela 
agência reguladora. “As 
discussões sobre a dose 
de reforço são debates 
técnicos que estão a 
todo momento em cur-
so”, informou a Anvisa.

Ainda de acordo com 
a agência, responsável 
por aprovar as vacinas 

no país, a Pfizer foi a 
única empresa das vaci-
nas utilizadas no Brasil 
que solicitou a mudança 
no esquema vacinal pre-
visto na bula. Portanto, a 
aplicação da dose de re-
forço ou adicional anun-
ciada pelo Ministério da 
Saúde não poderá ser 
iniciada até que as fabri-
cantes dos imunizantes 
enviem dados para a 
Agência e que a Anvisa 
aprove a aplicação da 
dose de reforço.             | FP

que têm de 12 a 17 anos.
Na última sexta-feira 

(12), a agência recebeu o 
pedido de uso desse imu-
nizante em crianças de 5 
a 11 anos. 

A solicitação deverá ser 

analisada em um prazo 
de até 30 dias.

O Instituto Butantan, 
responsável no Brasil 
pela produção da Coro-
naVac, afirma ter apre-
sentado os documentos 

necessários para a libera-
ção do imunizante para 
crianças, mas o órgão re-
gulador nega ter recebido 
informações suficientes 
para a autorização neste 
momento.

Medida foi anunciada 
nesta terça-feira em 
entrevista coletiva 

à imprensa

COVID-19

Brasil ultrapassa EUA na vacinação completa
O Brasil ultrapassou 

os Estados Unidos no 
percentual de vacinados 
contra a Covid-19. É o 
que mostra o portal Our 
World in Data, vinculado 
à Universidade de Ox-
ford, na Inglaterra.

A informação foi com-
partilhada numa rede 
social pelo cientista Eric 
Topol, cardiologista, fun-
dador e diretor do Scri-
pps Research Translatio-
nal Institute, e professor 
de Medicina Molecular 
no Scripps Research Ins-
titute. Segundo Topol, o 
Brasil se uniu a outros 55 
países que superaram os 
índices americanos. Ele 
tem relatado dados sobre 
a Covid-19 em sua conta 
no Twitter.

Conforme a platafor-

ma Our World in Data, 
no dia 14 de novembro, 
59,8% dos brasileiros já 
estavam com o esquema 
vacinal completo contra 
a Covid-19. Enquanto 
nos EUA, na mesma data, 
o índice chegou a 57,6%.

De acordo com as in-

formações do consórcio 
de veículos de imprensa, 
no dia 14 de novembro, 
o Brasil atingiu 125,4 
milhões de pessoas va-
cinadas com duas do-
ses, de um total de 213,3 
milhões – número que o 
IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísti-
ca) projeta para a popu-
lação brasileira atual.

Assim, estão comple-
tamente imunizados 
contra a Covid 58,8% da 
população do país. Os 
percentuais do consór-
cio de imprensa e do Our 
World in Data diferem 
ligeiramente por usarem 
bases de dados diferen-
tes, com atualizações 
distintas.

Como reflexo da imu-
nização, quatro em cada 
cinco cidades com mais 
de 100 mil habitantes no 
Brasil tiveram redução de 
novos casos da Covid-19 
em outubro, maior índi-
ce de toda a pandemia. 
Mas os especialistas pe-
dem  manutenção dos 
cuidados.           | FOLHAPRESS

Arquivo

DOSE | Brasil tem 60% da população 100% imunizada

JUDICIÁRIO

STF julgará portaria que barra 
demissão de não vacinados

O STF (Supremo Tri-
bunal Federal) marcou a 
data para começar a jul-
gar a portaria do governo 
que proíbe que as empre-
sas demitam funcionários 
não vacinados. O tema irá 
a plenário virtual entre os 
dias 26 de novembro e 3 
de dezembro.

Os ministros vão anali-
sar a decisão de Luis Ro-
berto Barroso. Na semana 
passada, ele suspendeu 
trechos da medida, per-
mitindo que os empre-
gadores exijam o com-
provante de vacinação e 
desliguem pessoas que 
se recusarem a receber a 
imunização, exceto em 
casos de contraindicação 
médica.

No começo deste mês, 

o Ministério do Trabalho 
e Previdência editou uma 
portaria que proibia que 
as empresas dispensas-
sem funcionários que não 
comprovassem a imuni-
zação contra o novo co-
ronavírus. A medida, assi-
nada pelo ministro Onyx 
Lorenzoni, diz que a prá-
tica é “discriminatória”.

Na decisão, Barroso diz 
que não há comparação 
possível entre a vacinação 
contra Covid-19 e outros 
tipos de discriminação, 
como a por sexo ou raça. 
“Esses últimos fatores 
não interferem sobre o 
direito à saúde ou à vida 
dos demais empregados 
da companhia ou de ter-
ceiros. A falta de vacina-
ção interfere”, diz.           | FP
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Milton Ribeiro, da Educação, contraria fala do presidente Bolsonaro e diz que não há como interferir no exame

Ministro nega Enem com ‘cara do governo’
EDUCAÇÃO

 O ministro da Educa-
ção, pastor Milton Ribei-
ro, contradisse frase do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) de que o 
Enem estaria agora com 
a “cara do governo”. A fala 
de Bolsonaro veio após 
denúncias de servidores 
de interferência ideoló-
gica para mudar itens do 
exame deste ano.

O ministro, no entanto, 
disse em entrevista à CNN 
nesta terça-feira (16) que 
não teria havido qualquer 
ingerência sobre o con-
teúdo do exame e que é o 
presidente quem deveria 
explicar sua declaração.

“As provas já foram im-
pressas há meses (...), não 
há como interferir, nem 
eu, nem o presidente do 
Inep [Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais] nem o 
presidente da República. 
Essa ideia de que hou-
ve interferência é uma 
narrativa de alguns que 
querem politizar a edu-
cação”, disse. “Não fui 
eu que falei [que a prova 

teria que ter a cara do go-
verno], tem que pergun-
tar ao presidente [o que 
ele quis dizer]”. Diante 
de denúncias por parte 
dos servidores do Inep de 
assédio moral e pressões 
para alterar a prova sem 
respaldo técnico ou pe-
dagógico, Bolsonaro dis-
se na segunda-feira (15), 
em Dubai, que o exame, 
a partir de agora, atende 
aos princípios ideológi-
cos de seu governo.

