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‘Como Eu Te Quis’ 
é o novo single de 

Genaro Magri
Cantor e compositor lança 
música nas redes sociais.

JC lança hoje 
nova coluna 
de esportes

 PÁG. 12

Pelo menos 
uma dose.

 PÁG. 6 PÁG. 19

Com decibelímetros, PM reforçará 
combate a ruído excessivo nas ruas

Alvo de inúmeras queixas 

dos bauruenses, o ruído 

emitido pelos escapa-

mentos adulterados das moto-

cicletas receberá uma atenção 

especial por parte da Polícia 

Militar (PM), que ganhou três 

decibelímetros da Emdurb e 

pretende dar início a uma ação 

coordenada para coibir o pro-

blema. A partir da semana que 

vem, a corporação deverá cons-

cientizar os motociclistas e as 

empresas que trabalham com 

esse tipo de transporte, além de 

executar até três bloqueios de 

trânsito de uma só vez, em vá-

rias regiões da cidade.  PÁG. 8
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Nesta sexta-feira, em 
virtude do feriado de 9 
de Julho, Dia da Revolu-
ção Constitucionalista de 
1932, o balcão de classi-
ficados do JC estará fe-
chado. Amanhã, o aten-
dimento volta ao normal, 
das 8h às 12h.

JC NO FERIADO

Divulgação

MERCOSUL - Jair Bolsonaro afirma que o bloco econômico precisa se abrir.  PÁG. 17

Alan Santos/PR

Tropa unida e discurso do comandante do CPI-4 marcam data

Aceituno Jr.

Vacina da Covid já 
chegou à metade  
dos bauruenses

A Prefeitura de Bauru de-

cidiu não seguir a nova flexi-

bilização do Plano São Paulo 

anunciada pelo governo do 

Estado. Por recomendação da 

Secretaria Municipal de Saú-

de, a prefeita Suéllen Rosim 

optou por manter as regras do 

atual decreto, em vigor desde 

o dia 1 de julho na cidade. A 

decisão desagradou entidades 

como o Sincomércio.   PÁG. 5

Suéllen ainda 
vai esperar 
para fazer a 
flexibilização

Bauru

Algumas prefeituras da 

região já publicaram decretos 

com as novas regras para as 

atividades econômicas anun-

ciadas pelo Plano São Paulo. 

O horário de funcionamen-

to dos estabelecimentos não 

essenciais foi ampliado das 

21h para as 23h, com a capa-

cidade máxima de ocupação 

limitada a 60%. Em Agudos, 

restrição é de 40%.  PÁG. 13

Prefeituras 
se adaptam 
às mudanças 
do Plano SP

Região

 PÁG. 18
Mundo supera 4 milhões de mortes

A Revolução Constitucio-

nalista de 1932 foi celebrada 

ontem pelos policiais militares 

de Bauru com uma solenidade 

interna, por conta da pande-

mia. O evento reuniu o setor 

administrativo do Comando 

de Policiamento do Interior 

4 (CPI-4), do 4.º Batalhão 

de Polícia Militar do Interior 

(4.º BPM-I) e do 13.º Bata-

lhão de Ações Especiais de 

Polícia (13.º Baep), além da 

Escola de Soldados.   PÁG. 7

Polícia Militar
faz solenidade
para celebrar 
data histórica

Revolução de 32

 PÁG. 9

Corinthians traz 
a vitória do Sul

 PÁG. 14

Ex-prefeito doou 
máscara de papel

 PÁG. 13

Ibitinga não terá 
Feira do Bordado

 PÁG. 7

Confira o que vai 
abrir e fechar no 
feriadão de hoje
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SR. ANTONIO RUI DA SILVA

AGRADECIMENTO À PM

NNEdmundo Moreno Lopes

NNFelipe Serrano Brandão

Foi com alegria que vi no jornal de 
04/07 (coluna social) a foto do sr. Rui 
completando 90 anos. Quando entrei 
na Fepasa, em novembro de 1974, 
eu e mais alguns colegas tivemos um 
curso de 4 meses para aprendermos 
como funcionava a ferrovia e o sr. Rui 
foi nosso instrutor. 

Parabéns, sr. Rui, e vê se lembra 
desses seus pupilos: Cangussu, Sar-
ti, Élio, Mascetra, Tosi (o Maridão), 
Alcides (o Zóinho), Mauro (o Ouri-
nhos), Celso (o Lucélia), Luiz Carlos 
(o Kung Fu), Zé Paulo (o Pardal), Sér-
gio Tito (o D. Pedro), Colacino (o Ne-
no), Nelsinho (o Bonitinho) e eu, Ed-
mundo (o Patinhas). 

Alguns já faleceram, outros muda-
ram de cidade e perdemos o contato, 
mas está valendo. 

Um abraço em nome de todos.

Venho através desta conceituada 
tribuna externar meus sentimentos 
de gratidão e satisfação pela dedica-
ção e empenho dos policiais militares 
sargento Prudente, cabo Sandro Dal, 
cabo J. Pedro e soldado Valverde que, 
com coragem, determinação e muita 
dedicação, prenderam dois marginais 
que estavam praticando golpe pela 
internet dando prejuízos a muitas fa-
mílias em nossa cidade.

Desejo de coração meus sentimen-
tos de reconhecimento e gratidão aos 
policiais militares sargento Prudente, 
cabo Sandro Dal, cabo J. Pedro e sol-
dado Valverde. Que deus ilumine suas 
vidas, sempre. Atenciosamente

EMPATIA, QUE TAL?

NNOctavio A. Rodrigues da Silva

A prática da empatia está cada vez  
mais necessária na sociedade. A pan-
demia tem deixado muitas famílias de 
luto. É difícil enxergar que tem pessoas 
passando fome pelas ruas da  cidade?

E até mesmo morando debaixo dos 
viadutos? 

Muitas mulheres estão sendo vio-
lentadas dentro de seus próprios 
lares Muitos animais estão sendo  
abandonados pelas avenidas. Jovens 
angustiados se jogando de muitos 
andares... Sua atitude ou palavra po-
de mudar um dia inteiro ou uma vida. 

Que tal se todos ajudassem na  
campanha do agasalho?

Que tal se todos anunciassem  
melhor as vagas de emprego? Que 
tal se todos se respeitassem, prin-
cipalmente aqueles com o cabelo 
mais grisalho?

Que tal se todos segurassem nas 
mãos daqueles que querem pedir ar-
rego? Afinal, será que alguém conse-
gue avistar o meu sinal? 

Acredito que o meu conselho um dia 
vai se tornar real. Até porque o amor 
sempre vence no final. 

Por isso eu espero que ela veja essa 
poesia no jornal.

O Movimento Constitucionalista de 32

Há 89 anos, no dia 23 de maio de 1932, 
uma grande manifestação no centro da 
cidade de São Paulo, em oposição ao  go-

verno provisório do então presidente Getúlio 
Vargas, resultou em um conflito na Praça da 
República, esquina com a rua Barão de Itape-
tininga. Na ocasião, quatro manifestantes pau-
listas, Mário Martins de Almeida, Euclides Mi-
ragaia, Dráusio Marcondes de Souza e Antonio 
Américo Camargo de Andrade, foram feridos e 
mortos em confronto com as tropas federais li-
gadas ao Partido Popular Paulista (PPP). A sigla 
M.M.D.C. tornou-se o acrônimo pelo qual são 
representados os nomes dos mártires do Movi-
mento Constitucionalista de 1932, que culmi-
nou no levante revolucionário que preparou a 
luta e sustentou a mobilização paulista durante 
o conflito, que se iniciou no dia nove de julho e 
terminou em dois de outubro.

O Movimento Constitucionalista de 1932 
foi o maior conflito militar em território bra-
sileiro, deflagrado em prol da obediência à 
Constituição Federal, que foi colocada de lado 
pelo governo provisório surgido da Revolução 
de outubro de 1930. Deixou como legado para 
as novas gerações uma história de coragem, ci-
vismo e patriotismo, nunca se propôs a ser um 
movimento separatista, mas sim um movimento 
cívico, de toda a população, em defesa da lei, da 
ordem constitucional e dos ideais democráticos 
e contra o enfraquecimento do poder civil.

Em 85 dias de conflito cidadãos perderam 
a vida em defesa dos princípios democráticos e 
da soberania do povo brasileiro. Cerca de 700 
(setecentos) mortos do lado paulista, de acordo 
com os números oficiais. No entanto, estima-
se que esse número tenha sido maior, mais de 
1.000 (mil). Fora do Estado de São Paulo, pois 
o movimento foi nacional, houve aproxima-
damente 500 (quinhentos) mortos. Importante 
destacar que o número de mortos superou o da 
Força Expedicionária Brasileira na sua campa-
nha durante a 2ª Guerra Mundial. Do lado do 
governo provisório de Getúlio Vargas, o núme-
ro de mortos nunca foi divulgado. 

O Povo paulista perdeu no campo de luta, mas 
ganhou no campo do ideal, conseguindo alcançar 
seu objetivo com a edição de uma nova Constitui-
ção em 1934. O nove de julho é um dia reservado 
aos heróis de São Paulo. É um dia dedicado àque-
les que acreditaram nas pessoas, na liberdade, na 
pátria livre, no futuro, e que fizeram prevalecer a 
força do direito sobre o direito da força.

Os filhos desta terra, ou aqueles que adota-
ram Bauru e as cidades da região como cidade do 
coração e que lutaram pelos ideais democráticos, 
mas infelizmente tombaram no campo de batalha, 
devem sempre ser lembrados com orgulho pela 
população e por este motivo o 4º BPM/I não po-
deria deixar de prestar esta singela homenagem 
aos heróis do Estado de São Paulo.

FABIANO DE ALMEIDA SERPA

FTE - a CPMF bauruense  
que será cobrada eternamente

Na gestão do prefeito Tuga Angerami foi 
sancionada a Lei 5357/2006 criando o Fun-
do de Tratamento de Esgotos (FTE) com o 

objetivo da captação e aplicação de recursos fi-
nanceiros para a implantação do sistema de trata-
mento de esgoto urbano no Município de Bauru.

A duração da FTE ficou condicionada a efetiva 
construção da Estação de Tratamento de Esgoto. 
Entretanto, o governo federal na gestão da presi-
dente Dilma Rousseff, repassou a fundo perdido o 
valor necessário para a construção da Estação de 
Tratamento de Esgotos para Bauru. Neste período 
por conta da incompetência das duas gestões ante-
riores a obra não foi entregue na sua totalidade a 
sociedade bauruense. A gestão atual diz que a obra 
está aproximadamente 75% pronta.

Essa importante e imprescindível obra para 
Bauru e municípios que recebem no Rio Tietê o 
esgoto de Bauru não tem data para ser inaugura-
da e, pelos percalços sofridos desde a entrega de 
seu projeto inicial com centenas de erros, difícil 
supor quando será enfim entregue com 100% da 
sua capacidade prevista. 

A prefeita não fala à população claramente, os 
seus liderados muito menos, o presidente do DAE 
não vem a público falar sobre o assunto e as contas 
mensais se sucedem com a manutenção da tal FTE 
em nossas contas de água e esgoto. Se o recurso 
federal foi destinado e a obra está em fase final, 
seria interessante que o Poder Executivo desone-
rasse as contas de água e esgoto dos bauruenses. 

Urge que a sociedade através de seus legítimos 
representantes tenha três discussões importantes 
a fazer: 1- Quando o DAE vai deixar de cobrar 
este percentual nas nossas contas de água e esgo-
to? 2- O que será feito com o montante que já foi 
arrecadado com o sacrifício do povo? 3- Por que 
os relatórios oriundos da aplicação e manutenção 
dessa verba não se tornam públicos e tem sua di-
vulgação ao munícipe? Preocupa a maioria dos 
bauruenses saber que na cidade onde a transparên-
cia não é algo normal e rotineiro a possibilidade da 
manutenção dessa cobrança “Ad eternum”.

Cabe aos vereadores, que representam o povo 
e não o Poder Executivo, como alguns confundem, 
colocar esse assunto em discussão no plenário da 
Câmara. A sociedade já tem uma carga tributária 
obscena e não pode se dar ao luxo de ver essa co-
brança se perpetuar em nossas contas de água e 
esgoto. A quantia disponível no FTE é acima de 
R$ 180 milhões, embora esses dados não sejam 
divulgados mensalmente, como deveriam. Nada 
justifica a manutenção dessa cobrança da FTE, 
manutenção, novas atribuições, nada.

Você, cidadão, cobre, ligue para o vereador de 
sua região, ligue para o presidente da Câmara ou 
exija da Prefeita as respostas as suas dúvidas, caso 
elas não tenham sido esclarecidas suficientemente 
para você. Afinal o dinheiro do governo federal é 
nosso, os descontos para formação do FTE tam-
bém saíram do nosso bolso. Exija! 

RAFAEL MOIA FILHO

N TRIBUNA DO LEITOR
 http://www.jcnet.com.br
 email: cartas@jcnet.com.br

ENTRELINHAS TRIBUNA DO LEITOR

AINDA NÃO
O pedido da prefeita Suéllen 

Rosim (Patriota) de aceleração da 
tramitação do projeto que destina 
recursos para a UPA Geisel, no 
valor de cerca de R$ 5,5 milhões, 
por meio da Fundação Regional de 
Saúde (Fersb), não foi atendido pelo 
presidente da Câmara Markinho 
Souza (PSDB) e não estará na pauta 
da próxima sessão. Embora isso não 
vá atrasar o andamento da proposta.

MÊS A MÊS
Os recursos são das “sobras” de 

caixa da Fersb, referentes aos plan-
tões médicos pagos pela prefeitura 
e não executados. Ocorre que o pre-
sidente da Câmara quer que conste 
no projeto que, a partir de agora, o 
dinheiro pago pelos plantões não 
realizados seja devolvido ao final de 
cada mês, e não no fim do contrato 
com a Fundação, como ocorria.

PLANTÕES
A mudança deve ser incluída no 

PL por meio de emendas, que podem 
prever ainda o encontro de contas 
entre prefeitura e Fersb, e que os 
plantões não realizados não sejam 
pagos. Embora a medida seja, ini-
cialmente, para o projeto de repasse 
da UPA Geisel, a ideia é fazer as ade-
quações em todos os repasses feitos 
entre a gestão pública e a fundação.

DUAS EM UMA
Como o projeto sem alterações 

deveria, obrigatoriamente, ser vota-
do em dois turnos, para não atrasar 
o andamento da proposta e do repas-
se, Markinho planeja realizar duas 
sessões legislativas – ordinária a e 
extraordinária – no mesmo dia 19. 
“Temos que preservar e cuidar dos 
recursos públicos da melhor maneira 
possível ”, afirmou o vereador

FRIO E QUENTE
Uma estranha coincidência ocor-

re na Câmara Municipal de Bauru: 
quanto mais quente ficam os basti-
dores, mas fria parece ficar a pauta 
das sessões, momento em que, 
supostamente, os ânimos poderiam 
se arrefecer e os debates ocorrerem. 
Se depender do Executivo então, o 
inverno vai ser rigoroso no Legisla-
tivo, já que nem projetos complexos 
têm sido enviados, por enquanto, 
para a deliberação dos edis.

ATÉ SEGUNDA
Enquanto isso, os bastidores 

esquentam com possibilidades e pre-
visões. Até hoje, não havia na pauta 
propostas, requerimentos ou indica-
ções que demonstrassem debates 
mais acalorados, mas estes podem 
ser inscritos até as 10h de segunda-
feira. Então, tudo pode mudar...

CIDADÃO
A indicação de título de Cidadão 

Bauruense proposto por Eduardo 
Borgo (PSL) ao presidente Jair Bol-
sonaro e a proposta do Coronel Meira 
(PSL), que pretende evitar tal honra-
ria a quem estiver ocupando cargo 
público são assuntos candentes. 
Tudo fora da pauta, por enquanto, 
mas que tem gerado discussões.

 NO autor é tenente-coronel PM,  
       comandante do 4º BPMI

 NO autor é escritor, blogger, analista político e  
       graduado em Gestão Pública
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Prefeitura diz que atingirá os 25% da 
Educação com reformas e tecnologia
Em tempos de pandemia e ausência de aulas presenciais, investimento previsto na Constituição é desafio a prefeituras 

Maria Kobayashi, secretária municipal de Educação 

Arquivo Pessoal

E
nquanto prefeituras de ou-

tras cidades têm enfrentado 

dificuldades para cumprir 

o gasto mínimo de 25% do or-

çamento anual com a Educação, 

devido à paralisação das aulas 

em função da pandemia, Bauru 

não deve ter o mesmo problema 

e, com isso, fechar o ano com o 

investimento mínimo previsto na 

Constituição Federal, evitando 

problemas para os seus gestores.

Para isso, o município esta-

beleceu três linhas principais de 

investimentos dos recursos, que 

são: 1- gastos com reformas e 

manutenção de prédios e estru-

turas da rede escolar, 2- compra 

de equipamentos de proteção 

individual (EPIs), investimentos 

em tecnologia e 3- locação ou 

aquisição de imóveis para apoio 

a escolas em reforma.

De acordo com a secretária 

de Educação, Maria Kobayashi, 

desde que assumiu a pasta foi 

TÂNIA MORBI

16 de ensino fundamental I e II, 

e 9 polos de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). Ao menos três 

escolas enfrentam o problema 

atualmente, mas a secretária afir-

mou que as aquisições ou loca-

ções atenderão outras reformas 

ou ampliações que forem ne-

cessárias, como dos prédios dos 

almoxarifados, que estão aluga-

dos ou possuem prédios muito 

antigos. Também a compra de 

um espaço para abrigo da frota 

escolar vem sendo estudada.

A secretária ressaltou que 

todos os investimentos da Edu-

cação têm acompanhamento e 

apoio de outras secretarias da pre-

feitura como Finanças, Obras e 

Planejamento.

PLANEJAMENTO

Secretária destaca que 
estudo permitiu fazer a 

previsão dos gastos

iniciado um diagnóstico da rede 

com objetivo de identificar as fra-

gilidades das estruturas físicas das 

escolas diante das necessidades 

de biossegurança estabelecidas 

pela pandemia da Covid-19. 

Foram quatro meses de le-

vantamento e agora pequenos e 

médios consertos e ajustes foram 

concluídos ou estão em andamen-

to. Sobre as grandes obras, como 

ampliações e reformas, a secre-

tária explicou que foram revistos 

contratos de obras paradas.

“Em função disto, nós já te-

mos uma previsão de gastos para 

este ano e para os próximos anos 

da nossa gestão”, afirmou a se-

cretária. O dinheiro da Educa-

ção também tem sido destinado, 

segundo Maria Kobayashi, na 

aquisição de equipamentos de 

proteção individual (EPIs), como 

as máscaras e outros necessários 

para garantir a segurança de alu-

nos e funcionários das unidades, 

como o álcool em gel.

Outra fonte de gastos dos recur-

sos da pasta tem sido a tecnologia 

da informação, com investimento 

na implantação de rede de internet 

em todas as escolas, algo que, de 

acordo com a secretária, não existia 

até o ano passado. Segundo Maria, 

vários editais estão em andamento 

para ampliar o uso de equipamen-

tos e recursos tecnológicos que ini-

ciou devido à pandemia.

Outro gasto que vem con-

sumindo os recursos da pasta, e 

garantindo os investimentos le-

gais, é a locação ou aquisição de 

prédios para receber os alunos, 

enquanto as unidades da rede são 

reformadas. A rede municipal de 

ensino de Bauru conta com 66 

escolas de educação infantil e 

Após anúncio de flexibiliza-

ção em escolas e no comércio, 

anunciado pelo Governo do Es-

tado, na quarta-feira (7), a única 

mudança imediata na rede muni-

cipal de ensino de Bauru será a 

redução da distância mínima en-

tre as pessoas, que passou de 1,5 

metro para 1 metro. Outras mu-

danças, segundo a secretária de 

Educação, Maria Kobayashi, só 

serão definidas após a próxima 

reunião do Comitê de Enfrenta-

mento da Covid, que ainda não 

tem data definida pela secretaria 

de Saúde para realização.

Até lá, vale o que foi deter-

minado pelo decreto de janeiro 

do ano passado, que trata espe-

cificamente das medidas volta-

das para o funcionamento das 

escolas. “Este é o decreto que 

será revisto em função dos no-

vos padrões, por isso vamos ter 

a reunião do comitê para ter o 

respaldo da Saúde e dos Recur-

sos Humanos, até que este novo 

decreto seja publicado o decreto 

de janeiro permanece vigente”, 

afirmou a secretária.

Também servem de base 

para o trabalho na rede um Guia 

de Biossegurança, que conta 

com os protocolos de segurança 

destinados aos gestores da rede 

de ensino e que vem sendo utili-

zado desde 2020.

