
Seguindo determinação estadual, prefeitura confirma que passa a exigir comprovação de esquema vacinal 
completo ou exame PCR para acesso a grandes confraternizações, mas fiscalização cabe aos organizadores P4

Americana torna ‘passaporte da 
vacina’ obrigatório para eventos

Veto ao banheiro 
‘unissex’ em SB

Vereador propõe lei 
para proibir sanitários 
multigênero na cidade
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AMERICANA | Cidade figura entre as 50 do país em ranking de competitividade elaborado por organização

Americana perde 13
posições em ranking
de competitividade

Dia da Consciência 
Negra é ‘hipocrisia e 
vitimismo’, diz vereador

Cidade é a 49ª entre mais 
de 400 no país acima de 80 
mil habitantes, de acordo 
com estudo de organização

Felipe Corá critica a data
na Câmara de S.Bárbara
e polemiza com colegas
negros em Plenário

Cidades Cidades03 06

Presidentes dos conselhos municipais de Política Cultural 
e de Turismo de Santa Bárbara apoiam a decisão do prefeito 
Rafael Piovezan de cancelar a edição 2022 do Carnaval. No 
último sábado (20) Piovezan confirmou o cancelamento do 
evento ao TODODIA, em decorrência da pandemia.

Conselhos apoiam veto ao 
Carnaval de Santa Bárbara

Cidades05

Gustavo Bezerra / Fotos Públicas

OFFSHORE PARA BURLAR O FISCO | O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu nesta terça-
feira (23), na Câmara dos Deputados, que enviou recursos para sua empresa sediada em paraíso fiscal 
(offshore) para escapar de impostos cobrados nos Estados Unidos e confirmou que parentes permanecem 
ligados à companhia. A estratégia também evita tributos no Brasil. P8

Explosão em
obra mata um 
operário e deixa
outro ferido

Cidades06

Região tem 
369 famílias 
aptas a receber 
do ‘Acolhe SP’

Cidades03

Cidades04

Com baixa Umidade Rela-
tiva do Ar, Americana entrou 
em “Estado de Alerta” nesta 
terça-feira. A cidade atingiu 
13,2% de umidade no início da 
tarde, segundo a Defesa Civil, 
e o Estado de Alerta ocorre 
quando os índices ficam abai-
xo dos 20%. O clima seco é 
semelhante ao do deserto do 
Saara, na África, onde a umi-
dade varia entre 14% e 20%. 
Entre as recomendações para 
fases de queda da umidade, a 
principal é aumentar a hidra-
tação corporal, ingerindo bas-
tante água. Idosos e crianças 
devem receber atenção espe-
cial para não desidratar.

Umidade em 
Americana é 
de deserto

Susy Coutinho / Prefeitura de Americana  
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CLIMA NA RMC

Se você usar 
offshore, 
você pode 
fazer esse 
investimento

PAULO GUEDES 
Ministro da Economia, ao 
admitir ontem que abriu 
offshore para driblar cobrança 
de impostos nos EUA

+ 0,43%88

Dólar Com.
+ 0,27%
R$ 5,609

Euro
+ 0,43%

R$ 6,310

Bovespa
+ 1,50%
103.653 pontos

ECONOMIA

Mega Sena

Quina

Federal

19 - 26 - 39 - 45 - 46 - 56

Concurso 2.430 | 20/11/2021

Concurso 5.712 | 23/11/2021

16 - 19 - 36 - 54 - 59

1º Prêmio 014162
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Jornal TODODIA

Fundado em 28 de outubro de 1996

Ano XXII - Nº 8.938

TODODIA - O jornal da Região Metropolitana de Campinas

FRASE DO DIA

FALECIMENTOS

Santa Bárbara d’Oeste
Francisca Rosária Teixeira
Faleceu ontem, aos 60 anos. Era filha de Miguel Teixeira Filho e 

Maria Franco Teixeira, deixando a filha: Sabrina. Será sepultada hoje, 
às 9h15, no Cemitério da Paz. (Funerária Araújo-Orsola)

Divulgação

NATUREZA |  Dois gaviões-carcarás foram flagrados ontem cedo ao pousar diante 

de uma câmera da AutoBan, no km 120 da Anhanguera, em Americana.

IMAGEM DO DIA

A cruz de cada um A máscara é eficaz?

Todos os humanos, em 
distintos níveis de cultura 
e educação, têm símbolos. 
Pessoais e coletivos. A pa-
lavra símbolo tem origem 
no grego “symbolon”, que 
designa algo concreto para 
representar algo abstrato 
(étnico, pátrio, religioso, es-
portivo, medidas de tempo 
ou matéria etc.).

A comunicação tem nos 
símbolos um elemento 
muito importante. Há os 
limitados a pequenos gru-
pos, outros são conhecidos 
internacionalmente. Al-
guns objetos ou órgãos se 
tornaram símbolos, e são 
reconhecido visualmente 
de imediato. Por exemplo, 
um garfo e uma faca como 
identificação de um restau-
rante. Uma tesoura e um 
pente como identificação 
de um salão de beleza. O 
coração como referência 
de amor. Há também sím-
bolos sonoros e gestuais.

Antropólogos descobri-
ram no sítio arqueológico 
de Howort em Poort Shel-
ter, perto de Grahamstown 
(África do Sul), símbolos 
gravados em cascas de ovos 
de avestruz há mais de 60 

Muita gente “culta” e 
com faculdade no currí-
culo não entende Estatís-
tica e Probabilidade, que é 
matéria do segundo grau. 
Fácil detectar um igno-
rante nessas disciplinas, a 
estultícia total manifesta-
-se quando o bobo alegre 
diz aquela famosa frase: 
“eu como dois frangos, 
você nenhum, na média, 
comemos um cada”. E são 
esses que não entendem 
as particularidades do 
“lockdown”, das vacinas e 
do uso de máscara.

Existem muitos “pa-
pers” (artigos científicos, 
que refletem estudos fei-
tos com rigor, duplo cego, 
etc.), mas para lê-los é 
preciso dominar a língua 
e saber matemática. E são 
desses artigos que sabe-
mos que a transmissão 
aérea é uma das princi-
pais vias de transmissão 
de vírus respiratórios, in-
cluindo a síndrome respi-
ratória aguda grave coro-
navírus 2 (SARS-CoV-2), 
conforme o paper “It is 
time to address airborne 
transmission of coronavi-
rus disease 2019”.

O uso de máscaras fa-
ciais tem sido amplamen-
te defendido para mitigar 
a transmissão. A máscara 
protege as pessoas de 
duas maneiras: reduz a 
emissão e disseminação 
de vírus respiratórios por 
meio de gotículas e aeros-
sóis e reduz a inalação de 
vírus respiratórios trans-
portados pelo ar.

Máscaras do tipo N95 
ou FFP2 têm taxas de 
penetração de partícu-
las muito baixas (cerca 
de 5%), já as máscaras 
cirúrgicas e semelhantes 
exibem taxas de pene-
tração mais altas e mais 

RICARDO VIVEIROS MARIO EUGENIO SATURNO

JORNALISTA, ESCRITOR E 
PROFESSOR

TECNOLOGISTA SÊNIOR DO
INPE

mil anos. Seriam o mais 
antigo sistema de repre-
sentação de fatos que se 
tem notícia. A semiótica é a 
disciplina que se ocupa do 
estudo dos símbolos. Ou-
tras disciplinas especificam 
metodologias de estudos 
na mesma área, como a 
semântica que se ocupa do 
simbolismo nas palavras 
empregadas na linguagem, 
ou a psicanálise que, entre 
outros, se dedica à inter-
pretação do simbolismo no 
imaginário das pessoas.

Ao longo da história das 
religiões, símbolos foram 
criados como forma de 
preservação e expansão do 
Evangelho entre os povos. 
A cruz é o mais significativo 
dentre todos. Ela faz parte 
da história da humanidade, 
tendo sua origem pagã na 
escravidão e no castigo aos 
criminosos da época. Seu 
princípio como imagem, 
portanto foi ruim. Símbolo 
do mal, daqueles que por 
descumprirem as leis eram 
mortos na cruz.

Essa pena capital teve 
seu ápice no ministério de 
Cristo, pois ele foi levado à 
cruz. Esse símbolo máximo 
do cristianismo faz parte 
do nosso dia a dia como 

cristãos e das nossas con-
siderações a respeito da fé. 
O apóstolo Paulo, convicto 
da necessidade de difundir 
o Cristo que passou pela 
cruz, declarou à comuni-
dade de Corinto que “Cer-
tamente a palavra da cruz é 
loucura para os que se per-
dem, mas para nós, que so-
mos salvos, poder de Deus”.

A cruz com o cristo pre-
gado e a cruz vazia têm 
significados diferentes para 
os cristãos. É o símbolo 
mais famoso do cristia-
nismo, usado como uma 
lembrança do sacrifício 
feito por Jesus Cristo pela 
humanidade. Também re-
presenta a vitória do Filho 
de Deus sobre a morte e 
pode ser apresentada com 
a imagem do próprio Cris-
to crucificado (leva o nome 
de crucifixo). A cruz vazia 
significa Cristo renascido. 
Cada um de nós carrega 
uma cruz ao longo da vida, 
seja qual for o caminho 
que escolheu para trilhar. 
Ela pode ser mais leve ou 
mais pesada. O importan-
te é saber torná-la parte de 
sua trajetória e símbolo de 
sua fé, esperança. Nela será 
escrito, a cada passo, o que 
você fez de bom e de ruim, 
ou o que você deixou de fa-
zer. A cruz é parte de nosso 
ser, um símbolo invisível.

São muitas as cruzes que 
a humanidade carrega, de 
modo coletivo ou indivi-
dual. Olhe para o lado e 
ajude a quem pode estar 
precisando. Há cruzes mui-
to pesadas...

Cada um de nós 
carrega uma cruz ao 
longo da vida, seja 
qual for o caminho

variáveis (cerca de 30% 
a 70%) conforme o pa-
per “Performance of an 
N95 filtering facepiece 
particulate respirator 
and a surgical mask du-
ring human breathing”. 
Dado o grande número 
de partículas emitidas 
(cerca de 3 milhões em 
30 minutos) ao respirar e 
principalmente ao espir-
rar ou tossir, o número de 
partículas respiratórias 
que podem penetrar nas 
máscaras é grande. As-
sim, máscaras cirúrgicas 
e similares eram conside-
radas ineficazes.

Por outro lado, dados 
observacionais mostram 
que regiões ou instala-
ções com maior percen-
tual da população com 
máscara têm melhor 
controle da doença coro-
navírus 2019 (Covid-19), 
conforme “Physical dis-
tancing, face masks, and 
eye protection to prevent 
person-to-person trans-
mission of SARS-CoV-2”. 
Como explicar essa apa-
rente inconsistência? É o 
paper “Face masks effec-
tively limit the probability 
of SARS-CoV-2 transmis-
sion” que demonstra isso 
por um modelo de pro-
babilidades que os cien-
tistas criaram. A pesquisa 
mostrou que a eficácia 
da máscara depende for-
temente da abundância 
de vírus transportados 
pelo ar. Com base em 
medições diretas de SAR-
S-CoV-2 em amostras 
de ar e probabilidades 
de infecção da popula-
ção, descobriram que a 
abundância de vírus na 
maioria dos ambientes 
é suficientemente baixa 
para que as máscaras se-
jam eficazes na redução 
da transmissão aérea.

Mas em certos ambien-
tes internos, como cen-
tros médicos que tratam 
pacientes com Covid-19, 
é necessário usar más-
caras de alta eficiência. 
Além disso, a alta adesão 
e o uso correto de más-
caras são importantes 
para garantir a eficácia do 
mascaramento universal.
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ESTUDO

Entre 411 cidades no 
Brasil com mais de 80 mil 
habitantes, Americana 
ficou em 49º lugar na se-
gunda edição do “Ranking 
de Competitividade dos 
Municípios”. A cidade caiu 
13 posições em relação ao 
estudo anterior, de 2020. O 
ranking foi elaborado pelo 
Centro de Liderança Públi-
ca (CLP) a partir de dados 
públicos, e publicado na 
segunda-feira. (22).

Outros municípios da 
região no ranking são 
Hortolândia, na 69ª posi-
ção, Santa Bárbara d’Oes-
te, na 79ª posição (ambas 
com queda de 21 posi-
ções), além de Sumaré, 
na colocação 113 (subin-
do quatro posições).

Na concepção do CLP, 
que fez a compilação, 
“competitividade é a capa-
cidade de um estado cum-
prir, com mais sucesso, a 

sua missão de promover 
bem-estar social por meio 
de um conjunto de ações, 
instituições e políticas. A 
competição saudável faz 
com que os entes bus-
quem melhorar seus ser-
viços públicos, atraindo 
empresas, trabalhadores 

e estudantes para ali vive-
rem e se desenvolverem 
social e economicamente”.

O ranking lista os poten-
ciais (áreas com melhor 
colocação do município) e 
desafios (com piores).