“Agora, começam a ter a 
cara do governo as ques-
tões da prova do Enem. 
Ninguém precisa estar 
preocupado com aque-
las questões absurdas do 
passado, temas de reda-
ção que não tinham nada 
a ver com nada”, disse o 
presidente.

A fala de Bolsonaro pro-
vocou reação no Congres-
so. A Comissão de Edu-
cação deve votar nesta 
quinta-feira (17) a convo-
cação para que o minis-
tro explique a situação. 
Segundo o presidente da 
Frente Parlamentar Mista 
de Educação, deputado 
Professor Israel Batista 
(PV-DF), a declaração do 

presidente da República 
corrobora as denúncias 
de interferência.

Parlamentares envol-
vidos com o tema da 
educação querem mais 
detalhes sobre a suposta 
interferência, incluindo a 
entrada de um policial fe-
deral em uma sala segura 
onde os exames do Inep 

são elaborados e cujo 
acesso é restrito.

O vice-presidente Ha-
milton Mourão (PRTB), 
no exercício da Presidên-
cia, também contradisse 
Bolsonaro nesta terça. “O 
presidente fez menção 
simplesmente a algo que 
é a ideia dele, pô. Tem 
liberdade para isso. E o 

Enem está baseado no 
banco de dados que foi 
construído há muito tem-
po, as questões não es-
tão variando. O governo 
não mexeu em nenhuma 
questão do Enem”, disse.

DEMISSÕES
Às vésperas do Enem, 

que começa no domin-

go (21), 37 servidores do 
Inep entregaram seus 
cargos de chefia no insti-
tuto, citando “fragilidade 
técnica e administrativa 
da atual gestão máxima 
do Inep”. Mas o instituto, 
vinculado ao MEC (Mi-
nistério da Educação), 
não vai formalizar as 
exonerações desses car-
gos até o fim do exame, 
forçando a permanência 
dos descontentes, disse o 
ministro.

Todos eles são servido-
res de carreira e, mesmo 
fora desses cargos, con-
tinuarão no órgão. Do 
total de demissionários, 
ao menos dois indicaram 
datas para exoneração, o 
que pode pressionar a di-
reção do órgão – o restan-
te fez pedido de demissão 
coletivo mais genérico. 
Questionado, Inep e MEC 
não responderam.

No último dia 14, o pro-
grama Fantástico, da TV 
Globo, divulgou reporta-
gem na qual servidores 
do Inep detalharam pres-
são para alterar ao me-
nos 20 questões de uma 
primeira versão da prova 
deste ano.

PAULO SALDAÑA
FOLHAPRESS

Arquivo

FALA | O ministro da Educação, Milton Ribeiro, nega interferência na prova do Enem

GOVERNO

Guedes cede a pressão de Bolsonaro 
por reajuste a servidores em 2022

Sob pressão do pre-
sidente Jair Bolsona-
ro, membros da equipe 
econômica aceitaram 
trabalhar pelo reajuste a 
servidores públicos em 
ano eleitoral. Técnicos da 
pasta, no entanto, aler-
tam que a medida exigirá 
corte de despesas em ou-
tras áreas e apontam uma 
série de travas legais que 
devem limitar esse au-
mento salarial.

Em evento no Bahrein 
nesta terça-feira (16), o 
presidente disse que pre-
tende usar uma parte da 
folga fiscal gerada pela 
eventual aprovação da 
PEC (proposta de emenda 

à Constituição) que limita 
os gastos com precatórios 
– dívidas do governo re-
conhecidas pela Justiça – 
para a revisão dos salários 
dos servidores.

“A inflação chegou a 
dois dígitos. Conversei 
com o [ministro da Eco-
nomia] Paulo Guedes, e 
em passando a PEC dos 
Precatórios, tem que ter 
um pequeno espaço para 
dar algum reajuste”, afir-
mou. Segundo relatos, 
integrantes da equipe do 
ministro Paulo Guedes 
(Economia) em reunião 
com senadores nesta 
terça não se opuseram 
à ideia de conceder um 

reajuste ao funcionalis-
mo, mas ressaltaram que 
isso exigirá um corte de 
despesas em outra área 
do Orçamento – no caso, 
nas despesas discricioná-
rias (que não são obriga-
tórias).

O ministro da Cida-
dania, João Roma, que 
está temporariamente 
afastado, contrariou a 
declaração de Bolsona-
ro. Segundo ele, o espaço 
no Orçamento que será 
aberto com a aprovação 
da PEC dos precatórios 
será integralmente desti-
nado para a área social do 
governo.

                                       | FOLHAPRESS

Alan Santos / Presidência da República

VISITA | O presidente Jair Bolsonaro recebe camisa de futebol  de liderança do Bahrein

Após uma longa e 
tensa reunião na noite 
de segunda-feira (15), 
a cúpula do PSDB des-
carta adiar as prévias 
presidenciais marca-
das para domingo (21) 
entre João Doria (SP), 
Eduardo Leite (RS) e 
Arthur Virgílio (AM).

Como mostrou o jor-
nal Folha de S.Paulo, 
diante de fragilidades 
no aplicativo de vota-
ção, a campanha de 
Leite chegou a sugerir 
adiamento, algo que 
o governador gaúcho 
nega, enquanto Doria 
e Virgílio foram contra.

A questão do apli-
cativo, que originou o 
imbróglio, segue, con-
tudo, não resolvida. Foi 
inclusive agravada por 
um ataque, na noite de 
segunda, a 43 perfis de 
tucanos cadastrados na 
ferramenta. Num con-
texto de acirramento 
e resultado em aber-
to entre Doria e Leite, 
haverá novas reuniões 
sobre o uso do app ao 
longo da semana.       | FP

Em clima tenso, 
PSDB descarta 
adiar as prévias

TUCANATO
ELEIÇÕES

Anúncio de filiação ao PL 
foi apressado, diz Lira

O anúncio de filiação 
de Jair Bolsonaro ao PL, 
de Valdemar Costa Neto, 
pode ter sido feito de ma-
neira açodada, afirmou o 
presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), que 
disse ainda que as por-
tas de seu partido “nunca 
estiveram fechadas nem 
posso dizer que conti-
nuam abertas” ao presi-
dente da República.

A filiação de Bolsona-
ro ao PL estava inicial-
mente marcada para a 
próxima segunda-feira 
(22), mas foi adiada após 
“intensa troca de mensa-
gens” com o presidente 
na madrugada do último 
domingo (14), segundo 
Valdemar.