Comitê de 
Enfrentamento 
vai definir a 
volta das aulas
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  DIA DE SORTE 478

08/07/2021
03 - 04 - 09 - 27 - 29 - 30 - 31

Mês da Sorte: JUNHO

  DUPLA-SENA 2245

08/07/2021
1º Sorteio

09 - 11 - 13 - 38 - 40 - 48

2º Sorteio
02 - 08 - 10 - 14 - 37 - 41

      QUINA 5600

08/07/2021
18 - 19 - 38 - 49 - 74

Os resultados são obtidos pelo site da 
Caixa Econômica Federal. A publicação atualizada 

das extrações depende do horário dos sorteios 
em relação ao fechamento da edição.

Site oficial: loterias.caixa.gov.br

LOTERIAS

  TIMEMANIA 1660

08/07/2021
11 - 28 - 43 - 55 - 66 - 73 - 77

Time do Coração:
JUVENTUS/SP

Ausência de manutenção nos prédios 
públicos gera prejuízo, diz vereador
Levantamento feito por Rodrigues mostra espaços sujos, quebrados e com mato alto, entre vários outros problemas

Junior Rodrigues informa que visitou vários locais públicos para apresentar suas denúncias

Uma licitação deve ser 

aberta no segundo se-

mestre deste ano pela 

Prefeitura de Bauru para 

contratação da empresa que 

vai reconstruir o prédio da 

escola municipal de ensi-

no infantil Vera Lúcia Cury 

Savi, mas o que seria uma 

boa notícia, tem sido alvo 

de críticas e cobranças pelo 

vereador Júnior Rodrigues 

(PSD): a falta de manuten-

ção adequada dos imóveis e 

espaços públicos que leva, 

como no caso da escola, à 

perda do bem municipal, que 

foi condenado e será recons-

truído após a demolição.

Desde o início deste ano, 

o vereador informa que vem 

realizando levantamentos 

das condições estruturais e 

de manutenção de prédios 

públicos, como unidades 

de saúde, escolas, creches 

e destinados ao esporte. Os 

relatórios foram elaborados 

com base nas visitas e re-

gistros fotográficos feitos 

pelo vereador e sua equipe 

em todas as unidades básicas 

de saúde, UPAs, escolas, gi-

násios e centros esportivos, 

estádios distritais, centro de 

arte e na piscina municipal. 

Neles, constam prédios 

com infiltração (mofo e bo-

lor), paredes sem reboco e 

sem pintura, mato alto, mal 

acondicionamento de arqui-

vos, muros quebrados, lixo, 

alambrados quebrados e 

uma série de outros proble-

mas que, na opinião do ve-

reador, poderiam ser resol-

vidos pelas próprias equipes 

da prefeitura, ou mesmo, 

prevenidos pelo serviço de 

manutenção. “A falta de 

manutenção em prédios pú-

blicos é um problema que a 

prefeitura tem que não con-

segue sanar, e que demostra 

que se não fizer alguma coi-

sa em curto e médio prazos, 

os prédios vão começar a 

cair, como na escola que vai 

ter que ser demolida e po-

deria atender as crianças da 

região”, afirmou Júnior.

No caso específico da es-

cola Vera Lúcia Cury Savi, o 

vereador fez uma visita jun-

to à prefeita Suéllen Rosim 

(Patriota), que confirmou a 

demolição e a data para iní-

cio do processo de licitação 

para construção do novo 

prédio, mas o vereador la-

menta que, até a construção 

do novo espaço, as crianças 

tenham que continuar sendo 

TÂNIA MORBI

atendidas no bairro Bauru 

16. “As mães levam cerca 

de uma hora para levarem a 

escola no outro bairro, e as 

crianças têm que se reunir 

em um número que poderia 

ser menor, por causa da pan-

demia”, lamentou.

Além dos prejuízos do 

dinheiro público, inclusive 

com o furto de peças e partes 

dos prédios (telhas, vidro de 

janelas, madeiramento e tu-

bulações), que tem sido co-

muns de acordo com Júnior, 

outro problema é que estes 

mesmos espaços têm servido 

de abrigo para usuários de 

drogas. “Tudo acontece pela 

falta de manutenção. Vai se 

deixando de lado até que 

chega a hora que não tem 

mais condição de uso, é um 

prédio que tem que demolir, 

um equipamento que tem 

que jogar fora. As coisas po-

dem ser pequenas, como uma 

maca e acaba em uma escola, 

que por falta de manutenção 

tem que ser demolida”.

O vereador disse que tem 

a expectativa de que a pre-

feitura apresente um Plano 

de Ação par ao problema. 

“Estamos apresentando isso 

no começo da gestão. En-

tão, precisamos saber se vai 

ser criada uma equipe para 

manutenção ou se a manu-

tenção dos prédios vai ser 

terceirizada, porque senão, 

o prejuízo lá na frente vai 

ser grande”.

Por meio de sua asses-

soria, a Prefeitura de Bauru 

informou que cada secretaria 

faz a manutenção dos imó-

veis de sua responsabilidade 

e que, por enquanto, não há 

previsão de ocorrer a tercei-

rização dos serviços.

SECRETARIAS

Cada pasta municipal 
é responsável pela 

zeladoria de sua área
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Bauru não segue nova flexibilização 
A Secretaria de Saúde orientou manter as regras do atual decreto; município deve voltar a acompanhar o Plano SP no dia 16

A Prefeitura de Bauru de-

cidiu não seguir a nova 

flexibilização do Plano 

São Paulo anunciada nesta 

quarta-feira (7) pelo governo 

do Estado. Por recomendação 

da Secretaria Municipal de 

Saúde, a prefeita Suéllen Ro-

sim optou por manter as regras 

do atual decreto, em vigor des-

de o dia 1 de julho na cidade.

A decisão desagradou al-

gumas entidades, como o Sin-

comércio (leia mais abaixo), 

mas a prefeitura salientou 

que a medida leva em consi-

deração os índices de casos, 

óbitos, que estão em queda, 

mas ainda em patamar ele-

vado, bem como a ocupação 

dos leitos de UTI, que, na 

rede pública de Bauru, está 

em 100% ou mais há 50 dias.

“A região vem apresentan-

do redução destes índices e a 

Secretaria de Saúde recomen-

dou a manutenção do atual 

decreto por mais uma semana, 

até que uma redução mais sig-

nificativa seja verificada, antes 

de um aumento das flexibiliza-

ções”, cita, por meio de nota.

A prefeitura reforçou que 

deve passar a seguir o Plano 

São Paulo a partir de 16 de ju-

lho, no dia seguinte ao fim da 

validade do decreto municipal, 

mas que a mudança ainda de-

penderá da avaliação dos indi-

cadores epidemiológicos, que 

têm apresentado tendência de 

melhora com o avanço do pro-

cesso de vacinação da popu-

lação. Ao menos até o dia 15, 

portanto, o município mantém 

o atual decreto. Inclusive nes-

te “feriadão” prolongado, as 

atividades do comércio e de 

serviços estão liberadas das 6h 

às 21h, com ocupação de até 

30% da capacidade.

Após este horário, segue 

autorizada apenas a venda por 

delivery e drive thru, exceto 

para bebidas alcoólicas, que 

não podem ser comercializa-

das entre 21h e 6h, em todos 

os dias da semana.

RECOMENDAÇÃO
Já a partir do dia 16 de ju-

lho, se Bauru seguir o Plano 

São Paulo, os estabelecimen-

tos considerados não essen-

ciais poderão funcionar das 6h 

às 23h, com ocupação de até 

60% da capacidade. As regras 

ficarão em vigência em todo o 

Estado até 31 de julho.

Porém, na coletiva de im-

prensa em que a flexibilização 

foi anunciada, no dia 7, o coor-

denador-executivo do Centro 

de Contingência da Covid-19 

no Estado de São Paulo, João 

Gabbardo, recomendou aos 

prefeitos de municípios onde 

os índices epidemiológicos 

ainda preocupam para que 

analisassem a possibilidade de 

adotar regras mais restritivas. 

E esta foi, justamente, a deci-

são tomada por Bauru.

Em nota, a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde reforça que o 

uso de máscara segue obrigató-

rio em todos os espaços públi-

cos e nos estabelecimentos co-

merciais e de serviços. As lojas 

também devem disponibilizar 

álcool em gel para clientes e 

funcionários e manter os am-

bientes higienizados. Além 

disso, é fundamental que as 

pessoas evitem aglomerações, 

uma vez que a pandemia na ci-

dade ainda não está controlada.

TISA MORAES

EM ALERTA

Apesar da tendência de 
queda, médias de mortes 
e casos ainda são altas 

Ainda nesta quarta-feira (7), o Sindicato do Comércio 

Varejista de Bauru e Região (Sincomércio) enviou ofí-

cio à prefeitura para solicitar a ampliação de horário prevista 

no Plano São Paulo, como forma de “contribuir para recupe-

ração das empresas”. Salientou, ainda, que o “difícil quadro 

no atendimento à saúde” enfrentado por Bauru “só será 

resolvido com a oferta de novos leitos” e que as restrições 

de horário impostas ao comércio “não tiveram relação direta 

com o número de casos ou internações” no município.

Em entrevista ao JC nesta quinta (8), o diretor do sindi-

cato, Walace Sampaio, lamentou a decisão do Executivo 

bauruense. “Faltou coerência, tendo em vista o discurso 

que a prefeita sempre teve em defesa do comércio, e co-

ragem para tomar uma posição. Pelo contrário, manteve 

as restrições, sem nenhuma razão, gerando mais prejuízos 

para o comércio neste feriado prolongado”, diz. 

Sincomércio lamenta
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Prefeitura informa mais 4 mortes pelo novo coronavírus

A 
Prefeitura de Bauru in-

formou, nesta quinta-fei-

ra (8), mais quatro óbi-

tos pelo novo coronavírus no 

município, totalizando 1.096 

vítimas fatais da Covid-19. 

Há, ainda, mais três mortes 

suspeitas em investigação.

Os óbitos mais recentes 

ocorreram todos em unida-

des hospitalares de Bauru nas 

Agora, já são 1.096 
óbitos pela Covid-19 
em Bauru desde o 
início da pandemia

seguintes datas: 3 de julho 

(homem, de 56 anos, sem co-

morbidades, internado em um 

hospital particular), 6 de julho 

(homem, 65 anos, com obesi-

dade, internado em um hospital 

particular; e mulher, 89 anos, 

internada em um hospital públi-

co, com sequela de AVC) e 8 de 

julho (homem, 54 anos, inter-

nado em hospital público, com 

doença cardiovascular crônica).

O boletim trouxe também 

mais 242 casos da Covid-19, 

contabilizando 53.157 confir-

mações desde o início da pan-

demia. Desse total, 48.307 

são considerados curados.

A lotação das UTIs 

do HE e do HC está 

em 100%, com todos os 70 

leitos para pacientes graves 

ocupados. Já as unidades de 

urgência contam com três 

pessoas aguardando vagas de 

internação, sendo duas por 

UTI e uma por enfermaria. 

Outros oito pacientes estão 

em tratamento no PAC/mini-

-hospital, após o credencia-

mento desses leitos.

100% lotado

Divulgação

Vacina contra a Covid-19 chega 
ao braço de 50% dos bauruenses
A marca foi alcançada nesta quinta-feira, com 190.770 moradores da cidade imunizados com ao menos a primeira dose

M
etade da população de 

Bauru já recebeu ao 

menos a primeira dose 

da vacina contra a Covid-19. 

A marca foi alcançada nesta 

quinta-feira (8), quando o nú-

mero de imunizados com a pri-

meira dose chegou a 188.681 

pessoas e outros 2.089 mora-

dores receberam a Janssen, que 

é aplicada em dose única.

Assim, a vacina chegou a 

190.770 braços, o que corres-

ponde a 50,3% do total da po-

pulação, estimada em 379.297 

habitantes, segundo o IBGE. 

Conforme os dados da prefeitu-

ra, além dos 2.089 imunizados 

com a vacina da Janssen, outros 

62.976 moradores da cidade 

completaram o esquema vaci-

nal, mas com duas doses, das 

vacinas CoronaVac, AstraZe-

TISA MORAES neca/Oxford e Pfizer/BionTech.

A estimativa é de que, com 

75% da população imunizada, 

a pandemia possa ser efetiva-

mente controlada, mas os efei-

tos devem começar a ser senti-

dos antes deste patamar. Bauru, 

por exemplo, registra queda do 

número de mortes por Covid-19 

pela terceira semana consecuti-

va e de casos pela segunda se-

mana seguida. Se nenhuma va-

riante do coronavírus resistente 

aos imunizantes disponíveis 

surgir, a expectativa é de que os 

números não voltem a crescer.

Até esta quinta-feira, entre 

primeira e segunda doses e va-

cina de carga única, foram apli-

cadas 253.746 doses em Bauru. 

Os imunizantes são enviados 

pelo Estado, após repasse do 

Ministério da Saúde, e aplica-

dos pela Secretaria Municipal 

de Saúde. Neste momento, 

Bauru é a 13.ª cidade do Esta-

do que mais aplicou doses de 

vacina, mesmo sendo o 18.º 

município em população.

‘DIA D’

A prefeitura pretende 

avançar ainda mais o processo 

de imunização neste sábado 

(10), quando promoverá um 

‘Dia D’ de vacinação contra a 

Neste sábado 
(10), ‘Dia 
D’, Saúde 
pretende 
bater o 
recorde de 
6,3 mil doses 
aplicadas em 
um único dia

Paulo Eduardo Campos/Prefeitura de Bauru

Pontos de imunização arrecadarão mantimentos amanhã
A vacinação em Bauru 

neste sábado (10) contará com 

a arrecadação de alimentos 

não perecíveis e produtos de 

higiene. Quem for tomar a 

vacina da Covid-19 ou da In-

fluenza, que também será apli-

cada amanhã em 16 pontos, 

pode participar da campanha 

‘Proteja a sua vida e garanta 

a sobrevivência do outro’, fa-

zendo a doação destes itens. 

Toda a arrecadação será 

repassada ao Fundo Social 

de Solidariedade para pos-

terior entrega a famílias em 

situação de vulnerabilidade. 

A doação é espontânea e vo-

luntária e todos os pontos de 

vacinação contarão com uma 

caixa para que a população 

possa entregar os produtos. 

O QUE DOAR

Entre os alimentos que es-

tão sendo arrecadados estão 

arroz, feijão, farinha, fubá, 

óleo, leite em caixa, macarrão, 

molho de tomate, sal, açúcar, 

bolacha, pó de café e qualquer 

produto não perecível. 

Já os produtos de higiene 

com maior necessidade são 

sabonete, xampu, álcool em 

gel e creme dental. 

Covid-19. A expectativa é ba-

ter o recorde de 6,3 mil doses 

aplicadas em um único dia, al-

cançado em 19 de junho.

Amanhã, inclusive, será 

iniciada a aplicação a pes-

soas com 35 e 36 anos em 12 

pontos, que funcionarão das 

8h às 16h. Também poderão 

receber as doses moradores 

com 37 anos ou mais.

Na segunda-feira (12), além 

desse público por idade em ge-

ral, a imunização continua para 

gestantes, puérperas e pessoas 

com deficiência permanente 

com 18 anos ou mais, indiví-

duos com comorbidade com 

18 anos ou mais e profissionais 

da educação. Os trabalhadores 

da saúde já foram vacinados.

Vale destacar que só recebe 

a vacina quem faz o agenda-

mento prévio no site da pre-

feitura (www.bauru.sp.gov.br/

agendamentovacinas). 

O morador deve compare-

cer na unidade e horário mar-

cados e apresentar RG, CPF 

e comprovante de residência. 

Também é recomendado fazer 

o cadastro antecipadamente no 

site ‘Vacina Já’, do governo 

estadual (vacinaja.sp.gov.br), o 

que agiliza a espera na unidade.

O avanço da vacinação é 

fundamental para o controle 

da pandemia, mas a Secretaria 

Municipal de Saúde destaca que 

as demais medidas para evitar a 

propagação do vírus devem ser 

mantidas, como o uso de más-

cara, higienização das mãos 

com água e sabão ou álcool em 

gel e manter o distanciamento 

social, pois os índices da Co-

vid-19 ainda são preocupantes 

no País, no Estado e em Bauru.

253.746
São as vacinas já 

aplicadas, considerando 
1.ª, 2.ª e dose única
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RÁPIDAS

 NEMPREGO 1

Auxiliar de serviços 
gerais será contratado

A Prefeitura de Bauru, por 
meio da Secretaria de 
Administração, abrirá, no 
próximo dia 29, processo 
seletivo simplificado para 
contratação de forma 
emergencial por 180 dias 
para o cargo de auxiliar de 
serviços gerais. O salário é 
de R$ 980,99. As inscri-
ções serão realizadas ex-
clusivamente pela Internet, 
no site www.bauru.sp.gov.
br, na área de Concursos, 
das 0h de 29 de julho até 
as 23h de 3 de agosto. 
Não haverá cobrança 
de taxa de inscrição. O 
edital completo pode ser 
acessado em www.bauru.
sp.gov.br/concursos.

 NEMPREGO 2

Município abrirá 
vagas para médicos

A Prefeitura de Bauru, por 
meio da Secretaria de 
Administração, contratará 
ginecologista, pneumo-
logista e psiquiatra. O 
edital foi publicado em 1 
de julho. O salário é de R$ 
4.539,73 e as inscrições 
serão realizadas no www.
bauru.sp.gov.br, na área 
de Concursos, das 0h de 
29 de julho até as 16h de 
10 de agosto. A taxa de 
inscrição é de R$ 80,00. 
Mais informações podem 
ser conferidas no edital 
completo, em www.bauru.
sp.gov.br/concursos.

 NESTÁGIO

MPT abre inscrições 
em várias áreas

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) abrirá, 
nesta segunda-feira (12), 
as inscrições para o pro-
cesso seletivo de estágio 
acadêmico nas áreas de 
Administração, Direito, 
Engenharia e Relações Pú-
blicas, em nove regiões do 
Estado, inclusive em Bauru. 
Os interessados devem se 
inscrever até as 17h do dia 
16 de julho. As provas se-
rão virtuais. O processo se-
letivo se destina à forma-
ção de cadastro reserva. 
Os candidatos aprovados 
terão direito a bolsa-auxílio 
mensal de R$ 850,00, 
auxílio transporte (quando 
em trabalho presencial), 
recesso remunerado e 
seguro contra acidentes. 
As inscrições devem ser 
feitas pelo www.prt15.mpt.
mp.br. No site, estão todas 
as informações detalhadas.

PM celebra Revolução de 32 

Polícia Militar comemorou a 
Revolução de 1932 com 

solenidade e reunião da tropa; 
ao lado, o comandante do CPI-
4, o coronel Hudson Covalan 

Fotos: Aceituno Jr.

No brasão da Polícia Mili-

tar (PM) do Estado de São 

Paulo, há um conjunto de 

estrelas azuis que representam 

as participações da corporação 

em momentos históricos do País 

e uma delas faz referência à Re-

volução Constitucionalista de 

1932. A data foi celebrada nesta 

quinta-feira (8) pelos policiais 

de Bauru com uma solenidade 

interna, por conta da pandemia. 

O evento reuniu o setor admi-

nistrativo do Comando de Poli-

ciamento do Interior 4 (CPI-4), 

do 4.º Batalhão de Polícia Mi-

litar do Interior (4.º BPM-I) e 

do 13.º Batalhão de Ações Es-

peciais de Polícia (13.º Baep), 

além da Escola de Soldados, 

na sede do CPI-4. 

A data oficial que homena-

geia o feito é hoje, sendo, inclu-

sive, feriado estadual (confira, 

no quadro, o expediente dos 

principais serviços da cidade). 

Comandante do CPI-4, o co-

ronel Hudson Covalan destaca o 

significado da Revolução de 32 

para a corporação. “A Força Pú-

blica, o Exército e o povo paulis-

ta precisaram empunhar armas 

para fazer com que o então pre-

sidente Getúlio Vargas implan-

tasse uma Assembleia Nacional 

Constituinte, pois nós estávamos 

sem uma Constituição após o 

golpe de 30. Além de homena-

gear aqueles que lutaram e mor-

reram em prol da democracia, 

nós também precisamos conhe-

cer a nossa história para evitar 

que episódios arbitrários, como 

as ditaduras, se repitam”.

Já o comandante do 4.º 

BPM-I, o tenente-coronel Fa-

biano de Almeida Serpa infor-

ma que a corporação antecipou 

CINTHIA MILANEZ

a comemoração para não pre-

judicar o policiamento. “Como 

nós reunimos apenas o efetivo 

administrativo, que estará em 

número reduzido no feriado de 

amanhã (hoje), resolvemos ce-

lebrar no dia anterior”.

Interna, a solenidade con-

tou com uma breve reunião da 

tropa, um discurso do coman-

dante do CPI-4 e uma homena-

gem aos policiais militares que 

se destacaram no último mês.

