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CORREIO DO POVO

Bolsa do Povo viabiliza empregos para 
pais de alunos da rede estadual

Hospital Municipal recebe cinco ventiladores 
mecânicos para tratamento de pacientes 

Mogi Guaçu lança programa de auxílio multidisciplinar a 
pessoas em situação de rua

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou nes-
ta quarta-feira (28/7) 
não saber se concorre-
rá à reeleição em 2022.  
O mandatário apontou 
que “deve” disputar 

o pleito, mas que não 
pode “garantir”. Ape-
sar da declaração, o 
chefe do Executivo se-
gue em ritmo de cam-
panha pelo país e tem 
alfinetado diariamente 

seu principal opositor, 
o ex-presidente Lula, 
que demonstra van-
tagem nas pesquisas 
eleitorais. A declara-
ção foi feita em entre-
vista à rádio Mundial. 

A Secretaria Municipal 
de Cultura iniciou nes-
ta sexta-feira, dia 23 de 
julho, a Feira Popular 
do Livro de Mogi Guaçu. 

Até o dia 14 de agosto, 
cerca de dois mil títu-
los estarão à disposição 
do público nas tendas 
instaladas na Praça Rui 

Barbosa (Recanto), no 
Centro, tradicional pon-
to de concentração para 
os mais diversos eventos 
da cidade.

Bolsonaro: “Não sei se vou 
disputar as eleições do ano 

que vem”

Mogi Guaçu promove no Recan-
to a Feira Popular do Livro até 

14 de agosto
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Definida tabela do 1º Campeonato 
de Futebol Virtual

A fim de auxiliar os 
pais de alunos da rede 
estadual no enfrenta-
mento as dificuldades 
econômicas impostas 
pela pandemia de Co-
vid-19, o município 
passará a contar com 

o “Programa Bolsa do 
Povo Educação”. Em 
parceria com o go-
verno estadual, a ini-
ciativa irá conceder 
uma vaga de trabalho 
nas escolas estadu-
ais onde o filho esti-

ver matriculado, para 
pais desempregados. 
Em troca haverá a 
concessão da bolsa-
-auxílio no valor de 
R$ 500 até o mês de 
dezembro. 

Em meio ao espírito 
olímpico, tem com-
petição na agenda 
do mogimiriano! No 
próximo sábado (31), 
terá início a primei-
ra edição do Campe-
onato Municipal de 
Futebol Virtual. Os 

competidores irão en-
carar partidas de Fifa 
2021 no PS4, naque-
le que será o torneio 
municipal de e-Sports 
organizado pela Pre-
feitura de Mogi Mi-
rim. A tabela foi defi-
nida nesta terça-feira 

(27). Após sorteio, os 
inscritos foram dis-
tribuídos em chaves, 
já com os caminhos, 
a partir da primeira 
fase eliminatória, de-
senhados até a grande 
final.

A Prefeitura de Mogi 
Guaçu lançou na ma-
nhã desta sexta-fei-
ra, dia 23 de julho, o 
Programa Segurança, 
Cidadania e Acolhi-

mento, ação voltada 
ao atendimento multi-
disciplinar de pessoas 
em situação de rua. A 
solenidade, realiza-
da nas dependências 

da Secretaria Muni-
cipal de Assistência 
Social, reuniu o pre-
feito Rodrigo Falsetti, 
o vice-prefeito Major 
Marcos Tuckumantel, 

vereadores, secretá-
rios municipais e re-
presentantes de ins-
tituições vinculadas, 
sociais e religiosas, 
que atuam na cidade. 

O objetivo da iniciati-
va, segundo o prefeito, 
é fortalecer serviços já 
existentes, do poder 
público e entidades, 
que levam diariamen-

te cuidados, auxílio e 
atenção a indivíduos 
que vivem nas ruas, 
lutam contra a depen-
dência e convivem com 
problemas de saúde.

Em reunião 
multiseto-

rial, Prefei-
tura traça 

planos para 
fortaleci-
mento do 
Turismo 
em Mogi 

Guaçu

Patrulha “Maria 
da Penha” realiza 
palestra na Apae 
de Mogi Mirim
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Mogi Guaçu lança programa de auxílio multidisciplinar 
a pessoas em situação de rua

Patrulha “Maria da Penha” realiza palestra na Apae de 
Mogi Mirim

Segunda parcela do Renda Guaçuana começa a 
ser paga 

Defesa Civil de Mogi amplia alerta sobre a queda 
de temperatura a partir de hoje

A Prefeitura de Mogi 
Guaçu lançou na ma-
nhã desta sexta-feira, 
dia 23 de julho, o Pro-
grama Segurança, Ci-
dadania e Acolhimento, 
ação voltada ao atendi-
mento multidisciplinar 
de pessoas em situação 
de rua. A solenidade, 
realizada nas dependên-
cias da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência 
Social, reuniu o prefeito 
Rodrigo Falsetti, o vice-
-prefeito Major Marcos 
Tuckumantel, vereado-
res, secretários munici-
pais e representantes de 
instituições vinculadas, 
sociais e religiosas, que 
atuam na cidade. 

O objetivo da iniciati-
va, segundo o prefeito, 
é fortalecer serviços já 
existentes, do poder pú-
blico e entidades, que 
levam diariamente cui-
dados, auxílio e atenção 
a indivíduos que vivem 
nas ruas, lutam contra a 
dependência e convivem 
com problemas de saú-
de.
“O programa pretende 
somar forças no sentido 
de conhecer, diagnosti-
car, orientar e dar o su-
porte necessário a essas 
pessoas, assegurando 
mais dignidade e contri-
buindo para que elas si-
gam em frente” comen-

tou Rodrigo.

De acordo com Tucku-
mantel, que liderou o 
processo de organização 
do trabalho, a equipe 
responsável já vem atu-
ando junto a homens e 
mulheres nas ruas - e já 
promoveu a saída de 3 
indivíduos destas con-
dições. “Sabemos que é 
um trabalho longo, di-
fícil, mas não seremos 
indiferentes à situação 
dessas pessoas”, disse o 
vice-prefeito. “As enti-
dades assistenciais in-
dependentes e do muni-
cípio fazem um serviço 
excelente e que ganhará 
agora novos aliados”.

Integrantes da patrulha 
“Maria da Penha”, unida-
de especial formada, em 
sua maioria, por GCMFs 
(Guardas Civis Munici-
pais Femininas), realizou 
na terça-feira (27), pales-
tra sobre proteção às mu-
lheres, direcionadas aos e 
funcionários da Apae (As-
sociação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de Mogi 
Mirim.

Participaram do encontro 
cerca de 90 pessoas, no pe-
ríodo da manhã e da tarde. 
A iniciativa ainda contou 
com o apoio da Secretaria 
de Segurança Pública e da 

coordenadora da patrulha, 
a GCMF Elaine Navarro. 
Ela estava acompanhada 
de outras duas integrantes 
desta unidade especial, as 
guardas civis Sônia e Vera. 
Um dos focos da palestra 
foi a violência doméstica e 
familiar.
As GCMFs ainda aborda-
ram os tipos de violência 
sofridos pelas mulheres, 
aspectos da lei Maria da 
Penha e o trabalho desen-
volvido pela Secretaria de 
Segurança no que tange 
à proteção das vítimas de 
violência doméstica em 
Mogi Mirim.
O secretário municipal de 

Segurança Pública, Luiz 
Carlos Pinto, ressaltou que 
o trabalho educativo da pa-
trulha “Maria da Penha” 
também é imprescindível 
para redução da violência 
contra as mulheres. “Os 
canais de denúncias e de 
atendimento às mulhe-
res estão sendo ampliados 
cada vez mais. É importan-
te divulgarmos nosso tra-
balho, para que elas sintam 
confiança de sair do ciclo 
da violência”, destacou.

Elaine Navarro acrescen-
tou que os trabalhos des-
sa unidade também serão 
estendidos a outras ins-

tituições, principalmente 
escolas, assim que as aulas 
forem retomadas. Para ela, 
as crianças também podem 
ter um papel importante 
na defesa das mulheres.
Desde que foi criada, em 
março deste ano, a pa-
trulha “Maria da Penha” 
já atendeu a dezenas de 
ocorrências no Município, 
resultando, inclusive, na 
prisão de agressores ou 
ex-companheiros que des-
cumpriram medidas pro-
tetivas. A unidade especial 
também está servindo de 
modelo para outras GCMs 
da região, como Estiva 
Gerbi e Mogi Guaçu.

A segunda parcela do Pro-
grama Renda Guaçuana, 
de auxílio emergencial a 
famílias em situação de po-
breza ou extrema pobreza 
residentes em Mogi Guaçu, 
começa a ser paga na pró-
xima segunda-feira, dia 26 
de julho. O subsídio, de R$ 

150 mensais, está sendo 
concedido pela Prefeitu-
ra pelo período de 90 dias 
para reduzir os impactos fi-
nanceiros e sociais da pan-
demia. 

Lançado pelo prefeito Ro-
drigo Falsetti e vereadores 

no final de abril e com pri-
meiro pagamento feito em 
junho, o Renda Guaçuana 
já beneficia 4.144 núcle-
os familiares da cidade, o 
equivalente a cerca de 18 
mil pessoas, entre crianças, 
jovens, adultos e idosos. 
“Trata-se de um apoio 
àqueles que se encontram 
em situação vulnerável, so-
bretudo em função da crise 
gerada pela Covid-19”, ex-
plica a secretária municipal 
de Assistência Social, Leila 
Maria Ramos. “Esse recur-
so minimiza a preocupação 
com os gastos de primeira 
necessidade e garante dig-
nidade e subsistência a es-
sas famílias”.

É o caso de Milena Araujo 
Silva, de 28 anos, desem-
pregada e mãe de duas fi-
lhas. “Com o dinheiro, co-
loquei a comida na mesa 
da família e ainda ajudou 

na compra do botijão de 
gás”, conta. “Estamos mui-
to felizes com esse auxílio 
dado pela Prefeitura, que é 
tão importante em um mo-
mento de tanta dificuldade 
que estamos vivendo”.

Para a assistente social do 
Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) 
da Zona Sul, Luceli de Sou-
za Coffani, o auxílio tem se 
mostrado extremamente 
importante. “Com a pan-
demia, aumentou a desi-
gualdade social, colocando 
em risco a vida de traba-
lhadores e trabalhadoras 
que perderam as condições 
mínimas de subsistência”, 
reforça.

Cidadãos inscritos no Ca-
dastro Único até o dia 12 de 
fevereiro de 2021 podem 
realizar consulta sobre o 
programa pelo site https://

rendaguacuana.mogigua-
cu.sp.gov.br, informando 
número do CPF e a data de 
nascimento. O pagamento 
é realizado de acordo com o 
mês de aniversário da pes-
soa cadastrada. A terceira 
e última parcela, prevista 
para agosto, será creditada 
entre os dias 23 e 26 daque-
le mês.

“O dinheiro pode ser utili-
zado por meio do aplicati-
vo Caixa Tem, retirado em 
lotéricas ou diretamente 
nas agências da Caixa Eco-
nômica Federal da Praça 
Antonio Giovani Lanzi 
(Capela) e da Avenida dos 
Trabalhadores”, explica 
o secretário municipal de 
Finanças, Paulo Roberto 
Campos Valim. “Estamos 
muito felizes que esse auxí-
lio, tão importante em um 
momento tão difícil, este-
ja ajudando as famílias de 

Mogi Guaçu”.

Cronograma da 2ª Parcela
26/07/2021 – Beneficiá-
rios nascidos de Janeiro a 
Março
27/07/2021 – Beneficiá-
rios nascidos de Abril a Ju-
nho
28/07/2021 – Beneficiá-
rios nascidos de Julho a 
Setembro
29/07/2021 – Beneficiá-
rios nascidos de Outubro a 
Dezembro
Cronograma da 3ª Parcela
23/08/2021 – Beneficiá-
rios nascidos de Janeiro a 
Março
24/08/2021 – Beneficiá-
rios nascidos de Abril a Ju-
nho
25/08/2021 – Benefici-
ários nascidos de Julho a 
Setembro
26/08/2021 – Beneficiá-
rios nascidos de Outubro a 
Dezembro

Um novo boletim meteo-
rológico, emitido pela De-
fesa Civil Estadual, con-
firma a previsão de frio 
intenso nos próximos cin-
co dias. Por conta disso, 
com orientação Estadual, 
a equipe dos Bombeiros e 
Defesa Civil Municipal de 
Mogi Mirim vem inten-
sificando o alerta sobre 

a queda de temperatura, 
entre hoje (28) e domingo 
(dia 1º), com períodos de 
frio intenso e formação de 
geadas na região de Cam-
pinas. Pelas redes sociais, 
o órgão mogimiriano di-
vulga as informações so-
bre as quedas nas tempe-
raturas.
O clima frio será resulta-

do de uma massa de ar 
polar que irá avançar no 
Estado. Segundo a previ-
são, poderão ser registra-
das mínimas de 3°C e sen-
sação térmica de 1°C. Em 
Mogi Mirim, a previsão é 
de que, nesta quarta-fei-
ra, deverá chover durante 
o dia e, por isso, a máxi-
ma deverá ser de 19 graus 

e a mínima, de 10º C. Já 
nas quinta e sexta-feira, a 
mínima em Mogi deverá 
ser entre 4º C e 3º C, com 
sensações térmicas mais 
frias. 

A Defesa Civil Estadual 
pede atenção dos Municí-
pios com as pessoas mais 
vulneráveis como: idosos, 

crianças e aquelas em si-
tuação de rua. A Prefei-
tura Municipal de Mogi 
Mirim, através da Secre-
taria de Assistência Social 
e Secretaria de Segurança 
Pública informa que está 
preparada para atendi-
mentos emergenciais às 
pessoas em situação de 
rua.