Lira foi entrevistado 
pela CNN Brasil em Por-
tugal, onde participou do 
Fórum Jurídico de Lis-
boa. Ele foi questionado 
sobre se ainda haveria 
conversas sobre uma 
eventual migração de 
Bolsonaro ao PP.

O deputado afirmou 
ser filiado do partido e 
disse não participar das 
discussões, filiações e ne-
gociações para as com-

posições dos diretórios 
estaduais do PP.

“Não será diferente 
em relação a uma pos-
sível filiação ou não do 
presidente da República 
ao meu partido ou a um 
partido aliado”, disse, 
lembrando que a filia-
ção do presidente envol-
ve “muitas negociações 
principalmente com re-
lação aos diretórios re-
gionais, aos espaços den-
tro do partido”.

“Eu acho que, neste 
momento, o que deve es-
tar acontecendo [no PL] 
é isso. Tanto o presidente 
da República quanto a 
direção do PL devem es-
tar sentando para acertar 
alguns detalhes”, disse.

“Talvez o anúncio te-
nha sido de maneira aço-
dada, talvez o anúncio 
tenha sido apressado, 
talvez o anúncio ainda 
careça de um amadureci-
mento que eu não tenho 
dúvidas de que o Partido 
Liberal e o presidente da 
República deverão fazer 
e chegar num bom termo 
com relação à filiação do 
presidente”, afirmou.

                              | FOLHAPRESS
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A Polícia do Rio concluiu que a morte do funkeiro 
Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, foi um 
acidente. Em nota, a 16ª Delegacia Policial (Barra 
da Tijuca), responsável pelas investigações, 
informou que vai sugerir à Justiça o arquivamento 
do inquérito “por falta de elementos que 
caracterizem crime”. MC Kevin morreu aos 23 
anos após cair do 5º andar de um hotel na orla 
da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na noite 
do dia 16 de maio. Segundo as investigações 
da polícia, o cantor tentou sair do quarto onde 
estava pulando a varanda para alcançar o andar 
inferior, mas perdeu o apoio, se desequilibrou e 
caiu. “Fato trágico, porém atípico, sem previsão 
legal penal para os envolvidos”, diz o comunicado 
da corporação divulgado nesta terça.

O Senado do Chile rejeitou na noite desta terça-
feira (16) o início do processo de impeachment 
contra o presidente Sebastián Piñera. Eram 
necessários 29 votos entre os 43 senadores 
para que a ação fosse aceita. Até a publicação 
deste texto, votaram a favor da abertura 17 
parlamentares, e contra, 14, com 1 abstenção. 
Como faltavam 11 manifestações, o processo não 
é mais matematicamente possível. A ação contra 
o mandatário chileno está ligada a sua aparição 
nos chamados Pandora Papers, em um caso 
que investiga um possível conflito de interesses 
envolvendo a venda de uma empresa mineradora 
vinculada a sua família. O processo foi julgado 
no Legislativo a poucos dias das eleições 
presidenciais, no próximo domingo (21). Segundo 
a pesquisa mais recente, quem lidera a corrida é o 
candidato José Antonio Kast, com 25%.

O governo brasileiro e a SpaceX, do empresário 
Elon Musk, fecharam um acordo para oferecer 
internet em áreas remotas do Brasil usando a 
tecnologia de satélites de baixa altitude, segundo 
o Ministério das Comunicações. A pasta diz que 
o programa deve começar a ser implantado em 
2022. A parceria para satélites de baixa órbita 
não depende de licitação, e pode ser fechada por 
meio de um processo administrativo via Anatel 
(Agência Nacional de Telecomunicações). A 
SpaceX pediu licença para a autarquia e aguarda 
a liberação. A tecnologia será incorporada ao 
programa Wi-Fi Brasil, e a ideia é que o acesso 
seja levado a escolas rurais e à Amazônia. 

Morte de MC Kevin foi acidental, diz 
Polícia do Rio ao concluir investigação

Senado do Chile livra presidente 
Sebastián Piñera de impeachment

Elon Musk e Brasil fecham parceria 
para rede de satélites na Amazônia

GIRO

Divulgação

CASO | MC Kevin morreu ao cair do 5º andar de hotel

Mecanismo de devolução e retenção de operações entraram em vigor

Pix completa um ano com 
novas medidas contra fraudes

O Pix, sistema de pa-
gamentos instantâneos, 
completou um ano nesta 
terça-feira (16) e passa a 
contar com novas medi-
das de segurança. Come-
çou a valer o mecanismo 
especial de devolução, 
que permite que o ban-
co estorne valores para 
a conta do pagador em 
casos de fraude ou falha 
operacional.

O retorno de recur-
sos poderá ser solicitado 
tanto pela instituição do 
recebedor quanto por 
quem pagou.

Desde o lançamento do 
Pix, os usuários podem 
devolver valores recebi-
dos por meio do sistema, 
total ou parcialmente. 
Não havia, entretanto, 
previsão de que a devo-
lução fosse iniciada pela 
instituição de relaciona-
mento do recebedor.

Segundo a autarquia, o 
objetivo é acelerar o pro-
cesso de estorno quando 
houver fraude e ou falha. 
A transação constará do 
extrato das movimenta-
ções. A funcionalidade 
foi autorizada em junho, 
antes das medidas de se-
gurança anunciadas pelo 
Banco Central em agos-
to, como o limite de R$ 
1.000 entre 20h e 6h, que 
começou a valer em 4 de 
outubro.

Além da possibilidade 
de devolução de recursos, 

SERVIÇO

LARISSA GARCIA
FOLHAPRESS

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

SISTEMA | Pix dá mais agilidade nas transações bancárias

Como era
Limites: igual ao da TED em qualquer horário.
Operações suspeitas: o banco não podia reter nenhuma operação 
e a liquidação tinha que ser feita na hora.
Pedido de aumento de limite: cada banco tinha uma política
Cadastro de contas: não era permitido.

Como fica
Limites: padrão de R$ 1.000 entre 20h e 6h, podendo ser modifi-
cado pelo cliente; medida também vale para TED e transferência 
no WhatsApp.
Operações suspeitas: o banco pode reter uma operação suspeita 
no Pix por 30 minutos durante o dia ou 60 minutos à noite para 
análise de risco.
Pedido de aumento de limite: o banco deve atender o pedido en-
tre 24 horas e 48 horas após a solicitação.
Cadastro de contas: o cliente pode cadastrar contas previamente 
no Pix para fazer transações acima do limite estabelecido, mas 
mantendo o valor para as demais operações; o registro em canal 
digital deve ser feito 24 horas antes.