Segurança (12º), quali-
dade da educação (16º), 
acesso à educação (17º), 
qualidade da saúde (26º) 
são itens que, isolados, ti-

veram queda em relação 
ao ranking anterior. Ino-
vação e dinamismo eco-
nômico (50 º) subiu uma 
colocação, mas telecomu-
nicações (67º) caiu 41.

Americana está em co-
locação 382 no quesito 
meio ambiente, 248 em 
sustentabilidade fiscal, 
melhorando 41 coloca-
ções e 235 em funciona-
mento da máquina públi-
ca, caindo 41. 

Acesso à saúde (216º) 
e capital humano (125º) 
também subiram 41 posi-
ções, mas o saneamento 
(85º) caiu 41.

O CLP se denomina 
“uma organização supra-
partidária que busca enga-
jar a sociedade e desenvol-
ver líderes públicos para 
enfrentar os problemas 
mais urgentes do Brasil”. 
Desde 2008, a organização 
já ultrapassou a marca de 
1.000 cidades impactadas 
por projetos ou cursos; e 
tem mais de 300 pessoas 

Cidade é a 49ª entre mais de 400 no país acima de 80 
mil habitantes, de acordo com estudo de organização

Americana cai 13 
posições em ranking 
de competitividade

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

na rede de líderes, que já 
alcançou 24 estados.

INDICADORES 

A capacidade competi-
tiva foi analisada a partir 
de 65 indicadores, distri-
buídos em 13 pilares te-
máticos e 3 dimensões: 
Instituições, Sociedade e 
Economia. 

Os pilares são Susten-
tabilidade Fiscal, Fun-
cionamento da Máquina 
Pública, Acesso à Saú-
de, Qualidade da Saú-
de, Acesso à Educação, 
Qualidade da Educação, 
Segurança, Saneamento, 
Meio Ambiente, Inserção 
Econômica, Inovação e 
Dinamismo Econômico, 
Capital Humano e Tele-
comunicações.

Em relação à primei-
ra edição do estudo, foi 
acrescentado o pilar de 
Meio Ambiente, além dos 
indicadores de Qualida-
de da informação con-
tábil e fiscal, Cobertura 
de saúde suplementar, 
Desnutrição na infância e 
Obesidade na infância. O 
indicador Perdas no abas-
tecimento de água teve 
alteração metodológica, 
com a temática perda de 
água passando a ser tra-
tada separadamente em 
dois novos indicadores 
(Perdas na distribuição 
de água e Perdas no fatu-
ramento de água). 

O novo pilar de Meio 
Ambiente é composto pe-
los indicadores Emissões 
de gases de efeito estu-

fa, Cobertura de floresta 
natural, Desmatamento 
ilegal, Velocidade do des-
matamento ilegal e Áreas 
recuperadas.

NO ESTADO

O Estado de São Paulo 
foi o que mais teve cidades 
avaliadas no ranking, tota-
lizando 96 municípios, dos 
quais 49 entre os 100 mais 
competitivos do país e 16 
ocupando a metade infe-
rior do ranking.

Apesar de permanece-
rem em geral bem coloca-
dos, apenas 35 municípios 
paulistas melhoraram de 
posição em relação ao ano 
passado, quatro permane-
ceram na mesma coloca-
ção e os outros 56 perde-
ram posições.

AMERICANA | Entre as 50 no Brasil em ranking de competitividade feito pela CLP 

Hortolândia (69ª), 
Santa Bábara (79ª) e 
Sumaré (113ª) estão 

também na lista

Prefeitura de Americana  / Divulgação

NESTA QUARTA, 20H

‘Gestão do SER Humano’ 

estreia na TV TODODIA
A TV TODODIA estreia 

nesta quarta-feira (24), às 
20h, o programa “Gestão 
do SER Humano”, apresen-
tado pelo Coach Fernando 
Fonseca.

O especialista irá abor-
dar reflexões sobre a vi-
vência e o comportamento 
humano, e como isso im-
pacta na vida profissional 
e pessoal. “Será um mo-
mento de reflexão sema-
nal sobre nossos compor-
tamentos e como vivemos 
por hábitos e rotinas, que 
determinam o resultado 

que temos na nossa vida”, 
explica o apresentador. 

“Gestão do SER Huma-
no” tem o objetivo de ex-
pandir a consciência do 
telespectador, através do 
método Aprender, Crescer 
e Mudar – criado pelo pró-
prio Fernando – auxiliando 
no entendimento e com-
preensão da autogestão.

O programa será sema-
nal, indo ao ar toda quar-
ta-feira à noite na TV To-
doDia, pelo Canal Digital 
14.1. 

                               | DA REDAÇÃO
Divulgação

FERNANDO FONSECA | Coach apresenta o programa 

PROGRAMA ACOLHE SP

Morte por Covid: região tem 369 
famílias aptas a receber benefício

As cidades da região 
têm 369 famílias aptas a 
receber R$ 1,8 mil, divi-
didos em seis parcelas, 
pelo programa “Acolhe 
SP”. O benefício do go-
verno estadual é voltado 
a famílias carentes que 
perderam entes para a 
Covid-19 e estejam ins-
critas no CadÚnico (Ca-
dastro Único).

São pagas seis parcelas 
de R$ 300, iniciadas em 
julho e a serem finaliza-
das em dezembro.

De acordo com a Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Social, quem não 
requereu o benefício, ain-
da tem direito, desde que 
esteja na lista do governo.

Em Americana, são 48 
pessoas no CadÚnico 
que podem receber as 
parcelas. 

Os municípios com 

mais famílias são Suma-
ré e Hortolândia, ambos 
com 113 cada.

Santa Bárbara d’Oes-
te tem 32 pessoas, Nova 
Odessa, 16; Monte Mor, 
29; e Paulínia, 18. 

O público-alvo da ini-

ciativa são famílias ins-
critas no CadÚnico com 
renda mensal de até 3 
salários-mínimos que te-
nham perdido pelo me-
nos um familiar vítima 
de Covid-19, podendo ser 
pai, mãe, avô, avó, filho 
ou filha, desde que o óbi-
to tenha ocorrido dentro 
do núcleo familiar.

O programa considera 

todas as estruturas fami-
liares, exceto a unifami-
liar (uma única pessoa), 
com filhos de todas as 
idades. Serão considera-
dos os dados atualizados 
no CadÚnico nos últimos 
24 meses; e os óbitos re-
gistrados até 21 de junho 
de 2021.

Para saber se é elegí-
vel ao benefício, a pes-
soa inscrita no cadastro 
deve acessar o site oficial 
do programa Bolsa do 
Povo (www.bolsadopo-
vo.sp.gov.br) e consultar 
usando o número NIS da 
família. 

Em caso de dúvidas, o 
cidadão pode ligar gra-
tuitamente para a Central 
de Atendimento Bolsa do 
Povo: 0800-7979-800.

O programa também 
disponibiliza o assistente 
virtual do Bolsa do Povo 
via Whatsapp, pelo núme-
ro (11) 98714-2645, para 
orientações aos usuários.

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

Programa paga 
R$ 1,8 mil a família 

carente que
perdeu ente

O CMAS (Conselho Mu-
nicipal de Assistência So-
cial)  de Americana está 
com inscrições abertas, 
até o dia 30 de novembro, 
para eleição de seus mem-
bros, que acontece em 16 
de dezembro.

As inscrições podem 
ser efetuadas na Casa dos 
Conselhos, na Rua Ibira-
puera, 70, Jardim Ipiran-
ga, ou pelo e-mail cmas@
americana.sp.gov.br.

 Serão eleitos cinco re-
presentantes de cidadãos 
ou organizações e cinco de 
trabalhadores. Têm direito 
a voto os credenciados de 
cada segmento. 

O CMAS garante a par-
ticipação da sociedade na 
condução de políticas pú-
blicas, visando assegurar 
os interesses da sociedade 
civil, inclusive com a pos-
sibilidade de acompanhar, 
avaliar e fiscalizar as insti-
tuições governamentais.

                                     | DA REDAÇÃO

CMAS abre 
inscrições 
para eleição

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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FISCALIZANDO A MERENDA

LIXO DE FORA

IMAGEM EM JOGO

FÓRUM DA INOVAÇÃO

FÓRUM DA INOVAÇÃO (2)

A vereadora Professora Juliana (PT) visitou na segunda-
-feira (22) três unidades escolares na região do Pós-A-
nhanguera, em Americana. Segundo ela, o objetivo foi 
verificar as condições da merenda escolar (foto), bem 
como demandas de manutenção, procura por vagas 
e condições de trabalho das equipes que atuam nas 
unidades. Após a fiscalização, a parlamentar protocolou 
duas indicações de melhorias em duas escolas. “Temos 
recebido algumas reclamações pontuais de pais de 
alunos da rede municipal em relação à merenda, então 
buscamos entender como é o processo de recebimento e 
armazenamento dos alimentos”, disse ela.

A Câmara de Americana  vai promover, no próximo dia 7 de 
dezembro, a partir das 19h, uma segunda Audiência Pública 
para debater o projeto de emenda à Lei Orgânica, de autoria 
do vereador Gualter Amado (Republicanos), que proíbe a 
destinação de resíduos sólidos de outras cidades a aterros 
sanitários instalados em Americana. A Câmara já havia rea-
lizado uma audiência sobre o tema no mês de outubro. Após 
a segunda reunião pública, o projeto será discutido e votado 
pelos vereadores em sessão extraordinária a ser agendada 
pela Câmara.

A atitude do vereador Dr. Daniel (PDT) em exonerar os seus 
assessores sem ensino superior antes da votação do projeto 
que regulariza a situação dos cargos comissionados na Câma-
ra soa como uma clara tentativa do parlamentar em recuperar 
a sua imagem, desgastada diante das enxurradas de críticas 
por ele sofridas diante do episódio recente dos atestados 
médicos apresentados por ele e pela esposa, Adriana Cardoso, 
para ir a uma festa de aniversário de uma deputada, em 
Caldas Novas (GO).

Ainda na Câmara de Americana: o Legislativo promove nesta 
quarta-feira (24), a partir das 10h, no Plenário, a primeira 
reunião de trabalho do “Fórum Permanente sobre Inovação, 
Ciência e Tecnologia”, criado po Decreto Legislativo de autoria 
do vereador Silvio Dourado (PL). Segundo a Câmara, o Fórum 
tem como objetivo “ser um canal permanente para diálogo 
e unir pessoas inseridas no mundo da tecnologia, ou com a 
visão inovadora e empreendedora, para promover a busca 
contínua da solução de problemas sociais, através de serviços 
e atividades à população”. Além disso, deverá contribuir para 
maior integração no ambiente de negócios, desenhando em 
conjunto um ambiente colaborativo de desenvolvimento da 
sociedade.

A primeira reunião hoje terá como pauta a apresentação dos 
participantes, estabelecimento do cronograma de trabalho 
e definição dos primeiros temas a serem discutidos. Partici-
pam do fórum vereadores e representantes das secretarias 
municipais de Governo, Administração, Negócios Jurídicos e 
Educação; da Unidade de Desenvolvimento Econômico; da 
Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana); do 
Sesi(Serviço Social da Indústria); do Senac (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial); do Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas); do Ciesp (Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo); da Diretoria Regional de 
Ensino; e de universidades e faculdades.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Fiscalização, contudo, fica a cargo dos organizadores, afirma prefeitura

Eventos: Americana exige 
‘passaporte da vacina’

Interessados em partici-
par de eventos em Ameri-
cana precisarão compro-
var a vacinação contra a 
Covid-19 ou se submeter 
ao exame de PCR. A pre-
feitura confirmou nesta 
terça-feira (23) que passa 
a exigir o “passaporte da 
vacina”, seguindo resolu-
ção estadual.

“O município já está 
adotando a exigência da 
comprovação do esquema 
de vacinação com duas 
doses ou dose única, ou o 
exame de PCR (ou antíge-
no) caso não tenha ainda 
completado o esquema 
vacinal, para acesso em 
grandes eventos”, infor-
mou a prefeitura, em nota.

A determinação é pre-
vista na resolução 166, pu-
blicada em 4 de novembro 

pela Secretaria da Saúde 
estadual.

A publicação estabele-
ce a comprovação do es-
quema de vacinação nos 
eventos culturais, espor-
tivos e de lazer realizados 
no território estadual.

O município também 
esclareceu que “o cum-
primento da referida re-
solução fica a cargo dos 
organizadores dos even-
tos, com equipe exclusiva 
para conferir essa com-
provação”.

PROTOCOLOS

Pela resolução, os or-
ganizadores podem lotar 
os recintos na capacida-
de completa, mas devem 
ser mantidos protocolos, 
como o uso de máscaras e 
disponibilidade de álcool 
em gel.

Quem não tiver a va-
cinação completa deve 

apresentar resultado ne-
gativo de teste para Co-
vid-19 do tipo PCR, rea-
lizado até 48 horas antes, 
ou do tipo antígeno, rea-
lizado até 24 horas antes 
do ingresso no estabele-
cimento.

Embora o regramento 

preveja que “o não cum-
primento das normas 
estabelecidas nesta reso-
lução sujeitará o infrator 
às medidas previstas na 
legislação sanitária”, não 
são especificadas atribui-
ções de fiscalização das 
regras nesses eventos.