CPI-4, 4.º BPM-I, 13.º 
Baep e Escola de 
Soldados participaram 
de solenidade ontem

HISTÓRIA

Evento visou homenagear 
participantes e relembrar a 
importância da Revolução
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Polícia ganha decibelímetros e fecha o 
cerco contra escapamentos adulterados
PM recebeu aparelhos da Emdurb e irá montar bloqueios simultâneos nas ruas, além de ampliar a conscientização

Alvo de inúmeras quei-
xas dos bauruenses, o 
ruído emitido pelos es-

capamentos adulterados das 
motocicletas receberá uma 
atenção especial por parte 
da Polícia Militar (PM), que 
ganhou três decibelímetros 
da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Bauru (Emdurb) 
e pretende dar início a uma 
ação coordenada para coibir o 
problema. A partir da semana 
que vem, a corporação deverá 
conscientizar os motociclis-
tas e as empresas que traba-
lham com esse tipo de trans-
porte, além de executar até 
três bloqueios de trânsito de 
uma só vez, abrangendo, as-
sim, várias regiões da cidade.

É o que revela o coman-
dante do 4.º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior 
(4.º BPM-I), o tenente-co-
ronel Fabiano de Almeida 
Serpa. De acordo com ele, 
a chegada dos decibelíme-
tros, na semana passada, já 
mudou a forma pela qual a 
corporação fiscaliza a exis-
tência de escapamentos 

CINTHIA MILANEZ adulterados, que geram um 
ruído acima do limite per-
mitido pela legislação, que é 
de 100 decibéis. “Antes da 
chegada dos equipamentos, 
havia um precedente para os 
motociclistas recorrerem de 
um eventual enquadramen-
to em crime ambiental, pois 
não dava para a polícia sa-
ber se o ruído estava alto o 
suficiente. Agora, nós temos 
uma prova material inques-
tionável”, argumenta.

INFRAÇÃO GRAVE
A polícia, então, prepa-

ra uma campanha voltada, 
inicialmente, à conscienti-
zação desse público-alvo. O 
Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB) considera infração 
grave (cinco pontos) dirigir 
qualquer meio de transporte 
com escapamento adulte-
rado ou defeituoso e prevê 
uma multa de R$ 195,23, 
além da possibilidade de 
apreensão do veículo. Os in-
fratores também podem res-
ponder por perturbação do 
sossego e poluição sonora.

Além da conscientização, 
a corporação pretende inten-
sificar as fiscalizações com 
até três bloqueios de trânsito 
de uma só vez. “Apesar de 
os motociclistas alegarem 
que fazem esse procedimento 
por questões de segurança, já 
que o barulho chama bastante 
atenção dos motoristas mais 
desavisados, eles estão des-
cumprindo a lei”, comenta.

Os três decibelímetros foram doados pela Emdurb para a PM

Polícia Militar/Divulgação

100 DECIBÉIS

É a quantidade máxima 
de ruído permitida 

pela legislação

PREJUÍZOS
Segundo o tenente-coronel 

Serpa, que deverá divulgar os 
detalhes dessa ação logo no 
início da semana que vem, o 
barulho pode prejudicar a saú-
de das pessoas. “Os internados 
com Covid-19 ou outras doen-
ças, por exemplo, sofrem ain-
da mais com essa situação”, 
observa, sensibilizado.

Inclusive, em entrevista 
recente ao JC, a professora 
associada do Departamento 
de Fonoaudiologia da Fa-
culdade de Odontologia de 
Bauru (FOB/USP), Andréa 
Cintra Lopes, reforçou que 
conviver com o barulho 
emitido pelo escapamento 
adulterado das motocicletas 
pode causar, primeiramente, 
um zumbido contínuo, po-
dendo evoluir para a perda 
temporária ou permanente 
da audição. Desse modo, os 
próprios motociclistas tam-
bém são prejudicados.

Segundo o 
tenente-coronel 
Fabiano de 
Almeida Serpa, 
comandante 
do 4.º BPM-I, 
a campanha 
visa orientar 
e fiscalizar os 
condutores de 
motocicletas, 
além de punir 
irregularidades

Aceituno Jr.

Para obter outras 
informações sobre 

a questão dos escapa-
mentos, basta acionar o 
Pelotão de Trânsito da 
Polícia Militar através 
do telefone (14) 3232-
6905, que funciona de 
segunda-feira a sábado, 
das 7h às 19h.

Serviço

Pré-inscrições 
a programas da 
Sebes são abertas

A Sebes abre, na próxima 
segunda-feira (12), as pré-
-inscrições ao Programa 

de Inclusão Produtiva e ao Pro-
grama de Estímulo ao Primeiro 
Emprego. As vagas são exclusi-
vas para pessoas de Bauru.

Os cursos serão realizados 
no formato híbrido (online/pre-
sencial) em decorrência da pan-
demia. As pré-inscrições devem 
ser feitas pela Internet até o dia 
18 no site da prefeitura, pelos 
seguintes links: https://www2.
bauru.sp.gov.br/inscricao.as-
px?i=26 (Programa de Inclu-
são Produtiva) e https://www2.
bauru.sp.gov.br/inscricao.as-
px?i=27 (Programa de Estimu-
lo ao Primeiro Emprego).

Mês terá ações de 
conscientização 
sobre a hepatite

Neste mês, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde participa 
do “Julho Amarelo”, com 

ações de conscientização dos 
usuários dos serviços de saúde 
sobre as hepatites virais.

A campanha visa reforçar 
vigilância, prevenção e con-
trole da doença. Por apresentar 
sintomas na fase já avançada, 
o diagnóstico precoce da hepa-
tite é essencial para que não se 
evolua a algo mais grave como 
cirrose ou câncer. “Por isso, a 
importância da realização do 
teste rápido anualmente, para 
que o tratamento seja iniciado o 
mais precocemente”, ressalta a 
coordenadora do Programa IST, 
Josiane Fernandes Carrapato. 

Os 
trabalhos de melhorias do 
sistema de drenagem da 
avenida Comendador Daniel 
Pacífico prosseguiram 
nesta semana. A Divisão 
de Drenagem da Secretaria 
de Obras está trabalhando 
na abertura do canal do 
Córrego Água da Grama, 
ao lado das células já 
existentes, para que se 
possa fazer a estabilização 
da base com pedra 
marroada e a colocação das 
novas células de concreto. 
Por conta disso, o trânsito 
no local está totalmente 
interrompido, em ambos 
os sentidos. Os motoristas 
devem procurar rotas 
alternativas para acesso ao 
Jardim Bela Vista e à Vila 
Falcão. As obras devem 
terminar só no fim do mês.

Fotos: Guilherme Oliveira/Prefeitura de Bauru

DANIEL PACÍFICO -
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Esportes Governo japonês divulga que competições 
dos Jogos que serão realizadas em Tóquio 
não terão público nas arenas esportivas.
Página 11

Olimpíadas

Casemiro pede ajuda coletiva para conter Messi na final
“Sozinho eu não 

marco nenhum jo-
gador, tem de ter a 

ajuda dos companheiros”. Foi 
com esse discurso que o vo-
lante Casemiro explicou como 
a Seleção Brasileira deve se 
portar na final deste sábado 
(10), no Maracanã, quando 
Brasil e Argentina vão decidir 
o título da Copa América.

O volante afirmou que o 
ponto forte da Seleção Brasi-
leira até aqui tem sido o equi-
líbrio dentro de campo e essa 
fórmula precisa ser mantida 
diante de uma equipe que tem, 
como camisa dez, o argentino 
Lionel Messi.

Como a ênfase foi dada à 
marcação, os homens de ata-
que da equipe acabaram sendo 
citados pelo capitão da equi-
pe. “Começa no Neymar, no 
Richarlison, nos jogadores da 
frente e termina no goleiro. 
Uma equipe joga com 11, de-
fende com 11 e ataca com 11”, 
disse o jogador.

Com apenas dois gols so-
fridos nos seis jogos da Copa 
América, Casemiro teve des-
taque também na armação das 
ações ofensivas em algumas 
partidas. Mas, diante de um 
confronto que vale taça, ele 
tratou de mexer com os brios 
dos seus companheiros.

“Após partida contra o Peru 
(pelas semifinais) falei para 
eles que final não se joga, final 
se ganha. Com meio a zero so-
mos campeões e isso é o mais 
importante. Vai ser um jogo de 
detalhes e do outro lado vão ter 
atletas de alto nível. Sabemos 
da qualidade do Messi, mas te-
mos de valorizar toda a seleção 
argentina”, declarou.

Na entrevista, o volante fez 
um balanço da Copa América 
e tratou de valorizar o torneio 
disputado simultaneamente 
à Eurocopa. O camisa 5 até 
usou uma partida do Velho 
Continente para mostrar que o 
equilíbrio hoje em dia atinge o 

futebol de todo mundo.
“Inglaterra e Dinamarca 

foi um jogo difícil, definido 
no detalhe Não tem jogo fácil. 

Enfrentamos o Peru, finalista 
da última Copa América. Não 
se pode tirar o mérito das sele-
ções que enfrentamos.”

Copa América

A Copa América vai conhecer o ter-
ceiro colocado nesta sexta-feira (9). 

Às 21h, Colômbia e Peru se enfrentam 
no Estádio Mané Garrincha, em Brasí-
lia. A Colômbia ficou próxima da final 
da competição. A equipe comandada por 
Reinaldo Rueda perdeu para a Argenti-
na somente na disputa por pênaltis. Os 

colombianos saem da Copa América 
motivados pela boa campanha. O foco é a 
conquista da vaga para a Copa do Mundo 
de 2022. O Peru também deixa a com-
petição com saldo positivo. Os peruanos 
estão na lanterna das Eliminatórias, mas 
vislumbram uma reação para irem a seu 
segundo Mundial seguido.

Colômbia e Peru disputam terceiro lugar

Após três empa-
tes seguidos, o Co-
rinthians, enfim, vol-

tou a vencer no Campeonato 
Brasileiro ao bater a Chape-
coense por 1 a 0, nesta quin-
ta-feira (8), na Arena Condá, 
em Chapecó. O resultado leva 
a equipe agora à décima po-
sição, com 14 pontos. O time 
catarinense estacionou nos 
quatro pontos, na 19ª e penúl-
tima colocação da tabela.

Sob o comando do técnico 
Sylvinho, o Corinthians é uma 
equipe sem brilho, mas equili-
brada e consistente. Assim, já 
são seis rodadas de invencibi-
lidade - a última derrota foi no 
dia 16 do mês passado, diante 
do Red Bull Bragantino.

Justamente por causa des-
sa falta de brilho que o placar 
desta quinta-feira foi aperta-
do. A Chapecoense não ofe-
receu resistência ao Corin-

thians, que, se tivesse forçado 
mais o jogo, poderia ter mar-
cado dois ou três gols para 
vencer com tranquilidade.

O primeiro tempo foi todo 
do Corinthians, com mais de 
70% de posse de bola. Mas, 
assim como já vinha ocorrendo 
com a equipe nas últimas roda-
das, faltava força para superar a 
linha defensiva do adversário. 
Contra um adversário frágil, 
preocupado apenas em se de-
fender, o Corinthians foi prag-
mático e pouco se arriscou.

No segundo tempo, a Cha-
pecoense voltou um pouco me-
lhor, com a marcação mais alta. 
Em um vacilo de Fábio Santos 
aos cinco minutos, coube ao 
goleiro Cássio salvar o Corin-
thians de ser surpreendido.

Mas esse lance foi exceção. 
O domínio das ações ofensivas 
continuou com o Corinthians, 
que chegou ao gol aos 14 mi-

nutos em um lance típico de 
centroavante. Após cruzamen-
to de Gustavo Mosquito, Ga-
briel não conseguiu dominar 
a bola, que sobrou para Jô. O 
atacante se livrou da marcação 
com um giro e bateu forte para 
o fundo da rede.

Mesmo afundada na zona 
do rebaixamento e precisan-
do da vitória para respirar um 
pouco mais aliviada, a Cha-
pecoense não mudou de pos-
tura após sofrer o gol. Neste 
cenário, o segundo gol do 
Corinthians quase saiu aos 
28 minutos. Após passe de 
Marquinhos na área, Gustavo 
Mosquito acabou parando no 
goleiro da Chapecoense.

Nos minutos finais, quem 
passou a ficar na defesa foi o 
Corinthians. A Chapecoen-
se passou a pressionar e Cás-
sio fez duas importantes defe-
sas para garantir o resultado.

VOLTOU A VENCER
Corinthians derrota Chapecoense e ganha 
novamente após três empates consecutivos

BRASILEIRÃO

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

JOÃO PAULO; MATHEUS RIBEIRO, IGNÁCIO, FELIPE SANTANA E EZEQUIEL 
(FOGUINHO); ALAN SANTOS (FERNANDINHO), ANDERSON LEITE, LIMA, 
BAXOLA (RAVANELLI, DEPOIS ANSELMO RAMON) E FABINHO (GEUVÂNIO); 
PEROTTI. TÉCNICO: JAIR VENTURA.

CÁSSIO; FAGNER, JOÃO VICTOR, GIL E FÁBIO SANTOS; CANTILLO 
(XAVIER), GABRIEL, VITINHO, MATEUS VITAL (MARQUINHOS) E MOSQUITO 
(ADSON); JÔ. TÉCNICO: SYLVINHO.

GOL: CORINTHIANS: JÔ - ÁRBITRO: RICARDO MARQUES RIBEIRO 
RENDA E PÚBLICO: JOGO SEM TORCIDA NO ESTÁDIO - LOCAL: ARENA CONDÁ

CHAPECOENSE   0 1   CORINTHIANSX
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A Câmara dos Deputados vai convocar o presidente da CBF, Rogério Caboclo, para prestar depoimento. Envolvido em denúncias de assédio a uma 
funcionária da entidade, ele foi afastado das suas funções na entidade. A ida do dirigente não tem data marcada. Os parlamentares Isnaldo Bulhões Júnior 
(MDB-AL), Celina Leão (PP-DF) e Tereza Nelma (PSDB-AL) assinaram o pedido que visa pedir esclarecimentos aos fatos que foram relatados na sede 
da Confederação Brasileira de Futebol. A denúncia de assédio causou uma grave crise na entidade com ecos inclusive no futebol da Seleção Brasileira. 
Caboclo foi removido temporariamente do cargo no início de junho. A diretoria da CBF prorrogou o afastamento de Caboclo da presidência por até 60 dias.

Depoimento de Rogério Caboclo por caso de assédio sexual na CBF é aprovado na Câmara

Reprodução

Sem Luan Peres, Kaiky vibra com nova oportunidade
Com o afasta-

mento de Luan Pe-
res para negociar 

sua transferência ao Olym-
pique de Marselha, da Fran-
ça, o jovem Kaiky ganhou 
nova chance no Santos. O 
defensor foi titular nas últi-
mas duas partidas diante de 
América-MG e Athletico e 
vai continuar na equipe no 
clássico contra o Palmeiras, 
sábado, pela 11ª rodada do 

Campeonato Brasileiro.
O seu objetivo é substi-

tuir à altura Luan Peres, um 
dos atletas mais importantes 
do elenco, e ganhar a con-
fiança de Fernando Diniz. 
A missão não intimida o jo-
vem zagueiro, que foi pro-
movido ao time profissional 
aos 17 anos, em fevereiro 
deste ano, para assumir um 
lugar na zaga após a venda 
de Lucas Veríssimo e vinha 

dando conta do recado.
“Substituir o Veríssimo 

no começo da temporada 
e agora o Luan é uma res-
ponsabilidade muito gran-
de, mas é boa ao mesmo 
tempo”, resumiu Kaiky. “E 
estar no Santos é isso, ter 
novos desafios a cada dia. 
Agora estou buscando abra-
çar a oportunidade para ter 
um melhor rendimento. Mas 
temos grandes zagueiros 

no elenco, Luizão, Danilo, 
Robson e Alex. Qualquer 
um que entrar vai dar conta 
do recado”, completou.

O Santos terá o retorno 
de Fernando Diniz para o 
clássico no Allianz Parque. 
O treinador estará à beira do 
gramado após cumprir sus-
pensão pelo terceiro cartão 
amarelo diante do Athletico. 
Embora o comandante santis-
ta tenha deixado Kaiky entre 

os reservas assim que assu-
miu o comando técnico, o jo-
vem enalteceu o treinador.

“Admiro demais o Diniz 
como treinador e como pes-
soa. É um cara sensacional. 
Mesmo quando eu fui para o 
banco, todo dia após o trei-
no o professor sempre vinha 
conversar comigo, me dar di-
cas sobre como eu devo me 
comportar na posição”, disse 
sobre o exigente técnico.

Gabriel Sara volta e Miranda fica fora de treinamento
No embalo de 

sua primeira vitó-
ria no Campeonato 
Brasileiro, o São 

Paulo contou com uma boa 
notícia no treino desta quin-
ta-feira (8). O meia Gabriel 
Sara retomou as atividades 
no gramado e treinou nor-
malmente com os compa-
nheiros no CT da Barra Fun-
da. Assim, poderá reforçar 
o time contra o Bahia, neste 
sábado (10).

Sara foi desfalque nos úl-

timos quatro jogos da equipe 
do Morumbi por conta de um 
trauma sofrido no pé esquer-
do durante o empate por 2 a 
2 com o Cuiabá, no dia 23 
de junho. Havia até suspeita 
de fratura, que acabou sendo 
descartada logo em seguida. 
Mesmo assim, ele precisou 
ficar afastado para se recu-
perar do problema físico.

Totalmente reabilitado, 
ele voltou a treinar com 
os demais jogadores nesta 
quinta. A atividade contou 

com os reservas e aqueles 
que não começaram jogan-
do diante do Internacional, 
na noite de quarta, no Bei-
ra-Rio, pela 10ª rodada do 
Brasileirão. O São Paulo 
venceu por 2 a 0 e respirou 
aliviado na competição.

Por outro lado, o técnico 
Hernán Crespo tem chan-
ces remotas de contar nova-
mente com Miranda para o 
fim de semana. O zagueiro 
fez apenas tratamento nes-
ta quinta, ainda com dores 

musculares na panturrilha 
esquerda. Portanto, é baixa 
quase certa para o confronto 
de sábado, no Morumbi.

Outros desfalques prati-
camente certos para o fim 
de semana são o volante 
William e o atacante Lucia-
no. Nesta quinta, eles avan-
çaram no processo de recu-
peração física com atividade 
no campo. No entanto, ain-
da não estão 100%. William 
se reabilita de um trauma 
no joelho direito, enquanto 

o atacante se recupera de 
um estiramento no músculo 
posterior da coxa esquerda.

O zagueiro Bruno Alves e 
o meia-atacante Rigoni tam-
bém preocupam. O segundo 
foi o principal jogador do 
São Paulo no Beira-Rio, com 
um gol. No entanto, precisou 
deixar o gramado no interva-
lo por conta de dores muscu-
lares na coxa. Ele fez exames 
nesta quinta, mas os resulta-
dos só serão conhecidos nes-
ta sexta-feira (9).

O pleno do Su-
perior Tribunal de 
Justiça Desportiva 

(STJD) julgou, nesta quin-
ta-feira (8), o recurso do 
Palmeiras e da procurado-
ria em relação à decisão que 
havia punido o técnico Abel 
Ferreira com uma partida de 
suspensão. O tribunal decidiu 
aumentar a pena para dois jo-
gos. A decisão foi proferida 
em última instância. Portanto, 
não cabem mais recursos. O 
treinador não dirige a equipe 
nos próximos dois jogos do 
Campeonato Brasileiro, con-
tra Santos e Atlético-GO.

Abel foi denunciado no ar-
tigo 258 do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva, cuja 
pena prevista é de uma a seis 
partidas de suspensão, por 
“reclamação desrespeitosa” à 
arbitragem na partida contra 

o Flamengo, dia 11 de abril, 
em Brasília, pela Supercopa 
do Brasil. Em maio, a Quin-
ta Comissão Disciplinar ha-
via decidido pela punição 
mínima por unanimidade na 
votação. Nesta quinta, po-
rém, o técnico teve sua pu-
nição ampliada.

Na final que reuniu o 
campeão do Campeona-
to Brasileiro e da Copa do 
Brasil, o Palmeiras teve o 
técnico expulso pelo árbi-
tro Leandro Vuaden por re-
clamação. Ele não chegou a 
cumprir o jogo de suspensão 
porque o Palmeiras obteve 
efeito suspensivo no STJD 
no fim de maio.

Os advogados do Palmei-
ras recorreram na tentativa 
de absolver Abel ou reduzir 
a pena para advertência e a 
procuradoria pediu a reforma 

GANCHO AMPLIADO
Abel Ferreira tem pena 
aumentada no STJD e pega 
dois jogos de suspensão

BRASILEIRÃO

Técnico do Palmeiras foi punido por “reclamação desrespeitosa” à arbitragem

Cesar Greco/Ag. Palmeiras

da decisão para que a sanção 
fosse aumentada. O procura-
dor-geral da Justiça Despor-
tiva, Ronaldo Piacente, sus-
tentou o pedido de aumento 
do gancho do treinador para, 
no mínimo, duas partidas e 
criticou o comportamento do 
comandante palmeirense.