Qualquer solicitação po-
derá ser feita pelos telefo-
nes de emergência 199 ou 
3862.9474 - Bombeiros / 
Defesa Civil. Além disso, a 
recomendação é para não 
se fazer fogueiras e que as 
pessoas mantenham hi-
dratação constante, por 
conta da umidade relativa 
do ar estar baixa.

O objetivo da iniciativa é fortalecer serviços já existentes, do poder público e entidades

Evento reuniu cerca de 90 pessoas na sede da entidade

Subsídio de R$ 150 mensais  está sendo concedido pela Prefeitura pelo período de 90 dias para reduzir os impactos financeiros

As baixas temperaturas deverão ser registradas após pancadas de chuvas nesta 4ª feira; 

O programa já promoveu a saída de 3 indivíduos destas condições / 
Foto: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu 

A iniciativa ainda contou com o apoio da Secretaria 
de Segurança Pública e da coordenadora da patrulha, 

a GCMF/ Foto: GCM

O Renda Guaçuana já beneficia 4.144 núcleos 
familiares da cidade/ Foto: Divulgação 

Cidade
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Adolescentes infratores danificam viatura ao tentar 
fugir da GCM

Colisão entre motos faz uma vítima fatal na SP 342

Em operação conjunta, PM e Civil prendem 
traficantes e estouram refinaria de drogas

GCM prende irmãos furtando fiação elétrica de 
residência

GCMs flagram traficantes na Chácaras Alvorada 
e Jardim Ypê III

Policiais Rodoviários recuperam Ônix produto 
de estelionato em São Paulo

GCMs de serviço no 
início da noite desta 
segunda (26) tenta-
ram abordar pela Ave-
nida Alíbio Caveanha 
dois adolescentes que 
trafegavam com uma 
motoneta, o condu-
tor acabou colidindo 

contra a viatura, no 
entanto, eles conse-
guiram se evadir mas 
foram acompanhados.
Em ato contínuo, ou-
tra viatura se deparou 
com a motoneta nas 
proximidades do Re-
sidencial Moacir Gu-

zoni, de novo eles se 
evadiram e acabaram 
mais uma vez coli-
dindo com a viatura, 
causando danos na 
lataria e rasgando um 
dos pneus, os mesmos 
acessaram a Rodovia 
SP 342 e acessaram 

a passarela a pé para 
chegar ao Jardim São 
Francisco, onde foram 
detidos pelos GCMs 
de ROMU, Daniel, Co-
dogno e Silva.
O menor de 15 anos já 
tem 5 passagens por 
direção perigosa, fur-

tos e outros crimes. 
O outro menor de 17 
anos tem 10 passagens 
por tráfico, roubo en-
tre outros delitos.
Apresentado os mes-
mo na Central de Po-
lícia Judiciária, os 
menores foram libe-

rados, mas a motone-
ta com motor produ-
to de furto/roubo foi 
apreendida, eles ain-
da responderam por 
danos ao patrimônio 
público, já que dani-
ficaram a viatura da 
GCM.

Por volta 23h10, um 
acidente entre duas 
motos causou a 
morte de um moto-
ciclista na SP-342, 
KM 173, nas proxi-
midades do acesso 
ao Jardim Ypê.
O condutor da CG 

Titan Aguinaldo 
Valdinei Cardoso, 
46 anos teria aces-
sado a rodovia pelo 
canteiro às margens 
da Avenida Luís Au-
gusto Lanzi e uma 
moto Lander seguia 
pela rodovia e coli-

diu transversalmen-
te.
Os dois são moto-
boys. O condutor da 
Titan morreu no lo-
cal.
O motorista da Lan-
der foi levado à 
Santa Casa com fe-

rimentos graves, 
ele foi identificado 
como sendo Vitor 
Henrique Percego 
de 19 anos.
Fotos: Cláudio H. 
Felício/Portal Cida-
de de Mogi Guaçu

Após uma minuciosa 
investigação, que du-
rou mais de um mês, 
os policiais do SIG (Se-
tor de Investigações 
Gerais) da Polícia Civil 
de Mogi Mirim a “es-
tourar” um laboratório 
de refino de cocaína e 
crack que funcionava a 
todo o vapor na Zona 
Norte da cidade.
O laboratório perten-
ceria a André Luís Fér-
til, conhecido como 
Vírgula, um dos mais 
famosos traficantes da 
cidade, que foi captu-

rado na operação. Com 
ele estavam, Alex Fer-
reira Araújo de Ataíde 
e Isaak Gabriel Rodri-
gues Barbosa. Outros 
três suspeitos conse-
guiram escapar.
No local, também ha-
via uma grande quan-
tidade de maconha e 
centenas de tubetes de 
cocaína prontos para a 
venda. Na manhã des-
ta sexta-feira, os in-
vestigadores Matheus, 
Jairo e Francisco, com 
o apoio da Polícia Mi-
litar, foram até um en-

dereço no bairro Santa 
Luzia, onde funcionava 
o laboratório. Quando 
tentavam arrombaram 
o portão da frente da 
casa para invadir o lo-
cal, Vírgula e outros 
cinco comparsas que 
estavam no interior do 
imóvel tentaram fugir, 
pulando os muros do 
fundo da casa, dando 
início a uma persegui-
ção desenfreada pelo 
bairro.
Os outros três já fo-
ram identificados e 
seus nomes constarão 

do inquérito que será 
aberto sobre tráfico 
de drogas. Na casa, os 
policiais encontraram, 
pelo menos, nove ti-
jolos grandes de ma-
conha, dois tijolos de 
pasta base de cocaína, 
crack e sacos com cen-
tenas de tubetes que 
seriam preenchidos 
com cocaína.
Os policias acreditam 
que o laboratório for-
necia drogas para as 
“biqueiras” da Zona 
Norte. Os investigado-
res ainda aprenderam 

aproximadamente R$ 
1 mil em dinheiro, ba-
lanças de precisão e, 
em outro cômodo da 
casa, foram encontra-
dos três revólveres, 
sendo um calibre 38 e 
dois calibre 32, todos 
sem munição.
Vírgula, Issak e Alex 
Ferreira foram enca-
minhados para a CPJ 
(Central de Polícia 
Judiciária) de Mogi 
Guaçu onde foram ou-
vidos pelo delegado 
Alessandro Morcillo, 
que é quem estava che-

fiando as investigação. 
Eles deverão ser trans-
feridos para a UDTE 
(Unidade de Detenção, 
Triagem e Encaminha-
mento) de Itapira.
Neste momento eles 
estão sendo ouvidos 
pelo delegado. Já as 
drogas ainda não fo-
ram pesadas. Além da 
equipe do SIG, parti-
ciparam das ações o 
sargento Bernardo Go-
mes, os cabos Gianot-
to, Conde, Wellington, 
Salgueiro e o soldado 
De Souza. 

Dois irmãos, um de 40 
e o outro de 47 foram 
presos pela Guarda Ci-
vil Municipal, na noi-
te dessa quarta feira 
(28), por serem fla-

grados praticando fur-
to em uma residência 
na Rua Aguai, Vila São 
Carlos.
Durante o patrulha-
mento, os GCMs per-

ceberam uma movi-
mentação incomum 
no interior no imóvel 
e, averiguando, con-
firmaram o crime, os 
criminosos confes-

saram de imediato a 
ação ilícita.
O alvo dos criminosos 
eram fios de cobre e 
materiais metálicos, 
visando o lucro com a 

futura venda para de-
pósitos de sucata re-
ceptadores.
Os GCMs Daniel, Co-
dogno e Silva encami-
nharam os irmãos cri-

minosos para a Central 
de Polícia Judiciária 
onde foram autuados 
pelo crime de Furto e 
ficaram presos a dis-
posição da Justiça.

Os GCMs da Patru-
lha Ambiental da 
GCM, Valdeci, An-
dré e Souza em pa-
trulhamento pela 
Chácara Alvorada, 
nesta segunda (26) 
pela Rua Antônio 
Cassemiro da Silva, 
avistou W.A.T. que 
ao perceber a che-
gada da viatura es-
boçou certo nervo-

sismo e dispensou 
um objeto e tentou 
adentrar a sua casa 
e de pronto foi abor-
dado no portão.
Feita a revista pes-
soal, encontrado 
em seu bolso R$40 
e após vistoria pró-
ximo ao mesmo foi 
encontrado uma sa-
colinha com 06 pi-
nos cocaína e uma 

porção de maconha.
Foi dada a voz de 
prisão por Tráfico 
de Entorpecentes e 
conduzido W.A.T. à 
autoridade policial 
de plantão na Cen-
tral de Polícia Judi-
ciária que tomando 
ciência, determinou 
a elaboração de bo-
letim de ocorrência 
e liberou o indiví-

duo determinando 
a DEVOLUÇÃO do 
dinheiro apreendi-
do ao indivíduo.
Outra
Já nesta terça (27), 
as equipes da Guar-
da Civil Municipal 
prenderam mais 
um comerciante de 
entorpecentes, des-
sa vez no Jardim 
Ipê III. Durante o 

patrulhamento, os 
GCMs decidiram 
realizar uma abor-
dagem preventiva 
e, surpresa nenhu-
ma, foram recebi-
dos com violência 
verbal e física por 
parte do rapaz, já 
conhecido pela prá-
tica de vários cri-
mes. Após ser con-
tido, descobriu-se 

que escondia 56 
pinos de cocaína 
e utilizava o local 
como ponto de ven-
da da droga.
Ocorrência apre-
sentada na Central 
de Polícia Judiciá-
ria e traficando au-
tuado que vai res-
ponder pelo crime 
de Tráfico de Dro-
gas.

Por volta das 21h00 
desta quinta (22), os 
Policiais Militares 
Rodoviários Cabo 
Renato e Soldado 
Anthony estavam 
em patrulhamen-
to pela Rodovia SP 
340 consultaram o 
emplacamento de 
um Chevrolet Ônix 
(FUW-4199) no KM 
166, trevo com a 
Avenida Pedro Bo-
tesi, o qual apresen-
tou queixa de este-
lionato.
O veículo foi abor-
dado com o condu-
tor R.S.B.

Diante do fato, o ve-
ículo foi encaminha-
do para a Central de 
Polícia Judiciária de 
Mogi Guaçu, onde 
o verdadeiro pro-
prietário do veícu-
lo, morador em São 
Paulo havia feito um 
boletim de ocorrên-
cia, informando o 
golpe m que havia 
caído.
A vítima anunciou o 
veículo para venda 
em um site conhe-
cido, o criminoso 
entrou em conta-
to e foi ver o carro, 
após revisão de um 

mecânico na cidade 
de São Paulo, foram 
ao cartório e regis-
traram a venda e o 
suspeito de ser gol-
pista apresentou um 
comprovante de de-
pósito falso, o que 
foi percebido mais 
tarde.
O condutor que foi 
abordado com o ve-
ículo foi liberado 
para responder a 
um inquérito e apu-
ração. O veículo foi 
apreendido e será 
restituído ao pro-
prietário vítima do 
golpe.
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Com previsão de frio intenso, equipes da Prefeitura 
fazem busca por pessoas em situação de rua

Operação Inverno: Mogi Guaçu terá força tarefa 
para acolhimento de moradores de rua

Rua Adelelmo Boretti passa a ser de mão única

Trecho do fim da Rua Comendador João Cintra 
passa a ser de mão única

Campanha Inverno Solidário segue arrecadando 
cobertores novos

Obras de infraestrutura no Parque das Laranjeiras 
são vistoriadas pelo Prefeito Paulo Silva

Com a previsão da vinda 
de uma nova frente fria e 
queda brusca de tempe-
ratura nos próximos dias, 
as equipes do Centro Pop, 
Defesa Civil e da Guarda 
Civil Municipal já estão se 
organizando para a ‘Ope-
ração Frente Fria’. Hoje 
à noite o trabalho já será 
iniciado com a sensibiliza-
ção com as pessoas que es-
tão em situação de rua e se 
recusam a ir para o Abrigo 
Municipal. O objetivo é 
orientá-los sobre a chega-
da da onda polar e ofere-
cer novamente os serviços 
existentes no abrigo. “In-
felizmente mesmo com 

todas as abordagens reali-
zadas algumas pessoas se 
recusam a ir para o Abrigo 
Municipal, temos deixado 
cobertores para estes que 
se recusam, porém não é 
seguro, o risco de morte 
por hipotermia é grande 
nessas condições”, alerta 
a Secretária de Promo-
ção Social Regina Ramil. 
“Pretendemos alertá-los, 
sobre a necessidade de 
se abrigarem pelo menos 
nesses três dias em que 
são previstas quedas brus-
cas de temperatura”, com-
pletou.
Como Plano B para as 
pessoas que não aceitam 

ir para o abrigo, nos três 
dias em que a previsão 
aponta muito frio nas ma-
drugadas – terça, quarta 
e quinta-feira – em par-
ceria com a Secretaria de 
Esportes e Lazer o Giná-
sio de Esportes “Antônio 
Coraça”, no Cubatão, será 
disponibilizado para per-
noite. Um Educador So-
cial, um agente da Defesa 
Civil e um Guarda Civil 
Municipal estarão no lo-
cal. Grupos voluntários já 
estão se mobilizando para 
oferecer ajuda alimentícia 
também.
A Secretária de Promoção 
Social faz um apelo para 

que a comunidade itapi-
rense auxilie nessa busca 
ativa e pede para aqueles 
que se depararem com 
uma pessoa em situação 
de rua oriente-a a procu-
rar atendimento no Cen-
tro Pop, que está situado 
na Rua Dorothea de Frei-
tas nº 33 (fundos), bairro 
Pé no Chão. O telefone 
para contato é 3863-8111.
A Operação Frente Fria 
continua ao longo des-
sa semana, sempre com 
início as 19h00, e serão 
percorridos todos os lo-
cais onde as pessoas em 
situação de rua costumam 
ficar.