PANDEMIA

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

VACINA | Comprovante passa a ser exigido em eventos 

Arquivo  / TodoDia Imagem

AMERICANA

Umidade do Ar desaba 

e clima é de deserto

Com baixa Umidade 
Relativa do Ar, Ameri-
cana entrou em “Esta-
do de Alerta” nesta ter-
ça-feira (23). A cidade 
atingiu 13,2% de umi-
dade no início da tarde, 
segundo a Defesa Civil, 
e o Estado de Alerta 
ocorre quando os ín-
dices ficam abaixo dos 
20%. O clima seco é se-
melhante ao do deser-
to do Saara, na África, 
onde a umidade varia 
entre 14% e 20%.

O Estado de Alerta é 
emitido quando a umi-

dade relativa do ar está 
reduzida, com índice 
entre 12% e 20%.

Entre as recomenda-
ções para fases de queda 
da umidade, a principal 
é aumentar a hidrata-
ção corporal, ingerindo 
bastante água. Idosos e 
crianças devem receber 
atenção especial para 
não desidratar.

Também é preciso 
ampliar os cuidados, 
suprimir exercícios fí-
sicos e trabalhos ao ar 
livre entre 10h e 16h; 
evitar aglomerações em 
ambientes fechados; 
e usar soro fisiológico 
para olhos e narinas.

PAULO MEDINA
AMERICANA

Carlos Bassan | Prefeitura de Campinas

TEMPO SECO | Umidade Relativa do Ar caiu a 13,2% 

A Prefeitura de Ameri-
cana publicou ontem o 
resultado da tomada de 
preços para pavimentação 
de um trecho da Aveni-
da do Compositor. A obra 
será realizada pela Cel 
Engenharia Ltda., por R$ 
743.216,93.

O preço ficou acima do 
projetado pela prefeitura 
(R$ 700 mil) à época do 
anúncio da obra, em mar-
ço. O edital prevê a pavi-
mentação asfáltica e ser-
viços complementares no 
sentido bairro da via, no 
trecho entre a rotatória e a 
Rua São Sebastião. 

Conforme anunciado 
no início do ano, a pavi-
mentação será em trecho 
de 5.600 m², na região do 
Residencial Jaguari. Para a 
obra, a prefeitura tem uma 
emenda parlamentar no 
valor de R$ 400 mil desti-
nada ao município pela 
deputada estadual Marta 
Costa. O restante será de 
contrapartida municipal.

A prefeitura foi questio-
nada sobre as razões do 
valor ter ficado acima do 
previsto e a previsão do 
processo e execução das 
obras, mas a Secretaria de 
Obras informou que res-
ponderá a demanda pos-
teriormente. 

                    | DAÍZA DE CARVALHO

Asfalto na Av. 
do Compositor 
custa R$ 743 mil

AMERICANA

A vacinação contra a 
Covid-19 nesta quarta-
-feira (24) em Americana 
continua, e sem neces-
sidade de agendamento, 
para primeira, segunda e 
terceira doses. As vacinas 
sob livre demanda serão 
aplicadas apenas no cam-
pus Maria Auxiliadora da 
Unisal (Av. de Cillo, 3.500, 
Parque Universitário), das 
8h30 às 15h30, com vaci-
nas AstraZeneca e Pfizer.

Podem ser vacinados 
com a primeira dose 
pessoas com 12 anos ou 
mais (adolescentes só 
podem receber a vaci-
na Pfizer). Para Segunda 
dose, todos aqueles que 
já estejam no prazo para 
receber.

A dose adicional (ter-
ceira dose será aplicada 
em todas as pessoas com 
18 anos ou mais, que te-
nham recebido a segun-
da dose há mais de cinco 
meses. Quem recebeu a 
vacina da Janssen ainda 
precisa aguardar.

O agendamento para 
primeira, segunda e ter-
ceira doses de Corona-
Vac e segunda e terceira 
doses de Pfizer pode ser 
feito no site www.ame-
ricana.sp.gov.br/saude/
agendamentovacina.                                      

                             | DA REDAÇÃO

Vacina sem 
agenda hoje
é só na Unisal

COVID-19
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Presidentes dos conselhos de Turismo e de Política Cultural aprovam decisão de cancelar a festa em S.Bárbara

Conselhos apoiam veto ao Carnaval
PANDEMIA

Presidentes dos conse-
lhos municipais de Polí-
tica Cultural e de Turismo 
de Santa Bárbara d’Oeste 
apoiam a decisão do pre-
feito Rafael Piovezan (PV) 
de cancelar a edição 2022 
do Carnaval na cidade. 
No último sábado (20) 
Piovezan confirmou o 
cancelamento do evento 
ao TODODIA, em decor-
rência da pandemia de 
Covid-19.

Em entrevista coletiva 
de imprensa realizada na 
última sexta-feira (19), o 
prefeito havia deixado o 
evento de fora da agen-
da cultural e turística da 
cidade anunciada para o 
próximo ano.

O presidente do Conse-
lho de Turismo de Santa 
Bárbara, João Leopoldo 
Padoveze, afirma que se o 
país não estiver mais em 
pandemia declarada no 
segundo semestre do ano 

que vem, há interesse em 
uma edição fora de época 
do Carnaval.

“Se tivermos condições 
de fazer, particularmente 
vou apoiar (no segundo 
semestre), porque para 
o turismo é super baca-
na que aconteça, assim 
como o Festival Gastro-
nômico”, diz. 

Padoveze explica que, 
por serem eventos aber-
tos em que não é pos-
sível fazer controle de 
distanciamento, pedir a 
obrigatoriedade do uso 
de máscara,  ou adotar 
qualquer protocolo de 
segurança, a decisão do 
conselho foi o de seguir o 
entendimento de outras 
cidades da região, que 
também não realizarão 
eventos carnavalescos no 
ano que vem.

Ao menos 54 cidades 
do interior de São Paulo 
já anunciaram o cancela-
mento do Carnaval 2022.

“O sentimento que a 
gente tem é ou faz um 

evento 100% ou não faz, 
por questão de segurança. 
No Carnaval de rua não é 
possível fazer um controle 
do que está acontecendo. 
A decisão foi praticamen-
te unânime”.

Padoveze, que é res-
ponsável pela “Festa dos 
Confederados” – celebra-
da anualmente no último 
domingo de abril – tam-
bém não garante a reali-
zação do evento no pró-

ximo ano. “Ainda não há 
uma certeza, mas prova-
velmente não aconteça”, 
adiantou.

A presidente do Con-
selho de Política Cultural 
de Santa Bárbara, An-

dréia Teodoro Pinto, diz 
que os conselheiros da 
área também acreditam 
que a decisão de cancelar 
os festejos carnavalescos 
foi a mais adequada ao 
momento.

RENATO PEREIRA

SANTA BÁRBARA D’OESTE

SEM FOLIA | Imagem de bloco no Carnaval do ano passado em Santa Bárbara, que vetou a festa para 2022

SANITÁRIOS MULTIGÊNERO

Vereador quer proibir adoção
de banheiros ‘unissex’ em SB

Um projeto de lei proi-
bindo a instalação de 
banheiros “unissex” em 
Santa Bárbara d’Oeste foi 
protocolado nesta terça-
-feira (23) pelo vereador 
Carlos Fontes (PSL). 

De acordo com o par-
lamentar, que falou so-
bre o assunto durante a 
sessão desta terça-feira 
da Câmara, ele tem sido 
procurado por lideranças 
religiosas do município 
preocupadas com a pos-
sibilidade de adoção do 
modelo de banheiro mul-
tigênero por estabeleci-
mentos públicos e priva-
dos do município.

“O objetivo desse pro-
jeto é proibir que estabe-
lecimentos comerciais, 
prédios e espaços públi-
cos, possam instalar e 
manter o funcionamento 
de banheiros coletivos 
unissex. Assim iremos 
inibir a importunação 
sexual, assédio ou outros 
constrangimentos de 
cunho sexual, garantindo 
a devida privacidade. Es-
colas e instituições tam-
bém deverão vedar o uso 
do banheiro unissex cole-
tivo”, justifica o vereador.

Para Fontes, o modelo 
geraria insegurança entre 
“mulheres e meninas” da 
cidade, que seriam “obri-
gadas a dividir o banhei-

ros com homens.”
“A proibição do banhei-

ro unissex de uso coletivo 
vai evitar desconforto. 
Imagine que uma senho-
ra, uma jovem, está usan-
do o banheiro e chega 
outra pessoa ali. Quere-
mos evitar assédio sexual 
e constrangimento, além 
de que as mulheres de-
vem ser protegidas, de 
quaisquer constrangi-
mentos e invasão de sua 
privacidade”, continua.

No último dia 12, a 
polêmica sobre banhei-
ros multigênero ganhou 
destaque depois que um 
vídeo em que uma mo-
radora de Bauru (SP) cri-
tica a iniciativa de uma 

unidade do MCDonald’s 
da cidade, que  havia ado-
tado o modelo, viralizou 
e ficou entre os assuntos 
mais comentados das re-
des sociais.

Na ocasião, a Prefeitura 
de Bauru notificou a rede 
de fast food, que optou 
por desistir dos banheiros 
multigêneros, voltando a 
oferecer sanitários mas-
culinos e femininos. 

A discussão também 
chegou até à Alesp (As-
sembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo) e à 
Câmara de Deputados, 
com dois projetos proto-
colados em cada uma das 
casas contra o banheiro 
multigênero.

Os deputados federais 
Julio Cesar Ribeiro (Repu-
blicanos-DF) e Sargento 
Fahur (PSD-PR) e os de-
putados estaduais Altair 
Morais (Republicanos) e 
Tenente Nascimento (PP) 
também pedem a proibi-
ção do modelo. 

Os banheiros multi-
gênero possuem área de 
lavabo compartilhada., 
No entanto, os sanitários 
individuais.

O projeto de Fontes 
ainda não tem data defi-
nida para ser apreciado 
pelo plenário da Câmara 
barbarense.

                            | RENATO PEREIRA

Divulgação

FONTES | Autor do projeto 

SANTA BÁRBARA

Reclamações sobre demora em 
PS serão debatidas com secretária

A qualidade do atendi-
mento pediátrico ofereci-
do pelo PS (Pronto-Socor-
ro) Dr. Afonso Ramos, em 
Santa Bárbara d’Oeste, 
além do serviço prestado 
pela empresa terceiriza-
da responsável pela con-
tratação de médicos que 
atuam no hospital, serão 
tema de uma reunião en-
tre a secretária de Saúde 
da cidade, Lucimeire Cris-
tina Coelho Rocha, e os 
membros da Comissão de 
Políticas Sociais da Câma-
ra de Vereadores, às 14h 
desta quinta-feira (25), na 
sede da pasta. 

Proposto pela comis-
são, o encontro foi marca-
do depois que um grupo 
de pais denunciou a de-
mora no atendimento e a 
ausência de um dos dois 
especialistas responsáveis 
pelas consultas pediátri-
cas do PS em ao menos 
três ocasiões nos últimos 
15 dias.

Reportagem do TO-

DODIA no último dia 13 
mostrou casos de pacien-
tes que enfentaram espe-
ra de até cinco horas por 
consultas, realizadas por 
apenas um profissional.   

“Queremos poder tra-
tar disso com a secretá-
ria e entender o contrato 
com a empresa e o que a 

prefeitura tem feito para 
que esses problemas não 
ocorram mais”, afirma a 
presidente da Comissão 
de Políticas Sociais, a ve-
readora Esther Moraes 
(PL). Compõem o grupo 
também os vereadores 
Carlos Fontes (PSL) e Ba-
chin Júnior (MDB).

“É importante que a se-
cretária de saúde explique 
o que é que aconteceu, 
porque aconteceu e se 
continua acontecendo. A 
comissão está sensibili-
zada com essa situação”, 
comenta Bachin.

Na sessão desta terça-
-feira (23) foram apresen-
tados dois requerimentos 
e uma indicação envol-
vendo os serviços presta-
dos no PS Afonso Ramos.

O vereador Celso Ávi-
la (PV) indicou ao Poder 
Executivo a realização de 
um estudo para a contra-
tação de mais pediatras 
para o hospital, com base 
nas reclamações que vem 
recebendo da população.

“Já Isac Sorrillo, o Isac 
Motorista (Republicanos), 
apresentou um requeri-
mento questionando as 
medidas tomadas pela 
prefeitura para melhorar 
os serviços no hospital e 
outro pedindo a convoca-
ção da secretária de Saú-

de para prestar esclareci-
mentos sobre o assunto. 
A convocação foi rejeitada 
pelos parlamentares por 
14 votos contrários.

Na semana passada, 
a secretária de governo, 
Patrícia Regina Marques 
de Martino, respondeu 
ao questionamento do 
vereador Nilson Araújo 
(PSD) sobre o monitora-
mento da jornada de tra-
balho dos pediatras que 
atendem no hospital. 

De acordo com a secre-
tária, o PS conta com dois 
médicos pediatras em 
jornadas de 12 horas, das 
7h às 19h e das 19h às 7h. 
“Em virtude da pandemia, 
o atendimento pediátri-
co no pronto-socorro Dr. 
Edison Mano foi suspen-
so. Contudo, os médicos 
que atuavam ali não foram 
remanejados ao pronto-
-socorro Afonso Ramos”, 
justificou Patrícia. 