“Em relação aos fatos e 
ao processo, quando ele diz 
o que o árbitro era tenden-
cioso ele quis dizer que o ár-
bitro era parcial, unilateral e 
está beneficiando um time 
em detrimento de outro”, 
argumentou. “Outro ponto 
que se precisa destacar: o 

Abel Ferreira tem duas ex-
pulsões e seis amarelos em 
apenas cinco meses. Temos 
matérias jornalísticas junta-
das sobre falas do treinador 
nessa partida. Ele precisa 
melhorar seu comportamen-
to inadequado”, acrescentou 
o procurador.
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Com o objetivo de formar um supertime e conquistar a Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain anunciou, nesta quinta-feira (8), 
a contratação de Sergio Ramos, ex-Real Madrid. O zagueiro, de 35 anos, assinou contrato até 30 de junho de 2023 e vai se juntar a 
Donnarumma, Wijnaldum e Hakimi, os novos reforços do time francês. Titular da seleção espanhola em 180 partidas, campeão mundial em 
2010 e da Eurocopa em 2008 e 2012, Sergio Ramos vestiu a camisa do Real Madrid nas últimas 16 temporadas e ajudou o time a conquistar 
22 títulos, com destaque para quatro taças da Liga dos Campeões. Sergio Ramos deverá formar dupla de zaga com o brasileiro Marquinhos.

Mercado: PSG anuncia contratação do zagueiro Sergio Ramos por duas temporadas

RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

10ª RODADA 

6/7 - TERÇA

SANTOS 2 X 1 ATHLETICO

7/7 - QUARTA

FORTALEZA 4 X 0 AMÉRICA-MG

BAHIA 1 X 0 JUVENTUDE

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 CUIABÁ

PALMEIRAS 2 X 0 GRÊMIO

ATLETICO-MG 2 X 1 FLAMENGO

ATLÉTICO-GO 1 X 1 SPORT

INTERNACIONAL 0 X 2 SÃO PAULO

FLUMINENSE 0 X 0 CEARÁ

8/7 - QUINTA

CHAPECOENSE 0 X 1 CORINTHIANS

11ª RODADA 

10/7 - SÁBADO

16H30 PALMEIRAS X SANTOS

16H30 GRÊMIO X INTERNACIONAL

17H ATLHETICO X RB BRAGANTINO

19H SÃO PAULO X BAHIA

19H AMÉRICA-MG X ATLÉTICO-MG

19H SPORT X FLUMINENSE

11/7 - DOMINGO

11H JUVENTUDE X ATLÉTICO-GO

18H15 FLAMENGO X CHAPECOENSE

18H15 CUIABÁ X CEARÁ

20H30 FORTALEZA X CORINTHIANS

CLASSIFICAÇÃO P J V E D

SÉRIE A 2021 SÉRIE B 2021
CLASSIFICAÇÃO P J V E D

1º NÁUTICO 21 9 6 3 0
2º CORITIBA 20 9 6 2 1
3º SAMPAIO CORRÊA 18 9 5 3 1
4º CRB 17 10 5 2 3
5º GOIÁS 16 9 4 4 1
6º VASCO 13 9 4 1 4
7º BRUSQUE 13 8 4 1 3
8º GUARANI 13 9 3 4 2
9º VILA NOVA-GO 13 10 3 4 3
10º BOTAFOGO 12 9 3 3 3
11º AVAÍ 12 9 3 3 3
12º OPERÁRIO 12 9 3 3 3
13º CRUZEIRO 10 10 2 4 4
14º CSA 8 8 2 2 4
15º CONFIANÇA 8 9 2 2 5
16º PONTE PRETA 8 10 1 5 4
17º VITÓRIA 7 9 1 4 4
18º BRASIL 7 9 1 4 4
19º LONDRINA 7 9 1 4 4
20º REMO 7 9 1 4 4

1º A 4º PROMOVIDOS À SÉRIE A
17º A 20º REBAIXADOS À SÉRIE C

Brasileiro

1º PALMEIRAS 22 10 7 1 2

2º RB BRAGANTINO 22 10 6 4 0

3º ATHLETICO 19 9 6 1 2

4º ATLÉTICO-MG 19 10 6 1 3

5º FORTALEZA 18 10 5 3 2

6º BAHIA 17 10 5 2 3

7º SANTOS 15 10 4 3 3

8º ATLÉTICO-GO 14 9 4 2 3

9º CEARÁ 14 10 3 5 2

10º CORINTHIANS 14 10 3 5 2

11º FLUMINENSE 14 10 3 5 2

12º FLAMENGO 12 8 4 0 4

13º JUVENTUDE 12 10 3 3 4

14º INTERNACIONAL 10 10 2 4 4

15º AMÉRICA-MG 9 10 2 3 5

16º SÃO PAULO 8 10 1 5 4

17º SPORT 7 10 1 4 5

18º CUIABÁ 5 8 0 5 3

19º CHAPECOENSE 4 10 0 4 6

20º GRÊMIO 2 8 0 2 6

1º A 6º CLASSIFICADOS À LIBERTADORES

17º A 20º REBAIXADOS À SÉRIE B

10ª RODADA
6/7 - TERÇA
PONTE PRETA 0 X 0 AVAÍ
CRUZEIRO 0 X 0 CORITIBA
CRB 2 X 1 BOTAFOGO
8/7 - QUINTA
REMO 0 X 1 VILA NOVA-GO
9/7 - SEXTA
19H LONDRINA X GUARANI
19H VASCO X SAMPAIO CORRÊA
21H30 GOIÁS X NÁUTICO
10/7 - SÁBADO
11H OPERÁRIO X BRASIL
19H CONFIANÇA X VITÓRIA
11/7 - DOMINGO
20H30 BRUSQUE X CSA

QUARTAS DE FINAL
2/7 – SEXTA

PERU 3 (4) X (3) 3 PARAGUAI

BRASIL 1 X 0 CHILE

3/7 – SÁBADO

URUGUAI 0 (2) X (4) 0 COLÔMBIA

ARGENTINA 3 X 0 EQUADOR

SEMIFINAIS
5/7 – SEGUNDA

JOGO 1
PERU 0 X 1 BRASIL

6/7 – TERÇA

 JOGO 2
COLÔMBIA 1 (2) X (3) 1 ARGENTINA 

DISPUTA 3º LUGAR
9/7 – SEXTA

21H PERU X COLÔMBIA

FINAL
10/7 – SÁBADO

21H BRASIL X ARGENTINA

CLASSIFICAÇÃO P J V E D

CLASSIFICAÇÃO P J V E D

1 ARGENTINA  10 4 3 1 0

2ºURUGUAI  7 4 2 1 1

3º PARAGUAI  6 4 2 0 2

4º CHILE  5 4 1 2 1

5º BOLÍVIA  0 4 0 0 4

1º BRASIL  10 4 3 1 0

2ºPERU  7 4 2 1 1

3º COLÔMBIA  4 4 1 1 2

4º EQUADOR  3 4 0 3 1

5º VENEZUELA  2 4 0 2 2

Copa América 2021

O governo do Ja-

pão anunciou que Tó-

quio não receberá tor-

cedores durante os eventos dos 

Jogos Olímpicos. A decisão, 

entretanto, não é válida para 

outras províncias japonesas, 

que também receberão algumas 

competições das Olimpíadas. 

Neste caso, cada sede irá deci-

dir se terá espectadores ou não. 

A decisão ocorre devido ao au-

mento no número de casos de 

Covid-19, especialmente pela 

nova variante Delta (indiana). 

A reunião teve a presença de 

membros do Comitê Olímpico 

Internacional (COI) e do Comi-

tê Organizador dos Jogos.

O anúncio foi feito na 

manhã desta quinta-feira 

(8) por Tamayo Marukawa, 

ministra responsável pela 

organização do evento. A 

medida ocorre horas após a 

decisão do governo japonês 

de adotar o estado de emer-

gência na capital do país du-

rante toda a competição.

As Olimpíadas ocorrerão 

de 23 de julho a 8 de agosto, e 

o estado de emergência estará 

em vigor até o dia 22 do pró-

ximo mês. Os japoneses estão 

preocupados com o avanço da 

doença e lentidão da vacina-

ção no país. Atletas já come-

çaram a chegar ao Japão, in-

cluindo brasileiros.

Nos últimos dias, Tóquio 

registrou um aumento do nú-

mero de infectados pelo novo 

coronavírus, o que levou o pri-

meiro-ministro Yoshihide Suga 

a tomar a decisão pelo estado 

de emergência. Porém, segundo 

ele, as medidas poderão ser re-

vistas e, eventualmente, flexibi-

lizadas caso o sistema de saúde 

japonês apresente melhorias e 

caso a vacinação em massa da 

população japonesa apresente 

resultados promissores.

Entretanto, para evitar que 

novos casos surjam, foi toma-

da a decisão de vetar a pre-

SEM TORCIDA
Primeiro-ministro declara 
estado de emergência em 
Tóquio e COI barra público

OLIMPÍADAS

Tamayo Marukawa, ministra responsável pela organização dos Jogos, 
anunciou decisão de vetar público por causa da pandemia de coronavírus

Behrouz Mehri/Reuters

sença de público nas arenas. 

Apenas delegações e pessoal 

credenciado está autorizado.

Antes mesmo da decisão 

oficial tomada por Suga, Ya-

sutoshi Nishimura, ministro 

japonês encarregado de tratar 

de assuntos da Covid-19 no 

país, já havia afirmado que 

os números de novos casos 

da doença iriam aumentar em 

Tóquio. “Com o aumento da 

movimentação de pessoas, 

a variante Delta, mais infec-

ciosa, representa agora cerca 

de 30% dos casos. Espera-se 

que esse número continue a 

aumentar”, explicou.

A cerimônia de abertura 

das Olimpíadas está marca-

da para o dia 23 deste mês. 

Porém, eventos esportivos já 

começarão a ser realizados 

antes desta data, como é de 

costume. A Seleção Brasileira 

feminina, por exemplo, entra 

em campo dia 21 diante da 

China, em duelo válido pelo 

Grupo F do futebol femini-

no. A modalidade de beisebol 

também terá partidas realiza-

das antes da tradicional ceri-

mônia de abertura.

Inglaterra pode 
ter feriado 
se for campeã

Após 55 anos da 

última final em sua 

história na Copa do 

Mundo de 1966, a Inglaterra 

voltará a jogar uma decisão neste 

domingo (11), quando disputa a 

final da Eurocopa contra a Itália.

Em êxtase desde a vitória 

nas semifinais, os torcedores 

abriram uma petição online 

pedindo feriado na Inglaterra 

na segunda-feira (12) caso a 

equipe conquiste o título iné-

dito. Em entrevista coletiva, 

o primeiro-ministro do Reino 

Unido, Boris Johnson, não des-

cartou a possibilidade. “Acho 

que isso provocaria o destino, 

vamos ver o que acontece”.

Vale ressaltar que qualquer 

petição que atinja a marca de 

100 mil assinaturas é considera-

da um assunto de debate no Par-

lamento britânico. Por enquanto, 

a que se refere ao feriado já tem 

mais de 239 mil assinaturas. 

Eurocopa
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O zagueiro Ricardo Graça, do Vasco, foi convocado para a disputa dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio. O técnico André Jardine chamou o jogador, nesta quinta-feira (8), para substituir 
Gabriel Magalhães. O defensor do Arsenal foi cortado na última terça-feira (6) em razão de 
uma lesão no joelho. Graça participou da campanha do Brasil no Torneio Pré-Olímpico, na 
Colômbia, em 2020, quando a Seleção garantiu a vaga para defender o ouro em Tóquio.

Zagueiro Ricardo Graça é convocado para Seleção olímpica

          Estamos na área 

Estreia é sempre complicado...  A gente fica nervoso, ansioso... O 
bauruense Donizete, ex jogador de futebol (campeão da Libertadores) 
fala que na sua estreia pelo Flu no Maraca teve mais do que dor de 
barriga... Então acho que é normal a “tensão” de hoje. Venha com 
a gente, leia a coluna (dê um desconto, pois é começo) e fique por 
dentro, pois o Du Mauad Sports vai trazer pra você uma resenha 
com muita informação e opinião sobre todos os esportes.

Vamos com tudo, vamos com todos!

  Imperdível 

Final dos sonhos na Copa América!
Brasil x Argentina. Messi versus Neymar. O melhor do mundo 

tentando finalmente conquistar o seu 1º título com a camisa da 
seleção Argentina. O “adulto Ney” tentando ganhar sua 1ª Copa 
América jogando (estava contundido em 2019). Sábado, 21h, com 
transmissão do SBT e da ESPN. Eu vou de ESPN porque a narração 
do Paulo Andrade é muito melhor do que a do cara que fala: “ele é 
danadinho...” (aí não dá!) Jogo imperdível!

 Minha teoria 

Parece outro esporte...
Se você assiste a um jogo da Eurocopa e depois encara 

uma partida da Copa América, a impressão é que são dois 
esportes diferentes. A intensidade, a velocidade, a técnica e 
o desejo do gol são muito mais fortes na Europa. Não deveria 
ser assim, pois os grandes jogadores das seleções da Copa 
América na sua maioria, jogam na Europa. Muitos fatores 
podem explicar essa situação, mas eu tenho a minha  teoria: 
a presença da torcida no estádio faz muita diferença!

 NBA Finals 

 Chegou ao momento máximo da temporada da NBA.  Final 
reunindo o campeão da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks e o 
representante do Oeste, o Phoenix Suns. 

O Suns um pouco mais descansado vai encarar os Bucks em 
uma final que promete ser emocionante (em melhor de 7 partidas).

Detalhe interessante: nenhum jogador das duas equipes já foi 
campeão da NBA! Agora é Giannis Antetokoumpo e Khris Middleton 
de um lado, encarando Devin Brooker, Deandre Ayton e o fenômeno 
Chris Paul em sua primeira final.

 O mundo comentou 

Tênis - Wimbledon: Infelizmente o Rei Roger Federer foi 
eliminado nas quartas do torneio mais antigo (desde 1877) do 
tênis. O polonês Hubert Hurkacz venceu Federer por 3 sets a 0 
com direito a um pneu (6/0) no ultimo set! Mas se tem um ídolo 
perto de se aposentar, tem gente nova chegando!

Emma Raducanu, a britânica 
de 18 anos fez história ao ser a 1ª 
jogadora do Reino Unido a chegar às 
oitavas de final do torneio.

E olha que o All England Club não 
queria dar o wild card pra ela poder 
jogar na grama sagrada...

Na minha opinião, tem uma nova 
estrela do tênis chegando!

 Dá-lhe, Norusca! 

O Noroeste confirmou presença na Copa Paulista que começa 
em setembro. O problema no momento são os salários atrasados...

 Enquanto tem bambu tem flecha 

O São Paulo venceu bem o Inter e deu uma boa subida na 
tabela. Já o Grêmio tem que tomar muito cuidado...

Com uma campanha muito ruim nesse início de Brasileirão, 
apenas dois pontos em oito jogos, começa a ficar complicado.

Já trouxeram de volta o Felipão! Sinal de alerta bem aceso pro 
Tricolor Gaúcho. Mas como lembra o EV : “enquanto tem bambu...
tem flecha”

Dá uma força pra gente... Assista ao Du Mauad Sports no Youtube !

Contato : @dumauadsports (Instagram) dumauadesportes@gmail.com

B ARGENTINA

Programação fornecida pelas
emissoras e sujeita a alterações 

9h - SporTV 3
Tênis: Wimbledon
Matteo Berrettini x Hubert Hurkacz
9h45 - ESPN
Ciclismo: Volta da França
15h - SporTV 2

Atletismo: Diamond League
19h - SporTV
Série B: Londrina x Guarani
20h - ESPN 2
MLB - Toronto Blue Jays x 
Tampa Bay Rays

21h - ESPN Brasil
Copa América: Peru x Colômbia
21h30 - SporTV
Série B: Goiás x Náutico

NA TV

A atleta da Asso-

ciação Bauruense de 

Desportes Aquáticos 

(ABDA) Ana Cecília Correia 

de Oliveira, convocada pela 

Confederação Brasileira de 

Atletismo (CBAt), compõe a 

Seleção Brasileira que dispu-

tará o Campeonato Sul-Ame-

ricano de Atletismo Sub-20, 

em Lima, no Peru, nesta sex-

ta-feira (9) e sábado (10).

Ana Cecília irá disputar as 

provas dos 100 metros, 200 

metros e revezamento 4�x 100 

metros. No último Campeona-

to Brasileiro Sub-20, a atleta 

conquistou medalha de ouro 

nos 100 metros e medalha de 

prata nos 200 metros.

“Foi um ano difícil por 

conta da pandemia, mas estou 

muito feliz de estar tendo essa 

experiência de representar o 

Brasil na Seleção. Nos trei-

nos na concentração em São 

Paulo, já foi uma experiência 

muito grande. Estou indo pen-

sando grande, em melhorar 

as marcas e talvez conquistar 

NO SUL-AMERICANO
Ana Cecília Correia de Oliveira disputa 
competição continental sub-20, em Lima

ATLETISMO

Ana Cecília de Oliveira disputará 100m, 
200m e revezamento 4x100m

ABDA/Divulgação

índice para o Mundial. Eu e 

meu treinador nos preparamos 

muito para isso”, contou Ana 

Cecília, momentos antes de 

embarcar para o Peru.

“Nosso ano até aqui foi mui-

to bom, com ótimos resultados 

e sem nenhum problema com 

lesão. Agora, no Sul-America-

no, ela está motivada e prepara-

da para representar o Brasil. Só 

nos resta torcer e mandar ener-

gias positivas para ela daqui”, 

completa Maurício Birelo, téc-

nico da atleta, pela assessoria de 

imprensa da ABDA.

Favorita, Barty encara Pliskova 
na decisão de Wimbledon

O 
torneio de Wimbledon terá 

uma nova campeã neste 

sábado (10). A decisão 

será entre a australiana Ashleigh 

Barty e a tcheca Karolina Plis-

kova, que venceram suas semi-

finais, nesta quinta-feira (8), e 

confirmaram o confronto inédito 

na grande final. Foi a primeira 

vez que as duas avançaram para 

a decisão na grama de Londres.

Número 1 do mundo, 

Barty entra como favorita. E 

não apenas pela liderança do 

ranking. Dotada de muitos re-

cursos, a australiana tem estilo 

de jogo que se adapta melhor 

à grama. E isso ficou claro na 

vitória sobre a alemã Angeli-

que Kerber, nesta quinta, por 

2 sets a 0, com parciais de 6/3 

e 7/6 (7/3), em 1h29min de 

jogo. Campeã em 2018, Ker-

ber era a única vencedora do 

torneio ainda viva na chave.

No sábado, a tenista de 25 

anos disputará sua segunda fi-

nal de Grand Slam. Na primei-

ra, em 2019, foi campeã em 

Roland Garros. Pliskova tam-

bém jogará a segunda decisão 

neste nível. A primeira ocor-

reu em 2016, no US Open, 

mas ela ficou com o vice-cam-

peonato. Na ocasião, foi bati-

da justamente por Kerber.

Nesta quinta, a tcheca des-

bancou a belarussa Aryna Sa-

balenka, quarta colocada no 

ranking e cabeça de chave 2 do 

torneio, por 5/7, 6/4 e 6/4, em 

1h53min. Aos 29 anos, a nú-

mero 13 do mundo já liderou 

o ranking da WTA por oito se-

manas em 2017 e agora busca 

seu 17º título em sua trajetória.

Pliskova já enfrentou Barty 

sete vezes e a australiana lide-

ra o histórico de confrontos, 

com cinco vitórias contra ape-

nas duas da rival.

Tênis
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Regional Em Agudos, nesta sexta (9), feriado estadual da Revolução 
Constitucionalista, o Centro de Referência para Síndromes 
Respiratórias (Centro Covid), funcionará das 7h às 12h para 
atender pacientes positivados ou suspeitos de coronavírus.

Covid em Agudos

Jaú fará ato para relembrar a Revolução de 1932

J
aú - A Prefeitura de Jaú 

(47 quilômetros de Bau-

ru), por meio da Secre-

taria de Cultura e Turismo, 

Movimento de São 
Paulo está entre os 
mais importantes da 
história do Brasil

realiza nesta sexta-feira (9), 

às 9h, na Praça da Repúbli-

ca (Jardim de Baixo), uma 

solenidade em homenagem à 

Revolução Constitucionalista 

de 1932. O local abriga um 

monumento em alusão à data. 

Além de membros do Exe-

cutivo, devem acompanhar a 

cerimônia integrantes da Po-

lícia Militar (PM), do Tiro de 

Guerra e da Sociedade Vete-

ranos de 32-MMDC.

A Revolução foi um dos 

fatos mais importantes da his-

tória do Brasil. Na noite de 9 

de julho de 1932, a população 

do Estado de São Paulo (e 

outras regiões que apoiavam 

o movimento) armou-se para 

derrubar o autoritarismo do 

governo provisório de Getú-

Jardim de Baixo abriga 
monumento em homenagem 

à Revolução de 1932

Prefeitura de Jaú

Cidades seguirão Plano São Paulo
Estabelecimentos podem funcionar até as 23h, com 60% de ocupação; Agudos seguirá horário, mas com limite de 40% 

Em São Manuel, lojas do comércio central estão 
autorizadas a funcionar nesta sexta-feira

Prefeitura de São Manuel

A
lgumas prefeituras já pu-

blicaram decretos com 

as novas regras para as 

atividades econômicas anun-

ciadas nesta quarta-feira (7) 

pelo Governo do Estado dentro 

do Plano São Paulo. O horário 

de funcionamento dos estabe-

lecimentos não essenciais foi 

ampliado das 21h para as 23h, 

com a capacidade máxima de 

ocupação limitada a 60%. Em 

Agudos, a prefeitura decidiu 

restringir o atendimento presen-

cial a 40% da capacidade total 

dos imóveis.