A Prefeitura de Mogi 
Guaçu, se antecipando 
à chegada do frio in-
tenso previsto para os 
próximos dias, realiza 
uma força-tarefa para 
reforçar o acolhimen-
to necessário a pessoas 
em situação de rua. As 
ações integradas fazem 
parte do recém-criado 
“Centro de Operação 
Inverno (COI)”. O tra-
balho de abordagem 
será feito a partir desta 
quarta-feira, 28 de ju-
lho, até domingo, dia 
1º de agosto, das 16h à 
meia-noite.  
Integram a força tarefa 

do COI as Secretarias 
Municipais de Assis-
tência Social, Saúde, 
Segurança, Esporte e 
Lazer e, ainda, o Fun-
do Social de Solidarie-
dade, a Defesa Civil, o 
26º Batalhão de Polícia 
Militar, a Guarda Civil 
Municipal e Centro de 
Controles de Zoonoses 
(CCZ), que prestará, 
neste período, assis-
tência a animais que 
pertencem aos tran-
seuntes. Uma reunião 
com os representantes 
foi realizada na manhã 
de hoje para traçar es-
tratégias conjuntas de 

atuação. 
“Nossas equipes esta-
rão atentas para moni-
torar e atender os casos 
com rapidez, atenção e 
eficiência”, explica a 
secretária municipal de 
Assistência Social, Lei-
la Maria Ramos. “Para 
os que aceitarem auxí-
lio, realizamos a oferta 
de alimentação, local 
para banho e higiene, 
além de cobertores”.
Segundo dados da De-
fesa Civil, Mogi Guaçu 
registrará quedas in-
tensas de temperatura 
essa semana. A míni-
ma prevista para esta 

quinta-feira, 29 de ju-
lho, é de 2ºC e, na sex-
ta-feira, 30 de julho, de 
3ºC. 
Em função disso, o mu-
nicípio conseguiu jun-
to às entidades assis-
tenciais guaçuanas 100 
vagas para acolhimen-
to e, em caso de ne-
cessidade, vagas emer-
genciais para suprir a 
demanda serão dispo-
nibilizadas no Centro 
Esportivo Juscelino 
Kubitschek (Ceresc), 
na Vila São Carlos.
De acordo com o pre-
feito Rodrigo Falsetti, 
esse é um trabalho hu-

manitário muito im-
portante de prevenção 
ao frio rigoroso que 
está por vir e de pro-
teção da vida. “Além 
disso, já estamos de-
senvolvendo na cidade 
campanhas como a do 
agasalho e o programa 
Segurança, Acolhimen-
to e Cidadania, de as-
sistência multidiscipli-
nar a essas pessoas em 
situação de rua”, disse. 
Para o coordenador 
municipal de Defesa 
Civil, Carmelito Osório 
Silveira, a colaboração 
de todos os envolvidos 
e da população é fun-

damental nesta ação. 
“Nossa função é o ge-
renciamento do risco e, 
para isso, fazemos um 
planejamento de con-
trole para que, junto 
com todas as secreta-
rias unidas, possamos 
atender a população”, 
ressaltou. “Mas o nosso 
pedido é para que a po-
pulação colabore iden-
tificando casos que 
precisem de ajuda”. 
Operação de Inverno
Data: de quarta-feira, 
28 de julho, a domin-
go, 1º de agosto
Horário de abordagem: 
das 16h à meia-noite

Nesta terça-feira, 27, a Rua 
Adelelmo Boretti, na região 
central, passou a ter mão 

única. A via é continuidade 
da Rua Francisco Glicério e 
os motoristas poderão ape-

nas descer a rua e não mais 
subir. Equipes do Departa-
mento de Trânsito farão a 

sinalização das mudanças e 
a orientação dos motoristas.
Quem transita pela Avenida 

dos Italianos e precisa su-
bir para aquela região pode 
utilizar o cruzamento com a 

Rua Embaixador Pedro de 
Toledo, que possui semáfo-
ro e oferece mais segurança.

A partir da próxima se-
mana o trecho do fim da 
Rua Comendador João 
Cintra, na altura da Auto 
Escola Nacional, passará 
a ser mão única. Os moto-
ristas que transitam pelo 

local poderão apenas su-
bir a via.
Quem vem da Rua Agos-
tinho Cavenaghi no sen-
tido bairro x Centro po-
derá apenas seguir reto 
pela mesma rua e quem 

desce do Largo São Bene-
dito terá que convergir à 
direita para a Rua Agos-
tinho Cavenaghi e depois 
acessar a Rua Saldanha 
Marinho.
A mudança visa organizar 

o fluxo de veículos nesse 
cruzamento da Avenida 
Rio Branco com a Rua 
Comendador João Cintra 
e também garantir a se-
gurança dos motoristas 
que farão o acesso para a 

avenida apenas por vias 
que possuem semáforo 
(Rua Saldanha Marinho 
ou Rua Joaquim Inácio). 
Para quem segue pela 
avenida não haverá alte-
rações.

Na terça-feira, 27, o De-
partamento de Trânsito 
fez a colocação de pla-
cas e sinalização do solo. 
Agentes de Trânsito tam-
bém estarão no local para 
orientar os motoristas.

Com quase 200 cober-
tores novos já distribu-
ídos, o Fundo Social de 
Solidariedade continua 
arrecadando doações 
para a campanha Inver-
no Solidário. A preocu-
pação neste momento 

é atender os que mais 
precisam, tendo em vis-
ta as baixas temperatu-
ras previstas para o fi-
nal desta semana. 
Vale lembrar que as 
doações estão centra-
lizadas em um único 

ponto, que é o próprio 
Fundo Social, na região 
central da cidade. “Este 
ano a campanha está 
sendo um pouco dife-
rente, pois com o ris-
co da Covid, seguindo 
orientações, estamos 

recebendo somente co-
bertores novos.
 120 unidades já foram 
arrecadadas através da 
campanha. Estes co-
bertores, junto a outros 
que tínhamos aqui no 
Fundo, somam 180 uni-

dades e já foram dis-
tribuídos para diversas 
entidades de Mogi Mi-
rim”, destacou a presi-
dente do Fundo Social, 
Suzana Rossi Calefi. 
As doações podem ser 
feitas até dia 31 de agos-

to, sempre de segunda 
a sexta-feira, entre 8h e 
15h no Fundo Social de 
Solidariedade de Mogi 
Mirim, localizado no 
Espaço Cidadão, à Ave-
nida Adib Chaib, 2.250 
– Centro.

Melhorias no Parque 
das Laranjeiras. O Pre-
feito Paulo Silva visi-

tou, nesta terça-feira 
(27), os serviços de in-
fraestrutura que são 

realizados no bairro da 
Zona Leste. 
No local, as redes de 
distribuição de água 
potável e de coleta de 
esgoto foram imple-
mentadas, seguidas 
pelas galerias de águas 
pluviais, as guias e as 
sarjetas e as calçadas. 
Já foi iniciada a fase 
de nivelamento de solo 
para a implantação do 
pavimento asfáltico. A 
sinalização viária será 
a última etapa da obra, 
prevista para ser con-
cluída em outubro.

Sob a coordenação da 
Secretaria de Obras e 
de Mobilidade Urbana, 
os serviços contemplam 
o projeto de regulari-
zação do loteamento. 
O objetivo é garantir 
melhorias nas condi-
ções de vida da popula-
ção residente no local. 
“Esta é uma antiga rei-
vindicação dos mora-
dores do Laranjeiras. 
Através destas obras, 
eles terão todos os ser-
viços de infraestrutura 
que um bairro necessi-
ta”, destacou o Prefeito 

Paulo Silva.  
Com investimentos de 
aproximadamente R$ 
17 milhões nas obras, a 
infraestrutura comple-
ta irá beneficiar as Ruas 
3 (Jorge Duarte Filho), 
5 (Alberto Christofolet-
ti), 6 (Mauro Mareti), 
15 (Milton da Silveira 
Pedreira), 16 (Hele-
na Veloso Durães), 17 
(Carlos Donizeti Car-
valho), 18 (Antonio 
Carlos A. Godoy), 19 
(Pastor José Marques), 
20 (Moisés Bento Mo-
retto), 21, 23 (Lourival 

P. da Silva), 24 (Anto-
nio Benedito Pereira), 
25 (Sebastião Antônio 
Barbosa), 26 (José Fe-
lício), 27 (Agostinho 
Bronzato), 28 (Manoel 
Agripino), 29 (Ramiro 
de Castro), 30 (Francis-
co Ferretti), 31 (Anilton 
Silva), 32A/32B (Anto-
nio Ferretti Mellero), 
33 (Francisco Zago), 34 
(Rita da Cunha Claro 
Agripino), 35 (Francis-
co Rezende da Costa), 
36 (Ronaldo Farias de 
Araújo) e 37 (José Cláu-
dio Ferreira). 
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Bolsa do Povo viabiliza empregos para pais de alunos 
da rede estadual

Etecs conquistam 149 medalhas na Olimpíada 
Brasileira do Saber

Brinquedoteca nos bairros

A fim de auxiliar os 
pais de alunos da 
rede estadual no en-
frentamento as difi-
culdades econômicas 
impostas pela pan-
demia de Covid-19, 
o município passará 
a contar com o “Pro-
grama Bolsa do Povo 
Educação”. Em par-
ceria com o governo 
estadual, a iniciati-
va irá conceder uma 
vaga de trabalho nas 
escolas estaduais 
onde o filho estiver 
matriculado, para 
pais desempregados. 
Em troca haverá a 
concessão da bolsa-
-auxílio no valor de 
R$ 500 até o mês de 
dezembro.

Os interessados po-
derão se cadastrar 
no site www.bolsa-
d o p o v o . s p . g o v . b r , 
a partir da próxima 
segunda-feira (19). 
As inscrições serão 

encerradas em 31 de 
julho. Como requi-
sito, o pai, a mãe ou 
o responsável pelo 
aluno da rede esta-
dual deve ter idade 
entre 18 e 59 anos, 
estar desempregado 
e inscrito no Cadas-
tro Único por, pelo 
menos, três meses. 
No ato da inscrição, 
é preciso apresentar 
o RA do aluno, infor-
mação que pode ser 
obtida junto à escola.

Os aprovados irão 
trabalhar nas unida-
des de ensino esta-
duais com uma carga 
horária de 4 horas 
diárias para apoiar 
as escolas, sobretudo 
no acompanhamento 
dos protocolos sa-
nitários. O objetivo 
é garantir o víncu-
lo das famílias com 
as escolas e dos es-
tudantes com o am-
biente escolar.

Estudantes das Esco-
las Técnicas Estaduais 
(Etecs) conquistaram 
149 medalhas na edi-
ção 2021 da Olimpía-
da Brasileira do Saber 
(OBS). Instituída em 
2014, a competição 
nacional de excelência 
tem o objetivo de esti-
mular o interesse dos 
jovens de todo o Bra-
sil em arte, matemáti-
ca, língua estrangeira, 
ciência e tecnologia.

As duas fases da com-
petição foram dispu-
tadas em ambiente 
virtual para preservar 
a saúde dos partici-
pantes. “Os alunos ti-
nham um canal direto 

com os organizado-
res para dúvidas e eu 
também fiquei conec-
tada pelo Microsoft 
Teams para ajudá-
-los”, explica a profes-
sora Luciana Baptista, 
que orientou os estu-
dantes da Etec Vasco 
Antônio Venchiarutti, 
de Jundiaí.

Foram conquistadas 
5 medalhas de ouro, 
34 de prata e 110 de 
bronzes, além de 98 
menções honrosas, 
totalizando 247 estu-
dantes condecorados. 
Os alunos premiados 
com medalha de ouro 
estudam nas Etecs 
Prof. Armando José 

Farinazzo (Fernandó-
polis), Vasco Antônio 
Venchiarutti (Jun-
diaí) e Deputado Sa-
lim Sedeh (Leme).

“Esse esforço de con-
ciliar a rotina escolar 
com a participação em 
eventos acadêmicos, 
eleva o nível de co-
nhecimento dos alu-
nos e possibilita gran-
des resultados”, avalia 
o diretor da Etec de 
Leme, Paulo Máximo. 
“É um trabalho em 
conjunto da equipe de 
gestão e de todos os 
professores que, uni-
dos, buscam o melhor 
rendimento de cada 
estudante.”

A Prefeitura anunciou 
esta semana um novo 
projeto de descentrali-
zação que vai beneficiar 
muitas crianças, espe-
cialmente aquelas que 
moram na periferia.

O projeto “Descentrali-
zação da Brinquedote-
ca” vai levar brinquedos 
lúdicos e cultura para os 
bairros, especialmen-
te os mais populosos, 
adequando os espaços 
escolares para receber 
mais esta ferramenta de 
aprendizagem, sociali-
zação e lazer.

O compromisso da Ad-
ministração Munici-
pal é substituir a única 
brinquedoteca da área 
central, por vários polos 
descentralizados, dentro 
das unidades escolares, 
em bairros estratégicos, 
facilitando o acesso à 
população.

“Ao invés de termos 
uma única brinquedote-
ca, teremos várias”, dis-
se a secretária de Edu-
cação, Ana Lúcia Bueno 
Peruchi.

O principal objetivo das 
brinquedotecas é possi-
bilitar a evolução men-
tal, psicológica, social 
e física da criança, por 
meio do lúdico. E este 
é também o objetivo 
maior da Administração 
Municipal, com a pro-
posta de descentraliza-
ção.

“Se criarmos uma Brin-
quedoteca nas EMEBs 
e CEMPIs teremos uma 
finalidade pedagógica. 
Se criarmos nos bairros 
vamos estimular as rela-
ções com as comunida-
des e se instalarmos em 
Centros Culturais vamos 
criar espaços de incenti-
vo à leitura e a arte”, res-

saltou Ana Lúcia.