Por meio de nota, a 
Secretaria de Saúde in-
formou que o Pronto-So-
corro Pediátrico Dr. Luís 
Roberto dos Santos Mano, 
que funciona no mesmo 
prédio do PS Dr. Edison 
Mano, “deve retomar os 
atendimentos de urgên-
cia e emergência pediátri-
ca nos próximos dias”.

                         | RENATO PEREIRA
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Uma dupla armada fez funcionários reféns, rendeu 
o dono de um posto de combustível e o filho dele 
na manhã desta segunda-feira (22) e roubou R$ 7 
mil. O assalto ocorreu em um estabelecimento no 
Parque Universitário, em Americana. No momento 
do roubo, o filho do proprietário do posto estava 
na loja de conveniência. Conforme a Polícia Militar, 
um dos bandidos invadiu a loja, abordou o rapaz 
e ficou com o celular e R$ 100 dele. O ladrão ainda 
mandou que a vítima o levasse até o escritório do 
estabelecimento. O dono do posto estava no local 
e foi surpreendido pelos bandidos, que fizeram 
funcionários reféns e levaram R$ 7 mil. Antes 
da fuga, os criminosos roubaram mais R$ 70 do 
frentista e um veículo Jeep do proprietário do posto. 
O veículo foi localizado em uma estrada de terra 
próxima à Avenida Cillos. Nenhum dos autores do 
crime foi preso até a conclusão desta edição.

Dupla leva R$ 7 mil em assalto 
a posto de combustíveis

GIRO

Divulgação

PM | Prendeu em flagrante o agressor do cachorro 

Compressor usado para romper rochas no Rio Atibaia causou o acidente

Explosão em obra mata 
um operário e fere outro

A explosão de um com-
pressor causou a morte 
de um operário nas obras 
do novo complexo viário 
João Aranha, sobre o Rio 
Atibaia, em Paulínia, no 
final da manhã desta ter-
ça-feira (23). 

O acidente ocorreu por 
volta das 11h30. Além 
de um operário morto, 
outro ficou ferido com 
queimaduras de segun-
do grau. 

O equipamento que 
explodiu era utilizado 
para romper rochas.

Segundo a prefeitura, 
o trabalhador ferido foi 
levado para o Hospital 
Municipal de Paulínia 
Vereador Antônio Orlan-
do Navarro e seu estado 
de saúde era estável on-
tem à tarde. 

O consórcio Paulitec, 
responsável pelas obras, 
foi procurado pelo TO-
DODIA, mas não retor-
nou aos contatos até o fe-
chamento desta edição.

A equipe trabalhava no 
sistema viário da nova 

ponte sobre o Rio Ati-
baia, que vai interligar 
a região do João Aranha 
com a do Monte Alegre. 

Após o trabalho de 
perícia, o corpo foi en-
caminhado para o IML 
(Instituto Médico Legal) 

de Campinas, onde per-
manece para reconhe-
cimento da família. O 
nome da vítima não foi 
divulgado.

O caso foi registrado 
no plantão policial da 
cidade.

PAULÍNIA

RAFAEL REZENDE

PAULINIA

Foto: Paulínia Vista de Cima | Divulgação

OBRAS | Explosão de compressor causou morte de operário nesta terça em Paulínia 

SANTA BÁRBARA D’OESTE

Dia da Consciência Negra é ‘vitimismo’, diz Corá

O vereador Felipe Corá 
(Patriota) afirmou na ses-
são da Câmara desta ter-
ça-feira (23) que o feriado 
da Consciência Negra, ce-
lebrado no último dia 20, 
seria “o dia da hipocrisia, 
do vitimismo e da divisão 
racial”.

O comentário do verea-
dor aconteceu depois que 
a vereadora Esther Moraes 
(PL) leu uma carta escrita 
por movimentos sociais 
da região sobre a data, 
abordando problemas en-
frentados atualmente pela 
população negra.

A carta faz menção ao 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
e a crise ocasionada pela 
pandemia da Covid-19.

“A vereadora Esther 
defendeu o Dia da Cons-
ciência, respeito aqueles 
que pensam diferente, 
mas vou colocar o meu 
pensamento. Até porque 
consciência não tem cor. 
Eu sou totalmente contra 
o feriado. Eu sou a favor 
da consciência humana. 
Esse feriado nada mais é 
do que um dia que a tur-
ma da ‘lacrolândia’ gosta 
de fazer média com as 
minorias do país, dividir o 
Brasil e fazer proselitismo 
político com os segmen-

tos desse país. O dia 20 
de novembro nada mais é 
que um projeto para cau-
sar divisão racial no Brasil. 
É uma hipocrisia falar que 
um dia no ano vai comba-
ter o racismo”, disse Corá.

O vereador, bolsona-
rista, ressaltou ainda que 
prefere “se ater a lideran-
ças, como a princesa Isa-
bel, que liberou os escra-
vos, do que a Zumbi dos 
Palmares, que perseguia 
os negros e vendia escra-
vos para os europeus”. 

“Eu acredito na com-
petência e no mérito das 
pessoas. Caráter, compe-
tência, não existe distin-
ção de cor. Nós somos to-
dos iguais”, comentou.

O presidente da Câma-
ra, o vereador Joel Cardo-
so, o Joel do Gás (PV), e o 
vereador Júlio César San-
tos da Silva, o Kifú (PL), 
autodeclarados negros, 
discordaram da fala de 
Corá.

“Bom seria se nós não 
tivéssemos diariamente, 
semanalmente atos de ra-
cismo, mortes devido ao 
racismo, ações de precon-
ceito e injuria racial. Bom 
seria se fosse mero viti-
mismo, mas não é. Bom 
seria se o dia 20 de novem-
bro fosse uma dia de luta 
para combater o racismo, 
mas não é um ato para re-
flexão. Não queríamos um 

feriado desse, se não tivés-
semos um motivo, como o 
racismo. Somente quem é 
preto, quem é negro para 
entender um pouco o 
que é. Nós tivemos uma 
largada na nossa histó-
ria e o negro foi colocado 
bem depois. Os brancos 
começaram a correr e o 
negro começou bem de-
pois, então é uma corrida 
desigual. É um momento, 
sim, muito importante e  
necessário para reflexão”, 
disse Kifú. 

“Muitas vezes quem 
não vive na pele do ne-
gro não entende o que 
acontece no dia a dia. 
Nos dias de hoje o negro 
é hostilizado por todos os 
lugares que passa. Temos 
que educar os nossos fi-
lhos para terem respeito. 
É uma data que tem que 
ser lembrada. Se a gente 
achar que é insignifican-
te, num futuro, não mui-
to longe, vão voltar a es-
cravizar e calar o negro”, 
completou Joel.

De acordo com a pro-
fessora de História Patrí-
cia Carvalho, a afirmação 
sobre Zumbi dos Palma-
res não tem nenhum fun-
damento histórico. Ela 
classificou a fala como 
“absurda”.

“A desinformação tem 
se acentuado no país nos 
últimos anos, principal-

mente quando é para ten-
tar descredibilizar a luta 
de movimentos sociais 
históricos, como é o caso 
do movimento negro. Por 
conta disso, é comum en-
contrar pessoas que usam 
argumentos de textos opi-
nativos ou de estudos sem 
validação científica para 
tentar tumultuar o debate 
em torno de pautas im-
portantes”, opina.

POLÊMICAS
Essa não é a primeira 

vez que o vereador Felipe 
Corá se envolve em po-
lêmicas. Em agosto deste 
ano, o TJ-SP (Tribunal de 
Justiça de São Paulo) de-
terminou que o vereador 
retirasse de suas redes 
sociais publicações em 

que ofende a vereadora 
Professora Juliana (PT), de 
Americana.

Em abril, o MP-SP (Mi-
nistério Público do Estado 
de São Paulo) propôs uma 
ação civil pública por im-
probidade administrati-
va depois que o vereador 
tentou entrar em áreas 
restritas a pacientes de 
Covid-19 no Pronto-So-
corro Dr. Edison Mano, 
em janeiro. O órgão pede 
que Corá seja condenado 
a pagar R$ 20 mil pelo epi-
sódio.

Questionado sobre o 
processo, o TJ informou 
que a última atualização 
do caso é do último dia 
4, quando o processo se 
tornou “concluso para 
decisão”.

RENATO PEREIRA

SANTA BÁRBARA D’OESTE

CORÁ | Vereador é contra o Dia da Consciência  Negra

Divulgação

Um homem foi pre-
so após chutar um 
cachorro na frente de 
uma equipe da PM (Po-
lícia Militar) durante o 
atendimento de uma 
ocorrência, na noite de 
segunda-feira (22), no 
Jardim Nova Terra, em 
Sumaré.

Os policiais foram so-
licitados para uma ocor-
rência na Rua Cleber 
José da Silva. No local, a 
equipe fez contato com 
um homem, que infor-
mou que seu cunhado 
quebrou uma parede 
entre as residências dos 
dois. Durante o atendi-
mento da ocorrência, o 
cunhado chutou o seu 
cachorro na frente da 
equipe policial e recebeu 
voz de prisão em flagran-
te pelos maus-tratos. Foi 
necessário uso de força 
policial para contê-lo e 
algemá-lo.

O agressor foi enca-
minhado para o Plan-
tão Policial de Sumaré 
e autuado em flagrante 
por maus-tratos a ani-
mais. Não há informa-
ções sobre a situação 
do animal.

PM prende 
homem após 
chutar cachorro

SUMARÉ

RAFAEL REZENDE

SUMARÉ
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O vice-presidente e coordenador do CNAL 
(Conselho Nacional da Amazônia Legal), 
Hamilton Mourão, admitiu ter culpa no fracasso 
do combate ao desmatamento no Brasil. Na 
última semana, dados do Prodes (Projeto de 
Monitoramento do Desmatamento na Amazônia 
Legal por Satélite), do Inpe (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), mostraram novo recorde 
de desmate para o mês de outubro. O dado é o 
pior dos últimos 15 anos, com uma devastação 
de 13.235 km2 entre agosto de 2020 e julho de 
2021 -um aumento de 22% em relação ao período 
anterior. “Se você quer um culpado, sou eu. 
Não vou dizer que foi ministro A, ministro B ou 
ministro C. Eu não consegui fazer a coordenação e 
a integração da forma que ela funcionasse”, disse.

Após falhas registradas na votação das prévias 
presidenciais no último domingo (21), o PSDB 
anunciou a contratação de uma empresa privada 
que terá o aplicativo testado pelas campanhas 
dos governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite 
(RS) para eventualmente substituir a ferramenta 
da fundação responsável pelo app original. As 
campanhas de Doria, Leite e do ex-prefeito de 
Manaus Arthur Virgílio (AM) deram aval para 
testarem o novo aplicativo D.Vota, da RelataSoft, 
empresa de tecnologia eleitoral que faz parte do 
projeto Eleições do Futuro do TSE. O anúncio foi 
feito nesta terça-feira (23) na sede do partido em 
Brasília. Em entrevista à imprensa nesta terça, 
Doria e Virgílio disseram estar de acordo com o 
uso do aplicativo alternativo.

As armas utilizadas por policiais do Bope 
(Batalhão de Operações Especiais) durante a 
operação deste fim de semana no Complexo 
do Salgueiro, em São Gonçalo, ainda não foram 
apreendidas pela Polícia Civil, indica registro 
de ocorrência de oito mortes ocorridas na 
comunidade. Segundo o documento, lavrado pela 
DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói, 
São Gonçalo, Maricá e Itaboraí) no fim da manhã 
de segunda (22), foram realizadas diversas 
diligências após moradores da comunidade 
resgatarem ao menos oito corpos de um mangue 
da região, mas a apreensão das armas não está 
entre elas. O caso ainda é investigado.

Mourão admite ser o culpado por fallha 
no combate ao desmatamento no país

PSDB contrata empresa para testar novo 
aplicativo que pode ser usado em prévias

Registro de ação no Salgueiro indica que 
armas de PMs não foram apreendidas

GIRO
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MEA CULPA | Mourão admitiu falha na coordenação

Portaria publicada pelo órgão também adia aposentadoria de autômos

INSS limita pagamento de 
contribuições em atraso

Portaria do dia 19 de 
novembro do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social) publicada no Diá-
rio Oficial da União muda 
as regras sobre os efeitos 
das contribuições reco-
lhidas em atraso por tra-
balhadores autônomos, 
domésticos e MEIs (mi-
croempreendedores in-
dividuais). Com a altera-
ção, a contribuição paga 
em atraso poderá entrar 
no cálculo do tempo de 
contribuição, desde que 
não seja utilizada para o 
autônomo se enquadrar 
em alguma das regras de 
transição por pedágio 
instituídas pela reforma 
da Previdência.