A flexibilização ocorreu, se-

gundo o governo paulista, em 

razão do avanço na vacinação 

contra a Covid-19 e da melho-

ra nos índices de novos casos, 

mortes e internações pela doen-

ça em todas as regiões do esta-

do. As novas regras são válidas 

até o dia 31 de julho e devem 

ser seguidas pelo comércio em 

geral, restaurantes e similares, 

salões de beleza, barbearias, 

academias, clubes e espaços 

culturais, como os cinemas, tea-

tros e museus.

Em São Manuel (69 quilô-

metros de Bauru), o decreto do 

Estado será seguido na íntegra. 

O Executivo informou também 

que retomará o atendimento 

presencial em suas repartições. 

Nesta sexta-feira (9), feriado da 

Revolução Constitucionalista 

de 1932, de acordo com a Di-

retoria Municipal de Indústria 

e Comércio, as lojas poderão 

abrir, seguindo todos os pro-

tocolos sanitários para evitar a 

disseminação da Covid-19.

Em Pederneiras (26 quilô-

metros de Bauru), o novo de-

creto estabelece o horário má-

LILIAN GRASIELA

ximo de funcionamento até as 

23h, com limite de 60% da ocu-

pação, para todos os estabele-

cimentos essenciais, comércio, 

serviços, bares, restaurantes, 

lanchonetes, salões de bele-

za, academias, clubes, igrejas 

e templos religiosos. Parques 

municipais podem abrir das 6h 

às 18h, com presença limitada a 

30%. A prática de esportes cole-

tivos segue proibida.

A Prefeitura de Garça (70 

quilômetros de Bauru) também 

seguiu o decreto estadual na 

íntegra. Na cidade, quem des-

cumprir as medidas fica sujeito à 

multa e responsabilização crimi-

nal. As regras do Estado, tanto 

em relação a horário quanto em 

relação à limite de público, tam-

bém serão seguidas em Jaú (47 

quilômetros de Bauru), que per-

mitiu ainda o funcionamento das 

quadras e campos, sem a presen-

ça de público, das 6h às 23h.

AGUDOS

Em Agudos (13 quilôme-

tros de Bauru), decreto muni-

cipal também autoriza estabe-

lecimentos a funcionarem até 

as 23h. Porém, o atendimento 

ao público deverá respeitar o 

limite de 40% da capacidade. 

A partir das 23h, locais como 

supermercados, restaurantes, 

pizzarias e lanchonetes podem 

vender por delivery. O drive 

thru está proibido, assim como 

o uso de bebida alcoólica nas 

ruas, shows ao vivo e locação 

de chácaras e de buffets.

Prefeitura cancela tradicional 
Feira do Bordado de Ibitinga

I
bitinga - A edição deste 

ano da Feira do Bordado 

de Ibitinga (90 quilôme-

tros de Bauru), que atrai mi-

lhares de pessoas todos os 

anos e é considerada o mais 

tradicional evento de exposi-

ção para cama, mesa e banho 

do Brasil, foi cancelada pela 

prefeitura em razão da pande-

É o segundo ano que 
o evento é suspenso 
em função da 
pandemia de Covid

mia da Covid-19.

Instalada em uma área 

de aproximadamente 14 mil 

metros quadrados, a Feira do 

Bordado de Ibitinga apresen-

ta, durante 11 dias seguidos, 

aquilo que há de melhor na 

indústria têxtil da cidade. A 

estrutura também conta com 

praça de alimentação, parque 

de diversões e shows.

“A FEBI é uma das maio-

res e mais importantes fei-

ras varejistas de enxovais e 

bordados do Brasil”, afirma 

Eduardo Seino, secretário de 

Turismo, Comércio e Indús-

tria. “Mas, infelizmente, o 

momento de pandemia que 

vivemos ainda é de cautela e 

de cuidados sanitários, não ha-

vendo possibilidades de se ter 

um evento desse porte agora”.

O diretor municipal de 

Turismo, Moacir Favero, res-

salta que o comércio de Ibi-

tinga continua aberto para os 

turistas durante todo o ano. 

“Temos, ainda, a nossa Feira 

do Artesanato, composta por 

artesãos do ramo têxtil que 

expõem seus produtos todos 

os sábados pela manhã, em 

Ibitinga”, diz.

S. Manuel vacina 
no feriado pessoas 
de 33 e 34 anos

S
ão Manuel - Nesta sexta 

(9), feriado da Revolu-

ção de 1932, das 8h às 

13h, no Poliesportivo, com en-

trega de 250 senhas, São Ma-

nuel irá vacinar contra a Covid 

pessoas de 33 e 34 anos. 

Em Marília, neste feriado e 

no sábado (10), maiores de 32 

anos serão imunizados das 8h 

às 17h, no ginásio da Unimar e 

também na Faip (Zona Norte).

Em Pederneiras, quatro pes-

soas em situação de rua foram 

vacinadas contra a Covid-19, 

nesta quarta-feira (7), com a va-

cina de Janssen, de dose única.

Vida Nova 
Botucatu será 
entregue nesta 6ª

B
otucatu - A Prefeitura 

de Botucatu e Pacaem-

bu Construtora entre-

gam nesta sexta (9), às 9h30, 

na avenida Rubião Júnior, por 

drive thru, as chaves das 742 

moradias do Residencial Vida 

Nova Botucatu, que conta 

com infraestrutura completa.

Os imóveis têm 45,47 m² 

de área construída, com dois 

dormitórios, sala, cozinha, ba-

nheiro, área de serviço cober-

ta, laje e piso cerâmico em to-

dos os ambientes. Os terrenos 

têm a partir de 200 m², o que 

possibilita futuras ampliações.

lio Vargas. Após quatro meses 

de confronto com as tropas de 

Vargas, os paulistas e seus alia-

dos foram derrotados. Porém, 

o esforço deles não foi em vão 

e, em 1934, o Brasil ganhou 

uma nova Constituição.
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Ex-prefeito tem bens bloqueados por 
doar máscaras de papel na pandemia
Ex-chefe do Executivo de Torrinha também está sendo acionado por suposta promoção pessoal com uso de verba pública

Segundo o MP, máscaras confeccionadas em papel sulfite 
foram distribuídas de casa em casa

Câmara de Torrinha

T
orrinha - No âmbito de 
duas ações civis públicas 
por improbidade admi-

nistrativa ajuizadas pelo pro-
motor de Justiça Cassio Sarto-
ri em casos ligados a medidas 
de combate à pandemia, o ex-
-prefeito de Torrinha (90 qui-
lômetros de Bauru) Ronaldo 
Gasparelo (PV) e outras pes-
soas, que não tiveram os no-
mes informados, tiveram seus 
bens bloqueados no total de 
R$ 83.400,00. Uma das ações 
envolve a compra, sem lici-
tação, por R$ 74.100,00, de 
máscaras confeccionadas em 

papel sulfite, que foram dis-
tribuídas de casa em casa pelo 
então chefe do Executivo.

De acordo com o Minis-
tério Público (MP), os itens 
traziam o símbolo da prefei-
tura impresso. “Segundo as 
informações levantadas pela 
Promotoria junto às autorida-
des de saúde, o papel não é 
material adequado para más-
caras de proteção e seu uso 
não garante eficácia na prote-
ção. Os fatos renderam ainda 
a condenação do ex-prefeito e 
do então diretor de Saúde na 
esfera eleitoral pela prática de 
conduta proibida em ano de 
pleito”, revela o órgão.

LILIAN GRASIELA A outra ação civil diz respei-
to à aquisição, também sem lici-
tação, de quatro mil jornais, no 
formato tabloide, com informa-
ções sobre as medidas de com-
bate à Covid-19 adotadas em 
Torrinha. O material, compra-
do pelo valor de R$ 3.900,00, 
foi custeado com dinheiro pú-
blico e distribuído em toda a 
cidade. De acordo com o pro-
motor de Justiça que assina a 
ação, o folheto tinha como ob-
jetivo promover pessoalmente 
o então prefeito e não informar 
a população. Por meio de um 
advogado, o ex-prefeito infor-
mou que ainda não foi notifica-
do sobre as duas ações. 

Cerejeiras online: entidades ainda têm pratos por drive thru

G
arça - O Cerejeiras Fes-
tival, evento mais impor-
tante do calendário turís-

tico de Garça (70 quilômetros 
de Bauru), que será realizado 

LILIAN GRASIELA

As vendas ajudarão 
na manutenção 
das instituições 
assistenciais de Garça

neste ano em formato virtual, 
neste sábado (10), às 19h, com 
transmissão ao vivo de shows 
de artistas locais, também tem 
caráter beneficente. Entidades 
assistenciais da cidade estão 
comercializando pratos típicos 
das culinárias brasileira e japo-
nesa para a retirada por drive 
thru no dia e algumas ainda 
têm vales disponíveis.

Desta vez, o palco do even-
to não será o Lago J. K. Wil-
liams, conhecido por abrigar 

as famosas cerejeiras, mas 
o Teatro Municipal. A live 
pode ser acompanhada atra-
vés dos links facebook.com/
cerejeirasfestival e https://
www.youtube.com/channel/
UCKka24eZZVvHwAX4f-
FYnUqQ. Durante a transmis-
são, um QR Code ficará dispo-
nível no canto da tela para que 
as pessoas façam doações para 
o Fundo Social de Garça.

De acordo com a prefeitu-
ra, o Rotary Aliança e a AFAI 

estão vendendo porções de pan-
quecas doces e salgadas. O lar 
dos Velhos Frederico Ozanan 
ainda tem porções do “Puchero 
da Melhor Idade”. A Patrulha 
Juvenil está comercializando 
bolinhos de bacalhau e, a Hos-
fran, a chamada “Canjiquinha 
do Frei”. Todos os pratos cus-
tam R$ 20,00. As esfihas aber-
tas, o Yakisoba, o Tempurá e o 
Sushi já estão esgotados.

“Assim como a maioria dos 
setores, a pandemia deixa refle-

xos nas instituições assistenciais 
de Garça, pois a maioria depen-
de dos recursos provenientes 
da venda de produtos durante 
eventos. Essa também foi uma 
das razões que nos motivou a 
realizar o Cerejeiras online”, 
diz o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo de 
Garça, Bruno Henrique Serve-
rino. O Cerejeiras Festival on-
line é organizado pelo Conseb’s 
Lago, com patrocínio de empre-
sas e apoio da prefeitura.

Colisão traseira 
deixa 2 mortos 
em Itatinga 

I
tatinga - Um homem e 
uma mulher morreram no 
início da noite desta 

quinta-feira (8), por volta 
das 18h40, em uma colisão 
traseira ocorrida na altura 
do quilômetro 206 mais 700 
metros da rodovia Castello 
Branco (SP-280), no senti-
do Capital-Interior, próximo 
ao pedágio de Itatinga (120 
quilômetros de Bauru).

Segundo informações da 
Polícia Rodoviária, as ví-
timas estavam em um Fox 
com placas de São Paulo 
que, por razões a serem apu-
radas, bateu na traseira de 
um caminhão. O homem, 
condutor do carro, e a mu-
lher, passageira do banco da 
frente, morreram no local. 
As identidades não foram 
reveladas pela polícia. 

Macatuba: avenida 
Brasil será recapeada 

M
acatuba - Uma das 
obras mais espera-
das pelos moradores 

de Macatuba (46 quilôme-
tros de Bauru) está prestes a 
ser realizada. Na terça-feira 
(6), foi homologada contra-
tação da empresa que fará 
recapeamento asfáltico da 
Avenida Brasil, importante 
via que margeia a rodovia 
Osni Mateus (SP-261) e dá 
acesso ao bairro Macatuba 
VII. O investimento é de R$ 
139.225,60, valor provenien-
te dos cofres municipais.

Ao todo, serão cinco quar-

Importante via do 
município vem 
sofrendo há tempos 
com o desgaste

teirões beneficiados, entre as 
ruas Plínio Campos de Mello 
e Pedro Sbaraglini, o que re-
presenta quase 300 metros de 
recapeamento asfáltico e mais 
de 3.175 m² de pavimento.

“Essa foi uma das pri-
meiras demandas que repas-
samos à Sedurb (Secretaria 
de Infraestrutura, Desenvol-
vimento Urbano, Serviços e 
Zeladoria) em nosso mandato, 
pois sabíamos da urgência da 
obra”, diz o prefeito Anderson 
Ferreira (Podemos).

Segundo o contrato, a For-
tpav, empresa vencedora da 
licitação, tem até 30 dias para 
concluir os serviços. No en-
tanto, a expectativa é de que 
os trabalhos terminem em até 
sete dias após assinatura da 
ordem de serviço, o que deve 
ocorrer nos próximos dias.

Durante visita nesta quinta-feira (8) 
à Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru), 
o deputado federal Herculano Passos (MDB) 
confirmou indicação de emenda no valor de R$ 1,5 
milhão para a ampliação do Pronto-Socorro (PS). 
A principal mudança prevista é a separação entre 
os atendimentos de urgência e emergência e os 
ambulatoriais. A liberação do recurso deve ocorrer 
entre setembro e outubro. “O projeto de ampliação 
do Pronto-Socorro é um desejo antigo, mas que 
esbarrava na falta de custeio. Finalmente, vai sair 
do papel e ganhar forma”, declarou o provedor da 
Santa Casa, Alcides Bernardi Júnior.

Santa Casa de Jaú

Confirmada - 
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Ex-chefe do PNI defende vacinas
Francieli Fantinato, que deixou a coordenação do Programa Nacional de Imunização na véspera, relatou pressões à CPI 

Francieli Fantinato, ex-coordenadora da Saúde, convocada pela CPI, relata politização

Pedro França/Agência Senado

B
rasília - A Comissão Par-
lamentar de Inquérito da 
Pandemia (CPI) do Sena-

do ouviu, nesta quinta-feira (8), 
Francieli Fantinato, ex-coor-
denadora do Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI), do 
Ministério da Saúde. Servidora 
de carreira, ela é enfermeira 
e tecnologista da pasta desde 
2015. Amparada por decisão do 
ministro Luís Roberto Barroso, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), a depoente se negou a 
prestar compromisso de dizer a 
verdade aos parlamentares.

Em sua declaração inicial, 
ela ressaltou seu currículo aca-
dêmico, com especialização em 
eventos adversos pós-vacina. 
Segundo Francieli Fantinato, 
o programa brasileiro de vaci-
nação, o maior do mundo, teve 
dificuldade porque faltaram do-
ses suficientes de imunizantes 

para a execução rápida de uma 
campanha. “Trabalhei incansa-
velmente 24 horas por dia, sete 
dias por semana, para vacinar a 
população brasileira. Para um 
programa de vacinação ter su-
cesso é simples: é necessário 
ter vacinação e é necessário ter 
campanha publicitária efetiva. 
Infelizmente,  não tive nenhum 
dos dois”, ressaltou.

SAÍDA
À CPI, a depoente disse 

que o pedido dela para dei-
xar a coordenação do PNI foi 
motivado pela “politização do 
tema”. “Quando nós temos to-
das as evidências favoráveis, 
as evidências que mostram que 
a vacinação é um meio eficaz 
para que a gente possa contro-
lar a pandemia, qualquer indi-
víduo, qualquer pessoa que fale 
contrário à vacinação vai trazer 
dúvidas à população brasileira. 
Então, há necessidade de se ter 
a comunicação única, seja de 
qualquer cidadão, de qualquer 
escalão”, justificou.

PRESSÕES
Enquanto foi coordenadora 

do Programa Nacional de Imu-

nizações, cargo do qual teve a 
exoneração publicada nesta 
quarta-feira (7) no Diário Ofi-
cial da União, Francieli Fanti-
nato disse ter sofrido pressão 
“de diversos setores” para in-
clusão de grupos prioritários na 
vacinação. Tais pressões, pon-
tuou, teriam atrapalhado a cam-
panha de imunização no Brasil.

Perguntada pelo relator da 
CPI, senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), sobre que pro-
blemas teve nesse sentido, ela 
citou a vacinação de profissio-

nais de saúde. “Primeiramente, 
a manutenção da força de tra-
balho do setor de saúde, por-
que a gente precisava que esses 
profissionais estivessem vaci-
nados para poder atender à po-
pulação brasileira. Na sequên-
cia, aqueles que mais morriam. 
E, na sequência, a manutenção 
do funcionamento dos serviços 
essenciais. Então nós coloca-
mos esses grupos prioritários 
e tivemos pressões para mudar 
esses grupos”, relatou.

Aos senadores, a ex-coor-

denadora enfatizou que a de-
finição dos grupos prioritários 
foi feita pela Câmara de Asses-
soramento Técnico, formada 
por diversas sociedades cien-
tíficas “que estudam o tema e 
entendem o conjunto epide-
miológico”. Franciele Fantina-
to insistiu que todos os proble-
mas foram gerados pela falta 
de doses. “Se tivesse vacina 
suficiente, não precisaria fazer 
essa fragmentação, nós evi-
taríamos toda essa pressão de 
todos os segmentos”, afirmou.

CRÍTICA

Para servidora, faltou 
também uma campanha 
rápida de esclarecimento

Pandemia: “Ministro Queiroga está definindo o 
porcentual de vacinados para abolir a máscara”

B
rasília - O presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
citou países como os Es-

tados Unidos e o Reino Unido 
- cujas campanhas de vacinação 
já estão mais avançadas que a 

A informação é do 
presidente Bolsonaro, 
que prevê a medida

do Brasil - para dizer que quer 
abolir o uso de máscaras no 
País. Segundo dados compila-
dos pela Universidade de Ox-
ford, o Reino Unido já vacinou 
67% da população e os EUA, 
55% das respectivas popula-
ções com pelo menos a primei-
ra dose de vacina contra a co-
vid-19. Já o Brasil, tem 38% da 
população imunizada.

“Assim como muitos Estados 
americanos e o Reino Unido que 
aboliram completamente e deso-
brigaram o uso da máscara, con-
versei com o ministro da Saúde 
Marcelo Queiroga. Ele está defi-
nindo um porcentual da popula-
ção vacinada para adotar o mes-
mo procedimento aqui”, disse 
Bolsonaro durante transmissão 
semanal ao vivo pelas redes so-

Com ataques, Bolsonaro diz que não vai responder perguntas da CPI
Ainda na mesma live, Bol-

sonaro que não irá responder 
os questionamentos da CPI da 
Covid sobre as denúncias de 
corrupção no governo. Segun-
do o presidente, o colegiado é 
composto por “picaretas e pa-
tifes” que estão preocupados 
em desgastar o governo.

“Sabe qual a minha respos-

ta, pessoal? Caguei! Caguei 
para a CPI. Não vou responder 
nada. São sete pessoas que não 
estão preocupadas com a ver-
dade”, afirmou o presidente du-
rante transmissão semanal ao 
vivo pelas redes sociais. Mais 
cedo, o colegiado enviou carta 
à Presidência da República co-
brando uma resposta sobre as 

denúncias feitas pelos irmãos 
Miranda de irregularidades na 
contratação de vacinas contra a 
Covid-19, as quais teriam sido 
relatadas a Bolsonaro, que não 
teria feito nada.

“Que resposta posso ter 
para a CPI? Que não quer 
colaborar com nada, apenas 
desgastar o governo, criar o 

caos. De vez em quando tem 
certa reverberação, mexe na 
bolsa, faz aumentar o preço do 
petróleo, aumenta os combus-
tíveis por tabela”, criticou o 
presidente.

Entre soluços - que Bol-
sonaro alega ser efeito cola-
teral de um tratamento dentá-
rio do último sábado (3) -, o 

presidente chamou Calheiros 
de “imbecil”, o presiden-
te do colegiado, Omar Aziz 
(PSD-AM), de “hipócrita” 
e o vice-presidente, Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP), de 
“analfabeto”. Ao fim, Bolso-
naro disse que não tem paciên-
cia para ouvi-los e pediu des-
culpas pelos palavrões usados.

ciais, na noite desta quinta-feira.
“Se o objeto da Saúde re-

comendar a partir de tal data a 
não obrigatoriedade da máscara, 
quem quiser continuar usando, 
fique à vontade. Mas quem achar 
que não deve mais usar, porque 
já foi contagiado ou vacinado, é 
um direito dele”, completou.

Segundo Bolsonaro, quem 
não quiser usar máscaras não 

significa que incentiva a prática. 
“Isso é democracia”, completou.

Repetidas vezes, o presi-
dente causou aglomerações e 
reuniu apoiadores em torno de 
si sem a proteção. Em São Pau-
lo, foi multado duas vezes por 
causar aglutinações em locais 
públicos sem o devido cuidado 
sanitário para prevenir a trans-
missão do novo coronavírus.
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BAURU ESTADO DE SP

HOJE
máxima

mínima

AMANHÃ
nascente

poente

máxima

mínima

METEOROLOGIA IPMET - Instituto de Pesquisa Meteorológica - Unesp Bauru

EnsolaradoEnsolaradoEnsolarado

Ensolarado

6h56

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto.