A Secretaria de Educa-
ção, representada por 
toda a sua equipe, está 
inteiramente empe-
nhada em garantir às 
crianças, os direitos de 
aprendizagem citados 

na BNCC (Base Nacio-
nal Comum Curricular).

Um destes direitos é o 
de BRINCAR, não como 
uma atividade isolada e 
sem intencionalidade, 
mas como uma vivên-
cia fundamental ao de-

senvolvimento infantil e 
que proporciona experi-
ências através das quais 
a criança elabora, or-
dena, desordena, cons-
trói e recria a realidade, 
descobrindo um mundo 
novo e cheio de possibi-
lidades.

A implantação de brin-
quedotecas nos bairros 
facilitará o acesso às 
crianças e famílias de 
seu entorno, ampliando 
as possibilidades de uti-
lização e aproveitamen-
to do espaço.

Iniciativa irá conceder uma vaga de trabalho nas escolas estaduais onde o filho estiver matriculado

Instituída em 2014, competição nacional de excelência tem o objetivo de estimular o interesse dos jovens de todo o Brasil

Aprovados irão trabalhar nas unidades de ensino estaduais com uma carga horária de 4 ho-
ras diárias / Foto: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Educação
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Bolsonaro: “Não sei se vou disputar as eleições do 
ano que vem”

Canais do Poupatempo oferecem novos 
serviços digitais de dívida ativa estadual 

Ciro assina termo de posse na Casa Civil e 
já despacha no Planalto

Governo de SP anuncia investimento recorde 
em pesquisa agropecuária

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou nesta quar-
ta-feira (28/7) não saber 
se concorrerá à reeleição 
em 2022.  O mandatá-
rio apontou que “deve” 
disputar o pleito, mas 
que não pode “garantir”. 
Apesar da declaração, o 
chefe do Executivo se-
gue em ritmo de cam-
panha pelo país e tem 
alfinetado diariamente 
seu principal opositor, o 
ex-presidente Lula, que 
demonstra vantagem 
nas pesquisas eleitorais. 
A declaração foi feita em 
entrevista à rádio Mun-
dial.
Sem partido, Bolsonaro 

também voltou a dizer 
que uma das opções é se 
filiar ao Progressistas, 
que tem como presiden-
te o agora ministro da 
Casa Civil, Ciro Noguei-
ra.
“Eu tenho que ter um 
partido político. Eu não 
sei se vou disputar as 
eleições do ano que vem. 
Devo disputar, eu não 
posso garantir. E temos 
conversado com vários 
partidos, entre eles o 
partido do Progressistas 
ao qual eu integrei por 
aproximadamente 20 
anos, ao longo de 28 em 
que fui deputado fede-
ral”, relatou.

Ele afirmou ainda que 
o ex-ministro da Casa 
Civil, Luiz Eduardo Ra-
mos, “é uma pessoa 
nota 9 e não 10”, pois 
falta a ele conhecimento 
para articular com par-
lamentares. Tal tarefa, 
apontou, foi cedida ao 
senador expoente do 
Centrão. No último dia 
23, o presidente des-
tacou que sua filiação 
ao Progressistas é uma 
“possibilidade”. O man-
datário destacou, ainda, 
que gostaria de ir para 
um partido sobre o qual 
tivesse domínio, mas 
disse que isso “está difí-
cil”.

Os canais digitais do 
Poupatempo ofere-
cem três novas opções 
de serviços da  Procu-
radoria Geral do Es-
tado (PGE). Pelo por-
tal www.poupatempo.
sp.gov.br e aplicativo 
Poupatempo Digital já 
é possível emitir a Cer-
tidão Negativa de Débi-
tos eletrônica, realizar 
a consulta e emissão de 
guias para pagamen-
to de dívidas ativas es-
taduais, como IPVA, 
ICMS e multas, além de 
verificar a regularidade 
fiscal de estabelecimen-
tos comerciais, apenas 
informando o CNPJ, e 
assim checar se a em-
presa está com os im-
postos em dia. 
“A Prodesp trabalha na 
expansão dos serviços 
digitais do Poupatem-
po, para que os cida-

dãos possam resolver 
suas pendências com 
maior conforto e segu-
rança, sem sair de casa. 
Atualmente, o Poupa-
tempo contabiliza 140 
opções online, dispo-
níveis para os usuários 
a qualquer hora e em 
qualquer lugar”, explica 
Murilo Macedo, diretor 
da Prodesp – empresa 
de Tecnologia do Go-
verno de São Paulo, que 
administra o Poupa-
tempo. 
Os serviços online re-
presentam cerca de 
80% de toda a deman-
da do programa. Pe-
los canais eletrônicos, 
o Poupatempo oferece 
autoatendimento para 
renovação de CNH, Li-
cenciamento de veícu-
los, consulta de IPVA, 
Carteira de Trabalho, 
seguro-desemprego, 

entre outros, além do 
agendamento de data 
e horário para quem 
precisa comparecer 
pessoalmente a um dos 
postos. Eles também 
permitem que o usuá-
rio exclua seu agenda-
mento, caso não seja 
possível comparecer no 
dia e horário marcados. 
Basta clicar em ‘Meus 
Agendamentos’ e, em 
seguida, na opção ‘Ex-
cluir Agendamento’. 
Dívidas protestadas 
Os cidadãos que tive-
rem dívidas estaduais 
protestadas podem re-
gularizar sua situação 
diretamente pelo site 
da Central de Protesto 
(Cenprot) – www.pro-
testosp.com.br. 
Desde maio deste ano, 
a parceria entre a PGE 
e o IEPTB (Instituto de 
Estudos de Protesto de 

Títulos do Brasil) dis-
ponibilizou essa opção 
online para os cidadãos 
não precisarem mais 
se deslocar até os car-
tórios para pagarem as 
dívidas. A Prodesp foi 
a responsável pela im-
plantação da interface 

de serviços que possi-
bilitou a oferta de con-
sultas de pagamentos 
online. 
“Em tempos tão de-
safiadores, em que a 
tecnologia está 100% 
presente na vida da so-
ciedade, trabalhamos 

em parceria com deze-
nas de órgãos públicos 
para oferecer soluções 
inovadoras. Nossa mis-
são é manter os servi-
ços do Estado e facilitar 
a vida da população”, 
destaca André Arruda, 
presidente da Prodesp. 

O senador Ciro Nogueira 
assinou nesta quarta-feira 
(28) o termo de posse como 
novo ministro da Casa Ci-
vil, ocupou o gabinete do 
antecessor, Luiz Eduardo 
Ramos, e já despacha no 
Palácio do Planalto. A pos-
se, porém, só deve ocorrer 
na próxima terça-feira.
A antecipação da assinatura 
se deu por dois motivos. Pri-
meiro, porque pela manhã 
ele deu posse a sua suplente 
no Senado, sua mãe, Eliane 

Nogueira. Segundo, porque 
Ciro segundo todos seus in-
terlocutores diretos já havia 
desde segunda-feira come-
çado a operar politicamente 
no cargo. Hoje, sua secretá-
ria também já despachava 
no Planalto. Ele também já 
convidou dois servidores do 
Congresso para trabalhar 
com ele. Por ora, o atual se-
cretário-executivo da Casa 
Civil, Jônathas Assunção, 
permanecerá no cargo. 
 Empossado, ele se reuniu 

com dois ministros, Flavia 
Arruda, da Secretaria de 
Governo, com quem tratou 
da reorganização da opera-
ção política. Em princípio, 
Flavia ficará mais focada 
na Câmara, onde já conta 
com a ajuda do presidente 
da casa, Arthur Lira. Ciro 
focará no Senado. Ele tem 
dito que pretende formar 
uma maioria consolidada e 
segura para aprovação de 
projetos do governo.
Outra missão é assumir a 

articulação dos recursos das 
emendas de relator, as cha-
madas RP9, que geraram 
polêmica neste ano por não 
haver critério claros e públi-
cos de distribuição entre os 
parlamentares. Pelo Sena-
do, quem fez a gestão dessa 
divisão, estimada em R$ 6 
bilhões, foi o ex-presidente 
da casa Davi Alcolumbre. 
Ciro deverá agora ser o res-
ponsável por essa divisão. 
Pela Câmara, onde o valor 
é de R$ 17 bilhões, isso será 

mantido com o presidente, 
Arthur Lira. Sua tarefa será 
fazer essa operação com 
Alcolumbre sem afastá-lo 
ainda mais do Palácio do 
Planalto.
Ao contrário, fazer de for-
ma que o atraia. Ele é pre-
sidente da Comissão de 
Constituição e Justiça e 
conduzirá a sabatina com 
o nomeado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro para o 
STF, André Mendonça. 
Ciro também tem avaliado 

a possibilidade de expan-
dir as atribuições da Casa 
Civil, por onde já passaram 
funções como administrar 
o bilionário Programa de 
Parcerias e Investimentos, 
o PPI. Há outras áreas que 
ao longo do governo foram 
sendo desmembradas para 
outras pastas. Mas ele não 
pretende fazer isso de for-
ma abrupta, mas, segundo 
seus interlocutores, dentro 
de uma construção política.

O Vice-Governador Ro-
drigo Garcia anunciou 
nesta terça-feira (27), 
em Campinas, investi-
mento estadual recorde 
de R$ 52 milhões nos 
institutos de pesquisa 
ligados à Secretaria de 
Agricultura e Abaste-
cimento do Estado. O 
valor será usado na mo-
dernização das sedes 
e laboratórios de pes-
quisa para aprimorar o 
atendimento a deman-
das de inovação e pes-
quisa do agronegócio de 
São Paulo e do Brasil.
“O investimento em 
pesquisa é fundamen-
tal para que a gente 
continue mantendo o 

agro de São Paulo e do 
Brasil como referências 
para o mundo. Foi em 
São Paulo, nos nossos 
institutos, que os gran-
des desenvolvimentos 
do agronegócio ocorre-
ram. Foi daqui que saiu 
a iniciativa da Embrapa 
[Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária] 
e tantas outras que tor-
naram o Brasil uma po-
tência do agronegócio”, 
afirmou Garcia.
A cerimônia foi reali-
zada na fazenda Santa 
Elisa do IAC (Instituto 
Agronômico de Campi-
nas), um dos mais tradi-
cionais polos de pesqui-
sa do agro na América 

Latina. Segundo a Se-
cretaria de Agricultura, 
o investimento atual 
configura o triplo do 
maior repasse estadual 
para pesquisa agrope-
cuária. Em 2009, o Go-
verno de São Paulo re-
passou R$ 17 milhões a 
seis institutos e 11 polos 
regionais da pasta.
Acompanhado pelo Se-
cretário de Agricultura 
e Abastecimento Itamar 
Borges, o Vice-Governa-
dor participou da entre-
ga de um novo produto 
natural para controle 
de pragas na cultura da 
soja e espécies aprimo-
radas de feijão carioca 
e uva. O Governo do 

Estado também entre-
gou 31 drones que vão 
auxiliar o acompanha-
mento técnico dos Pla-
nos de Regularização 
Ambiental elaborados 
pela Coordenadoria de 
Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável (CDRS/
CATI). Outros dez dro-
nes já foram entregues 
na última semana.
“Além do avanço no 
conhecimento, o in-
vestimento será funda-
mental para disponibili-
zarmos novos produtos 
e serviços para o agro, 
fomentando os diferen-
tes atores das cadeias 
produtivas. Isso mostra 
o comprometimento do 

Governador João Doria 
e do Vice-Governador 
Rodrigo Garcia com a 
ciência e o agro”, disse 
Borges.
De acordo com informa-
ções da APTA (Agência 
Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios), par-
te do investimento vai 
permitir a implementa-
ção de mais de 50 solu-
ções tecnológicas que os 
institutos estaduais vão 
entregar até o fim deste 
ano. O aporte também 
vai assegurar moder-
nização e ampliação de 
imóveis, além da cria-
ção de hubs de inovação 
e suporte para startups 
com perfil para o agro-

negócio.
“A ideia é criar um siste-
ma em rede inicialmen-
te nos ambientes de São 
Paulo, Campinas, Nova 
Odessa e Ribeirão Pre-
to, aplicando isso para 
outras regiões no futuro 
e formando uma Rede 
de Inovação do Agro. 
Também vamos acele-
rar a transferência de 
tecnologia para os dife-
rentes setores do agro-
negócio, colaborando 
para a geração de em-
pregos, segurança ali-
mentar, alimento segu-
ro e de menor impacto 
ambiental”, explicou o 
Coordenador da APTA, 
Sergio Tutui.

Apesar da declaração, o chefe do Executivo segue em ritmo de campanha pelo país 

Usuário pode consultar débitos, emitir certidão negativa e até mesmo verificar a regularidade fiscal de estabelecimentos direto pelo app

A cerimônia de posse do senador como ministro-chefe da Casa Civil, porém, só deve ocorrer na próxima terça-feira

Estado confirma liberação de R$ 52 milhões para modernizar sedes e laboratórios de institutos na capital e interior

(crédito: Miguel Schincariol/AFP)
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Definida tabela do 1º Campeonato de Futebol 
Virtual

Giro de Medalhas Olímpicas

Governo apresenta Time São Paulo que disputará 
Paralímpiadas em Tóquio

Em meio ao espírito 
olímpico, tem com-
petição na agenda 
do mogimiriano! No 
próximo sábado (31), 
terá início a primei-
ra edição do Campe-
onato Municipal de 
Futebol Virtual. Os 
competidores irão en-
carar partidas de Fifa 
2021 no PS4, naque-
le que será o torneio 
municipal de e-Sports 
organizado pela Pre-
feitura de Mogi Mi-
rim. A tabela foi defi-
nida nesta terça-feira 
(27). Após sorteio, os 
inscritos foram dis-
tribuídos em chaves, 
já com os caminhos, 
a partir da primeira 
fase eliminatória, de-
senhados até a grande 
final.