A regra já será aplicada 
a “todos os requerimen-
tos pendentes de análise, 
independentemente da 
época do recolhimento da 
contribuição”. “Essa nova 
norma é mais abrangen-
te. Antes, a limitação era 
para contribuições pagas 
em atraso a partir de 1º de 
julho de 2020. Agora, fa-
lam em fato gerador. Essa 
contempla novembro de 
2019 em diante e envolve 
contribuinte individual, 
segurado especial e em-
pregado doméstico”, afir-
ma o advogado Rômulo 
Saraiva.

A portaria estabelece 
ainda que seja mantida 
a qualidade de segurado 
para que a contribuição 
em atraso seja contabili-

zada. Se ocorreu a perda, 
os recolhimentos podem 
ser desconsiderados pelo 
INSS. “Ela chama atenção 
dos servidores, inclusive 
para processos em curso, 
para indeferir aposenta-
dorias que tiveram em 
seu período de contri-
buição recolhimentos em 
atraso, quando observada 
a data do primeiro reco-
lhimento e se ocorreu a 
perda da qualidade de se-
gurado”, diz Saraiva.

CARÊNCIA
De acordo com o INSS, 

para carência, somente 
serão consideradas as 
contribuições realizadas 
após a comprovação da 
primeira contribuição 
feita sem atraso. Já as de-
mais contribuições, rea-
lizados os recolhimentos 
enquanto possuir qua-
lidade de segurado con-
tarão para carência. Para 
fins de tempo de contri-
buição, havendo com-
provação de atividade, 
as contribuições pagas 
após a perda da quali-
dade de segurado, serão 
consideradas para tem-
po de contribuição.

“Respeitado o primei-
ro recolhimento que foi 
efetuado em dia, serão 
considerados para fins de 
carência os recolhimen-
tos realizados em atraso, 
desde que o pagamento 
tenha ocorrido dentro do 
período de manutenção 
da qualidade de segurado 
e na mesma categoria de 
segurado”, afirma o INSS.

DIREITO ADQUIRIDO
O autônomo que reco-

lher em atraso após cum-
prir os requisitos da apo-
sentadoria também terá 
essas contribuições des-
consideradas pelo INSS.  
Também não é mais 
possível complementar 
o valor de contribuição 
para garantir a contagem 
do tempo, a carência e 
a qualidade de segura-
do após ter cumprido os 
requisitos do benefício, 
independentemente do 
mês de competência.

“Lógico que o INSS vai 
aplicar essa portaria ad-
ministrativamente, mas 
penso que os efeitos dela 
poderão ser revertidos ju-
dicialmente”, afirma a ad-

vogada Priscila Simonato.
“Vai prejudicar muitas 

pessoas que talvez tives-
sem o direito de fazer 
contribuições em atraso 
para entrar em uma regra 
de transição mais benéfi-
ca”, avalia a especialista.

Segundo a portaria, 
para análise a direito ad-
quirido, somente pode-
rão ser considerados os 
recolhimentos em atraso 
efetuados pelo autônomo 
até a data da verificação 
do direito. “Os recolhi-
mentos com data de pa-
gamento posterior à data 
da análise do direito não 
integrarão o cálculo de 
tempo de contribuição 
nessa regra”, explicou o 
advogado.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ANA PAULA BRANCO

FOLHAPRESS
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INSS | As mudanças nas regras já foram publicadas 

CORONAVÍRUS

Covid: Europa pode ter mais 700 mil mortes 
O número de mortos 

por Covid na Europa pode 
chegar a 2,2 milhões em 
março do ano que vem, 
afirmou nesta terça (23) 
Hans Kluge, diretor para 
o continente da OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), se mantidas as 
tendências atuais.

Escapar desse “marco 
sombrio” exige adotar 
uma atitude de “vacina 
mais [outras medidas]”, 
afirmou Kluge. “Isso sig-
nifica ser vacinado, tomar 
o reforço se oferecido e ao 
mesmo tempo usar más-
caras, manter distância, 
ventilar espaços internos, 
lavar as mãos e espirrar 

no cotovelo.” De acordo 
com o diretor da entida-
de, está nas mãos de cada 
um “evitar tragédias e 
perdas desnecessárias” e 
limitar mais perturbações 
à sociedade e às empresas 
durante o inverno.

Por causa da quarta 
onda, Letônia, Holanda 
e Áustria reimpuseram 
confinamento e outros 
países apertaram medi-
das, provocando também 
insatisfação e protestos 
— alguns terminaram 
em violência. Desde o co-
meço da pandemia, 1,5 
milhão de europeus 
morreram por causa do 
coronavírus nos 53 paí-

ses acompanhados pela 
entidade. Ou seja, a OMS 
alerta que até março mais 
700 mil óbitos possam 
ocorrer no continente.

A média de óbitos diá-
rios vem crescendo desde 
o final do verão europeu 
e, de acordo com a OMS 
dobrou, de 2.100 no final 
de setembro, para 4.200 
na semana passada.

Segundo levantamento 
do Instituto de Métricas 
e Avaliação em Saúde, a 
Covid é hoje a principal 
causa de mortes na Eu-
ropa e na Ásia Central, e 
as estimativas são de que 
a pressão sobre hospitais 
fique alta ou extrema em 

25 dos 53 países, entre 
este final de mês e 1º de 
março.

De acordo com a enti-
dade, há três principais 
fatores que impulsionam 
a alta transmissão atual 
de Covid. O primeiro é a 
dominância da variante 
delta, altamente trans-
missível e presente em 
mais de 99% dos sequen-
ciamentos feitos no conti-
nente. Em segundo lugar, 
houve o alívio de medidas 
como o uso de máscaras 
e o distanciamento físi-
co. Por último, um grande 
número de pessoas ainda 
não se vacinaram.

                                       | FOLHAPRESS
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PLANALTO

O governo encaminhou 
uma nova versão da PEC 
(Proposta de Emenda à 
Constituição) dos Preca-
tórios para as principais 
bancadas do Senado, 
contendo seis alterações 
em relação ao texto apro-
vado na Câmara dos De-
putados. Foi incluído 
de última hora um novo 
ponto, que prevê que os 
precatórios pagos a pro-
fessores, no âmbito do 
Fundef (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimen-
to do Ensino Fundamen-
tal e de Valorização do 
Magistério) serão feitos 
como abonos salariais.

O Palácio do Planalto já 
deu aval a outra alteração 
na PEC: a mudança para 
que o valor de R$ 400 no 
Auxílio Brasil seja per-
manente, mas a equipe 
econômica ainda busca 
uma forma de compensar 
o aumento de despesas, 
com, por exemplo, o au-
mento de receitas (refor-
ma do Imposto de Ren-
da), ou corte de gastos 
(como subsídios).

A ideia de tornar os 
R$ 400 permanentes foi 
apresentada pelo líder 

do MDB, Eduardo Braga 
(MDB-AM), e tem sido 
consenso entre pratica-
mente todos os senado-
res. A PEC dos Precató-
rios se tornou o principal 
instrumento do governo 
para bancar o pagamento 
do Auxílio Brasil de R$ 400 
a partir de dezembro.

A movimentação acon-
tece às vésperas da vota-
ção da PEC na CCJ (Co-
missão de Constituição e 
Justiça), prevista para esta 
quarta-feira (24). 

O governo confia numa 
aprovação mais fácil na 
comissão, onde precisa 
apenas do apoio da maio-
ria do colegiado. No en-
tanto, interlocutores do 
Palácio do Planalto nego-
ciam com líderes do Se-
nado mudanças no texto 
que possam garantir uma 
margem para a votação 
no plenário – que exige 49 
votos dos 81 senadores, 
em dois turnos.

Entre as mudanças em 
negociação, está a previ-
são de tornar o valor de 
R$ 400 do Auxílio Brasil 
permanente (e não até 
dezembro de 2022); e a 
garantia de que a verba a 
ser liberada com a PEC irá 
ser usada para o progra-
ma social e gastos obriga-
tórios (e não para reajuste 
de servidores). O governo 
também sinalizou com a 
possibilidade de se criar 
uma auditoria para inves-
tigar a evolução dos pre-
catórios nos últimos anos 
e um mecanismo que dê 
previsibilidade para o pa-
gamento dos precatórios 
aos estados.

O governo também 
atendeu um pleito de go-
vernadores e prefeitos, in-
cluindo o dispositivo refe-
rente aos precatórios do 
Fundef. Esses seriam pa-
gos aos professores como 
abono salarial. Por isso 
há a solicitação de mui-
tos senadores, atendendo 
estados e municípios, de 
que esse pagamento não 
seja feita através dos salá-
rios. Precatórios são dívi-
das da União já reconhe-
cidas na Justiça. Portanto, 
não cabe mais recurso.

No caso dos precatórios 
ligados ao Fundef, o Con-

Executivo prevê que nova versão facilite aprovação da 
proposta de emenda constitucional no Congresso

Perto de votação, governo 
muda PEC e dá aval para 
auxílio permanente

FOLHAPRESS
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MEDIDA | O presidente Jair Bolsonaro é favorável à alteração, mas quer fonte de recursos

gresso já aprovou uma lei 
que permite o pagamen-
to desses recursos como 
abono. Mas ainda há dú-
vidas sobre a segurança 
jurídica disso.

Mesmo após a lei, a 
CNM (Confederação Na-
cional dos Municípios) 
enviou um alerta aos 
prefeitos de que “há ju-
risprudência pacificada 
no Tribunal de Contas da 
União no sentido de que 
os recursos oriundos de 
precatórios do Fundef 
não podem ser emprega-
dos em pagamentos de 
rateios, abonos indeni-
zatórios, passivos traba-
lhistas/previdenciários e 
remunerações ordinárias 
dos profissionais da edu-
cação”. Com a mudança 
em negociação no texto 
da PEC, o governo espera 
ampliar o apoio do Sena-
do e de governadores e 
prefeitos na hora da vota-
ção da proposta.

A PEC deve liberar um 
aumento de R$ 106,1 bi-
lhões nos gastos do go-
verno federal em 2022.

Presidente não se opõe à alteração
O ministro da Cida-

dania, João Roma, afir-
mou nesta terça-feira 
(23) que o presidente 
Jair Bolsonaro não se 
opõe à ideia de tornar 
permanente o valor de 
R$ 400 para o Auxílio 
Brasil, mas ressaltou 
que isso só é possível 
caso haja identificação 
da fonte de recurso or-
çamentária. Questio-
nado após participar 
de audiência pública 
na Câmara, o ministro 
não disse, porém, se o 
governo está procuran-
do essa fonte de recurso 
para bancar a proposta.

A elevação do Auxí-
lio Brasil - que sucedeu 
o Bolsa Família - a R$ 
400 depende ainda da 
aprovação da PEC dos 
Precatórios pelo Sena-
do, para que seja aberto 
espaço orçamentário 
para o gasto. O valor, 

porém, só valeria até 
dezembro de 2022.

“O benefício transi-
tório de R$ 400 é uma 
resposta de fortaleci-
mento, da área econô-
mica, nesse período 
em que estamos saindo 
da pandemia, mas em 
que os efeitos sociais 
e econômicos da pan-
demia ainda não estão 
passando, em especial, 
para a faixa mais pobre 
da nossa população”, 
afirmou Roma, após a 
audiência pública.

“Fazer com que esse 
benefício seja perma-
nente seria muito bom, 
seria um fortalecimen-
to para a política de as-
sistência social. Ocorre 
que precisamos iden-
tificar a fonte de recur-
sos para isso. Uma vez 
identificada, seria uma 
coisa muito positiva”, 
disse o ministro.                 | FP

Proposta deverá 
liberar mais de 

R$ 106 bilhões em 
gastos em 2022

MINISTRO

Guedes admite offshore 
para burlar fisco dos EUA

O ministro Paulo Gue-
des (Economia) admi-
tiu nesta terça-feira (23) 
que enviou recursos para 
sua empresa sediada em 
paraíso fiscal (offshore) 
para escapar de impos-
tos cobrados nos Estados 
Unidos e confirmou que 
parentes permanecem 
ligados à companhia. A 
estratégia também evita 
tributos no Brasil.

Segundo o ministro, o 
envio dos recursos à em-
presa foi feito entre 2014 
e 2015 para investimen-
to em ações americanas. 
Guedes afirmou que rece-
beu na época a sugestão 
de conselheiros, como 
uma forma de evitar os 
tributos nos Estados Uni-
dos no caso de sua morte.

A legislação americana 
taxa em quase 50% os re-
cursos de pessoas físicas 
repassados a herdeiros. 
No Brasil, os estados fa-
zem cobrança parecida 
por meio do ITCMD (Im-
posto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação) 
- que chega a até 8%.

“Se você tiver uma ação 
no nome da pessoa física 
e falecer, 46% é expro-
priado pelo governo ame-
ricano [...]. Então, se você 
usar offshore, você pode 
fazer esse investimento. 
Se você morrer, em vez de 
ir para o governo ameri-
cano, vai para a sucessão”, 
disse. O uso de paraísos 
fiscais é um problema 
global discutido há anos 
no mundo.        | FOLHAPRESS
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DINHEIRO | Guedes mantém recursos em paraíso fiscal

NA DITADURA

Bolsonaro: ‘ações do TSE são 
mais graves que censura’

O presidente Jair Bol-
sonaro minimizou nesta 
terça-feira (23) a censu-
ra à imprensa durante a 
ditadura militar (1964-
1985) e disse que são mais 
graves as ações recentes 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) contra os críti-
cos da urna eletrônica.