PRINCIPAIS MUDANÇAS NO PIX

entraram em vigor nesta 
terça também a possibi-
lidade de o banco reter 
uma operação suspeita 
no Pix por até 72h para 
análise e a obrigatorie-
dade da notificação de 
infração, que antes era fa-
cultativa.

A notificação funciona 
como uma marcação na 
chave Pix feita pelo ban-
co, no CPF ou CNPJ do 
usuário e no número da 
conta, quando é consta-
tada a fraude. Essas in-
formações serão compar-
tilhadas com as demais 
instituições sempre que 
houver uma consulta. 
Com isso, o BC espera 
que as chamadas contas 
de laranjas, que são alu-
gadas ou emprestadas, 
possam ser identificadas.

As duas medidas foram 
anunciadas em agosto, 
junto com a restrição de 
limite à noite. Depois 
do lançamento do novo 
meio de pagamento, em 
novembro do ano passa-
do, bandidos têm tirado 
vantagem da facilidade 
e da rapidez do Pix para 
aplicar golpes ou para pe-
dir que a vítima transfira 
grandes quantias rapida-
mente durante roubos ou 
sequestros.

Criminosos costumam 
usar contas de laranjas 
para receber o dinheiro, 
além de pulverizá-lo para 
outras, o que dificulta o 
rastreio da polícia para 
reaver os valores e desar-
ticular as quadrilhas.

MERCADO FINANCEIRO

Bolsa instala Touro de Ouro no centro de São Paulo
Em baixa, o merca-

do de ações brasileiro, 
acompanhando a crise 
econômica doméstica, 
descolou do americano, 
que registra ganhos re-
cordes neste ano. Mas, 
ao menos no plano sim-
bólico, o antigo centro 
de negócios da cidade 
de São Paulo terá algo 
em comum com distrito 
financeiro de Nova York, 
nos Estados Unidos.

A B3, a Bolsa de Valo-
res brasileira, inaugurou 
nesta terça-feira (16), 
na área central da capi-
tal paulista, uma réplica 
da escultura conheci-
da como Touro de Wall 
Street. A peça original 
em bronze é chamada 

“Charging Bull”, que sig-
nifica touro em investida 
ou touro que ataca. No 
jargão do mercado acio-
nário, o touro representa 
os momentos de alta da 

Bolsa, pois o touro chifra 
para cima. A estátua fica 
ao sul da ilha de Manhat-
tan. A versão brasileira 
foi instalada em frente 
ao prédio da Bolsa, na 

Rua 15 de Novembro. O 
touro se contrapõe a ou-
tro símbolo financeiro, 
o urso, animal que tudo 
derruba com sua patada 
e representa os momen-
tos de queda no merca-
do de ações.

O Touro de Ouro, 
nome da réplica que está 
em São Paulo, foi ideali-
zado em parceria com o 
sócio da XP e presidente 
da empresa de educação 
financeira Touro, Pablo 
Spyer – também conhe-
cido por apresentar o 
programa Minuto Touro 
de Ouro, na Jovem Pan –, 
e concebido pelo artista 
plástico e arquiteto Ra-
fael Brancatelli. 

                           | FOLHAPRESS

Divulgação

IGUAL A NY | O Touro de Ouro da B3, em São Paulo
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Cesar Greco/Palmeiras

É HOJE | São Paulo (de Rigoni) e Palmeiras (de Renan) voltam a campo, às 20h30

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

VAIVÉM |  Fábio Santos (à esq.) volta a ser relacionado e Willian é poupado e não joga

Ivan Storti/Santos FC

FREGUÊS | Nos confrontos contra a Chapecoense Santos sempre se deu bem

BRASILEIRO

Palmeiras e São Paulo 
se enfrentam nesta quar-
ta-feira (17), às 20h30, no 
Allianz Parque, pela 33ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. Desde o início 
do Brasileiro, o São Paulo 
jamais conseguiu passar 
para a metade de cima da 
tabela e hoje briga contra 
o rebaixamento.

Já o Palmeiras, com 
exceção da rodada de 
estreia em que perdeu, 
esteve sempre entre os 
dez primeiros do torneio, 
chegou a ser líder e ainda 
tem chances de título.

Na Copa Libertadores 
deste ano, as equipes se 
enfrentaram nas quar-
tas de final. O São Paulo 
ficou fora e o Palmeiras 
está novamente no final 
do torneio. 

Tricolor precisa ganhar do Palmeiras 
para evitar contas para fugir do Z4

Choque-Rei é 
decisivo para 
o São Paulo

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Agora com Rogério 
Ceni, o São Paulo está 
na 15ª posição com 38 
pontos, apenas dois a 
mais que Bahia e Juven-
tude, respectivamente 
o primeiro time fora e 
o primeiro dentro da 
zona de rebaixamento 
do Brasileiro (16º e 17º 
colocados).

Se perder e essas duas 
equipes vencerem (a pri-
meira enfrenta o Sport 
fora de casa, na quinta, e 
a segunda, o Fluminense 
em casa, nesta quarta), 
terminará a rodada na 
zona da degola.

Para piorar, o São Paulo 
vem de uma derrota por 
4 a 0 no Morumbi para 
o Flamengo, ex-time de 
Ceni.

Já o Palmeiras perdeu, 
na última rodada, o jogo 
contra o Fluminense e a 
vice-liderança do Brasi-
leiro.

Na terceira posição 
com 58 pontos, já vê o lí-
der Atlético-MG distante, 
apesar de ter um jogo a 
menos.

NO MARACANÃ

Corinthians desafia tabu 
de 3 anos contra Flamengo 

 O Corinthians enfrenta 
o Flamengo nesta quar-
ta-feira (17), às 21h30, no 
Maracanã, pela 33ª roda-
da do Campeonato Brasi-
leiro. O time paulista não 
vence o confronto há três 
anos. Foram oito partidas 
nesse período, com sete 
triunfos rubro-negros e 
um empate.

A última vitória do Co-
rinthians no confronto 
aconteceu em setembro 
de 2018, na Copa do Brasil, 
por 2 a 1. Esse foi o único 

triunfo do Alvinegro nas 
últimas dez partidas entre 
os rivais. No primeiro tur-
no, na Neo Química Arena, 
o Flamengo ganhou por 3 a 
1 até com certa facilidade.