De acordo com o cro-
nograma, o campeo-
nato começa neste sá-
bado, no anfiteatro do 
Centro Cultural Lau-
ro Monteiro de Car-
valho e Silva, no Cen-
tro. Duas mesas serão 
disponibilizadas, com 
dois jogos simultâne-
os. Na primeira fase 
serão 16 partidas. Na 
sequência, os vence-
dores jogam as oita-
vas de final. Os oito 
melhores se garantem 
para o segundo dia 
de jogos, também no 
Centro Cultural, no 
sábado, 7 de agosto. 
Serão, então, quatro 
partidas nas quartas 
de final, mais duas na 
semi e outra na final. 
A premiação aos me-
lhores será realizada 
na sequência. Serão 

respeitados todos os 
protocolos de segu-
rança sanitária de 
combate à Covid-19, 
do Plano SP.

Além dos 32 partici-
pantes, há uma lista 
de espera. Caso haja 
alguma desistência 

até esta quinta-feira 
(29), às 17h, a organi-
zação seguirá a ordem 
de inscritos na lista 
de espera para preen-

cher as vagas. O link 
para entrar nesta re-
lação como stand by 
é o seguinte: Http://
bit.ly/3buyNkT.

Ouro -
Ítalo Ferreira, surfe

Prata - 
Kelvin Hoefler, skate 
street

Rayssa Leal, skate street

Bronze - 
Daniel Cargnin, judô
Fernando Scheffer, nata-
ção

O Governador João 
Doria apresentou nes-
ta terça-feira (27), por 
meio de videoconferên-
cia, os integrantes do 
Time São Paulo Para-
límpico que irão às Pa-
ralímpiadas em Tóquio, 
que começam no dia 
24 de agosto. “Quero 
cumprimentar a todos 
os atletas, que pela su-
peração e pelo exem-
plo, vão a Tóquio para 
palpitar o coração de 
milhões de brasileiros”, 
afirmou Doria. “O nos-
so investimento foi de 
R$ 3,1 milhões e estou 

autorizando desde já a 
ampliar o investimento 
no esporte paralímpico, 
no Centro Paralímpico, 
que é o maior e melhor 
da América Latina, um 
dos melhores do mun-
do”, completou o Go-
vernador.

O Time São Paulo é uma 
parceria do Governo de 
São Paulo e o Comitê 
Paralímpico Brasileiro 
criada em 2011, que tem 
como objetivo principal 
apoiar atletas paralím-
picos de modalidades 
individuais de alto ren-

dimento a participarem 
do programa dos Jogos 
Paralímpicos de Verão.

A equipe atual do Time 
São Paulo conta com 57 
atletas das modalidades 
paralímpicas de Atletis-
mo, Judô, Tiro Espor-
tivo, Natação, Tênis de 
Mesa, Halterofilismo, 
Tiro Esportivo, Bocha, 
Triatlo, Paracanoagem, 
Ciclismo e Taekwondo. 
Dentre os integrantes 
do Time, 49 atletas fo-
ram classificados para 
os Jogos Paralímpicos 
de Tóquio, como Daniel 

Dias (Natação), Daniel 
Tavares (Atletismo), Je-
rusa Geber (Atletismo) 
e Edenia Garcia (Nata-
ção), todos medalhistas 
do Mundial de Dubai 
2019.

“O Time São Paulo Pa-
ralímpico tem o nosso 
apoio, o do Governador 
João Doria e do Gover-
no de SP, que pensa 
longe. Tóquio já pode 
esperar chegar os gran-
des campeões de São 
Paulo e do mundo”, 
disse a Secretária dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Célia Leão.

Conheça os atletas do 
Time São Paulo e as 
modalidades:
ATLETISMO
Alan Fonteles Cardoso 
de Oliveira
Alessandro Rodrigo da 
Silva
Alex Douglas Pires da 
Silva
Christian Gabriel Luiz 
da Costa
Claudiney Batista dos 
Santos
Daniel Mendes da Silva
Daniel Tavares Martins
Edneusa de Jesus San-
tos

Edson Cavalcante Pi-
nheiro
Elizabeth Rodrigues 
Gomes
Jerusa Geber dos San-
tos
Julio Cesar Agripino 
dos Santos
Julyana Cristina da Sil-
va
Kesley Josue Pereira 
Teodoro
Lorena Salvatini Spola-
dore
Lucas de Sousa Lima
Lucas Prado
Marivana Oliveira da 
Nobrega
Mateus Evangelista 
Cardoso
Tascitha Oliveira Cruz
Thiago Paulino dos 
Santos
Thomaz Ruan de Mora-
es
Vinicius Goncalves Ro-
drigues
Washington Assis do 
Nascimento Junior
BOCHA
Evelyn Vieira de Olivei-
ra
Maciel de Sousa Santos
CICLISMO – ROAD
Lauro Cesar Moro Cha-
man
HALTEROFILISMO
Bruno Pinheiro Carra
Mariana D´andrea

JUDÔ
Alana Martins Maldo-
nado
Antonio Tenorio da Sil-
va
Lucia da Silva Teixeira 
Araujo
NATAÇÃO
Ana Karolina Soares de 
Oliveira
Daniel de Faria Dias
Edenia Nogueira Garcia
Felipe Caltran Vila Real
Gabriel Cristiano Silva 
de Souza
Phelipe Andrews Melo 
Rodrigues
Talisson Henrique Glo-
ck
PARACANOAGEM
Luis Carlos Cardoso da 
Silva
TAEKWONDO
Nathan Cesar Sodario 
Torquato
TÊNIS DE MESA
Bruna Costa Alexandre
Catia Cristina da Silva 
Oliveira
Danielle Rauen
Israel Pereira Stroh
Jennyfer Marques Pari-
nos
TIRO ESPORTIVO
Alexandre Augusto Gal-
gani
TRIATLO
Carlos Rafael Fonseca 
Viana

Competidores irão encarar partidas do jogo Fifa 2021 no PS4

Equipe engloba Atletismo, Bocha, Ciclismo, Halterofilismo, Judô, Natação, Paracanoagem, Taekwondo, Tênis de Mesa, Tiro Esportivo e Triatlo

De acordo com o cronograma, o campeonato começa neste sábado / Foto: Prefeitura 
Municipal de Mogi Mirim 
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Ágatha e Duda avançam às oitavas no vôlei de 
praia

Boxeador Hebert Conceição avança às quartas 
em Tóquio

Dupla brasileira perde para suíças e buscará 
bronze no tênis

Rebeca Andrade fatura prata, 1ª medalha na 
ginástica feminina do país

Ágatha e Duda sa-
biam que precisavam 
vencer para continuar 

em busca da medalha 
olímpica no vôlei de 
praia na Olimpíada 

de Tóquio. E a dupla 
brasileira conseguiu 
o objetivo nesta quin-

ta-feira (29), quando 
derrotou as canaden-
ses Heather Bansley e 
Brandie Wilkerson por 
2 sets a 0, com parciais 
de 21/18 e 21/18. O 
duelo foi realizado no 
Parque Shiokaze, na 
capital Tóquio.  
Com esta vitória, Ága-
tha e Duda vão aguar-
dar os resultados das 
partidas de amanhã 
(30) para saber quem 
enfrentararão nas oi-
tavas de final. O time 
nacional se recuperou 
na competição, já que 
na última rodada havia 
perdido para as chine-
sas Wang e Xia por 2 
sets 0 (21/18 e 21/14). 
Elas ainda duelaram 

na estreia com as ar-
gentinas Ana Gallay e 
Fernanda Pereyra por 
2 sets a 0 (parciais de 
21/19 e 21/11).
As canadenses come-
çaram melhor a parti-
da, abrindo dois pon-
tos de vantagem (3 a 
1). Mas as brasileiras 
reagiram rapidamen-
te e empataram de 4 
a 4. O confronto ficou 
equilibrado até 11 a 11. 
Em seguida, Ágatha e 
Duda fizeram 13 a 11 
no marcador. A dife-
rença ficou ainda me-
lhor quando o Brasil 
abriu três pontos (17 a 
14) de Bansley e Wilke-
rson. Quando o duelo 
parecia controlado, a 

dupla nacional sofreu 
o empate (17 a 17). No 
entanto, na sequência, 
o primeiro set acabou 
com 21 a 18 no placar.
No segundo set acon-
teceu o contrário da 
etapa inicial. Ágatha 
e Duda fizeram 2 a 0 
e cederam o empate 
(2 a 2). O Brasil con-
quistou vantagem de 
dois pontos somente 
quando fez 14 a 12. Em 
seguida, as brasileiras 
cresceram no jogo e 
conseguiram 18 a 13. 
Com cinco pontos de 
vantagem, a dupla do 
Brasil conduziu o con-
fronto com segurança 
até o final, cravando 
21 a 14.

O baiano Hebert Con-
ceição estreou com 
vitória nesta quinta-
-feira (29) na catego-
ria peso-médio (até 
75kg) na Olimpíada 
de Tóquio. Ele derro-
tou o chinês Erbieke 
Tuoheta em decisão 
por pontos. No julga-
mento dos árbitros a 
luta terminou com o 
resultado de 3 a 2. To-
dos os duelos do boxe 
acontecem na Arena 
Kokugikan, na capital 
Tóquio.  
Com o triunfo, o bra-

sileiro vai encarar 
nas quartas de final 
Abilkhan Amankul, 
do Cazaquistão, no 
domingo (1), às 6h18 
(horário de Brasília). 
Caso ele vença, já ga-
rante pelo menos uma 
medalha de bronze.
O duelo foi bastante 
equilibrado. No pri-
meiro round, o baiano 
foi mais agressivo, en-
quanto o asiático teve 
uma postura mais rea-
tiva. No segundo e ter-
ceiro, Tuoheta mudou 
a estratégia e buscou 

mais o ataque. Entre-
tanto, o primeiro rou-
nd foi essencial para 
que o boxeador de 23 
anos vencesse por 3 a 
2.
Keno Marley tam-
bém avança
Se a vitória de Hebert 
foi sofrida, não pode-
mos dizer o mesmo 
do meio-pesado (até 
81kg) Keno Marley, 
que derrotou ontem 
(28) o chinês Daxiang 
Chen. O combate ter-
minou no segundo 
round, quando o asi-

ático ficou sem con-
dição de continuar na 
disputa.
Nas quartas de final, 
o baiano, de 21 anos, 
lutará com o britânico 
Benjamin Whittaker, 
na sexta-feira (30), à 
1h24 (horário de Bra-
sília). Se avançar, pelo 
menos a medalha de 
bronze será colocada 
no peito do brasileiro.
 Outro boxeador do 
Brasil que vai dispu-
tar as quartas de final 
amanhã (30), e pode 
assegurar espaço no 

pódio, será o peso-pe-
sado (até 91kg) Abner 
Teixeira. O paulista 
vai encarar Hussein 
Iashaish, da Jordânia, 
pelas quartas de fi-
nais, às 7h39.
Estreia de Beatriz 
Ferreira
Atual número 1 do 
mundo e campeã mun-
dial (2019), a peso-le-
ve (até 60kg) Beatriz 
Ferreira vai estrear 
em Tóquio-2020. Fa-
vorita a conquistar 
medalha de ouro, ela 
vai duelar nesta quar-

ta (30) com Shih-Yi 
Wu, de Taiwan. A dis-
puta terá início às 5h 
(horário de Brasília).
Na madrugada des-
ta quinta-feira, (29), 
ainda tivemos a pau-
lista Graziele Jesus, 
que deu adeus aos Jo-
gos Olímpicos. Na luta 
de estreia, a boxeado-
ra de 30 anos perdeu 
para a japonesa Tsuki-
mi Namiki por decisão 
unânime dos árbitros 
(5 a 0). Ela defendeu o 
Brasil na categoria pe-
so-mosca (até 51kg).

As brasileiras Laura 
Pigossi e Luisa Ste-
fani foram derrota-
das nesta quinta-feira 
(29) pela dupla suíça 
formada por Belinda 
Bencic e Viktorija Go-
lubic e disputarão a 

medalha de bronze na 
Olimpíada de Tóquio.  
Laura e Luisa perde-
ram em dois sets com 
parciais de 7/5 e 6/3 
na semifinal do tor-
neio olímpico de du-
plas femininas de tê-

nis no Parque Ariake.
As brasileiras comete-
ram quatro duplas fal-
tas, contra nenhuma 
das adversárias, e oito 
erros não forçados, 
contra seis das rivais.
Laura e Luisa, que 

com a classificação à 
semifinal igualaram 
a melhor campanha 
do tênis brasileiro em 
uma Olimpíada - a 
quarta posição de Fer-
nando Meligeni em 
Atlanta 1996 - busca-

rão o bronze e superar 
a melhor campanha do 
tênis nos Jogos con-
tra as russas Veronika 
Kudermetova e Elena 
Vesnina, que também 
nesta quinta (29) fo-
ram derrotadas pela 

dupla da República 
Tcheca, formada por 
Barbora Krejcikova e 
Katerina Siniakova.
A dupla suíça, algoz 
das brasileiras, dis-
putará o ouro com as 
tchecas.