“É um absurdo o que 
acontece por aí nessas 
questões. Você pode cri-
ticar tudo, o papa, quem 
você bem entender. Ago-
ra, não pode criticar um 
sistema eleitoral?”, afir-
mou Bolsonaro à Rede 
Correio Sat, da Paraíba.

O presidente fez a com-
paração entre os dois 
períodos ao questionar 
decisões da corte eleito-
ral de desmonetizar per-

fis nas redes sociais que 
promovem fake news. Ele 
também citou a cassação 
de Fernando Francischini 
(PSL-PR) do cargo de de-
putado estadual, motiva-
da por vídeos com acusa-
ções de fraude nas urnas.

“Esse tipo de censura 
não existia no período 
militar. O que não era 
permitido, muitas vezes, 
era uma matéria ser pu-
blicada, daí o pessoal bo-
tava uma receita de bolo 
ou espaço vazio”, afirmou 
Bolsonaro. O presidente 
disse que os textos eram 
vetados pelo governo 
militar por serem usadas 
para “dar recado”. “É por-
que eles davam recados 
para seus comparsas”, 
disse.                   | FOLHAPRESS
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Segundo estudo, vendavais, ressacas e elevação do nível dos oceanos deverão afetar operações no litoral do país

Mudança climática ameaça portos brasileiros
MEIO AMBIENTE

Os portos brasileiros já 
sentem efeitos das mu-
danças climáticas e as 
perspectivas são de que 
as ameaças se agravem 
nos próximos anos, com 
impactos que podem 
gerar riscos para a ope-
ração e para a economia 
do país. A conclusão é 
de estudo feito pela An-
taq (Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários) 
em parceria com a GIZ, 
braço da Cooperação 
Alemã para o Desenvol-
vimento Sustentável, 
com o objetivo de iden-
tificar os riscos e apontar 
medidas mitigadoras.

Segundo o estudo, a 
principal ameaça está no 
risco de vendavais, que já 
afeta sete portos – entre 
eles o de Santos, o maior 
do país – e pode se tornar 
um problema futuro para 
outras nove instalações 
na costa brasileira.

O risco de tempestades 
já afeta nove portos, mas 
não há previsão de mu-
danças significativas no 
longo prazo. Em 11 dos 
21 portos pesquisados, 
a estimativa que a eleva-
ção do nível dos oceanos 
gere riscos altos ou muito 
altos a partir de 2030.

“Os impactos nas ope-

rações portuárias em 
função da mudança do 
clima já são uma realida-
de no Brasil, e, mantidas 
as condições atuais, há 
uma tendência de piora 
neste cenário”, afirma o 
texto, divulgado nesta 
segunda-feira (22) pela 
Antaq.

“A partir desse rele-
vante diagnóstico, faz-se 
necessário uma con-
certação de ações entre 
governos, autoridades 
portuárias e agência re-
guladora para mitigar os 
impactos da mudança do 
clima nos portos brasilei-
ros”, completa.

O estudo alerta que a 
ocorrência de vendavais, 
tempestades e ressacas 
pode levar à interrupção 
da navegação nas regiões 
portuárias e até mesmo à 
inundação de pátios de 
terminais e áreas próxi-
mas, como zonas urba-
nas. “Além disso, esses 
impactos, em conjunto, 
acarretam aumento dos 
custos dos complexos 
marítimos e afetam ain-
da a durabilidade e re-
sistência das instalações 
e das infraestruturas 
portuárias frente às con-
dições climatológicas ad-
versas”, diz.

COMÉRCIO
Os portos são respon-

sáveis por 95% da corren-
te de comércio exterior 
do país, destaca a Antaq, 
movimentando R$ 293 
bilhões por ano, o equi-
valente a cerca de 14,2% 
do PIB. É um setor que 
vem recebendo grande 
atenção do governo, com 
a concessão de 12 termi-
nais apenas em 2021.

Os portos considera-
dos com risco alto ou 
muito alto de ocorrência 
de vendavais são Imbi-

tuba (SC), Santos (SP), 
Recife (PE), Rio Grande 
(RS), Salvador (BA), Para-
naguá (PR) e Itaguaí (RJ). 
A projeção do estudo é 
que em 2050, 16 portos 
públicos brasileiros este-
jam nessas condições.

Nas projeções para 
2050, 5 portos foram 
classificados com risco 
muito alto de vendavais e 
outros 11, com risco alto. 
Natal, Salvador e Suape 
(PE) são os que apre-

sentam maior variação 
no nível de risco nesse 
período. “Nesses casos 
em que o risco aumen-
ta consideravelmente, é 
necessária uma atenção 
por parte da administra-
ção portuária, a fim de 
evitar possíveis prejuízos 
no futuro decorrentes da 
falta de investimento em 
medidas de adaptação”, 
diz o estudo.

Em relação à ocorrên-
cia de tempestades, o 

estudo indica que não 
há mudança brusca no 
número de portos sob 
ameaça. Hoje, têm risco 
alto ou muito alto os por-
tos de Rio Grande (RS), 
Aratu-Candeias (BA) e 
Cabedelo (PB), os úni-
cos que manterão essas 
condições nas projeções 
para 2050. O estudo ava-
liou ainda a adoção de 
medidas de adaptação 
pelos operadores dos 
portos públicos. 

FOLHAPRESS

SÃO PAULO

Divulgação / Porto de Santos

RISCO | Vendavais já afetam o Porto de Santos, o maior do Brasil, e podem se tornar um problema para outros locais

COMÉRCIO

70% vão comprar na Black Friday, diz pesquisa
Uma pesquisa sobre 

intenção de consumo na 
Black Friday mostra que 
32% dos brasileiros de-
vem comprar produtos 
que estiverem mais bara-
tos mesmo que isso gere 
dívidas. 

Mesmo com a inflação 
em alta, sete em cada dez 
pessoas afirmaram que 
planejam fazer alguma 
compra durante a data. 
A pesquisa foi realizada 
pelo Instituto Locomo-
tiva a pedido da Fiserv, 
empresa de pagamentos 
e tenologia de serviços 
financeiros.

Dos 70% que irão con-
sumir, 27% disseram que 
estão dispostos a com-
prar nesta edição, en-
quanto 42% afirmaram 
estar muito dispostos. O 
dia de promoções, que já 
está entre as datas mais 
importantes para o co-
mércio, ocorre nesta sex-
ta-feira (26), mas ofertas 
já estão disponíveis em 
grandes redes de comér-

cio físico e eletrônico.
A pesquisa ouviu 1.500 

pessoas com mais de 18 
anos e acesso à internet, 
de 29 de outubro a 3 de 
novembro.

Mesmo com previsões 
pessimistas para a data 
deste ano, um aponta-
mento da pesquisa é que 
quase metade da popu-
lação (43%) espera pelo 

evento para adquirir pro-
dutos com preços mais 
baratos.

Segundo o levanta-
mento, 44% declararam 
fazerem buscas e com-
pras online durante a 
data; 30% procuram in-
formações e promoções 
online, mas compram 
em lojas físicas; 11% pro-
curam informações em 

lojas físicas, mas com-
prando no digital; e 10% 
pesquisam e compram 
em lojas físicas.

O Pix é o meio de paga-
mento que mais deve ser 
utilizado, apontado por 
49% das pessoas que pre-
tendem fazer compras. 
Logo atrás vem o cartão 
de crédito tradicional 
(44%).                   | FOLHAPRESS

Agência Brasil

PESQUISA | Cerca de 32% das pessoas pretendem comprar mesmo com dívidas

ABASTECIMENTO

Petrobras limita entrega de 
combustíveis pela 2ª vez

A Petrobras vê nova “de-
manda atípica” por parte 
de distribuidoras de com-
bustíveis brasileiras e já 
comunicou ao mercado 
que não atenderá todos 
os pedidos de entregas de 
produtos em dezembro, a 
exemplo do que ocorreu 
em novembro. Executi-
vos do setor, mais uma 
vez, alertam para risco de 
desabastecimento, caso 
os preços praticados pela 
estatal em suas refinarias 
não justifiquem a impor-
tação, por empresas pri-
vadas, de produtos mais 
caros no exterior.

A Petrobras afirma 
que os pedidos têm sido 
maiores do que o normal 
e defende que há outras 
empresas no Brasil habi-
litadas a importar os pro-
dutos. Por falta de capaci-
dade de produção, entre 
20% e 25% do mercado 
brasileiro de diesel é aten-
dido por importações.

“Assim como no mês de 

novembro, os pedidos de 
diesel encaminhados pe-
las distribuidoras para o 
mês de dezembro foram 
atípicos e superiores ao 
mercado esperado para 
este período”, disse a esta-
tal, em nota.

“Após avaliação de dis-
ponibilidade, conside-
rando nossa capacidade 
de produção e oferta, o 
volume aceito foi inferior 
aos pedidos recebidos”, 
completou a empresa, 
que diz que “o atendi-
mento do mercado segue 
normal, sem notícias de 
desabastecimento”.

A Petrobras não reajusta 
os preços da gasolina e do 
diesel há um mês. Segun-
do projeções, os últimos 
aumentos não foram sufi-
cientes para cobrir toda a 
defasagem em relação ao 
preço internacional, em 
um sinal de que a estatal 
vem trabalhando com um 
patamar mais baixo de 
preços.                | FOLHAPRESS
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Rodrigo Coca/Agência Corinthians

EM CAMPO | Jogadores titulares participaram de treino pela primeira vez nesta semana no CT Joaquim Grava

Ivan Storti/SantosFC

RECUPERAÇÃO | Marinho treinou nesta terça no CT Rei Pelé junto com o elenco

Diego Almeida/PontePress

TREINO | Ponte enfrenta o Coritiba, na sexta, em casa

SANTOS

Marinho treina e deve jogar amanhã

O Santos deve ter o re-
forço do atacante Mari-
nho contra o Fortaleza, 
nesta quinta-feira, às 19h, 
na Vila Belmiro. O camisa 
11 está melhorando das 
dores na coxa esquerda e 

deve entrar em campo na 
35ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

Marinho treinou em 
campo no CT Rei Pelé 
novamente nesta terça-
-feira. Por isso, deve ficar 
à disposição do técnico 
Fábio Carille na atividade 
de quarta, que será a últi-
ma antes do jogo contra o 
Fortaleza.

O atacante perdeu o 
clássico contra o Corin-
thians, no último domin-

DA REDAÇÃO
 SÃO PAULO

SÉRIE  B

Ponte joga de olho na 

próxima temporada

O elenco da Ponte 
Preta se reapresentou 
nesta terça-feira (23), 
no CT do Jardim Eulina, 
após o domingo e a se-
gunda-feira de folga. Já 
garantida na Série B do 
Brasileiro de 2022, a Ma-
caca ainda tem o Coriti-
ba pela última rodada, 
nesta sexta-feira (26), no 
Majestoso, às 19h, mas a 
preparação para o duelo 
fica em segundo plano 
diante da expectativa 
pelas definições de olho 

na próxima temporada.
Com a permanência 

assegurada e a eleição 
do novo comando do 
clube, o planejamento 
para 2022 deve ter início, 
o que significa avaliação 
dos jogadores e d comis-
são técnica.

Os volantes Marcos Jú-
nior e Yago Henrique re-
ceberam o terceiro cartão 
amarelo na vitória por 1 a 
0 sobre o Confiança e vão 
cumprir suspensão con-
tra o Coritiba. Além deles 
outros nomes serem libe-
rados ou pedirem a libe-
ração antecipada.

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

go, justamente por causa 
das dores na região pos-
terior da coxa esquerda. 
Marinho havia sentido o 
incômodo no local du-
rante a vitória do Santos 
por 2 a 0 sobre a Cha-
pecoense, na semana 
passada. Os exames não 
apresentaram lesão, mas 

o atacante continuou 
com dores nos dias se-
guintes.

Com a provável vol-
ta de Marinho, o Santos 
deve entrar em campo 
nesta quinta-feira com: 
João Paulo, Kaiky, Luiz 
Felipe e Danilo Boza; 
Madson, Camacho (Lu-

cas Braga), Vinicius Za-
nocelo, Gabriel Pirani 
(Marcos Guilherme) e 
Felipe Jonatan; Marinho 
e Diego Tardelli.

O técnico Fábio Carille, 
porém, ainda utilizará a 
atividade desta quarta-
-feira para definir o time 
titular do Santos.

BRASILEIRO

Os titulares do Corin-
thians foram a campo 
pela primeira vez na se-
mana nesta terça-feira 
(23), e deram prosse-
guimento à preparação 
para enfrentar o Ceará, 
em jogo válido pela 35ª 
rodada do Brasileirão, no 
Castelão, nesta quinta-
-feira (25), às 20h.

A única exceção foi o 
meia Renato Augusto, 
que não apareceu no 
gramado, pois recebe 
cuidados especiais e fi-
cou na parte interna do 
CT Joaquim Grava para 
controle de carga de tra-
balho. Mesmo assim, a 
expectativa é de que o 
camisa 8 seja titular em 
Fortaleza.