Para essa partida, o Co-
rinthians ainda não con-
tará com o meia Willian. 
Mesmo recuperado da le-
são muscular que o tirou 
das últimas seis rodadas do 
campeonato, o camisa 10 
foi poupado. Já o lateral-es-
querdo Fábio Santos volta 
a ser relacionado depois de 

cumprir suspensão.
O Corinthians tem 50 

pontos, está na 5ª colo-
cação e tenta entrar no 
G4 para conquistar uma 
vaga direta na Libertado-
res do ano que vem. Já o 
Flamengo é o vice-líder da 
competição, com 60 pon-
tos, e ainda sonha com a 
conquista do tricampeo-
nato. Para isso, precisa tirar 
a vantagem de 11 pontos 
para o Atlético-MG em 
seus últimos sete jogos. 

| DA REDAÇÃO

BRASILEIRO

Santos encara Chape para fugir da degola
Se o Santos pudesse 

escolher um jogo para 
embalar na reta final do 
Campeonato Brasilei-
ro, provavelmente seria 
este. A equipe alvinegra 
enfrenta a já rebaixada 
Chapecoense, na Vila 
Belmiro, às 19h desta 
quarta-feira (17), pela 
33ª rodada do Nacional. 
O time do técnico Fábio 
Carille chega para o due-
lo na 12ª posição, com 
39 pontos, ainda preocu-
pado em fugir do rebai-
xamento. No entanto, se 
vencer, pode ficar a me-
nos de 10 pontos do atual 
6º colocado, o Fortaleza, 
e sonhar com  vaga na Li-
bertadores ano que vem.

Nesta temporada, é 
possível que até o nono 
colocado se classifique 
para a competição inter-
nacional.

Contra a Chapecoen-
se, o Santos pode chegar 
à sua terceira partida de 
invencibilidade e ganhar 
confiança para as últimas 
cinco rodadas do Brasi-
leiro. Nos últimos cinco 
jogos, sofreu apenas uma 
derrota, no clássico con-
tra o Palmeiras, por 2 a 
0. Esses foram também 
os únicos dois gols que a 
equipe sofreu de lá para 
cá. Por outro lado, mar-
cou cinco vezes.

O adversário desta 
quarta é a Chapecoen-

se, que já está rebaixada 
à Série B do Nacional. A 
equipe somou apenas 15 
pontos até aqui, em 32 
jogos. Com cinco jogos 
a disputar, não tem mais 
chance de chegar à 16ª 
posição (a primeira fora 
da zona da degola), hoje 
ocupada pelo Bahia, com 
36 pontos.

Além disso, o Santos 
também tem a seu favor 
um bom desempenho jo-
gando na Vila Belmiro.

Em casa, a equipe fez 
16 jogos neste Brasileiro, 
venceu 7, empatou 5 e 
perdeu 4. Agora, se trope-
çar, o Santos pode voltar 
a brigar contra o rebaixa-
mento.               | FOLHAPRESS



ESPORTES 11Quarta, 17 de Novembro de 2021

Sábado (13/11)   
17h – Atlético-GO 0 x 0 Santos 
18h30 – América 3 x 1 Grêmio 
19h – Internacional 2 x 1 Atlhetico-PR 
19h – Bragantino 3 x 0 Fortaleza 
21h – Corinthians 3 x 2 Cuiabá 

Domingo (14/11)
16h – São Paulo 0 x 4 Flamengo
18h15 – Fluminense 2 x 1 Palmeiras
19h – Ceará 2 x 1 Sport
19h – Chapecoense 0 x 2 Juventude

Dia (2/12)
19h – Bahia x Atlético-MG

32 • 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 71 32 22 51 29
Flamengo 60 31 18 61 33
Palmeiras 58 32 18 52 15
Bragantino 52 34 13 50 10
Corinthians 50 32 13 35 4
Fortaleza 49 32 14 40 3
Internacional 47 32 12 41 7
Fluminense 45 32 12 31 -2
América-MG 44 32 11 35 1
Ceará 42 32 9 31 -2
Athletico-PR 41 33 12 39 -4
Santos 39 32 9 28 -8
Cuiabá 39 32 8 30 -2
Atlético-GO 38 31 9 24 -8
São Paulo 38 32 8 24 -9
Bahia 36 31 9 33 -9
Juventude 36 31 8 31 -6
Grêmio 32 32 9 30 -11
Sport 30 33 7 20 -13
Chapecoense 15 32 1 26 -28

Com elenco jovem, média de 23 anos, e sem Neymar, Seleção teve as melhores chances contra a Argentina

Brasil domina, mas fica no empate
ELIMINATÓRIAS

Brasil e Argentina em-
pataram nesta terça-feira 
(16) em 0 a 0, pela 14ª ro-
dada das Eliminatórias da 
Copa do Mundo do Qa-
tar. Escalada pelo técnico 
Tite com um ataque com 
média de idade inferior a 
23 anos e desfalcada por 
Neymar, a seleção bra-
sileira teve as melhores 
chances mesmo atuando 
no Estádio Bicentenário, 
em San Juan, mas não 

conseguiu desempatar o 
clássico diante de 25 mil 
torcedores no interior da 
Argentina.

O empate ainda não 
classifica a seleção da 
casa para a Copa do 
Mundo de 2022. Apesar 
disso, a vaga está muito 
próxima, porque o time 
segue isolado em segun-
do lugar com 29 pontos. 
Já o Brasil lidera com 35 
e já tinha vaga garantida 
desde a rodada passada, 
com 11 vitórias e dois 
empates — ambos como 
visitante.

O jogo de hoje encerrou 
o ano das duas seleções. 
Os próximos desafios es-

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Lucas Figueiredo/CBF

DISPUTA | O brasileiro Vinicus Junior perdeu duas boas chances de marcar gol e o placar ficou no 0 a 0, nesta terça

BRASILEIROS

Sul-Americana tem final inédita
Pela primeira vez na 

história dois times brasi-
leiros irão se enfrentar na 
final da Copa Sul-Ameri-
cana. Athletico-PR e Red 
Bull Bragantino fazem a 
decisão, que será reali-
zada neste sábado (20), 
às 17h, no estádio Cen-
tenário, em Montevidéu 
(Uruguai) –mesmo local 
que, sete dias depois, co-
nhecerá o campeão da 
Copa Libertadores.