A paulista Rebeca An-
drade,de 22 anos, en-
trou para a história da 
ginástica artística do 
Brasil ao conquistar 
a prata no individual 
nos Jogos de Tóquio 
(Japão), a primei-
ra medalha olímpica 
feminina do país na 
modalidade, na ma-
nhã desta quinta-feira 
(29).  Rebeca somou 
ao final dos qua-
tro aparelhos 57.298 
pontos, ficando atrás 
somente da norte-a-
mericana Sunisa Lee 
(57.433) e à frente de 
Angelina Melnikova, 

do Comitê Olìmpico 
Russo (ROC, sigla em 
inglês) que totalizou 
57.199. A brasileira 
ainda tem chances re-
ais de conquistar mais 
medalhas nas dispu-
tas de salto e solo a 
partir de domingo (1º 
de agosto).   
Rebeca já começou 
brilhando na apre-
sentação do salto, 
primeiro dos quatro 
aparelhos, com nota 
15.300, a mais alta 
entre todas as com-
petidoras. Na sequên-
cia, nas assimétricas, 
Rebeca cravou ou-

tra nota alta: 14.666. 
Depois, na trave, a 
ginasta conseguiu 
13.566, mas a comis-
são técnica entrou 
imediatamente com 
recurso, que foi acei-
to e a nota revisada 
para 13.666. Antes da 
apresentação no solo, 
Rebeca estava na ter-
ceira posição geral. 
No último aparelho, 
a brasileira cometeu 
dois pequenos erros 
(pisou fora do tabla-
do) e obteve 13.666. 
O desempenho geral 
nos quatro aparelhos 
garantiu à brasileira 

a medalha de prata e 
o melhor desempenho 
feminino do país na 
modalidade em Jogos 
Olímpicos. Brasil ago-
ra totaliza sete meda-
lhas em Tóquio 2020.
A conquista inédita 
para o país tem gos-
to ainda mais espe-
cial para Rebeca, que 
rompeu o ligamento 
cruzado anterior do 
joelho em 2019 e teve 
de passar por três ci-
rurgias. A atleta vol-
tou a treinar forte 
no início de 2020 e 
só veio a assegurar a 
vaga em Tóquio em 

junto deste ano, ao 
vencer a prova indivi-
dual  Pan-Americano 
de Ginástica, no Rio 
de Janeiro. 
Rebeca Andrade se 
classificou para a fi-
nal do individual ge-

ral em Tóquio em se-
gundo lugar, atrás da 
favorita norte-ame-
ricana Simone Biles, 
que desistiu da com-
petição para se con-
centrar em sua saúde 
mental.

Lucas Donegá é o sexto melhor do Brasil
Terminou no sábado, 24, 
o Campeonato Brasileiro 
Infantil de Inverno - 2021, 
o Troféu Ruben Dinard de 
Araújo, realizado no Minas 
Tênis Clube, em Belo Hori-
zonte (MG). A competição 
contou com cinco etapas e 
479 atletas no total.
Mogi Mirim foi represen-
tada pela Free Play/Sejel, 
que levou até a capital mi-

neira o atleta Lucas Morari 
Donegá. E ele se destacou, 
alcançando, no último dia 
de disputas, a marca de 
sexto melhor do Brasil nos 
200 metros nado medley. 
Lucas cravou a sexta posi-
ção com o tempo de 2min-
30seg42, ficando a apenas 
três segundos do quinto 
colocado e a menos de cin-
co segundos do pódio. 

Nadador da categoria In-
fantil 1, para atletas nas-
cidos em 2008, o compe-
tidor da Free Play esteve 
outras duas vezes no Top 
10. Foi nos 100 metros 
borboleta, também pro-
movido no sábado, 24. Lu-
cas encerrou a competição 
com 1min07seg74. 
A prova foi uma das mais 
equilibradas do Brasilei-

ro e o tempo do nadador 
mogimiriano ficou apenas 
cinco segundos atrás do 
registrado pelo campeão, 
Gabriel Orem, do Flamen-
go-RJ. 
Outra prova em que Lucas 
foi o 10º colocado foi nos 
200 metros costas, tam-
bém realizada no dia 24. 
O mogimiriano fechou em 
2min34seg62. Já nos 400 

metros livres, na sexta-fei-
ra, 23, o atleta da Free Play 
foi o 21º colocado, com o 
tempo de 4min54seg30. 
O torneio foi vencido pelo 
Flamengo, com 1753 pon-
tos, a segunda colocação 
ficou com Corinthians 
(982,50) e o terceiro com 
o Clube Curitibano (456). 
Por categoria, o Flamengo 
venceu com 1089 pontos 

no Infantil 1 e 958 no In-
fantil 2.
O trabalho da Free Play é 
desenvolvido com o patro-
cínio da Prefeitura Muni-
cipal de Mogi Mirim, Colé-
gio Conectado, Gonçalves 
Avenida Society, Ótica Lí-
der, Sucos Alvorada, Tra-
dibom e VSwim e apoio do 
Laboratório 22 de Outubro 
e da Clínica Vitallis.
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Continuam abertas as inscrições para o 11º Concurso 
Literário

Em reunião multisetorial, Prefeitura traça planos 
para fortalecimento do Turismo em Mogi Guaçu

Mogi Guaçu promove no Recanto a Feira Popular do 
Livro até 14 de agosto

Últimos dias de inscrições para ensaio fotográfico 
gratuito para PcD

Com o objetivo de pro-
mover a criatividade, 
incentivar o hábito da 
leitura e da escrita, de-
senvolver o gosto pela 
literatura e divulgar 
novos talentos, a Pre-
feitura de Mogi Mirim 
através Biblioteca Pú-
blica Municipal, pro-
move o 11º Concur-
so Literário Orlando 
Bronzatto (Pintaca).
Este concurso tem o 
apoio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, do 
Conselho Gestor da Bi-
blioteca e do Conselho 
Municipal de Política 
Cultural, que financia-
rá a premiação através 
do Fundo de Amparo e 
Incentivo à Cultura – 
FAIC. O evento literá-
rio esteve suspenso nos 
últimos anos e agora 

será retomado. O con-
curso será dividido em 
3 categorias: Infantil, 
Juvenil e Adulto. Os 
interessados poderão 
se inscrever com um 
conto em apenas uma 
categoria, conforme o 
regulamento. “Já são 
91 inscritos, entre as 
três categorias. A ava-
liação será feita por es-
critores e professores 
do município”, explica 
Luiz Dalbo, secretário 
de Cultura e Turismo 
de Mogi Mirim.
CATEGORIAS E 
FAIXAS ETÁRIAS:
Infantil: 9 a 12 anos
Juvenil: 13 a 17 anos
Adulto: a partir de 18 
anos
TEMA: Livre
CUSTO DA INSCRI-
ÇÃO: Gratuita

INSCRIÇÃO
Para saber mais sobre 
como participar aces-
se o regulamento em 
Http://www.mogimi-
rim.sp.gov.br/conteu-
do/concurso-literario-
-orlando-bronzato.
O regulamento tam-
bém está disponível 
para consulta na sede 
da Biblioteca Públi-
ca Municipal, à Rua 
Caiapó, nº 5, Centro 
– Mogi Mirim/SP, de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 16h30. As 
inscrições poderão ser 
feitas até 10 de setem-
bro de 2021, de forma 
presencial na bibliote-
ca ou pelo formulário 
on-line: Https://for-
ms.gle/DEEWhNedT-
ciVsvWBA.
Premiação em di-

nheiro 
Os ganhadores rece-
berão prêmio em di-
nheiro e certificado de 
participação. Serão es-
colhidos três vencedo-
res para cada categoria 
do concurso: O primei-

ro colocado receberá 
R$ 400, o segundo R$ 
300 e o terceiro colo-
cado, R$ 200. Tam-
bém haverá menção 
honrosa ao quarto 
melhor conto de cada 
categoria. A divulga-

ção dos ganhadores 
ocorrerá no dia 28 de 
Outubro de 2021, em 
evento programado 
para às 20h no tea-
tro do Centro Cultural 
“Prof. Lauro Monteiro 
de Carvalho e Silva”.

O prefeito Rodrigo 
Falsetti participou na 
manhã desta segun-
da-feira, 26 de julho, 
no Centro Cultural, de 
encontro voltado à dis-

cussão de ideias para 
fortalecimento do tu-
rismo de Mogi Guaçu. 
A reunião, primeira de 
uma série de encontros 
previstos, contou com 

a presença de secretá-
rios municipais e re-
presentantes da inicia-
tiva privada vinculada 
ao setor.
De acordo com o 

prefeito, o trabalho 
abrange questões que 
se ocupam da gestão 
turística, cultura, meio 
ambiente e desenvol-
vimento urbano. “As 
ações previstas pre-
tendem oferecer ins-
trumentos adequados 
e integrados, entre os 
setores participantes, 
para ampliar os atra-
tivos locais em dife-
rentes segmentos do 
turismo”, comentou. 
“Vamos trabalhar for-
temente ao longo dos 
próximos meses para 
elevar nossa cidade à 
condição de Município 
de Interesse Turístico, 
viabilizando novos in-
vestimentos e trazendo 
pessoas para conhecer 
nossa história, nossa 
gastronomia e nossas 
belezas naturais”.
O prefeito ressaltou 
ainda que muitas pes-
soas não conhecem os 
pontos históricos e de 
lazer de Mogi Guaçu 

e a relevância do se-
tor para a recuperação 
econômica de forma 
geral. “A ideia é desen-
volver um projeto para 
mudar esse cenário”, 
disse. “É uma área que 
proporciona grandes 
impactos econômicos. 
O turismo é a uma das 
maiores forças do se-
tor de serviços”.
 Para o secretário mu-
nicipal de Cultura, 
André Sastri, e titular 
interino da pasta do 
Turismo, é necessário 
debater a implementa-
ção de soluções alter-
nativas para destacar 
o potencial turístico 
da cidade. “O encontro 
teve essa finalidade: a 
troca de experiências 
entre todos os parti-
cipantes, que buscam 
formas de trazer co-
nhecimento para agre-
gar no fortalecimento 
deste setor”, disse.
 O trabalho desen-
volvido está gerando 

ações concretas, par-
cerias e alianças entre 
os membros, que irão 
impactar diretamen-
te no turismo de Mogi 
Guaçu como referên-
cia de gestão integrada 
e inovadora. “O gru-
po debateu os instru-
mentos, ferramentas e 
processos que podem 
contribuir com esse 
objetivo”, ressaltou o 
secretário.
Além de André Sastri, 
estiveram presentes na 
reunião os secretários 
municipais de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Mar-
celo Vanzella Sartori, 
e de Esportes e Lazer, 
Raphael Locatelli, que 
deram suas contribui-
ções para o início do 
desenvolvimento do 
projeto que será apre-
sentado para análise 
no próximo encontro, 
agendado para o dia 
16 de agosto no Centro 
Cultural.

A Secretaria Municipal 
de Cultura iniciou nes-
ta sexta-feira, dia 23 
de julho, a Feira Po-
pular do Livro de Mogi 
Guaçu. Até o dia 14 de 
agosto, cerca de dois 
mil títulos estarão à 
disposição do público 
nas tendas instaladas 
na Praça Rui Barbosa 
(Recanto), no Centro, 
tradicional ponto de 
concentração para os 
mais diversos eventos 

da cidade.
Para o secretário da 
pasta, André Sastri, o 
evento literário chega 
ao município para fo-
mentar o hábito sau-
dável da leitura e do 
consumo de livros. 
“Acessibilidade é a 
palavra-chave desse 
evento, que propor-
ciona ainda conheci-
mento, cultura e entre-
tenimento ao alcance 
de todos os cidadãos”, 

diz.
De acordo com ele, a 
Feira Popular do Li-
vro se consolida cada 
vez mais como um dos 
maiores encontros li-
terários em praça pú-
blica do país. “Diversi-
dade total. Aqui serão 
centenas de títulos 
com os mais variados 
temas e vertentes, num 
total de 10 toneladas 
de livros para agradar 
as mais diversas faixas 

etárias e segmentos 
culturais”, comenta. 
Sastri ressalta ainda 
que o público encon-
trará no local livros 
infantis, clássicos da 
literatura nacional e 
internacional, filoso-
fia, romance, história, 
biografia, saúde, culi-
nária, entretenimento, 
mangás, histórias em 
quadrinhos e cursos de 
desenhos. “E o melhor: 
os livros à venda esta-

rão com preços acessí-
veis e populares, o que 
possibilita a democra-
tização da leitura, com 
exemplares a partir de 
R$ 10”, conta.
Todas as normas e 
orientações relativas à 
prevenção da Covid-19 
serão respeitadas no 
recinto da Feira – in-
cluindo uso obrigató-
rio de máscara e dis-
tanciamento. “Em cada 
ponto será obrigatória 

a disposição de álcool 
em gel para uso do pú-
blico e todos terão que 
usar máscaras”, finali-
za o secretário.
Serviço:
Feira Popular do Livro 
de Mogi Guaçu
Data: 23 de julho a 14 
de agosto de 2021
Horário: 9h às 21 ho-
ras, incluindo sábados 
e domingos
Local: Praça Rui Bar-
bosa (Recanto), Centro

A Prefeitura de Mogi 
Mirim - por meio das 
Secretarias de Cultura 
e Turismo e Mobilida-
de Urbana – vai pro-
mover ensaios foto-
gráficos gratuitos para 

pessoas com deficiên-
cia. Os ensaios serão 
produzidos pelo fotó-
grafo Carlos Almeida 
com o título “Beleza 
real, corpo plural”. As 
fotos vão gerar uma 

exposição itinerante 
que será disponibiliza-
da para os munícipes 
a partir de Setembro. 
“Até o momento, 27 
pessoas estão inscritas 
e a exposição está mar-

cada para a Semana 
Inclusiva, entre os dias 
21 e 25 de setembro”, 
detalha Luiz Dalbo, se-
cretário da pasta.
Se você é pessoa com 
deficiência e tem mais 

de 18 anos de idade, 
você pode se inscrever 
para um belíssimo en-
saio fotográfico gratui-
to. Você pode ter um 
dia de modelo e ressal-
tar sua beleza real pe-

las lentes do fotógrafo 
Carlos Almeida. As va-
gas são limitadas! Ins-
creva-se até dia 30 de 
julho de 2021pelo link: 
Https://forms.gle/se-
cxSbjwj5qx4NGh8

O evento literário esteve suspenso nos últimos anos e agora será retomado

Primeira de uma série de encontros contou com a presença de secretários municipais e representantes da iniciativa privada