Para esse jogo, o Corin-
thians não poderá contar 
com os meio-campistas 
Cantillo e Giuliano, ma-
chucados, e Roni, sus-
penso. O colombiano, 

aliás, só voltará a jogar 
em 2022.

Embora recuperado de 
lesão muscular na coxa, 
o meia Willian deve ini-
ciar novamente no ban-
co de reservas. Ele deve 
ganhar mais minutos no 
decorrer do duelo.

Segundo informações 

Elenco titular treinou nesta terça 
para o confronto com o Ceará

Corinthians 

se prepara 

para duelo 

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

divulgadas pelo Corin-
thians, os atletas que fo-
ram titulares no clássico 
contra o Santos, domin-
go, participaram de uma 
atividade leve com bola. 
Já os demais participa-
ram de um coletivo em 
campo reduzido.

A imprensa segue sem 
poder acompanhar as 
atividades no CT..

Hoje, véspera do con-
fronto com o Ceará, 

Sylvinho deve definir a 
escalação.

A tendência é que o Ti-
mão vá a campo no Cas-
telão com uma formação 
muito parecida ou até 
igual à do último jogo: 
Cássio, Fagner, João Vic-
tor, Gil e Fábio Santos; 
Gabriel, Gabriel Pereira, 
Du Queiroz, Renato Au-
gusto e Róger Guedes; Jô.

Com a vitória sobre 
o Santos no último do-

mingo, o Corinthians su-
biu para o quarto lugar 
do Brasileirão, com 53 
pontos. O Ceará ocupa o 
nono lugar, com 46.

CONTRATO

O Corinthians esten-
deu o tempo de contrato 
do lateral Lucas Piton por 
mais duas temporadas. 
O jogador tinha vínculo 
válido até o fim de 2022 e 
assinou com o clube por 

mais dois anos, até o dia 
31 de dezembro de 2024. 
A renovação foi motivada 
pelo interesse de clubes 
europeus em cima do ga-
roto, de 21 anos, uma das 
revelações do Alvinegro. 
Embora seja reserva de 
Fábio Santos na lateral-
-esquerda, Piton é um 
dos maiores ativos do 
Corinthians e a diretoria 
tenta se proteger do inte-
resse estrangeiro.

A partida será 

disputada nesta 

quinta-feira, às 20h, 

no Castelão

Atacante está

 melhorando 

das dores 

na coxa
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Quinta-feira (28/10)      
16h – Bragantino 3 x 0 Sport

Sábado (20/11)
19h – Atlético-MG 2 x 0 Juventude
19h – Fortaleza 1 x 0 Palmeiras
19h – Chapecoense 1 x 3 Grêmio
21h – Atlético-GO 1 x 1 Ceará
21h30 – Internacional 1 x 2 Flamengo

Domingo (21/11)
16h – Corinthians 2 x 0 Santos
17h – Fluminense 2 x 0 América
19h – Bahia 0 x 0 Cuiabá

Hoje (24/11)
21h30h – São Paulo x Athletico-PR

34 • RODADA

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
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Clubes PG J V GP SG

Atlético-MG 74 33 23 53 31

Flamengo 66 33 20 64 35

Palmeiras 58 34 18 52 12

Corinthians 53 34 14 37 5

Fortaleza 52 34 15 41 0

Bragantino 52 34 13 50 10

Fluminense 48 34 13 33 -1

Internacional 47 34 12 42 5

Ceará 46 34 10 36 2

América-MG 45 34 11 35 -1

Cuiabá 43 34 9 31 -1

Santos 42 34 10 30 -8

Athletico-PR 41 33 12 39 -4

São Paulo 41 33 9 26 -7

Atlético-GO 40 33 9 25 -8

Juventude 39 33 9 32 -7

Bahia 37 33 9 33 -10

Grêmio 35 33 10 33 -9

Sport 33 34 8 21 -12

Chapecoense 15 34 1 27 -32

Próxima gestão do Palmeiras decide 
renovação de Felipe Melo e Jailson

Na reta final de sua gestão no Palmeiras, o presidente 
Maurício Galiotte afirmou que as renovações de 
contrato do volante Felipe Melo e do goleiro Jailson 
serão debatidas pela gestão comandada por Leila 
Pereira. Em entrevista, o dirigente elogiou a dupla 
alviverde, que tem contrato até o fim desde ano, mas 
explicou que a decisão sobre o futuro dos jogadores 
ocorrerá apenas ao final desta temporada.

SÉRIE B

Desfalques complicam Guarani

O elenco do Guarani 
se reapresentou na tar-
de desta terça-feira (23) 
e iniciou os trabalhos de 
olho no jogo contra o Bo-
tafogo, que marca o fim 
da campanha bugrina na 
Série B do Campeonato 
Brasileiro em 2021. A mo-
vimentação realizada no 
Brinco de Ouro contou 
com a presença apenas 
de atletas que atuaram 

menos de 45 minutos na 
partida contra o Goiás. 
Sob o comando da co-
missão técnica, o grupo 
realizou uma atividade 
técnico-tática. Enquanto 
isso, os titulares fizeram 
um trabalho de recupe-
ração na área interna.

A comissão técnica 
está com problemas para 
montar a equipe para o 
próximo confronto. Isso 
porque para o próximo 
compromisso, a equipe 
tem os desfalques certos 

do lateral-direito Mateus 
Ludke e o meia Régis, 
que cumprem suspensão 
pelo terceiro cartão ama-
relo. O volante Rodrigo 
Andrade e os atacantes 
Bruno Sávio e Júnior To-
dinho seguem em pro-
cesso de recuperação no 
departamento médico.

Na quarta-feira (24), o 
Bugre volta aos trabalhos 
para mais um treino. Pre-
cisando da vitória, além 
de uma combinação de 
resultados para buscar o 

acesso, o Guarani entra 
em campo no domingo 
(28) para enfrentar o Bo-
tafogo, no Estádio Nilton 
Santos, às 16h.

Com a derrota para o 
Goiás por 2 a 0, na noite 
de segunda-feira, o Gua-
rani ficou ainda mais dis-
tante do acesso à Série A 
do Brasileiro., em 7º na 
tabela, com 59 pontos.

A última vez em que o 
Bugre esteve na elite do 
futebol nacional foi em 
2011.

DA REDAÇÃO
CAMPINAS

Começam hoje os confrontos com adversários diretos que também tentam se livrar do rebaixamento

São Paulo inicia briga para não cair
BRASILEIRO

 A vitória no clássico 
contra o Palmeiras, na úl-
tima rodada, trouxe alí-
vio para o São Paulo, mas 
o time ainda está amea-
çado de rebaixamento no 
Campeonato Brasileiro. 
Na reta final do torneio, 
quatro dos últimos cinco 
confrontos serão justa-
mente contra adversá-
rios diretos na briga para 
se livrar do descenso.

O primeiro deles será 
nesta quarta-feira (24), 
às 21h30, contra o Athle-
tico-PR, no Morumbi -a 
Globo transmite. A equi-
pe paranaense está cola-
da no time tricolor, am-
bos com 41 pontos.

Na sequência, o elenco 
comandado por Rogério 
Ceni terá pela frente o 
Sport, também em casa. 
Depois, vai a Porto Ale-
gre, encarar o Grêmio, e 
volta para o Morumbi, 
onde enfrenta o Juventu-
de. Na última rodada, os 

são-paulinos encaram o 
América-MG, único time 
que neste momento está 
bem distante da parte 
vermelha da tabela, com 
45 pontos.

Alcançar a pontuação 
que tem atualmente a 
equipe mineira é jus-
tamente o objetivo do 

São Paulo para se livrar 
do risco da queda, já 
que com esse número 
o América figura atual-
mente na metade da ta-
bela.

Dos três últimos due-
los do time paulista no 
Nacional, três deles são 
como mandante, o que 
dá um pouco mais de 
confiança para os tri-
colores. No Morumbi, a 

equipe de Ceni tem 49% 
de aproveitamento. Fora 
de casa, cai para 35%.

Para não ter de fazer 
muitas contas, o São 
Paulo espera exibir con-
tra o Athletico o mesmo 
ímpeto que teve contra o 
Palmeiras, quando ven-
ceu o clássico por 2 a 0, 
na quarta-feira (17), no 
Allianz Parque.

Mesmo na casa do ad-
versário, o time são-pau-
lino ditou o ritmo da 
partida e podia ter saído 
de campo com uma vitó-
ria por um placar ainda 
mais elástico, já que no 
fim teve um gol anulado 
por impedimento. Ga-
briel Sara e Luciano fo-
ram os autores dos gols 
que deram à equipe o 
triunfo.

O São Paulo deve entrar 
em campo com a seguin-
te escalação: Tiago Volpi; 
Igor Vinicius, Arboleda, 
Miranda, Reinaldo; Ro-
drigo Nestor, Igor Gomes, 
Gabriel Sara, Vitor Bue-
no; Rigoni, Calleri.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Rubens Chiri / saopaulofc

HOJE | Rigoni está entre os nomes que devem ser escalados para entrar em campo

Thomaz Marostegan/GuaraniFC

TREINO  | Os jogadores treinaram nesta terça no Brinco de Ouro em preparo para enfrentar o Botafogo, no domingo

Tricolor enfrenta 
nesta quarta, às 
21h30, o primeiro 

rival, Athletico-PR 
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RELEITURA| Grupo traça paralelo dos sete pecados capitais com a realidade atual

Divulgação

RELEITURA

A nova montagem vir-
tual da Cia. Finibus de 
Teatro, “O Pecado Nos-
so de Cada Dia”, estreia 
neste sábado (27), às 
20h, com nova sessão no 
domingo (21) no mesmo 
horário. O espetáculo 
aborda os sete pecados 
capitais contrastando 
com o momento atual, 
e traz questionamentos 
sobre o que se conside-
ra pecado hoje em dia, 
como são vistos os peca-
dores e como isso afeta 
cada um. A produção 
traz à tona as formas e 
as faces do pecado na 
sociedade atual. Pecado 
e culpa, punição e per-
dão, até que ponto é pe-
cado quando não se sen-
te culpa? O pecado é um 
conceito individual? Ao 
longo dos anos o peso 
do pecado é transforma-
do e amenizado para se 
encaixar na realidade? 

“Cada pecado cria 
sua atmosfera pessoal 
e transitória, um senti-
mento que nos marca a 
alma”, afirma o diretor 
Marcelo Porqueres. Para 

João Nalão, diretor da 
CIA Finibus, o processo 
todo foi uma descober-
ta em vários aspectos. 
“Esse processo foi uma 
descoberta de como es-
tamos consumindo es-
tes pecados diariamente 
e nos faz refletir sobre o 

nosso consumismo des-
controlado”, afirma o 
ator que no espetáculo 
interpreta a Luxúria, a 
Inveja e a Gula.

De acordo com Ka-
mila Lopes, atriz que 
interpreta a Preguiça, a 
Inveja e a Gula, o grupo 
estava envolvido em ou-
tro processo de criação 
e com a pandemia hou-
ve um reajuste na pro-
gramação, mas o grupo 
nunca parou. “Surgiram 
diversos desafios de 
criação, entre eles, como 
criar em um espaço que 
usamos para o nosso 

cotidiano, com um cor-
po cotidiano. No início 
tudo foi mais difícil, mas 
nos adaptamos e o re-
sultado está aí”, disse a 
atriz. 

Para Éverton Gatti, 
ator que interpreta a 
Vaidade, a Ira e a Gula, 
o processo foi extrema-
mente rico e possibi-
litou que cada artista 
quebrasse os protoco-
los tradicionais do fazer 
teatro. “Os procedimen-
tos tradicionais tive-
ram que ser quebrados 
dentro do que nós es-
távamos acostumados 
a fazer e isso fica mais 
evidente quando refle-
timos sobre a pesquisa 
em arte no momento em 
que a pandemia estava 
gritando. Particular-
mente, posso falar que 
pude colocar uma lupa 
em cada pecado, que 
inclusive, ficaram ainda 
mais latentes dentro de 
casa”, afirma. 

O espetáculo tem es-
treia on-line pelo canal 
da Cia Finibus no You-
Tube. Os ingressos serão 
em forma de contribui-
ção voluntária pelo PIX 
da companhia. 

Grupo de teatro de Americana apresenta “O Pecado 
Nosso de Cada Dia” no próximo final de semana

Os sete 

pecados
DA REDAÇÃO
AMERICANA

Espetáculo: O Pecado 
Nosso de Cada Dia

Data: 27 de novembro 
às 20h e 28 de novembro 
às 19h
Exibição pelo canal no 
YouTube da FinibusCia
O link será disponibilizado 
pelas redes sociais da 
companhia
Ingressos: contribuição 
voluntária via PIX (19) 
98130-2570 – Éverton 
Gatti

SERVIÇO:
CRIAÇÃO

O processo de criação 
híbrido proposto pelo 
grupo conta com três 
partes: a primeira repre-
senta a Vaidade, a Pregui-
ça, a Avareza e a Luxúria. 
Os atores trabalharam 
individualmente e trou-
xeram propostas basea-
das no teatro virtual ao 
vivo. Na segunda parte, 
com a Ira e a Inveja, o 
grupo trabalhou em du-
plas, com cenas grava-
das, trazendo então, as 
várias possibilidades que 
o audiovisual oferece. 