A partida terá trans-
missão exclusiva da Con-
mebol TV, canal pago dis-
ponível nas operadoras 
Sky, Claro/Net e Direc-
TV – também é possível 
acessá-lo pelos serviços 
on-line das respectivas 
empresas.

O Bragantino chega 
para a final após superar 
com autoridade o para-
guaio Libertad. Aplicou 
2 a 0 no jogo de ida, em 

casa, e 3 a 1 no jogo de 
volta.

Já o Athletico acabou 
com o sonho do podero-
so Peñarol, do Uruguai, 
de disputar a final em 
seu país. Venceu por 2 a 
1 fora de casa e 2 a 0 na 
Arena da Baixada.

O time paranaense foi 
o último brasileiro a con-
quistar a Sul-America-
na, em 2018. Outras três 
equipes do Brasil já fo-
ram campeãs do torneio 
-Internacional, em 2008, 
e o São Paulo, em 2012.

Em 2016, a Chapecoen-
se viajava para disputar 
a decisão quando seu 
avião caiu, o que causou 
a morte de 71 pessoas.

A final contra o Atlético 
Nacional foi cancelada, 
mas, a pedido do time 
colombiano, o time ca-
tarinense foi declarado 
campeão.           | FOLHAPRESS

tão previstos para o dia 27 
de janeiro de 2022. Como 
visitantes, Argentina e 
Brasil enfrentam respecti-
vamente Chile e Equador.

Os argentinos começa-
ram animados pela força 
da torcida e fazendo pres-
são no Brasil, que conse-
guiu se segurar bem. No 
primeiro tempo todo só 
uma chance real de gol 
foi criada, numa batida 
de De Paul da entrada da 
área que Alisson espal-

mou. De resto, o domí-
nio foi brasileiro baseado 
em marcação firme no 
meio-campo — princi-
palmente de Fabinho so-
bre Messi —, circulação 
de bola e contra-ataques 
em velocidade, para de-
finir rápido as jogadas. É 
o time vertical que Tite 
tanto fala. Vinicius Júnior 
perdeu duas boas chan-
ces. Na primeira recebeu 
passe de Fred, mas adian-
tou demais e perdeu o 

controle. Depois, num 
passe de Paquetá, tentou 
um toquinho por cima de 
Emiliano Martínez que foi 
para fora. Matheus Cunha 
também teve chance com 
bola recuperada no meio-
-campo e goleiro adian-
tado que passou perto do 
travessão.

Um lance aos 33’ do 
primeiro tempo causou 
revolta entre os jogado-
res brasileiros e parte de 
sua torcida, que se ma-

nifestou pelas redes so-
ciais. Raphinha recebeu 
a bola pela direita quase 
na linha de fundo e dri-
blou Acuña, mas perdeu 
a posse na sequência 
para Otamendi. Na ten-
tativa de recuperação, o 
brasileiro recebeu uma 
violenta cotovelada na 
boca dada pelo argenti-
no — sangrou na hora. 
O lance foi revisto pela 
arbitragem de vídeo, mas 
nada foi marcado.

Camisa 
terá novas 
gola e cor

O site especializa-
do “Footy Headlines” 
mostrou possíveis 
mudanças na camisa 
do Brasil para o Mun-
dial, que incluem um 
novo tom de amarelo 
e uma gola bem dife-
rente da atual.

A atual camisa da 
seleção brasileira, lan-
çada em 8 de novem-
bro de 2020, uma ho-
menagem aos 50 anos 
do tricampeonato, em 
1970, tem gola redon-
da, com três tons de 
verde - combinação 
repetida na barra das 
mangas. Esta deve ser 
uma das principais 
mudanças para o uni-
forme, que trará uma 
gola polo amarela e 
linhas em verde e azul.

Outra mudança é na 
cor da peça. Enquan-
to a atual traz como 
predominante o ama-
relo-ouro, a próxima, 
chamada de “amarelo 
dinâmico”, é mais cla-
ra e vibrante, pareci-
da com a tonalidade 
usada pelo Brasil na 
Copa de 2002, em que 
a seleção conquistou o 
pentacampeonato.

 | FOLHAPRESS

Jogo de ontem, 
disputado em San 
Juan, encerra o ano 
das duas seleções

Ari Ferreira/RBBragantino

BRASILEIROS NA DECISÃO| Bragantino e Athletico-PR
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REPERTÓRIO | A Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, composta por 38 músicos, executará músicas de filmes que marcaram época

Banda Sinfônica de Nova Odessa 
apresenta concerto gratuito 
nesta quinta no Teatro Municipal

Clássicos 

do Cinema
MÚSICA

Sob a regência do maes-
tro Márcio Beltrami, a 
Banda Sinfônica Munici-
pal Professor Gunars Tiss, 
mantida pela Prefeitura 
de Nova Odessa, apresen-
ta nesta quinta-feira (18), 
às 20h, no Teatro Munici-
pal Divair Moreira, uma 
celebração especial com 
grandes clássicos do cine-
ma internacional. Temas 
de filmes como “O Pode-
roso Chefão” e “A Volta ao 
Mundo em 80 Dias” farão 

parte do repertório da 
apresentação gratuita.

Para a entrada no tea-
tro, o uso de máscara e 
a apresentação de com-
provante de vacinação 
contra a Covid-19 são 
obrigatórios. A Prefeitura 
segue recente resolução 
da Secretaria de Saúde 
do Governo do Estado de 
São Paulo para realização 
de eventos.

Para os que queiram 
acompanhar o espetácu-
lo ao vivo, as inscrições 
serão feitas on-line atra-
vés da plataforma Sym-
pla, até as 15h da data do 
evento. Serão 120 inscri-
ções disponíveis e, para 

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

Fotos: Divulgação

• “Cinema Paradiso” – Composição de Ennio Morricone;
• “Tema de A Lista de Schindler” – Composição de John Williams, com solo de violino;
• “A Máscara do Zorro” – Composição de James Horner;
• “Tema de O Poderoso Chefão” – Composição de Nino Rota;
• “A Volta ao Mundo em 80 Dias” – Composição de Otto M. Schwarz;
• “Robin Hood” – Composição de Michael Kamen;
• “O Besouro Verde” – Composição de David Sardy, com solo de xilofone.