Cerca de dois mil títulos estarão à disposição do público

De acordo com o cronograma, o campeonato começa neste sábado / 
Foto: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim 

Prefeito ressaltou ainda que muitas pessoas não conhecem os pon-
tos históricos e de lazer de Mogi Guaçu/ Foto: Prefeitura Municipal 

de Mogi Guaçu 

Cultura
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Central de Síndromes Gripais inicia atendimento 
24 horas

Hospital Municipal recebe cinco ventiladores 
mecânicos para tratamento de pacientes 

Saúde inicia agenda-
mento de vacina con-

tra a Covid-19 para 
maiores de 28 anos

A população de Mogi 
Mirim já pode contar 
com atendimento 24 
horas na Central de Sín-
dromes Gripais, locali-

zada em prédio anexo à 
Santa Casa. Desde quar-
ta-feira (21), o atendi-
mento que ocorria das 
7h às 19h foi ampliado, 
e agora, ocorre de forma 

ininterrupta, 24 horas 
por dia, inclusive aos sá-
bados e domingos. Qua-
tro equipes completas, 
formadas por médicos, 
enfermeiros, fisiotera-
peutas, farmacêuticos 
e auxiliares já estão em 
plena atividade.
Somente nos três pri-
meiros dias de aten-
dimento 24 horas, a 
Central de Síndromes 
Gripais recebeu, em 
média, 60 pessoas por 
dia. Vale lembrar que, 
no auge da pandemia, 
esse número já foi bem 
maior, chegando a 170 
pacientes por dia. “O 
bom andamento da va-
cinação em Mogi Mirim 
tem reduzido bastante o 
número de pessoas aco-
metidas pro síndromes 
gripais. Isso é muito po-
sitivo! Mas, de qualquer 
forma, estamos com a 
Central preparada para 
atender a todos que ne-

cessitam”, comentou a 
coordenadora Márcia da 
Silva.
O principal objetivo de 
iniciar o atendimento 24 
horas na Central de Sín-
dromes Gripais é desa-
fogar o atendimento da 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) da Zona 
Leste. Com o encami-
nhamento dos pacientes 
com síndromes gripais 
para a Central (unidade 
de referência), a UPA da 
Zona Leste pode voltar a 
focar no atendimento a 
outras patologias.
Além disso, por conse-
quência, é possível redu-
zir a contaminação por 
Covid-19, já que pacien-
tes com outras patolo-
gias não precisam ficar 
em contato direto com 
aqueles com síndromes 
gripais, que eventual-
mente, estejam conta-
minados com o novo Co-
ronavírus.

O Hospital Municipal 
Dr. Tabajara Ramos 
recebeu na manhã 
desta quarta-feira, 
dia 28 de julho, a do-
ação de cinco ven-
tiladores mecânicos 
de alto fluxo que irão 
reforçar a estrutura 
de atendimento a pa-
cientes com Covid-19 
e também para casos 
urgentes da ala de 
pronto-atendimento. 
Os equipamentos 
de suporte respira-
tório emergencial e 
transitório, que são 
desenvolvidos pela 
Universidade de São 
Paulo (USP) junta-
mente com a Marinha 
do Brasil, foram con-
seguidos a partir de 
intermediação feita 
pelo deputado esta-
dual Barros Munhoz 
com o Governo do 
Estado de São Paulo.
“Os aparelhos de su-
porte à vida contri-

buirão para ampliar 
a estrutura de aco-
lhimento e tratamen-
to de pacientes da 
unidade”, comenta o 
prefeito Rodrigo Fal-
setti. “Sou grato ao 
deputado pelo apoio 
e pelo compromisso 
que demonstra com 
Mogi Guaçu. Soman-
do forças a gente faz 
sempre muito mais”.
Para o secretário mu-
nicipal de Saúde, Dr. 
Guilherme Barbo-
sa, os ventiladores 
são muito eficientes, 
porque aumentam a 
disponibilidade de 
oxigênio, facilitando 
a respiração daqueles 
que estão internados. 
“Em caso de insufi-
ciência respiratória, 
ele assegura mais 
conforto a quem pas-
sa pelo tratamento e 
ajuda de forma efeti-
va a salvar vidas”, ex-
plicou. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Mogi Guaçu 
inicia nesta quinta-feira, 
dia 29 de julho, a partir 
das 8 horas, o agenda-
mento de vacinação con-
tra a Covid-19 para mo-
radores com idade igual 
ou superior a 28 anos. 
Serão disponibilizadas, 
ao todo, 3.540 doses. O 
atendimento será feito 
pelo site https://vacina.
mogiguacu.sp.gov.br e 
pela central telefônica, 

em (19) 3811-7275.
Desde o início da cam-
panha de imunização, 
no final de janeiro deste 
ano, mais de 112 mil do-
ses foram aplicadas na 
cidade, atingindo, até a 
noite desta quarta-feira 
(27), 87.550 guaçuanos 
- 28.687? deles, já com o 
ciclo completo de imuni-
zação. “Temos registra-
do avanços importantes 
em nosso processo de 
vacinação de Mogi Gua-

çu e também no calen-
dário anunciado pelo 
Estado. Acredito que 
em breve teremos uma 
parcela muito significa-
tiva da população com 
acesso à primeira dose”, 
ressaltou o secretário 
municipal de Saúde, Dr. 
Guilherme Barbosa. As 
doses com horário mar-
cado amanhã (29) se-
rão aplicadas já a partir 
desta sexta-feira, 30 de 
julho.

Nos três primeiros dias de atendimento 24 horas, a Central cerca de 60 pessoas

Doação de cinco ventiladores mecânicos de alto fluxo irão reforçar a estrutura de atendimento a pacientes com Covid-19

Serão disponibilizadas, ao todo, 3.540 doses 

O principal objetivo de iniciar o atendimen-
to 24 horas na Central de Síndromes Gripais 

é desafogar o atendimento da UPA / Foto: 
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 28 de 
julho/ Foto: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Desde o início da campanha de imunização, no final de janeiro deste ano, 
mais de 112 mil doses foram aplicadas / Foto: Prefeitura Municipal de 

Mogi Guaçu 

Saúde
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Artigo Comunicação e negociação: processos da legislação 
nacional e do diálogo com povos indígenas

Nosso setembro é agora

O que o aumento dos recursos para o “fundão” eleitoral 
pode nos dizer sobre as regras fiscais do País

Acomunicação através 
de palavras, faladas ou es-
critas, ocupa uma posição 
de valiosa relevância na 
sociabilidade humana; dizer 
isso é quase tão banal quanto 
afirmar que, nas palavras 
da linguista Eni Orlandi, 
“também o que não é fala-
do significa”. Travar uma 
comunicação verbal nem 
sempre é possível, como 
no caso das instituições e 
comunidades que de algu-
ma forma se correlacionam 
com povos indígenas em 
isolamento. No caso daque-
les que habitam a Terra 
Indígena Massaco (RO), por 
exemplo, a presença de uma 
comunicação verbal interna 
é uma certeza, mas o per-
tencimento linguístico desta 
fala nunca foi decifrado, e 
tampouco houve sequer a 
tentativa do estabelecimento 
de um diálogo através da 
fala com estes grupos, por 
determinações éticas.

Se é possível que haja 
uma transmissão e uma re-
cepção de mensagens entre 
indígenas em isolamento e 
aqueles exógenos a eles – 
como servidores da Funai 
e habitantes de territórios 
contíguos –, o esforço para 
esta comunicação se dá de 
forma não verbal e distan-
ciada. Esse caminho parece 
entrelaçar-se com o “silên-

cio fundador”, descrito por 
Orlandi como um silêncio 
repleto de significado em si, 
já que, nesse caso, pertence 
à escolha de se manterem 
afastados, e não dialogar ver-
balmente. Tendo em vista 
a importância da comuni-
cação nos processos de coex-
istência social, e os esforços 
indigenistas de extração de 
informações sutis para além 
do que se encontra explícito 
nos modos de comunicação, 
por que ainda há tanta difi-
culdade e tensão no diálogo 
entre comunidades indíge-
nas que buscam ser ouvidas 
e o Poder Legislativo?

A pauta indígena está 
presente diariamente na 
grande mídia com deman-
das em relação a ameaças 
aos direitos já adquiridos. 
O comprometimento das 
garantias legais pelas quais 
lutam muitos povos levou 
a uma crescente busca por 
serem ouvidos, seja nas re-
centes manifestações contra 
a aprovação do Projeto de 
Lei 490 em Brasília, através 
do Levante pela Terra, ou 
utilizando das redes sociais 
e da facilidade da internet 
para aumentar o alcance de 
sua palavra.

O PL 490 propõe alter-
ações no Estatuto do Índio, 
em vigor desde 1973, mas 
também em quase a totali-

dade dos direitos garantidos 
por lei aos grupos indígenas. 
A promulgação do Estatuto 
instituiu uma normatização 
mecânica demarcatória que 
dotou a Funai de ampla 
autonomia administrativa 
para demarcar e regularizar 
as terras indígenas, estan-
do sob sua competência o 
reconhecimento de posse, 
a identificação territorial, a 
delimitação e mesmo a re-
dação da minuta do decreto 
presidencial com o respaldo 
da demarcação administra-
tiva. Neste período, mui-
tos movimentos indígenas 
emergiram na cena política 
nacional, voltados a intervir 
no processo da Constituinte 
e aprimorar a legislação in-
digenista. Ao mesmo tempo, 
seguiam firmes os esforços 
governamentais para a col-
onização das fronteiras do 
País e dos próprios costumes 
indígenas.

Na ideia do governo 
e dos parlamentares que 
dividiam os indígenas entre 
aculturados e não acultura-
dos nos anos 1980, somente 
aqueles considerados não 
aculturados teriam direitos 
como “índios” (sic). Devido 
à grande pressão exercida 
pelos povos indígenas, no 
entanto, ficou definido na 
Constituinte o oposto: in-
dependente do contato e do 

tempo em que ele ocorre, a 
organização social, os cos-
tumes, línguas, crenças e 
tradições dos povos indíge-
nas devem ser respeitados 
e protegidos (Constituição 
Federal de 1988, artigo 231). 
Também o Estatuto do Ín-
dio, embora ainda não tenha 
sido revogado, foi superado 
pela Constituição de 1988, 
que retira o caráter integra-
cionista daquele e promove 
a autonomia e o direito à 
diferença dos povos autóc-
tones.

Em 1991, o Decreto 22 
dá os primeiros passos em 
direção a um procedimento 
administrativo de demar-
cação de terras indígenas em 
acordo com a nova Constitu-
ição, amenizando as iniciati-
vas, agora inconstitucionais, 
do decreto anterior. Já em 
1996, o Decreto 1.775 veio a 
modificar uma vez mais – e 
estendendo-se até os dias 
atuais – o dispositivo que 
se refere ao diálogo entre as 
partes, inferindo que o grupo 
indígena envolvido deverá 
participar do procedimento 
de demarcação em todas as 
suas fases, representado se-
gundo suas próprias formas. 
Também foi a partir desta 
década que o emprego de 
antropólogos em processos 
judiciais no Brasil tornou-se 
efetivo.

Com as alterações 
propostas pelo PL 490, a 
demarcação de terras in-
dígenas passa a ser estabe-
lecida através de leis, um 
processo bastante distinto 
do atual. De uma decisão 
comandada pelo Poder Ex-
ecutivo, representado pela 
Fundação Nacional do Ín-
dio, em conjunto com espe-
cialistas antropólogos e com 
as comunidades indígenas 
envolvidas, transfere-se a 
responsabilidade ao Poder 
Legislativo, o Congresso Na-
cional. Proposto no ano de 
2007, o projeto já foi arquiv-
ado por três vezes, mas re-
torna em consonância com 
o ideário do atual governo, 
que aposta em mudanças 
na Constituição Federal para 
a exploração territorial de 
áreas mais preservadas.

A obrigatoriedade da 
participação dos grupos 
envolvidos para o processo 
de delimitação territorial, 
somada à proibição do con-
tato com povos que evitam 
interação – chamados, em 
geral, de “em isolamento”, 
por sua autodeterminação 
–, deu origem a práticas 
criativas de comunicação 
nestes processos. As equi-
pes técnicas responsáveis 
passaram a atentar-se a ra-
stros, vestígios, documentos 
históricos, relatos, análises 

de imagens via satélite, entre 
outros esforços indiretos de 
conhecimento do contexto 
histórico e atual do território 
que nomeei anteriormente 
de uma “comunicação não 
verbal”.

A partir desses esforços, 
o Brasil, embora com um 
histórico muito violento 
contra os povos indígenas, 
passou a ser uma referência 
mundial em técnicas de 
demarcação territorial. A 
atual Constituição brasile-
ira é uma ferramenta de 
validação das diferenças, 
e possui entendimentos 
harmônicos com a consulta 
prévia nos termos da im-
portante Convenção 169 da 
Organização Internacional 
do Trabalho. É por conta 
desse vasto histórico de luta 
por um diálogo de respeito 
entre mundos que a votação 
arbitrária do Projeto de Lei 
490 é tão violenta: não ape-
nas fere o direito à consulta 
prévia dos povos indígenas 
no Brasil, mas também in-
terrompe um longo processo 
de comunicação que visa a 
assegurar a coexistência de 
diferentes modos de vida.

Por Amanda Villa Perei-
ra, doutoranda na Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas (FFLCH) da 
USP

Na Universidade, entre 
as crises potencializadas e 
catalisadas pela pandemia, 
o suicídio é uma questão 
sobre a qual o debate não 
pode ser adiado ou calado.
Na verdade, o suicídio não 
é algo peculiar de uma uni-
versidade ou de um país. 
Discussões sobre o tema 
nas universidades quase 
que sazonalmente retor-
nam e ganham destaque 
importante na comunidade 
acadêmica e na sociedade. 
Assim, por exemplo, acon-
teceu na USP em 2017 e em 
2018 na UnB. Hoje é a Fac-
uldade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (FFLCH) 
da USP. Em poucos meses 

a escola perdeu três alunos. 
Três famílias foram ceifadas 
de um filho ou uma filha. 
Amigos, professores e a in-
stituição se questionam, e 
querem saber o que poderia 
ter sido feito.