87%

26%

DOMINGO

17h46

26ºC 

11ºC 
11ºC/28ºC 12ºC/28ºC 12ºC/28ºC 

Sem chuva e baixa 
umidade no estado.
Os radares do IPMet/UNESP, em 
Bauru e Presidente Prudente, 
não estão detectando chuva no 
estado de São Paulo, nem nas 
demais áreas de cobertura.

SEGUNDA

LUA CRESCENTE 17/07 - 07h11

LUA CHEIA 23/07 - 23h37

LUA MINGUANTE 31/07 - 10h18

LUA NOVA
09/07
22h17

O ex-diretor do 
Ministério da Saúde, 
Roberto Dias foi solto 
após pagar fiança 

B
rasília - O presidente da 
CPI da Covid, Omar Aziz 
(PSD-AM), disse nesta 

quinta-feira que pode ter se ex-
cedido ao determinar ontem a 
prisão do ex-diretor de Logística 
do Ministério da Saúde Roberto 
Ferreira Dias, mas ressalvou que 
havia evidências fortes de que o 
depoente mentiu à CPI.

O ex-diretor de logística do 
Ministério da Saúde, Roberto 
Ferreira Dias, foi solto após cin-
co horas detido na Polícia Le-
gislativa do Senado Federal. Ele 
foi preso em flagrante pelo pre-
sidente da CPI da Covid, Omar 
Aziz (PSD-AM), por falso tes-
temunho, ainda na quarta-feira e 

Aziz ainda se disse cobrado por não efetuar outras prisões

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Aziz sobre prisão: ‘Posso 
até ter me excedido...’

pagou fiança de R$ 1,1 mil.
“Eu posso até ter me exce-

dido. Mas, no caso específico 
dele, você vai pegando depoi-
mento das pessoas e chega um 
momento que você tem que to-
mar decisões”, afirmou Aziz em 
entrevista coletiva a jornalistas. 
“Acho que as evidências em re-
lação ao perjúrio do senhor Ro-
berto Dias eram muito eviden-
tes”, disse o senador, lembrando 
que foi cobrado pela determina-
ção de prisão de outros depoen-
tes que passaram pela CPI.

Aziz comentou também que 
lhe chamou atenção o fato de 

ESPANTO

Senador está surpreso 
com ‘defesa do governo’ 

após exonerar Dias

o governo “sair em defesa” de 
Dias após tê-lo exonerado. A 
demissão foi efetivada após o 
policial Luiz Paulo Dominguet-
ti, que tentou vender vacinas ao 
governo, afirmar que o ex-dire-
tor teria lhe feito um pedido de 
propina durante as negociações, 
mas sem apresentar provas.

DEFESA
A defesa de Roberto Ferrei-

ra Dias, ex-diretor de Logística 
do Ministério da Saúde, clas-
sificou o episódio como “um 
triste marco na história demo-
crática do nosso país”.  A ad-
vogada do ex-funcionário do 
governo Jair Bolsonaro afirma 
que a ação do senador amazo-
nense representou flagrante ato 
de abuso de autoridade.

“A prisão foi ilegal, vez que 
decretada em razão de mera di-
vergência de versões, sem que se 
comprovasse qualquer falsida-

de; e abusiva, pois imposta com 
o claro intuito de constranger”, 
diz a nota.

O delegado de plantão reco-
nheceu que o suposto crime de 
perjúrio (falso juramento à CPI) 
possui menor potencial ofensi-
vo, portanto, sendo incabível a 
aplicação de prisão preventiva 
ou condução coercitiva para pre-
sídio antes de ocorrida a devida 
audiência de custódia.

ENTENDA
Na noite desta quarta-feira, 

os senadores reproduziram na 
CPI áudios com registros de 
conversas coletadas do celular 
apreendido de Luis Paulo Do-
minguetti, que se diz repre-
sentante da empresa Davati, 
que revelou o suposto pedido 
de propina de US$ 1 dólar por 
dose de vacina feito por Ro-
berto Dias. Ele havia negado 
ter feito a proposta. Logo após 
a reprodução das gravações, 
Aziz deu voz de prisão a Dias 
alegando estar “cansado de 
mentiras” do depoente. 

Pacheco: episódio das Forças Armadas é ‘assunto encerrado’
Brasília - Um dia após ser 

cobrado a defender o Senado 
diante de críticas feitas pelas 
Forças Armadas à CPI da Co-
vid, o presidente da Casa, sena-
dor Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG) afirmou que o episódio 
não passou de um “mal-enten-
dido”. Segundo Pacheco, ele 
e o ministro da Defesa, Wal-
ter Braga Netto, conversaram 
nesta quinta-feira, 8, sobre o 
ocorrido. “O episódio de on-

tem (quarta, 7) já foi suficien-
temente esclarecido e o assunto 
está encerrado”, disse Pacheco, 
pelas redes sociais.

Na noite de ontem, Bra-
ga Netto e os comandantes do 
Exército, da Marinha e da Ae-
ronáutica divulgaram uma dura 
nota em reação a declarações 
do presidente da CPI, senador 
Omar Aziz (PSD-AM), classifi-
cadas pelos militares como “gra-
ve, infundada e irresponsável”.

Durante a sessão de quarta-
feira, 7, Aziz afirmou que “há 
muitos anos a gente não via 
membros do lado podre das For-
ças Armadas envolvidos com 
falcatrua do governo”, em refe-
rência à atuação de militares no 
Ministério da Saúde.

As investigações da CPI le-
vantaram suspeitas de envolvi-
mento de uma série de oficiais, 
da ativa e da reserva, em irregu-
laridades durante a pandemia 

do novo coronavírus. Parte de-
les foi levada para o Ministé-
rio da Saúde durante a gestão 
de Pazuello, que comandava a 
pasta, enquanto outros estariam 
ligados a tentativas de venda de 
vacinas ao governo.

Apesar de dizer que o as-
sunto está encerrado, Pacheco 
fez ressalvas. O presidente do 
Senado afirmou que, durante 
a conversa com o ministro, foi 
ressaltada a “importância do diá-

logo do respeito mútuo entre as 
instituições, base do Estado De-
mocrático Direito, que não per-
mite retrocessos”. “Deixei claro 
o nosso reconhecimento aos va-
lores das Forças Armadas, inclu-
sive éticos e morais”, afirmou o 
parlamentar no Twitter.

Na conversa, Pacheco con-
ta que também reafirmou que a 
independência e as prerrogativas 
de parlamentares “são os princi-
pais valores do Legislativo”.

Anvisa autoriza nova fábrica de vacinas da Pfizer

B
rasília - A Agência 
Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) 

autorizou a possibilidade de 
produção de vacinas contra 
a covid-19 de uma fábrica 
da empresa Hospira no es-
tado de Kansas, nos Estados 
Unidos.

A unidade poderá ser uti-
lizada na fabricação de do-

Nove Estados 
podem avançar na 
importação da Sputnik

ses da vacina desenvolvida 
pelo consórcio da Pfizer e da 
BioNTech, que já recebeu au-
torização para uso no Brasil 
e que teve contrato de aquisi-
ção de 200 milhões de doses 
neste ano com o Ministério 
da Saúde.

A autorização reconheceu 
o que a agência chama de 
“boas práticas de fabricação” 
da planta produtiva. Este é 
uma das exigências para que 
uma fábrica possa ser incluí-
da no registro de um imuni-

zante e possa ser utilizada no 
seu processo produtivo.

Com isso, o consórcio Pfi-
zer/BioNTech pode ampliar a 
capacidade de fabricação de 
doses, o que abre espaço para 
acelerar a disponibilização 
de lotes para o Brasil.

SPUTNIK V
A Anvisa também dispo-

nibilizou para assinatura os 
termos de compromisso com 
governos do Nordeste que 
adquiriram lotes da vacina 

russa Sputnik V. Os termos 
fazem parte das exigências 
definidas pela agência quando 
da autorização da importação 
excepcional do imunizante.

Deverão assinar os termos 
os Estados que importaram 
lotes do imunizante: Bahia, 
Maranhão, Sergipe, Cea-
rá, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Alagoas e 
Paraíba. Além desta obriga-
ção, outros condicionantes 
foram determinados pela An-
visa para o uso da Sputnik V.

Governo 
confirma decisão 
de reter água

O 
grupo interministerial res-
ponsável por monitorar a 
crise hídrica decidiu refe-

rendar novas medidas para reter 
mais água nos reservatórios de 
hidrelétricas do Sudeste e Cen-
tro-Oeste devido à crise hídrica 
que o País enfrenta, a maior nos 
últimos 91 anos. Para o gover-
no é preciso preservar o uso da 
água e garantir a segurança e 
continuidade do suprimento de 
energia elétrica no País.
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SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL

INDICADORES AGENDA ECONÔMICA

CDB OVER CDI HOT MONEY TLP UFESP SELIC CAPITAL DE GIRO OURO (GRAMA)

TARIFA DE ÔNIBUS MUNICIPAL

Tarifa básica
no cartão

Tarifa em
dinheiro

Tarifa Escolar
Cartão Estudante

DOLAR (COMPRA/VENDA - R$)

COMERCIAL PARALELO TURISMO

EURO

  TABELA INSS - DOMÉSTICOS E AVULSOS

5%

•Contribuição: 5% do salário mínimo por mês (R$ 55,00); Não dá direito 

a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de 

Contribuição

11%

20%

•Contribuição: Deverá ser feito o pagamento de 11% do salário mínimo 

R$ 121,00); Não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição 

e Certidão de Tempo de Contribuição

•Contribuição: inicia com 20% do salário mínimo vigente (R$ 220,00) e vai 

até 20% do teto previdenciário (R$  1.270,24)

Tempo de Contribuição + Idade Mínima: A partir de 2021, a idade mínima passou a ser de 

57 anos para as mulheres e 62 anos para os homens (sendo o tempo de contribuição 30 

anos para as mulheres e 35 anos para os homens).

Por Idade: A idade mínima para o trabalhador se aposentar passou a ser de 65 anos para 

os homens. Porém, para as mulheres, ela terá que ter 61 anos em 2021 e acrescentar 

mais seis meses, como no ano passado. O tempo de contribuição continua 15 anos para 

ambos os sexos. Mais informações: https://fdr.com.br/artigos/tabela-do-inss-2021/

SALÁRIO-FAMÍLIA

O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado 
de qualquer condição, até 14 anos de idade é de 
R$ 51,27 para o segurado com remuneraçãSo mensal 
não superior a R$ 1.503,25 (um mil quinhentos e três 
reais e vinte e cinco centavos).

Até R$ 1.503,25    R$ 51,27  

   DOMÉSTICOS E AUTÔNOMOS INSS
Salário de contribuição Alíquota
Até R$ 1.100,00 7,5%
De 1.100,01 até R$ 2.203,48 9,00%
De R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22  12,00%
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57  14,00%

Tabela de contribuição dos segurados empregado, 
empregado doméstico e trabalhador avulso.

REAJUSTES DE ALUGUÉIS

IGPM (FGV) 
IGP-DI (FGV) 
IPC (FIPE) 
IPCA (IBGE) 
INPC (IBGE) 

IMPOSTO DE RENDA

A) Trabalhador assalariado: 1) R$ 189,59 - por dependente; 
Pensão alimentícia paga por acordo judicial ou por escritura 
pública; Contribuição à Previdência Social; Aposentado com 65 
anos de idade tem direito a uma dedução extra de R$ 1.903,98 
no benefício recebido da Previdência.   

Base de Calculo / Alíquota / Parcela a deduzir
Até R$ 1.903,98 - ISENTO
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 7,5 R$ 142,80
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15 R$ 354,80
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,5 R$ 636,13
Acima de R$ 4.664,68  27,5 R$ 869,36

ao
 a

no

ao
 a

no4,33%

5,254 5,36 5,2805,255 5,46 5,427

R$ 4,20 R$ 4,20

Maio              Junho     Julho
1,3202 1,3704 1,3375
1,3346 1,3653 1,3453
1,0779 1,0850 1,0895
1,0676 1,0806 ---
1,0759 1,0890 ---

R$ 2,10

R$ 1.100

4,15% 4,15% 0,63% 6,76% 29,09 6,76% 300,000 6,225

/ //

4,25%

ao ano

Brasil: ‘Mercosul precisa se abrir’
“O Brasil não vai parar os esforços para modernizar sua economia”, diz Bolsonaro ao assumir presidência do bloco

Bolsonaro comanda a videoconferência da 58a Cúpula dos chefes de Estado do Mercosul

Alan Santos/PR

Brasília - O presiden-
te Jair Bolsonaro dis-
se nesta quinta-feira 

(8), ao assumir a presidência 
pro tempore do Mercosul, que 
o Brasil atuará pela abertura e 
integração do bloco “nas ca-
deias regionais e internacio-
nais”, de forma a manter os 
“valores originais do bloco”. 

O encontro, feito por vi-
deoconferência durante a 58ª 
Cúpula de Chefes de Estado 
do Mercosul e Estados As-
sociados, (com nove países), 
marca o encerramento da pre-
sidência de turno da Argen-
tina e o início da presidência 
do Brasil. Nesse período se 

celebram os 30 anos do bloco, 
para o qual o Brasil exportou 
cerca de US$ 12,4 bilhões em 
2020. Durante o mesmo ano, 
o Brasil importou US$ 11,9 
bilhões dos países que inte-
gram o grupo. O País detém 
um superávit de cerca de US$ 
420 milhões com o bloco.

MODERNIZAÇÃO
Segundo Bolsonaro, o 

Brasil não vai parar nos es-
forços para modernizar sua 
economia e sociedade. “Que-
remos que nossos sócios de 
integração sejam nossos com-
panheiros nessa caminhada 
para a prosperidade comum. 
É por isso que, em nossa pre-
sidência de turno que se inicia 
hoje, continuaremos a traba-
lhar pelos valores originais do 
bloco, associados à abertura e 
à busca da maior e melhor in-
tegração de nossas economias 
nas cadeias regionais e inter-
nacionais de valor”. Bolsona-

ro ressaltou o compromisso 
do Mercosul “com a liberda-
de, a democracia e a abertura 
para o mundo”.

O presidente brasileiro 
disse que o bloco não pode 
continuar sendo visto como 
sinônimo de ineficiência, 

desperdício de oportunidades 
e restrições comerciais. “O 
semestre que se encerrou dei-
xou de corresponder às ex-
pectativas e necessidades de 
modernização do Mercosul. 
Devíamos ter apresentado 
resultados concretos nos dois 

temas que mais mobilizam 
nossos esforços recentes: a 
revisão da tarifa externa co-
mum e a adoção de flexibili-
dades para as negociações de 
acordos comerciais com par-
ceiros externos. O Brasil tem 
pressa”, afirmou.

NEGÓCIOS

Brasil detém um 
superávit de cerca de 

US$ 420 milhões

Inflação do IPCA fica em 0,53% no mês de junho

Brasília - A inflação de-
sacelerou para 0,53% 
em junho, depois de 

chegar a 0,83% em maio. 
Esse é o maior resulta-
do para o mês desde junho 
de 2018, quando ficou em 
1,26%. Com esse resultado, 
o indicador acumula alta de 
3,77% no ano e 8,35% nos 
últimos 12 meses.

Os dados são do Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), divul-
gado nesta quinta (8) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). O IPCA 
é usado como referência para 
a inflação oficial do país e uti-
liza como base os custos das 
famílias com renda mensal de 
até 40 salários mínimos.

Segundo o levantamento, 
a variação acumulada em 12 
meses é a maior desde setem-
bro de 2016 (8,48%). Em ju-
nho de 2020, a taxa da infla-
ção foi de 0,26%.

CONSTRUÇÃO CIVIL
O Índice Nacional da 

Construção Civil (Sinapi), 
medido pelo Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), registrou inflação de 
2,46% em junho deste ano. É 
a maior taxa mensal da série 
histórica iniciada em 2013.

Em maio, a taxa ficou em 
1,78%. Já em junho de 2020, o 
índice havia ficado em 0,14%. 
Com o resultado de junho des-
te ano, o Sinapi acumula taxas 
de inflação de 11,38% no ano 

e de 20,92% em 12 meses. O 
custo da construção por me-
tro quadrado chegou a R$ 
1.421,87.

A mão de obra teve alta de 
2,60% e passou a custar R$ 
592,68 por metro quadrado. Já 
os materiais de construção su-
biram 2,36% e passaram a ter 
um custo por metro quadrado 
de R$ 829,19. 
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Internacional
Portugal vai exigir resultado 
negativo de Covid ou 
vacinação completa em 
restaurantes e hotéis

Temporada turística

Covid: mundo supera 4 milhões de mortes
Sob ameaça de novas variantes, nesta quinta-feira Planeta atingiu a marca e OMS fala em número subestimado

Em Auckland, na Nova Zelândia, um dos menores índices de casos, a distância é reforçada

Fiona Goodall/Reuters

Nova York - O número é 
superior à população de 
qualquer uma das capi-

tais brasileiras, a exceção de São 
Paulo e Rio. De acordo com 
dados da universidade ameri-
cana Johns Hopkins, 4 milhões 
e 4 mil pessoas morreram pela 
doença, e mais de 185 milhões 
de casos foram confirmados pelo 
mundo - contagem que pode ser 
inferior à quantidade real de in-
fectados, segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

A pandemia demorou nove 
meses para ceifar um milhão de 
vidas, e o ritmo acelerou desde 
então. O segundo milhão foi 
perdido em três meses e meio, o 
terceiro em três meses e o quarto 
em cerca de dois meses e meio.

“Os números podem não con-
tar a história completa, mas ain-
da assim são realmente surpreen-
dentes em todo o mundo”, disse 
Jennifer B. Nuzzo, epidemiolo-
gista da Escola de Saúde Pública 
da Universidade Johns Hopkins.

Nuzzo afirma que o número 
de mortes relatadas em todo o 
mundo sugere que “os países de 

baixa renda foram muito mais 
atingidos do que seus números 
oficiais sugerem.”

O diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, afir-
mou “ quatro milhões de mortos 
representam um marco trágico” 
e disse que o número de mortos 
continua aumentando em gran-
de parte por causa das variantes 
perigosas do vírus e da injustiça 
distribuição de vacinas.

“Combinado por variantes 
em movimento rápido e desi-
gualdade chocante na vacina-
ção, muitos países em todas as 
regiões do mundo estão vendo 
picos acentuados de casos e 
hospitalizações”, disse 

AMEAÇA
O avanço da variante del-

ta - identificada inicialmente na 
Índia - converteu-se na maior 
preocupação das autoridades 
sanitárias no momento. Se o 
número de mortos vem decres-
cendo a cada semana, o número 
de novas infecções vem aumen-
tando, após quase dois meses de 
declínio, em razão da elevação 
das taxas em países como Reino 
Unido, Indonésia e Rússia, dura-
mente atingidos pela nova cepa.

VACINAS
Várias vacinas se mostraram 

eficazes contra o coronavírus, 
incluindo a variante delta, e as 

Narendra Modi, da Índia, fala com Boris Johnson, do Reino Unido

10 Downing Street

Quatro milhões 
representam 
um marco trágico’ 

Tedros Adhanom

No ranking de 
casos confirmados 

desde o começo da 
pandemia, Estados 
Unidos (33 milhões), 
Índia (30 milhões) e 
Brasil (19 milhões) 
lideram. Quanto ao 
número de mortos, 
os EUA lideram 
(606 mil), seguidos 
pelo Brasil (529 mil) 
e pela Índia (405 mil). 
Os números estão 
arredondados e são 
da última quarta-feira, 
dia 7.

Ranking

taxas de mortalidade caíram 
drasticamente em muitas partes 
do mundo onde um grande nú-
mero de pessoas foram vacina-
das, como os Estados Unidos e 
grande parte da Europa.

Mas o vírus ainda está dis-
seminado em regiões com ta-
xas mais baixas de vacinação, 

como partes da Ásia, África e 
América do Sul.

Alguns lugares com taxas 
de vacinação relativamente 
altas, como a Inglaterra, tam-
bém estão vendo picos de 
casos, embora menos desses 
casos tenham causado hospi-
talizações e mortes. 

Terminam as buscas por 
sobreviventes em Miami

Miami - Quase duas semanas 
desde o início das buscas no 
prédio que desabou parcial-

mente em uma cidade da Flórida, as 
equipes de resgate decidiram encerrar 
a procura por sobreviventes.

“Apenas baseado nos fatos, há chan-
ce zero de sobrevivência”, disse o chefe-
-adjunto dos Bombeiros de Miami-Dade, 
Ray Jadallah, aos familiares dos desapa-
recidos em uma reunião privada. 