ALGUNS DOS TÍTULOS A SEREM APRESENTADOS
Banda é referência cultural de N.Odessa

Criada em 1987, a 
Banda Sinfônica de 
Nova Odessa foi no-
meada “Professor Gu-
nars Tiss” em 1998. É 
mantida pela Prefeitura 
e vem se consolidando 
como uma referência 
cultural da cidade. Foi 
nove vezes campeã 
estadual (1994, 1996, 
1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002 e 2004) e 
bicampeã nacional de 
bandas (1999 e 2000). 
Em 1997, sagrou-se 
campeã do Concurso 
Pró-Banda, da Secreta-
ria Estadual de Cultura 
do Estado de São Paulo.

Em maio de 2001, 
lançou seu primeiro 

CD, “Encontro com a 
Música”, em parceria 
com a Secretaria de 
Educação Municipal. 
Em 2006, lançou o se-
gundo CD, “A Música 
Modo Quartal do Nor-
deste Brasileiro”, com 
obras do compositor 
Normando Carneiro da 
Silva e que serviu para 
sua tese de doutorado 
em Portugal. Em 2007, 
veio o terceiro álbum, 
em parceria com a Fu-
narte, servindo de re-
ferência sonora para 
mais de 1.400 bandas 
cadastradas no Minis-
tério da Cultura.

Atualmente, a Banda 
Sinfônica Municipal 

conta com 38 de um 
total de 44 integrantes. 
Seu repertório é ecléti-
co, indo do erudito ao 
popular e abrangendo 
todos os gêneros mu-
sicais. Além das apre-
sentações na cidade, 
participa de diversos 
eventos regionais, es-
taduais e nacionais, le-
vando o nome de Nova 
Odessa para todo o 
Brasil.

| DA REDAÇÃO

3 ÁLBUNS
GRAVADOS TEM A 

BANDA SINFÔNICA DE 
NOVA ODESSA

BANDA SINFÔNICA| Grupo foi criado em 1987 e desde então tem colecionado prêmios

Inscrições 
para assistir à 

apresentação devem 
ser feitas on-line

garantir a vaga, basta fa-
zer a inscrição e preen-
cher o formulário.

O evento também será 
transmitido on-line, pelo 
Facebook da Banda, com 

retransmissão pelo per-
fil oficial da Prefeitura de 
Nova Odessa na mesma 
rede social.

O Teatro Municipal 
Divair Moreira fica loca-

lizado na Rua Tamboril, 
nº 140, entre o Jardim 
das Palmeiras e o Jardim 
Alvorada. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
na Diretoria de Cultura 

da prefeitura, pelo telefo-
ne (19) 99762-6369, pelo 
instagram @culturano-
vaodessa ou pelo e-mail 
cultura@novaodessa.sp.
gov.br.

120
VAGAS ESTÃO 

DISPONÍVEIS PARA 
PLATEIA PRESENCIAL
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TV Tudo

Em jogo
Na última sexta-feira saiu 

o edital de concorrência do 
campeonato inglês para 
2023/2024 a 2026/2027 – 
três temporadas.

Prazo final para a entrega 
das propostas é o dia 13 de 
dezembro. Decisão sai este 
ano, incluindo toda a Amé-
rica Latina.

Tem chance
Band e Rubens Barrichello 

estão muito próximos de um 
acerto definitivo, visando a 
temporada de 2022 da Fór-
mula 1.

Existe, das partes, boa 
vontade em conciliar a 
agenda de compromissos 
da TV com a rotina agitada 
do piloto.

Clube do 
Bolinha

Alguém se tocou que a 
equipe de esportes da TV 
Jovem Pan é composta ape-
nas por homens. Festival do 
alfaiate.

Diante disso foi iniciada 
a busca por representantes 
femininas. Já existe conver-
sa com algumas.

Bombando
No ar há menos de uma 

semana, “Sandy + Chef” 
ocupa o primeiro lugar entre 
os dez programas mais vis-
tos do HBO Max no Brasil.

Nesta próxima sexta se-
rão disponibilizados os três 
episódios finais da tempo-
rada, com João Diamante, 
Renata Vanzetto e Thiago 
Castanho.

Por pouco
Em entrevista ao podcast 

Mamilos, Bruna Marquezine 
revelou que estava na briga 
para ser a Supergirl no filme 
“The Flash”, da DC, que es-
treia em 2022.

Fez o teste no intervalo 
das gravações de “Maldivas”, 
série da Netflix, e chegou ao 
Top 2, quando perdeu a vaga 
para Sasha Calle. Isis Valver-
de também concorreu.

Caminhando
Há tempos a Globo ensaia 

uma noite de segunda-feira 
sem exibição de “Tela Quen-
te”, para privilegiar o conteú-
do nacional.

Carlos Henrique Schro-
der, em seus tempos de 
número 1, defendia essa 
possibilidade. Nesta sema-
na, por causa do futebol, 

entrou uma edição do “The 
Voice”, algo bem melhor 
que os batidos filmes.

Vale a história
No passado, durante anos 

nos tempos do Boni, a Globo 
tinha produção própria nas 
segundas-feiras. Só parou 
em 1987, no fim do “Viva o 
Gordo”, quando Jô Soares 
decidiu não renovar com a 
Globo e o “Tela Quente” foi 
criado para quebrar um ga-
lho. Assim ficou.

Bate – Rebate
• O “Zig Zag Arena” é 

uma preocupação na Globo. 
Tanto assim que na segun-
da-feira já eram exibidas 
chamadas para o próximo 
programa.

• “Minha Voz Fica”, docu-
mentário inédito com Zélia 
Duncan, será exibido nesta 
quarta-feira, às 18h, pelo 
Arte 1.

• Caio Rehder e Wesley 
Hoff também fecharam 
para a nova novela da Re-
cord, “Reis”, com estreia no 
começo de 2022.

• Marcella Maia, Ícaro Silva 
e Rainer Cadete são alguns 
nomes da Globo confirma-
dos nas passarelas da São 
Paulo Fashion Week.

• A TV Cultura volta a de-
dicar parte de sua progra-
mação à literatura, sexta-
-feira, a partir das 20h, com 
o retorno do “Entrelinhas”.

• Conhecido pelos roteiros 

policiais - como os filmes so-
bre Suzane Von Richthofen e 
a série “Bom Dia, Verônica” 
-, Raphael Montes prepara 
uma comédia romântica 
para o Disney+.

• A viagem de Cátia Fon-
seca para Natal, com a 
equipe do “Melhor da Tar-
de”, antes programada para 
ontem, ficou para a próxima 
segunda-feira.