Na última parte, todos 
trabalharam com um 
único pecado: a Gula e 
puderam escolher qual 
método usar. “Foi um 
processo de novas expe-
riências e aprimoração, 
o que fez com que cada 
um saísse da zona de 
conforto e trabalhasse 
também em uma dire-
ção individual, contro-
lando som, luz e bus-
cando possibilidades 
dentro de casa”, contou 
a atriz Renata Calixto, 
que interpreta a Avare-
za, a Ira e a Gula.

Apresentação 
será às 20h pelo 

YouTube da 
companhia

ROMPIMENTO

Chrystian e Ralf encerram dupla após 40 anos
A dupla Chrystian e Ralf 

não está mais junta. Am-
bos cantaram e fizeram 
shows por cerca de 40 
anos lado a lado. Porém, 
algumas divergências le-
ves causaram uma rup-
tura. “Eu assinei um con-
trato por cinco anos como 
você está sabendo para fa-
zer essa carreira solo. En-
tão, por no mínimo cinco 
anos, a dupla Chrystian e 
Ralf vai estar fora da ativa”, 
explicou Chrystian. Po-
rém, ele nega que tenha 
havido qualquer tipo de 
briga. “Não, a gente nunca 
teve grandes problemas. 
Tinha divergências de 
opiniões como qualquer 
relacionamento, que a 
gente, no fim das contas, 
acabava resolvendo”.

Ambos não têm conse-
guido se ver por causa da 
pandemia. Eles também 
tinham cerca de oito sho-
ws para fazer juntos, mas 
resolveram dar um ponto 
final após Ralf, segundo o 
irmão, se recusar a assinar 
os contratos. Ralf não quis 
dar entrevista. Em suas 
redes sociais, mostra que 
tem trabalhado de perto 
com Eduardo Costa e com 
ele pretende lançar algum 
projeto em breve com o 
nome “Mitos”.

Em 2019, quando ain-
da trabalhavam juntos, 
a dupla se disse chatea-
da com Tatá Werneck. 
No programa Lady Night 
(Globo), a apresentado-
ra perguntou em tom de 
piada sobre o paradeiro 

dos músicos. O entrevis-
tado era Michel Teló.

“Chrystian e Ralf estão 
vivos? Dá uma ligadinha 
para ver se eles estão vi-
vos, porque acho que deu 
merda”, disse.

Nas redes sociais, a du-
pla publicou um vídeo 
no qual mostrava sua in-
dignação pelo comentá-
rio. “Um aviso para a Tata 
Werneck: a gente conti-
nua vivo. Às vezes, vocês 
está mal informada”. No 
Twitter, Tatá deixou um 
recado por escrito pedin-
do desculpas. “Amigos, 
gostaria de esclarecer  
que está tudo certo entre 
a gente. E peço desculpas 
porque a minha intenção 
jamais é desrespeitar al-
guém”.                 | FOLHAPRESS

Reprodução/Instagram

DUPLA DESFEITA | Chrystian e Ralf encerram carreira e afirmam que não houve briga
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TV Tudo

Confusão na área
Fontes do mercado e 

até mesmo alguns dos 
seus diretores, que não 
querem ser identificados, 
revelam que a Band está 
muito próxima de ficar 
com os estúdios da Vera 
Cruz, em São Bernardo. 
Isso deve mexer com meio 
mundo.

E uma negociação que 
deve fazer sobrar até para 
as várias feiras de móvel 
que lá se realizam quase o 
ano inteiro. 

Vai indo
Em se tratando de SBT, 

cravar qualquer coisa, é 
sempre bem complicado, 
mas parece que o “Vem 
Pra Cá” já é um produto 
consolidado na grade de 
programação.

Sete meses no ar e os 
resultados são bem ra-
zoáveis, inclusive habili-
tando-se a concorrer aos 
prêmios de todo final de 
temporada.

Contando com ela
Ainda a propósito do 

SBT, agora, no início de 
2022, Rebeca Abravanel 
deverá reassumir o “Roda 
a Roda”.

O contrato do Pato, ma-
rido dela, com o Orlando 
City, termina  em dezem-
bro e o casal deseja voltar 
ao Brasil.

Sob encomenda
Thaís Furlan, que dei-

xou o jornalismo do SBT, 
fechou parceria com a Uni-
versal Pictures para pro-
duzir um conteúdo exclu-
sivo de divulgação sobre o 
assassinato que inspirou o 
“Casa Gucci”.

O novo filme de Lady 
Gaga.

 Reação
No capítulo desta quin-

ta-feira de “Um Lugar ao 
Sol”, Rebeca (Andrea Bel-
trão) conversa com Ilana 
(Mariana Lima) sobre Fe-
lipe (Gabriel Leone) e diz 
saber que precisa se afas-
tar do rapaz.

Nesse momento, ela re-
cebe uma mensagem dele, 
o que a deixa ainda mais 
confusa. 

Chamada de 
embarque

Equipe do SBT, com 
Teó José, comentaristas e 

repórteres está viajando 
para Montevideo nesta 
quarta-feira.

Sábado é a grande final 
da Libertadores, Palmeiras 
e Flamengo, é uma grande 
cobertura está sendo ar-
mada para a ocasião.

Substituição
Claudete Troiano teve 

um probleminha na voz, 
rouquidão brava, e ontem 
não apresentou o “Vou te 
Contar” na Rede TV!.

Alinne Prado, do “TV 
Fama”, foi chamada para 
assumir o programa.

Bate – Rebate

• A rádio Bandeirantes 
intensifica a cobertura da 
final da Libertadores a 
partir desta quarta-feira, 
com Ulisses Costa e Vini-
cius Bueno direto de Mon-
tevidéu.

· No sábado, à meia-noi-
te, o Sex Hot vai exibir o 
filme “A Gênia do Dildo”...

· ... A curiosidade é que 
se trata da produção ven-
cedora do projeto Sexy 
Hot por Universitários, em 
que estudantes de todo o 
País enviam roteiros para 
o canal.

· A partir desta sexta, as 
obras que compõem o ce-
nário do “Metrópolis”, da 
Cultura, passam a ser da 
artista Flávia Junqueira, 
conhecida por fotos com 

balões coloridos em paisa-
gens urbanas.

· Vale destacar a parti-
cipação do Lúcio Mauro 
Filho na campanha sobre 
prevenção do AVC. A im-
portância de identificar os 
primeiros sinais e do rápi-
do atendimento...

· ... “A Vida Conta e o AVC 
não espera”, realizada pela 
Boehringer Ingelheim, foi 
motivada em uma história 
real...

· ... E no caso do Lúcio 
Mauro Filho, seu próprio 
pai, o comediante Lucio 
Mauro falecido em 2019.

· Está indo bem o “CNN 
Viagem e Gastronomia”, 
apresentado pela Daniela 
Filomeno na CNN Brasil...

· ... O episódio “O Japão 
em São Paulo” tem vários 
pedidos de reprise.

C´est fini

Escrito pelo roteirista 
brasileiro Beto Skubs jun-
to com Kiley Donovan, o 
episódio “Bottle Up And 
Explode!”, quinto da 18ª 
temporada de “Grey’s 
Anatomy”, alcançou a se-
gunda maior audiência do 
drama médico na tempo-
rada e ficou atrás apenas 
do episódio de estreia.

A exibição aconteceu no 
dia 11 de novembro nos Es-
tados Unidos.

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

Streaming
A HBO Max marcou para dia 25, com apresentação da 

modelo Alessandra Ambrosio, a estreia do reality “The 
Cut”. Produção em oito episódios, acompanhará 12 con-
correntes pelo título de melhor hairstylist do País.

Os participantes deverão mostrar seu talento com téc-
nicas de corte, penteado e coloração.

 Instagram

Alessandra Ambrosio

MARCO

A prefeitura da cida-
de de Niterói, no Rio de 
Janeiro, celebrou seu 
aniversário de 448 anos 
e prestou uma homena-
gem ao ator e humorista 
Paulo Gustavo (1978-
2021) na segunda-feira 
(22). Foram inauguradas 
estátuas do ator e sua 
personagem Dona Her-
mínia, no Campo de São 
Bento, em Icaraí.

Déa Lúcia Amaral, 
mãe do artista e prin-
cipal inspiração para a 
personagem da franquia 
de sucesso “Minha Mãe 
é Uma Peça” compare-
ceu ao evento. “Agradeço 
a Secretaria de Cultura 
pela homenagem que 
estão fazendo pro meu 
filho, Paulo Gustavo. Vir 
aqui é muito difícil, vim 
porque eu amo a cidade 
e eu já cantei nesse Cam-
po de São Bento muitos 
e muitos anos. Eu sou 
totalmente agradecida a 
Niterói”, disse Déa Lúcia 
em vídeo. O prefeito da 
cidade, Axel Grael (PDT) 
também falou sobre a 
homenagem em seu Ins-
tagram e compartilhou 
vídeos da inauguração.

Prefeitura de Niterói presta homenagem a ator e sua 
personagem, no Campo do São Bento, em Icaraí

Paulo Gustavo e 
Dona Hermínia 
ganham estátua

FOLHAPRESS

SÃO PAULO

Divulgação

ESTÁTUAS | Paulo Gustavo e Dona Hermínia, em Icaraí

“Paulo Gustavo sem-
pre estará presente em 
nossos corações! Foi 
emocionante prestar 
essa homenagem”, es-
creveu o prefeito na 
publicação. “Essa é a 
homenagem da nossa 
cidade ao grande artis-
ta que levou o nome de 
Niterói para o mundo. 
Paulo Gustavo, você será 
para sempre amado e 
lembrado por todos nós 

niteroienses!”, diz ainda 
outra publicação feita 
no Instagram da prefei-
tura da cidade.

O humorista, nascido 
em Niterói, morreu em 
maio deste ano, aos 42 
anos, devido a complica-
ções causadas pelo coro-
navírus, após ficar cerca 
de dois meses internado 
na Unidade de Terapia 
Intensiva de um hospital 
no Rio de Janeiro.
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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  
Ondas inexplicáveis de 
alegria circulam pela 
sua alma e, mesmo que 

não haja razão concreta para explicar 
isso, o melhor a fazer é aproveitar e 
desfrutar, porque com alegria sua alma 
tomará decisões sábias.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Procure não extrapolar 
o que seja possível 
perceber de imediato, 

se abstendo de fazer conjecturas 
estranhas sobre os acontecimentos, 
porque pode muito bem acontecer de 
esses não trazerem mensagem oculta 
alguma.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
É importante ter clareza 
sobre quem são as pes-
soas favoráveis a você, 

mas também ter ciência de quem 
são seus adversários. Não se pode 
ser popular o tempo inteiro, sempre 
haverá alguém que lhe seja contrário. 
É assim.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Em algum momento se 
torna necessário deixar 
de lado a atraente e 

sedutora imaginação de como tudo 
deveria ser, e passar a se ater ao que 
de prático e imediato precisa ser feito. 
Isso simplificará muito as coisas.

LEÃO | 22/7 a 22/8
A vida é uma aventura 
e requer atrevimento 
para ser aproveitada em 

toda sua plenitude, ou, pelo menos, o 
mais aproximado possível disso. Nem 
sempre a alma se sente com essa 
bola toda, mas agora a sua vive esse 
momento.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Está tudo certo, mas 
a alma fica apreensiva 
mesmo assim, sem 

razão. Em parte, isso acontece porque 
não há como se isolar do estado em 
que se encontra o mundo atual-
mente, e a alma registra isso como 
apreensão.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
É hora de retomar a 
atividade social, dentro 
das limitações, mas 

aproveitar o que estiver disponível, 
porque sua alma se nutre e enriquece 
quando se aproxima do contato social. 
Sacuda a poeira e amplie sua rede de 
contatos.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
O desejo nunca é muito 
grande nem tampouco 

pequeno, é o desejo, sempre urgente 
na sua necessidade de satisfação. 
Uma vida exclusivamente vinculada à 
satisfação de desejos seria uma vida 
muito louca.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
A dispersão acontece 
porque há excesso de 

boas ideias, mas pouca disposição 
prática. Por um lado isso é bom, por-
que as inspirações são maravilhosas e 
produzem regozijo. Porém, é necessá-
rio haver concretude também.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Estes são momentos 
muito intensos, com 

emoções desencontradas que 
bagunçam a lucidez e tornam difícil 
a tomada de decisões. Não importa, 
tudo isso passará e você recuperará o 
juízo. Despreocupe.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Nada mais agradável do 
que momentos de en-
tendimento mutuo, que 

servem ao propósito de refrescar a 
consciência a respeito da importância 
de construir boas companhias, com 
as quais conversar e trocar ideias 
importantes.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 O assunto é fazer, nada 
mais e nada menos do 
que fazer. As ideações, 

neste momento, hão de servir apenas 
de motivação para aquilo que você se 
atrever a fazer. Isso evitará ficar voan-
do longe. O assunto é aqui e agora.

oscar@quiroga.net