À meia-noite desta quinta (8) no 
horário local (23h desta quarta em Bra-
sília), a missão de busca e resgate de 
sobreviventes foi oficialmente modifi-

Foram retirados 54 corpos 
e 86 estão oficialmente 
desaparecidos

cada para busca e retirada dos escom-
bros.  Mais 18 corpos foram retirados 
dos escombros do edifício que ficava 
em Surfside, ao norte de Miami Beach, 
elevando o total de vítimas para 54, 86 
permanecem desaparecidos.

“É com profunda tristeza que com-
partilho que tomamos uma decisão ex-
tremamente difícil”, afirmou a prefeita 
Daniella Cava Levine.

EXPLOSÃO CONTROLADA
A notícia do encerramento da pro-

cura por sobreviventes vem após a ex-
plosão controlada da parte do edifício 
que ainda estava em pé, realizada na 
noite de domingo.

As autoridades decidiram demolir 
os restos do prédio, porque havia risco 
de desmoronamento.

Cidadão americano está entre 
detidos por morte no Haiti

Porto Príncipe - Depois de declarar 
uma batalha contra os responsáveis 
pelo assassinato do presidente Jovenel 

Moise, as autoridades do Haiti prenderam 
mais suspeitos do crime nesta quinta-feira 
(8). Na noite de quarta, quatro criminosos 
foram mortos, e outros dois, detidos. 

Com as novas detenções, o número de 
capturados chegou a seis, o que inclui pelo 
menos um cidadão americano, de acordo 
com o relato de Mathias Pierre, ministro 
haitiano responsável por assuntos eleito-
rais, ao jornal Washington Post. 

O diretor-geral da polícia Leon Char-
les, disse que as forças de segurança do 

Quatro dos supostos 
assassinos do presidente 
Jovenel Moise foram mortos

país estão empenhados em uma operação 
para identificar todos os membros do gru-
po responsável por matar Moise e ferir a 
primeira-dama, Martine, cujo estado de 
saúde é estável.

GRUPO GRANDE
 Segundo Charles, a maior preocupa-

ção agora é achar os mentores da ação. 
Charles disse ainda que foram identifica-
dos outros 28  participantes do grupo, sem 
especificar se todos estão presos. Segundo 
ele, 26 são colombianos, 2, haitianos, as 
autoridades ainda buscam por mais 8.

Segundo imagens da imprensa local, 
centenas de moradores se reuniram do lado 
de fora da delegacia onde estão os suspei-
tos  detidos em Porto Príncipe, gritando 
“queimem-nos” e ateando fogo a um veí-
culo que presumiram ser dos assassinos.
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Cultura Cantor e compositor paulistano Thomé lança 
single “Receita do Tempo” em parceria com ex-
The Voice Jota.Pê nesta sexta-feira (9). Página 20

‘Receita do Tempo’
Pedro Henrique Soares/Divulgação

Genaro Magri fala da companhia 

Cantor e compositor bauruense lança “Como Eu Te Quis” em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (9)

Capa de “Como Eu Te Quis”,
lançado nesta sexta-feira (9)

Divulgação

“
Se eu pudesse voltar no 

dia em que te conheci. 

Se eu pudesse voltar na 

primeira vez que eu te vi e 

te disse: linda”. Tais frases 

que recordam um momento 

vivido no passado pelo can-

tor e compositor bauruense 

Genaro Magri abrem o novo 

single do artista, lançado 

nesta sexta-feira (9) em to-

das as plataformas digitais. 

Inspirado pelas madrugadas 

frias e vazias da cidade, Ge-

naro Magri escreveu a can-

ção “Como Eu Te Quis”, 

que também ganhará video-

clipe na próxima segunda-

feira (12), às 12h, no You-

Tube do cantor.

Acostumado a retornar 

de seus shows contemplan-

do o silêncio e as luzes das 

ruas que con-

trastam com 

a escuridão 

do horário, o 

artista acaba 

se inspiran-

do para suas 

c o m p o s i -

ções, o que 

ocorreu com 

este novo 

lançamento.

“ S e m p r e 

me senti aco-

lhido pela so-

lidão da noite. Além de ser 

um cenário comum pra mim, 

voltar para casa sozinho no 

carro durante a madrugada, 

ainda tenho insônia, em al-

gumas noites. Enquanto as 

pessoas dormem, por vezes, 

sinto-me um pouco sozinho 

e com vontade de voltar em 

momentos que vivi”, explica 

Genaro, que trouxe tais ques-

tões para seu novo single. 

“Essa música traz o parado-

xo da vontade de não estar 

sozinho e, ao mesmo tempo, 

querer se entender sozinho 

no mundo”, completa.

NOVOS TRABALHOS
Produzida pelo próprio 

cantor junto de Arthur Cape, 

a sonoridade da canção tinha 

o intuito de seguir um arran-

ANA BEATRIZ GARCIA

Genaro Magri traz 
paradoxos sentimentais 
em novo single

Divulgação

na solidão em novo single

jo simples, em violão e voz, 

e foi ganhando novos ele-

mentos durante a produção. 

“Fui sentindo a necessidade 

de incrementar e colocamos 

um coro de voz, que traz 

uma sensação boa para quem 

ouve. O resultado ficou bas-

tante intimista e sensorial”, 

afirma o cantor.

O lançamento de “Como 

Te Quis” chega após a apre-

sentação do primeiro EP do 

cantor que trouxe cinco can-

ções em março deste ano. 

“Esse single é a abertura para 

os meus próximos projetos 

deste ano que, provavelmen-

te, contará também com par-

cerias”, diz.

CONTRASTES
Gravado em São Paulo, 

em apenas um dia, o video-

clipe da canção mostra as 

ruas da Ca-

pital que es-

tão sempre 

cheias de 

vida, mas re-

pletas de so-

lidão. “Como 

a música fala 

bastante so-

bre as luzes 

da cidade nas 

ruas vazias, 

São Paulo 

mostra este 

contraste com 

as avenidas sempre cheias. 

Mas, apesar de ser uma cida-

de enorme com pessoas pra 

lá e pra cá, você repara um 

solidão presente”, diz.

Por conta disso, o clipe 

foi captado em locais bas-

tante movimentados da ci-

dade, como nos metrôs e na 

avenida Paulista. “Eu estava 

com um girassol nas mãos e 

fiquei por algum tempo nes-

ses lugares. Achei que as 

pessoas pudessem interagir 

comigo, mas não. 

De fato, os olhares não se 

cruzam, as pessoas não se re-

param”, explica o cantor que 

roteirizou e dirigiu o clipe 

junto de Natan Carrara. “O 

final do clipe dá uma ‘deixa’ 

de continuação dessa histó-

ria”, finaliza.

Essa música traz 
o paradoxo da 
vontade de não 
estar sozinho e, 
ao mesmo tempo, 
querer se entender 
sozinho no mundo.’

Genaro Magri

SERVIÇO
A música “Como eu te 

quis” de Genaro Magri está 

disponível em todas as plata-

formas digitais a partir desta 

sexta feira (9). O videoclipe 

da canção será lançado na 

segunda-feira (12), às 12h, 

no canal do YouTube do can-

tor disponível em: https://bit.

ly/3ho8Jed
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• Vini Cardoso e Edinho 
Muniz: 09/07, no Avenue. 
(14) 98202-5188.
• Renan Augusto 
(Produções Crepaldi): 
09/07, 19h, na Pizzaria 
Vistale (Cônego Aníbal 
Difrância, quadra 3).
• Zé Paulo e Silvinho: 
09/07, no Barão Bar. (14) 
98140-7357.
• Iza Alves: 09/07, no Jack 
Music. (14) 99700-3254.
• Samba de Garagem: 
09/07, no Dona Pinguetta. 
(14) 99706-2371.
• 4éPar e DJ Lucas 
Nogueira: 09/07, no Oficina 
Bar. (14) 99655-1079.
• Clichês Inéditos: 09/07 
no Gabriels Bar. (14) 99871-
2474.
• Especial Engenheiros do 
Hawaii: 09/07, no James 
Joyce. (14) 98123-6076.
• Kastor e Paron: 09/07, 
no Vitrola. (14) 30104418 e 
99608-6557.
• Gutto & Miguel: 09/07, 
no Buteco do Rastro. (14) 
99693-2621.
• Paula Miranda: 10/07, 
no Bar do Claudião. (14) 
99120-7792 e (14) 99773-
9628.
• Julian Tatsuo e Bira: 
10/07, no Jack Music. (14) 
99700-3254.
• Kastor Menezes e 
Marcelo Paron: 10/07, no 
Napoleão Bar. (14) 98123-
1969 e (14) 98122-0664.
• Alyfer & Michel: 10/07, 
no Buteco do Rastro. (14) 
99693-2621.
• Calibrados: 10/07 no 
Gabriels Bar. (14) 99871-
2474.
• WR3: 10/07, no James 
Joyce. (14) 98123-6076.
• Adauto Filho: 10/07, 18h, 
na Conveniência do Vale. 
(14) 99869-0635.
• Banda XYZ: 10/07, no 
Vitrola. (14) 30104418 e 
99608-6557.
• Bruno Piza: 10/07, no 
Barão Bar. (14) 98140-
7357.
• Fabrício Flores e Dj 
Wesley Freire: 10/07, no 
Oficina Bar. (14) 99655-
1079.
• Musical Álibi: 10/07, no 
Dona Pinguetta. (14) 99706-
2371.
• Paulo Felício: 11/07, no 
Dona Pinguetta. (14) 99706-
2371.
• Jonas Duarte: 11/07, 
no Bar do Claudião. (14) 
99120-7792 e (14) 99773-
9628.
• Pagode do Oficina e DJ 
Lucas Nogueira: 11/07, 
15h, no Oficina Bar. (14) 
99655-1079.
• Pedro Henrique & Davi: 
11/07, no Buteco do Rastro. 
(14) 99693-2621.
• Felipe Luz: 11/07, no 
Jack Music. (14) 99700-
3254.
• Carlos Pico (Produções 
Crepaldi): 10/11, 14h30, no 
Bar do Hugo. (14) 99724-
3660.

• Os Tritons: 09/07, no Empório 66. (14) 3237-
1236 e 99735-8383.

• André Turco: 09/07, no Napoleão Bar. (14) 
98123-1969 e (14) 98122-0664.

• Adauto Filho: 09/07, 16h30, no Seo Espeto. 
(14) 99869-0635.

• Joice Couto (Produções Crepaldi):  
09/07, 18h, na Pizzaria Pimenta de Cheiro.  
(14) 99793-3665.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Reprodução/Facebook

Para divulgar atividades culturais na AGENDA, envie e-mail para cultura@jcnet.com.br ou Whats (14) 
99616-1963 até 15h. Não são aceitas solicitações por telefone ou manuscritas. A publicação ficará a cargo 

da editoria. Informações para publicações aos sábados e domingos devem ser enviadas até 15h de sexta

Agenda

Sucesso no Tik Tok com mais de 280 mil seguidores, artista 
lança música com mensagem sobre a transitoriedade do tempo

Que bom seria se todos conhecês-

semos a receita do tempo. Não 

por voltar ou ir adiante, mas por 

saber como lidar com ele em “dias 

nublados”. Foi pensando nas sutilezas 

do cotidiano e nos amadurecimentos 

que o tempo propicia que o cantor e 

compositor paulistano Thomé – que 

reúne mais de 280 mil seguidores no 

Tik Tok, plataforma em que despon-

tou – deseja apresentar seu novo sin-

gle autoral. Em parceria com o cantor, 

compositor e multi-instrumentista, 

Jota.Pê, ex-The Voice Brasil 2017, a 

canção ‘Receita Do Tempo’ será lan-

çada nesta sexta-feira (9). 

Ainda que antes do período pan-

dêmico, a composição de ‘Receita do 

Tempo’, em 2019, serviu quase como 

uma ‘previsão’ do que seria necessário 

para os anos que viriam pela frente. “A 

canção fala sobre a transitoriedade do 

tempo, das emoções que temos que li-

dar ao longo da vida, dos nossos ‘dias 

nublados’ que, em determinado mo-

mento, nos surpreendem com o calor 

do sol e nos fazem conhecer mais sobre 

a ‘receita do tempo’”, comenta Thomé.

Para complementar a mensagem, 

as vozes de Thomé e Jota.Pê se com-

plementam em uma graciosa melodia. 

“Conheci Jota.Pê há uns cinco anos, 

por conta de uma amiga em comum, e 

já nos conectamos através da música. 

O tempo agiu muito neste intervalo 

de crescimento e desenvolvimento de 

nossas carreiras e, no começo deste 

ano, tive o prazer de gravar essa com-

posição com ele. Ele trouxe seu grave 

e sua voz encorpada para comple-

mentar a região aguda de minha voz”, 

destaca o cantor.

COTIDIANO
Bem como a canção, o videocli-

pe da canção mostra o desconforto 

no conforto, o cotidiano pandêmico 

na esperança de dias melhores com 

imagens de Thomé realizando ativi-

dades do dia a dia em uma casa enso-

larada. “Captamos imagens de Jota.

Pê no estúdio durante a gravação 

da música que estarão presentes do 

clipe, prezando pela segurança em 

decorrência da pandemia. As demais 

cenas mostram um Thomé lidando 

com o revés da pandemia de uma 

forma tranquila e confortável, apren-

dendo com o tempo”, afirma o artista 

que também é produtor audiovisual e 

assina a produção do videoclipe com 

Pedro Henrique Soares.

FLORESCER
Marca dos lançamentos de Thomé 

ANA BEATRIZ GARCIA

Jota.Pê, ex-The Voice Brasil 2017, 
participa da canção com Thomé

Divulgação

Thomé traz ‘Receita 
do Tempo’ em single 
com ex-The Voice

Cantor e compositor Thomé, sucesso no 
Tik Tok, apresenta “Receita do Tempo” 
em parceria com Voice Jota.Pê

Pedro Henrique Soares/Divulgação

é trazer para os fãs a possibilidade de 

colecionar itens utilizados nos video-

clipes de suas canções. Em ‘Receita 

Do Tempo’ isso não será diferente. 

Cinco pôsteres exclusivos com capas 

alternativas/encartes do single serão 

produzidos. Neles, um vaso com uma 

plantinha, “em diferentes estágios da 

vida” representando o local de flores-

cimento de ideias e possibilidades no 

decorrer do tempo, será distribuído 

aos seguidores que se destacarem em 

uma gincana nas redes sociais do can-

tor. Basta fazer o pré-save da canção 

e anotar os ingredientes da receita do 

tempo que serão anunciados durante 

a semana no perfil do Instagram de 

Thomé. As cinco primeiras pessoas a 

reunirem cinco ou mais ingredientes 

dos sete que serão publicados recebe-

rão o pôster autografado.

SERVIÇO
A canção “Receita do Tempo” será 

lançada nesta sexta-feira (9) em todas 

as plataformas digitais. O videoclipe 

da canção estará disponível a partir 

das 12h do mesmo dia, no canal do 

YouTube do cantor em: https://www.

youtube.com/channel/UCyKNqqr-

wrzkqGc1ezPn8NBA O pré-save da 

canção pode ser feito em: https://fou-

nd.ee/thomfeatjotap_receitadotempo
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Multiplex - Bauru Shopping (rua Henrique Savi, 15-55, Vila Universitária).Todo mundo paga meia todos os dias:           
R$ 11,00 durante a semana e R$ 13,00 aos fi nais de semana, (pelo site + taxa de serviço R$ 1,59).

Cinépolis - Boulevard Shopping Nações (rua Marcondes Salgado, 11-39, Chácara das Flores). Telefone: (14) 3232-2263. 
Informações: www.cinepolis.com.br. Salas tradicionais: segunda à sexta-feira: 2D: R$ 11,00 (exceto feriado, pré-estreias, 
pré-vendas e feriados) \\\ Sábado, domingo e feriados: 2D: Inteira: R$ 24,00 e meia: R$12,00
Promoção: todos pagam meia de segunda a sexta-feira (exceto, pré-estreias, pré-vendas e feriados)
Sala MacroXE: Segunda à sexta-feira: 2D: R$ 11,50; sábado, domingo e feriados: 2D Inteira: R$ 25,00 e meia: R$ 12,50 
Promoção: Todos pagam meia de segunda a sexta-feira (exceto, pré-estreias, pré-vendas e feriados)

Cinema de 08/07 a 14/07

PROGRAMAÇÃO E PREÇOS FORNECIDOS PELOS CINEMAS. QUALQUER ALTERAÇÃO É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS MESMOS

VIÚVA NEGRA 
Ação (12 anos)
Duração: 2h15
No novo fi lme da Marvel Studios, “Viúva Negra”, Natasha Romanoff (Scarlett Johans-
son) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigo-
sa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, 
Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros 
de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte dos Vingadores.

 Cinépolis 1 (MacroXe - dublado): diariamente às 13h15 e 16h
 Cinépolis 1 (MacroXe - legendado): diariamente às 18h45
 Cinépolis 2 (dublado): sexta, sábado e domingo às 12h; diariamente às 

14h45 e 17h30
 Cinépolis 3 (dublado): diariamente às 13h, 15h45 e 18h30

Cinépolis 6 (dublado): diariamente às 18h50
 Cinépolis 6 (legendado): sexta, sábado e domingo às 12h50; diariamente 

às 15h40
 Multiplex 1  (dublado): diariamente às 13h15, 16h e 19h
 Multiplex 4 (dublado): diariamente às 13h30, 16h15 e 19h
 Multiplex 5 (dublado): diariamente às 16h05 e 18h50

OS CROODS 2 
Comédia (livre)
Duração: 1h36
Em Croods 2: Uma Nova Era, em busca de um habitat mais seguro, os Croods desco-
brem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas 
já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais 
evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, 
uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força 
abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

 Cinépolis 4 (dublado): diariamente às 13h20
 Cinépolis 5 (dublado): sexta, sábado e domingo às 12h20; diariamente às 

14h30 e 16h30
 Multiplex 5 (dublado): diariamente às 14h; sábado e domingo às 12h e 14h 

VELOZES E FURIOSOS 9
Ação (14 anos)
Duração: 2h23
Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) 
vivem uma vida pacata ao lado de seu fi lho Brian. Mas eles logo são ameaçados 
pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um 
assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher 
(Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar 
reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam es-
tar morto.

 Cinépolis 4 (dublado): diariamente às 15h30 e 18h20
 Cinépolis 5 (dublado): diariamente às 18h40
 Multiplex 2 (dublado): diariamente às 15h50 e 18h50; sábado e domingo às 

12h50, 15h50 e 18h50
 Multiplex 3 (dublado): diariamente às 13h, 16h e 19h

Angelina Jolie entra na 
Justiça para cortar laços 
empresariais com Brad Pitt
A atriz Angelina Jolie, 46 anos, entrou em con-
tato com a Justiça para encerrar todas as par-
cerias comerciais que ainda tem com seu ex-
-marido, Brad Pitt, 57. Segundo o TMZ, a estrela 
de Hollywood quer desvincular do ator o mais 
rápido possível. Ela quer inclusive desfazer a 
sociedade da Nouvel LCC, uma vinícola france-
sa que pertence aos dois.

Venda de vinícola está
no meio do embate
Apesar de estarem legalmente divorciados 
desde 2018, Jolie e Pitt ainda não chegaram 
a um acordo sobre seus bens e a custódia 
dos filhos.  O pedido da atriz aconteceu após 
uma pessoa se interessar em comprar a Nou-
vel LLC. A vinícola francesa foi comprada pelo 
casal em 2011, por US$ 60 milhões, cerca de 
R$ 316 milhões na cotação atual. Ele fica lo-
calizado em Provença, na França, e a equipe 
da artista alega que a propriedade era exclu-
sivamente dela, já que foi comprada antes do 
casamento, que ocorreu em 2014. Uma nova 
audiência será realizada em 22 de setembro.

Filme sobre saída de Harry 
e Meghan Markle da realeza 
tem teaser divulgado

O canal Lifetime prepara um filme, ainda sem 
data de lançamento revelada, que contará de-
talhes da saída do príncipe Harry, 36 anos, e 
de Meghan Markle, 39, da realeza britânica. O 
primeiro teaser do projeto foi divulgado. A obra 
“Harry & Meghan: Escaping the Palace” levanta 
quais foram os motivos que levaram os dois a 
deixarem seus papéis como membros da família 
real. No teaser é possível ver que farão parte do 
longa personagens do príncipe William, Kate Mi-
ddleton e da rainha Elizabeth 2ª.

Desconfiança e apreensão
dão o tom do que acontece 
nos bastidores
Olhares apreensivos e desconfiados entre mem-
bros da realeza dão o tom do que acontece nos 
bastidores da família após a decisão polêmica. 
Tudo piorou após a entrevista bombástica dada 
pelo casal a Oprah Winfrey. No vídeo, William 
(Jordan Whalen) aponta que a monarquia está 
em risco enquanto a rainha diz que “a coroa 
sempre sobreviverá”. Já Meghan (Sydney Mor-
ton) desabafa em determinado momento sobre 
a sua decisão: “Nunca achei que isto seria fácil, 
mas queria deixar a rainha orgulhosa”.