•     Os responsáveis por “7 
Prisioneiros” comemoram 
o bom momento no strea-
ming...

• ... O filme com Rodrigo 
Santoro e Christian Malhei-
ros e  direção de Alexandre 
Moratto, atingiu a liderança 
do ranking brasileiro da Net-
flix...

• ... E chegou a ficar entre 
os títulos mais vistos da pla-
taforma no mundo.

• No SBT já há uma for-
te aposta no trabalho da 
repórter Ariany Rollim do 
“Vem Pra Cá” do SBT. Pode-
rá, em breve, ser fixada como 
apresentadora.

C’est fini
O “54º Festival de Brasí-

lia” vai acontecer entre os 
dias 7 e 14 de dezembro, com 
sessões ainda virtuais, por 
causa da pandemia. O filme 
“Ela e Eu”, de Gustavo Rosa 
de Moura, com Karine Teles 
e Andrea Beltrão, será uma 
das atrações.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Mergulho
 Dani Winits, Brendha Haddad, Michele Muniz, Mônica 

Carvalho, Jeniffer Setti e Thaisa Camargo tiveram folga, 
no feriado, em Maragogi.

Estão todas envolvidas nas filmagens de “Saralialeia”, 
que seguem até o dia 30.

Divulgação

Elenco de Saralialeia

MÚSICA

Anitta, 28, anunciou 
que fará uma homena-
gem para Marília Men-
donça no Grammy Lati-
no, que acontece nesta 
quinta (18). A funkeira 
disse que tentou conver-
sar com os organizadores 
para que o tributo fosse 
em forma de uma apre-
sentação musical, mas 
isso não foi possível.

“Eu tentei, mas como 
era tudo muito em cima 
da hora, o que a gen-
te conseguiu –e muito 
obrigada– foi um espaço 
superbacana para falar 
a história dela e tal, uma 
homenagem, porém não 
vai ter esse musical”, afir-
mou ela no Stories do 
Instagram.

Marília Mendonça 
morreu aos 26 anos em 
um acidente aéreo em 
Minas Gerais no dia 5 de 
novembro.

No Grammy Latino, 
Anitta também vai se 
apresentar na abertura 
da cerimônia ao lado de 
Gloria Estefan e de outras 
cantoras. A ideia inicial 
dela era que essa música 
fosse de Marília Mendon-
ça, o que não foi possível.

Funkeira vai se apresentar nesta quinta na abertura do 
festival de música latina e fará homenagem à sertaneja

Anitta fará tributo a 
Marília Mendonça 
no Grammy Latino

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Reprodução/Instagram

CARINHO | As cantoras Marília Mendonça e Anitta 

Ela acrescentou que 
chegou a conversar com 
Maiara e Maraisa para 
participarem do tribu-
to, mas a dupla já tinha 
shows na data. “Acabou 
que não daria para elas 
fazerem”.

A brasileira destacou 
que a homenagem para 
Marilia está sendo pre-
parada com “muito amor 

e carinho”. Ela ressalvou 
ainda que não sabe se 
terá alguma apresenta-
ção musical para a can-
tora na “parte brasileira 
do Grammy”. “Na parte 
que eu estava tentando 
que era a internacional, 
o que consegui foi essa 
homenagem solene su-
perbacana. Vai ser lindo”, 
concluiu.
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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  
De atrevimento em 
atrevimento, algo 
interessante terá de 

acontecer. Porém, neste momento 
não há garantia de nada, apenas de 
avançar algumas casinhas nesse jogo 
complexo que é o mistério da vida. 
Em frente.

TOURO | 21/4 a 20/5 
A harmonia nos 
relacionamentos não 
pode resultar do esforço 

individual de apenas uma das pessoas 
envolvidas. Ou todas as pessoas se 
dedicam a fazer os ajustes necessá-
rios, ou sempre haverá desequilíbrio 
entre elas.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
É tentador você se 
acomodar no possível 
em vez de lutar pelo que 

parece impossível. É tentador, mas 
será decepcionante também, porque 
sua alma ficará com o gosto na boca 
de que poderia ter feito muito mais 
para realizar.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Quando os desejos e as 
necessidades andam 
lado a lado e em equi-

líbrio, esse é o melhor dos cenários, 
porém, é muito raro de acontecer. En-
quanto isso, você precisa se debruçar 
sobre a equação para a resolver.

LEÃO | 22/7 a 22/8
É melhor você se dispor 
a mudar seus planos o 
tempo inteiro, porque 

ainda que esses sejam excelentes, 
você precisa ter em mente que o 
cenário do mundo é caótico e que 
isso obriga as pessoas a mudarem 
constantemente. É assim. 

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
A impaciência não será 
boa conselheira, mas, 
também, como decretar 

paciência quando há tanto em jogo e 
tão pouca ajuda das pessoas envolvi-
das nesta parte do caminho? De certa 
maneira, a impaciência é legítima.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Você não precisa se 
estressar imaginando 
o que se pode perder 

nem tampouco pelo que você deseja 
ganhar. O assunto é ir tocando a bola 
em frente e fazendo o melhor jogo 
possível, com o maior desapego 
possível pelos resultados. 

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Sua alma é ciente de 
todas as mudanças que 

se tornaram necessárias, mas são 
tantas, que não sabe muito bem por 
onde começar. Enquanto isso, o caos 
avança e pressiona você para tomar 
decisões importantes.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Ainda que tudo se 
mostre muito mais difícil 

do que você tinha imaginado, isso 
não significa que você tenha tomado 
todas as decisões erradas e que, 
por isso, sua alma esteja presa nos 
problemas. Suporte, vai passar.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Entre o ideal e o real, 
sua alma não precisa 

escolher, mas se esforçar para que 
aconteça a convergência entre os 
dois. É melhor você colocar para si 
objetivos difíceis de realizar do que se 
acomodar no adequado.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Suas aparentes loucuras 
não são nada além do 
que necessidades neste 

momento, em que o mundo anda 
todo de ponta-cabeça e, por isso, as 
loucuras são mais adequadas do que 
quaisquer outros comportamentos 
adequados.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Você precisa cuidar 
para que, dessa vez, 
as coisas não fiquem 

novamente, como tantas outras 
vezes, no entusiasmo das ideias, mas 
que se transformem em práticas que 
resultem em prosperidade. Sair das 
ideias para a prática.

oscar@quiroga.net
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