Família real é tema 
recorrente em séries e filmes
Esse não é o primeiro nem será o último filme ou 
série que aborda a realeza. A série “The Crown”, 
de Peter Morgan, produzida pela Netflix, é um 
dos grandes sucessos do tema. Mas é possível 
citar “Elizabeth: A Idade de Ouro”, lançado em 
2008, narra a parte da história de Elizabeth 1ª; 
“O Discurso do Rei”, de 2011, que conta a his-
tória do rei George 6º; e “Lady Di: Suas Últimas 
Palavras”, documentário lançado em 2017 que 
conta a vida da princesa Diana, primeira mulher 
do príncipe Charles.

Reynaldo Gianecchini 
deixa a Globo
Reynaldo Gianecchini, 48 anos, não faz 
mais parte do time de contratados da 
Globo. Como vem ocorrendo com diver-
sos astros do elenco da emissora, ele 
não teve seu contrato renovado e está 
disponível para trabalhar em outros 
canais ou plataformas de streaming. A 
emissora afirma que o ator tem as por-
tas abertas e que poderá aparecer em 
futuras produções da casa, com contrato 
por obra (ou seja, apenas para fazer um 
trabalho específico).

Luciano Szafir passa 
por cirurgia após 
reinfecção por Covid-19

Luciano Szafir segue internado no Rio 
de Janeiro, após uma cirurgia para reti-
rada de hematoma e segmento do cólon 
na quarta-feira (7). Szafir foi internado 
no dia 22 de junho com diagnóstico po-
sitivo para Covid-19. Esta foi a segunda 
vez em um curto espaço de tempo que o 
ator contraiu o coronavírus. Em fevereiro 
deste ano, o artista testou positivo pela 
primeira vez.
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ÁRIES 21/3 a 20/4

Dinheiro inesperado no hori-
zonte. Pode faturar de diversas 
formas diferentes. Invista na 
sua casa e no conforto e reflita 
sobre os problemas do roman-
ce. Cor: nude.  

CÂNCER 21/6 a 21/7

Você pode agir de maneira mais 
livre e original. O seu lado am-
bicioso te ajuda a conquistar 
o  sucesso. Não monopolize as 
discussões na relação. Cor: lilás.  
  

TOURO 21/4 a 20/5

Vai ter boas ideias hoje. Pode 
se dar muito bem na área da 
escrita e da comunicação. No 
relacionamento, deve bater 
vontade de se afastar da roti-
na. Cor: malva. 

LEÃO 22/7 a 22/8

Foque na sua qualidade de vida. 
Pode até gastar um pouquinho a 
mais. Aja de forma mais sutil e 
reservada e arrase na conquista. 
Cor: terracota.   
  

GÊMEOS 21/5 a 20/6

Aproveite as oportunidades de 
uma grana extra. Será possível 
alcançar independência finan-
ceira. Só vai se expor na con-
quista     

VIRGEM 23/8 a 22/9

Pode receber uma ajuda extra de 
colegas e amigos. Nos estudos, 
pode desenvolver novos interes-
ses. Com o amor, a paz vai reinar 
na relação.  Cor: verde-limão.  
   

LIBRA 23/9 a 22/10

Grandes chances de se dar bem 
na carreira. Pode rolar alguma 
mudança positiva no emprego. 
Há chance de se envolver com 
alguém da sua profissão. Cor: 
menta. 

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Terá mais facilidade de lidar com 
as pessoas. Também é uma óti-
ma hora para participar de um 
sorteio. A relação tende a ganhar 
importância na sua vida. Cor: 
branco.  

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Pode se envolver com uma pa-
quera diferente. Uma parceria 
profissional é capaz de se for-
mar. Utilize a sua mente para 
viver novas experiências. Cor: 
prata.   

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

Seja criativa para concluir as suas 
tarefas. Cuide do seu corpo e 
bem-estar. Na vida a dois, uma 
mudança pode complicar o clima. 
Cor: escarlate.   

  
SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Inove e modernize no seu traba-
lho. Na saúde, há sinal de cura 
através de técnicas alternativas. 
Nos assuntos do coração, você 
vai seduzir. Cor: pink.  

PEIXES 20/2 a 20/3

O seu charme vai atrair as pesso-
as. Nos estudos, sua mente deve 
ser mais inovadora. Na conquista, 
use e abuse da sua sensualidade. 
Cor: preto.

Nível médio

Nível fácil
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Resposta

A solução das 
cruzadas de hoje sai 
na mesma edição.

1

1

2

2

Horóscopo
 sexta-feira, 9 de julho 
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A Unimed Bauru Cooperativa de Trabalho Médico, em observância aos dispositivos contratuais e 

legais balizadores da relação contratual existente entre ela e o(s) ora noti�cado(s), vem pelo presente 

NOTIFICAR o(s) titular(es) do(s) CPF/contrato :
CPF 404.898.128-56  CONTRATO 8000.045698-00 CPF 453.802.068-08  CONTRATO 8000.045740-00

CPF 392.210.748-62  CONTRATO 8000.045675-00 CPF 270.892.838-44  CONTRATO 2474.020801-00

CPF 476.239.688-58  CONTRATO 8000.045788-00 CPF 505.349.788-51  CONTRATO 8000.043930-00

CPF 391.931.408-51  CONTRATO 8000.043811-00 CPF 248.607.218-70  CONTRATO 8000.043314-00

CPF 298.006.488-28  CONTRATO 8000.043966-00 CPF 392.418.718-57  CONTRATO 8000.030798-00

CPF 272.093.628-60  CONTRATO 8000.042309-00 CPF 403.395.418-06  CONTRATO 8000.040007-00

CPF 412.923.388-22  CONTRATO 8000.041149-00 CPF 282.188.408-77  CONTRATO 8000.022907-00

CPF 170.429.188-78  CONTRATO 8000.042510-00 CPF 333.986.438-17  CONTRATO 8000.034777-00

CPF 364.224.658-31  CONTRATO 8000.008674-00 CPF 220.139.718-00  CONTRATO 8000.033255-00

CPF 327.158.078-21  CONTRATO 8000.042172-00 CPF 088.268.769-75  CONTRATO 8000.038836-00

CPF 105.849.127-06  CONTRATO 2474.020645-00 CPF 309.465.958-60  CONTRATO 8000.008323-00

CPF 354.943.778-14  CONTRATO 8000.027500-00 CPF 249.968.838-63  CONTRATO 8000.043814-00

CPF 287.592.478-86  CONTRATO 8000.036017-00 CPF 376.149.828-43  CONTRATO 8000.043299-00

CPF 402.518.468-06  CONTRATO 8000.044278-00 CPF 296.457.348-43  CONTRATO 8000.024948-00

CPF 330.561.218-50  CONTRATO 8000.038890-00 CPF 513.202.218-90  CONTRATO 8000.042591-00

CPF 064.271.418-56  CONTRATO 8000.039933-00

contratante(s) dos serviços oferecidos por esta noti�cante na modalidade de contratação 
coletiva em pré-pagamento, em razão da operada inadimplência de contraprestação(ões) 
mensal(ais), vencida(s) e não paga(s) de que: a) adimpla com sua(s) obrigação(ões) em aberto no 

prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contados desta publicação, sob pena de eventual inclusão 

nos competentes órgãos de restrição de crédito, medidas judiciais e administrativas para                          

recebimento dos valores vencidos e não pagos e; b) caso não atendido o item “a” supra, a                  
contratação estará rescindida no prazo estipulado em contratação, considerando a data da 

publicação desta noti�cação como termo inicial de contagem do período de antecedência disposto 

na contratação para que seja operada a rescisão contratual.

A presente publicação neste veiculo de grande circulação se fez necessária tendo em vista as 

inúmeras tentativas infrutíferas de contato pelas informações cadastrais constantes de nossos 

assentamentos.

Para eventual adimplência do(s) débito(s) vencido(s) e não pago(s) ou outras informações que por 

ventura se façam necessárias, favor entrar em contato em nossa sede, na Rua Gustavo Maciel, nº 

11-30, Centro, Bauru (SP), junto ao departamento �nanceiro, telefone (14) 3235-3313, de segunda a 

sexta-feira das 07h às 18h30.

Tendo-o(s) aqueles contratantes descritos acima por devidamente noti�cado(s) do inteiro teor 
do presente para todos os �ns legais e contratuais, subscrevemo-nos atenciosamente.

UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Agenda Fiscal®
Dicas sobre Legislação
Orientador Gerencial®
Memória Empresarial
Agenda do Empresário®
Livros, artigos e cursos

© 1987
HÍFEN

www.empresario.com.br

Portal

Tudo o que a  PME  precisa saber
para a gestão do seu negócio

1996

Seu canal de negócios corporativo ©
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SEXTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2021

JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA

Empresa pretende contratar funcionário com jornada de uma hora por 

dia, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EFETUAR A DEMISSÃO DO FUNCIONÁRIO VIA SMS, 

TELEGRAMA OU CARTA?

Esclarecemos que não existe legislação que autorize a comunicação 

de dispensa do empregado por meio eletrônico, SMS, telegrama, 

WhatsApp ou carta, devendo ser este de forma presencial.

ALTERAÇÃO DE LOCAL E JORNADA

Loja de shopping, em que os funcionários seguem escala de 180h 

mensais, sairá para loja de rua, e necessita que os funcionários passem 

para escala de 220h mensais, como proceder? Saiba mais acessando a 

íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALECIMENTO DURANTE AS FÉRIAS

Funcionário estava afastado e entrou em férias, vindo a falecer durante as 

férias, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBEU DÍVIDA EM MERCADORIAS

Empresa recebeu uma dívida resultado de uma ação judicial, recebendo 

como parte de pagamento, roupas e calçados, pode vender para os 

funcionários com desconto em folha, como proceder? Saiba mais 

acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A EFD-REINF

Desde quando a empresa optante pelo Simples Nacional passa a ser 

obrigada a entrega da EFD REINF, mesmo não tendo nada a informar? 

Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR FUNCIONÁRIA COMO OPERADORA DE TELEMARKETING

Empresa pode contratar funcionária na função de Operadora de tele-

marketing pós-venda, com carga horária de 36h semanais, como pro-

ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JULHO/ 21

Acesse a íntegra no site: [www.agenda-iscal.com.br].

$ 350 px.Centro 3D/ste
+ Escrit.45m² 99735-9000

867664

$1,350 Tambore 3sts sl
coz churr pisc 2gar
220m² Bolsa 99118-7637

864194

$1,5 Lago sul 3 suites
3sls churr pisc 2gar
Bolsa 99118-7637

867669

$1,680 Spazio Verde
Comendador 3sts 3sl
coz churr pisc 2 gar
Bolsa 99118-7637

865854

$1,850 Tivoli I 3 suites
3sl coz churr pisc 3 gar
Bolsa 99118-7637

860761

$168 2d+dep laje plano,
ter 340m2 rua da FIB
a/c inanc 99712-2232

867672

$5,5 Estoril V 4 suites 4
salas 4 gar 700 m² de
const 900 m² de terr
Bolsa 99118-7637

866514

$510 Vila Souto 3 dor
1st 2sl coz desp pisc
c h u r r  2 g a r   B o l s a
99118-7637

865856

$550 Jd Maramba 2
suites 3sl coz churr pis
3gar Bolsa 99118-7637

864341

$900 Tavano 3suites
a/e 3sl coz a/e churr
2gar Bolsa 99118-7637

867000

Acesse residem.com.br
temos várias opções na
v e n d a  d e  i m ó v e i s .
F. 2106-7181 Residem

853113

Altospx.PaoAcucar 3d
sta/e 2sl qtl  997122232

867673

B.Vist,sobrado 4sts
+ dep.falta acabam.ac
im. cial 99712-0038

867095

Beija Flor 2d $100mil
doc.ok  F.99652-1134

867393

CENTRO SP
Estoril prox Igreja S.jud.
3d.ste.esp.gourmet 3vg
3208-2002 - 98167-0026

867463

CENTRO SP
Prox Sant. N.S.Fatima
terr490m² constr.392m²
Sobrado 4d.2ste lazer
3208-2002 - 98167-0026

867670

ELLEN LOBO
Lago Sul, térrea, 3stes, 
pisc., permuta imóvel
S P ;
Apto Ícaro, 4 dorm,
$ 2 7 5  m i l ;
Estoril V, 2lotes juntos;
Apto Nova N. América,
torre USA, andar alto, 2
vagas, oportunidade;
Casa 4 dorm, próx.
O c t á v i o  P i n h e i r o
Brisola, de $740 mil por
$ 6 8 5  m i l ;
Cond. Le Ville c/ 70%
p e r m u t a .
Fone: 99802-5046

284373

EM EXPOSIÇÃO
Casa no Jardim Eugênia, 
rua: Argentina, 3 suítes,
salas, lazer, aceita terre-
no, tr no local, apartir
das 14 horas. 99772-
3030/ 99653-0188

867649

EM EXPOSIÇÃO
Shangri-lá $ 2.800.000 
aceita permuta, 4 suite,
lazer completo, tr no
local neste feriado, Rua
Benedicto Gonçalves
Cortez 1-65. 99772-
3030/ 99653-0188.

867648

OPORTUNIDADE
Tavano, 3 suítes, tér-
rea, armários, escritório
$750mil. F: 98101-7500

284346

PIRATININGA
$600cond.fechado3d/st
,a/e,piscina,churras.ar/c
3208-2002 / 99107-1277

867462

Próx .pane la  che ia
2Q -2wc -2coz.-3gar-
$260mil F:99712-0038

867135

Quinta Ranieri Blue,
c o m p l e t a ,  t o p .
F: 99635-0366

284367

Reduzido $ 320 Jd Europa
3Q - F:99744-0111

867665

$1,5 Predio com 12
Aptos de 1 dor Rua
Irmã Arminda prox a
USC Bolsa 99118-7637

867300

$145 Saint Paul 1dor sl
coz Bolsa 99118-7637

866955

$190mil Campo Limpo 2d
8ºandar F.99638-7960

866230

$350 Ilhas Gregas 3dor
a/e 1st 2sl coz a/e 2gar
Bolsa 99118-7637

867301

$480 Urban Europa
2sui tes  2s l  coz  lav
c h u r r  p i s c  2 g a r
Bolsa 99118-7637

864757

$725 Marau 3suites sl
coz  wc  2gar  Bo l sa
99118-7637

864192

$950 Porto Fino 3suites
3sl coz a/e ar cond 3gar
Bolsa 99118-7637

860762

Alaska 2drs(1st) sacada
gourmet 2 gars. CJ 3509
Reis Jr 98119-4677.

867652

CENTRO SP
Piazza San Marco $285
2d.ste.px. Paschoalotto
1vg. desocup.Otimo$$$
3208-2002 - 99176-3351

866846

Gaia  1D $170  mi l
F:99652-1134

867660

Red lançamento 1dr
sacada gourmet lazer
compl. CJ 3509 Reis Jr
98119-4677.

867653

Trianon 410mil 3ds
(1st) andar alto, refor-
m a d o ,  p r ó x .  B r u
Shopping. CJ 3509 Reis
Jr 98119-4677.

867651

Acesse residem.com.br
temos várias opções na
locação de imóveis.
F. 2106-7181 Residem

853112

Posto Band. Branca,
ót .  loc . ,  115 m l ts ,
oportunidade. Temos
outras opções de neg.
Fone: 99704-3340

867667

Postos de gasolina a
venda,à partir de R$200
mil  Fone:99704-3340

867666

$170 mil Lumina Ofice
47m² mezanino 1 gar
Bolsa 99118-7637

866672

$ 120 Cond Piratininga
1.000m² plano 99735-9000

867659

$ 260 Cond.420m²px.Club
12x S/juros 99735-9000

867663

$160 363m2 d desdobro
px pça Penta A.Paraiso
murad ótim  99712-2232

867671

$50mil Jaraguá 135m²
somente à vista, asfalto
F. 99772-6724 Residem

867026

Acesse residem.com.br
temos várias opções de
terrenos para venda
F. 2106-7181 Residem

853114

Águas Virtuosas  15x50
$55mil    F:99696-9026

864333

Área 1134m próximo
Servimed Jd. Contorno
asfalto F.99638-7960

858261

CENTRO SP
V.Bela S.Vicente q5 145
aceita permuta/veiculo
3208-2002 - 98167-0026

866843

Próx Panelão Redentor
5 , 5 x 3 3 ,  m u r a d a
F. 99635-0366

284366

Villa de Leon I, terr. de
esquina, bem localiza-
do, 410 m², quitado.
F: 99712-6599

284349

$230mil 1 alqueire
600m da Rondon, px.
Recanto dos Nobres,
riacho ao fundo, ótimo!
F: 14 99189-4706

284329

3 alq, Santa Isabel, top,
troco. 99665-0366

284365

Bataguassu - MS e
região 800, 514, 360,
2 9 0 ,  p e c u á r i a .
(14) 99635-0366

284368

CENTRO SP
3alq. prox. Pé Chão boa
infra.2 casas, lazer,cpo
futebol,piscina otimo$$
3208-2002 - 98167-0026

867464

Chácaras Rio Tietê
Arealva e em Piratininga
em até 180 meses. Watsap
99870-7522//99852-7522

867327

Compro 2 a 5 alq., até
30km de Bauru, pgto. à
vista. F: 99787-6514

284369

VALE IGAPÓ
$ 250 mil c/ 2d-sl- coz.
quiosque c/churr.pisc.
mista 3x7.3gar.laje.p.
frio.próx.portaria.exc.
local .Linda!!es tudo
permuta por imóvel em
Bauru.Terreno 12x25
99694-1048/99702-5952

867668

C o ro l l a  2 0 1 4 ,  1 . 6
impecável, $57.500.
F:14  99714-2279.

284322

Corolla GLI, 2018, cinza
metálico, 38.500 km
orig., b.couro, rodas de
liga, multimídia, impec.,
a.c tca -$ . 99791-8899

284355

HB20x Style 1.6, 18/18,
automático, completo,
z e r o ,  p a r t i c u l a r .
F: 99793-6088

284371

Siena Fire flex 07/08,
completo,  4 portas ,
conserv. 99686-9091

284351

100% Papelaria admite
vendedor (a) que more
p r ó x i m o ,  c o n h e c ,
i n f o r m á t i c a ,  d i s p .
horário.CV p/ e-mail
cemporcentopapelaria
@hotmail.com

284374

Agrega-se Fiorino,
Van, Iveco, Cam. 3/4.
Exige ANTT e MEI.
Tel. (14) 3281-8539
(Setor Cadastro)

284372

Churrasqueiro, cozinhei-
ra e ajudante de cozinha
com experiência C.v. a/c
de Denise whats 3203-
4015 ou pessoalmente
rua tenente João Firmino
Alves 1-34 Pq. Paulista

867591

Contrata-se motorista
de bobcat. 98171-3033

284352

Distribuidora de vidro
temperado e alumínio
contrata: 1 vaga vende-
dor(a) interno e 1 vaga
e x p e d i ç ã o .
Curriculo p/ contato@
starboxart. com ou Rua
Xingu 4-44 Sigla SB

284360

Divino Sapore con-
trata aux cozinha c/ ex-
periência em marmitas e
marmitex. Enviar CV R
Henrique Savi 8-27 das
14h às 17h.

284308

Recruto vendedores(a)
p/  parcer ia /negócio
próprio,renda ilimitada
n a s  h o r a s  l i v r e s ,
necessário PC ou celular
com internet 99702-7564

867662
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$ b Carretos e fretes.
F: 99680-1588

864867

$ b.jardinag.poda árvore
carreto 99731-0308

853478

$ bom consertos em
telhados/desent.geral,
encanador 99114-2710

862676

C a l h a s ,  $  b a r a t o .
F: 14 99761-9237

284296

Cerca Concert ina,
elétrica,motor portão,
alarme,câmera é na Só
Seg 99798-9138 whats

865616

Desentupidora CWD com
máq.Rotoruter 997018337

860503

MegaSat - Venda e

instalação de sistemas de

antenas coletivas 3234-

8112 99133-6841 whats
867282

ANDAIMES
B e t o n e i r a s ,

C o m p a c t a d o r e s ,

Containers e Ferramentas

Lokan: 3239-9300
858763

ESCORAMENTO
De laje locação Lokan: 

3239-9300
858764

Produtor palmeiras

ornamentais azul, coco

da Bahia e muito mais.

Fazenda Estiva- Avaí

OLX. whats 99745-3705

ou  99776-7340.
284344

Assistência Técnica em

Domicilio 98121-4105

Parcelamos em 10x
867661

A. Tela Mosq. Box p/ pia,

esquadria 99663-7474
861239

ART TOLDOS

99621-4543/3212-5330
834905

Olho Carta Cigana e faço

trabalhos espirituais

F:98823-7486
835171

P r o c u r o  m u l h e r
evangélica que queira
um re lac ionamento
sério. 14 99688-4801.

284350

Tropical Inn seg. a seg.
período 3h - Pernoite libe-
rado a partir das 19h com
café completo próx Unesp
F: 3223-8387

864866

A m a n d a

Fone: 99776-9693
284332

Beatriz  29 anos ruiva

F:99698-7984
867606

Isadora Reis, 38 anos.

Fone: (14) 99185-0007

284353

M i l a  2 0  a n o s

99656-9442/3018-4449

862107