Há despreparo em de-
scobrir quando isso pode 
acontecer; como abordar 
a pessoa em sofrimento e 
como e para onde encamin-
há-la. Fato é que as causas 
de suicídio são várias, com-
plexas e diversas entre si. 
Entretanto, quando se tem 
uma constante, devemos 
ficar em alerta.

A FFLCH é essa con-
stante, portanto tem de tran-
sigir, tem de tentar pôr fim 

à crise. O acolhimento, no 
que se refere ao contato, à 
aproximação, à atenção, à 
solidariedade e à generosi-
dade, é deficitário entre nós.

Isso não significa que 
não invistamos em políticas 
de permanência. Contudo, 
nos falta uma ação conjunta, 
comunitária e solidária em 
favor do próximo. Uma rede 
de pessoas que abrace os que 
sofrem. Algo que não seja 
apenas um número, mas 
uma condição necessária a 
ser aderida por todos. E isto 
deve transcender o ambi-
ente da universidade.

Nosso desafio é enorme. 
Somos a maior unidade da 
USP: temos 12.600 alunos. 

Se a estimativa é de que 
5,8% dos brasileiros estão 
diagnosticados para casos de 
depressão, segundo a OMS, 
nós teríamos na FFLCH cer-
ca de 730 jovens em situação 
de sofrimento, excluindo-se 
funcionários e professores. 
Devemos atendê-los, os 
alunos, preferencial e rapi-
damente.

Para enfrentar esta 
crise, criamos na FFLCH 
um grupo de emergência 
com um largo espectro da 
comunidade da USP: estu-
dantes, funcionários, pro-
fessores, psicólogos, pedago-
gos, psicanalistas, médicos, 
sanitaristas, sindicalistas, 
ativistas.

Ações foram propos-
tas: a elaboração de uma 
cartilha sobre a questão; 
a criação de um canal de 
comunicação direta; a im-
plementação de um projeto 
de tutoria; a criação de um 
grupo de acompanhamento 
dos moradores do Conjunto 
Residencial da USP (Crusp); 
pesquisa de avaliação sobre 
saúde mental; expansão 
das ações de permanência 
e a organização de rodas de 
conversa on-line.

Crise é uma palavra as-
sociada a momentos com-
plexos e negativos que ur-
gem de resolução. Contudo, 
se observarmos sua etimo-
logia, deriva do grego krino, 

cujos significados podem 
ser: “distinguir”, “separar”, 
“decidir” e “julgar”, o que 
nos impõe o sentido positivo 
do termo cognato “krisis” 
(crise): o momento de de-
cisão, de discernimento, de 
separar o joio do trigo.

E assim devemos en-
tender esse momento como 
um ponto de partida, para 
que não tenhamos mais dias 
tão tristes, fazendo perdurar 
por todo o ano o Setem-
bro Amarelo, a campanha 
brasileira de prevenção ao 
suicídio.

Por Paulo Martins, di-
retor da Faculdade de Fi-
losofia, Letras e Ciências 
Humanas (FFLCH) da USP

Oatual momento políti-
co tem revelado uma in-
teressante característica 
das regras de controle das 
contas públicas: por mais 
que elas se pretendam rígi-
das, seus efeitos podem ficar 
muito aquém do esperado 
se os atores responsáveis 
por sua aplicação não esti-
verem comprometidos com 
seus objetivos. A propensão 
para o gasto excessivo e a 
irresponsabilidade fiscal, da 
parte do governo e do par-
lamento, paradoxalmente 
coabita o discurso político 
com inúmeras promessas 
de maior austeridade. Os 
responsáveis pelas finanças 
públicas mostram, assim, 
o caráter agostiniano da 
política fiscal: dá-me con-
tinência, mas não agora! 
Para o equilíbrio financeiro, 
os comandos legais e o am-
biente político se relacionam 
indissociavelmente e, por 
mais restritivas que sejam as 
regras, decisões altamente 
permissivas podem arruinar 
qualquer esforço em favor 
da responsabilidade fiscal.

Esta relação de de-
pendência entre o direito e 
a política é tão forte quando 
se trata de regras fiscais 
que levou alguns de seus 
estudiosos a especular sobre 
sua efetiva utilidade. Afinal, 
se um Estado estiver efe-
tivamente comprometido 
com finanças sustentáveis, 

é a prática de controle do 
orçamento público que o 
demonstrará, e não a mera 
elaboração de textos legais. 
Não seriam necessárias re-
gras para que se começasse a 
controlar a despesa, o déficit 
e a dívida. Caso os Estados 
introduzam normas deste 
tipo, é porque o consenso 
político espontâneo em tor-
no do equilíbrio fiscal ainda 
é frágil, e o Direito precisaria 
intervir onde o concerto de 
forças políticas não conse-
guiu, sozinho, formar con-
sensos sobre a importância 
da responsabilidade fis-
cal. Em ambientes com 
estas características, é pouco 
provável que atores pouco 
convencidos dos benefícios 
da norma pressionem por 
sua fiel aplicação.

A história das regras 
fiscais aponta para sua dis-
seminação internacional, 
sobretudo a partir dos anos 
de 1990. As recomendações 
globais em favor de 
parâmetros para o orça-
mento público convivem, 
no entanto, em forte relação 
com a cultura política local. 
A introdução de balizas 
para categorias financeiras, 
como a despesa pública, o 
resultado fiscal anual ou o 
montante global da dívida, 
indica algum compromisso 
com a sustentabilidade, e 
pode até sinalizar na direção 
de controles mais rígidos. A 

criação de normas, porém, 
não é suficiente. A mesma 
experiência internacional 
demonstra que as conquis-
tas na moldura institucional 
da política econômica pre-
cisam ser confirmadas pela 
prática.

O Brasil tem adotado 
diferentes regras, ao longo 
de sua história mais recente, 
para promover o equilíbrio 
intertemporal das contas 
públicas. Esta trajetória tem 
na Constituição Federal de 
1988 um forte marco, com 
a presença de limites para 
as operações de crédito, 
condicionadas ao montante 
das despesas de capital (a 
chamada “regra de ouro”), 
a unificação dos orçamentos 
públicos, a previsão de lim-
ites para despesas de pes-
soal, o reconhecimento de 
atribuições do Senado para 
dispor sobre limites globais 
à dívida dos entes federati-
vos, entre outras previsões. 
A Lei de Responsabilidade 
Fiscal, do ano de 2000, 
conferiu imensa visibilidade 
e aprofundou este processo.

A sucessão de eventos, 
porém, foi turbulenta. Em 
tempos de crise, as dificul-
dades de financiamento se 
somaram à queda na receita 
dos diferentes entes federa-
tivos. A resistência das des-
pesas públicas ao longo das 
últimas décadas mostrou, 
igualmente, que o controle 

não seria, como numa foi, 
tarefa simples. Por fim, as 
pressões políticas pela flex-
ibilização das regras, por 
meio de alterações formais 
ou ajustes interpretativos 
informais, levam o Brasil 
a testar, constantemente, 
seu compromisso com a re-
sponsabilidade fiscal. Nova-
mente, a criação de normas, 
em si, não basta.

A destinação de seis bil-
hões de reais para o chama-
do “fundão” eleitoral (que, 
na verdade, é o Fundo Es-
pecial de Financiamento de 
Campanhas) ilustra bem 
este aspecto, pois coloca 
em xeque a eficácia de dois 
elementos centrais do con-
trole das contas na estru-
tura normativa atualmente 
vigente no Brasil: os efeitos 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) como nor-
ma de planejamento orça-
mentário e o Novo Regime 
Fiscal (também conhecido 
como “teto de gastos”).

Em relação à LDO, a 
racionalidade constitucio-
nal impõe sua utilização 
como instrumento de pro-
gramação orçamentária, 
pois cabe-lhe indicar as me-
tas e prioridades da admin-
istração pública, além das 
diretrizes de política fiscal. 
Sua função é orientar a elab-
oração do orçamento anual, 
com a missão de fazer com 
que o cumprimento dos 

programas orçamentários 
se dê em um contexto de 
atenção aos recursos dis-
poníveis e às metas fiscais. 
Que uma espécie normativa 
voltada para o planejamen-
to governamental e a pro-
moção da sustentabilidade 
seja utilizada para pratica-
mente triplicar os recursos 
à disposição do sistema 
político para as campanhas 
eleitorais mostra que as 
regras disciplinadoras do 
orçamento podem ser rap-
idamente esvaziadas se 
não houver compromissos 
políticos sólidos em favor 
da responsabilidade fiscal.

O mesmo pode ser dito 
a respeito do combalido 
“teto dos gastos”. Conce-
bido como uma regra de 
contenção das despesas 
primárias (ou seja, os gastos 
associados às despesas cor-
rentes e aos investimentos 
governamentais, excluí-
dos aqueles relativos aos 
serviços e aos encargos da 
dívida), acreditava-se que 
sua introdução levaria a uma 
inevitável revisão das priori-
dades orçamentárias. Como 
o teto é razoavelmente rígi-
do, os atores políticos teriam 
incentivos normativos para 
revisar despesas supérfluas 
e excessivas caso quisessem 
realizar seus programas 
governamentais, pois esta 
seria a única maneira de 
viabilizar o cumprimento 

da regra. A ampliação dos 
recursos para o fundo eleito-
ral mostra, porém, que se 
pretendeu acomodar no 
espaço disponível do teto as 
despesas que servem aos in-
teresses mais imediatos da 
classe política, pressionada 
pelas limitações recentes às 
doações empresariais das 
campanhas, e não aquelas 
que se destinam aos min-
guados investimentos pú-
blicos.

Como fazer com que 
as regras fiscais funcionem 
melhor? Em um ambiente 
político que não dá sinais 
de favorecer concretamente 
a responsabilidade fiscal, os 
exemplos acima indicam 
que o pendor pela rigidez 
formal dos textos normati-
vos não necessariamente se 
traduz em controles efetivos 
das tendências mais per-
dulárias dos atores políticos. 
Em resumo, o desafio é 
tornar as regras fiscais mais 
fáceis de amar e mais difíceis 
de trair, como provocam os 
economistas Xavier Debrun 
e outros. Sua resposta para 
este grande problema pode 
parecer ainda precária, mas 
indica alguns caminhos: 
elas precisam ser mais sim-
ples, flexíveis e a desconfor-
midade deve acarretar con-
sequências. Algo que parece 
ir na direção oposta do que 
se vivencia, atualmente, no 
País.
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Mesmo com um ano de atra-
so, a pandemia ainda muito 
presente e fuso horário de 12 
horas para o Brasil, a Olimpíada 
do Japão é um grande sucesso.

Várias pessoas estão virando 
a noite, muitas dormindo me-
nos ou até nem dormindo para 
acompanhar competições das 
mais diversas modalidades. Não 

só futebol, vôlei, basquete, judô 
ou natação como sempre foi, 
mas também o surfe e o skate, 
com o notável desempenho de 
Ítalo Ferreira e de uma menina, 
Rayssa Leal, de 13 anos, a nossa 
atleta mais jovem a conquistar 
medalha.

Conquistas tão emocionan-
tes, que em um caso, o repórter 

Ontem, em uma posta-
gem no Instagram, Sérgio 
Guizé lamentou a morte de 
André Ceccato, aos 61 anos. 
Um ator de tantos traba-

lhos, como o filme “Caran-
diru”.

Morreu, segundo Guizé, 
também de tristeza. Mais 
de um ano sem fazer teatro.

O BandSports estava exibin-
do um tênis da dupla brasileira 
e a transmissão foi interrom-
pida no meio, sem ninguém 
explicar absolutamente nada. 
O telespectador ficou no vazio.

Segundo se informa, é por-
que não havia autorização. E, 
se não havia, foi pirataria. Ali-
ás, esse acordo do BandSports 
com a Globo é meio cheio dos 
truques.

Tiago Leifert, tirando uma, é 
claro, disse ontem “que está an-
tes consultando a internet” para 
saber por quem pode e por quem 
não pode torcer na Olimpíada.

Pior é que tá meio assim. Há 
um júri ou um conselho instala-
do, que se encarrega de examinar 
a ficha corrida de todos.

S o b r e  o  p r o g r a m a  d o 
Fausto Silva na Band, em 
janeiro no ar, as providên-
cias em torno avançam em 

todos os sentidos.
E também na parte co-

mercial. Já tem várias cotas 
vendidas.

Nessa questão de Copa Amé-
rica e outros eventos esportivos, 
como Copa do Brasil, Campeo-
nato Brasileiro, eliminatórias..., 
como tudo, sempre existem os 
“dois lados”.

Os que criticam a realização 
dos eventos por causa da pande-
mia, como se observou no último 
“Bem, Amigos!”, e as emissoras, 
Globo entre elas, que transmitem, 
porque pagaram pelos direitos. 

“Totalmente reformulado e 
mais tecnológico” - é assim que o 
SBT está vendendo o novo “Show 
do Milhão”.

A estreia ficou para 3 de se-

tembro, dois dias antes da Globo 
apresentar o “Quem Quer Ser Um 
Milionário?”, no “Domingão” do 
Huck. Tem até advogado esperan-
do por isso.

Leonardo Miggiorin, que inte-
grou o elenco de “Jezabel”, “Dan-
cing Brasil”, “A Terra Prometida” 
e “Os Dez Mandamentos”, todas 
produções da Record, ao lado de 
Thays Parente, protagoniza entre 

os dia 14 e 22 de agosto, às 15h30, 
sábados e domingos, o musical 
“João e Maria”.

Apresentações no Teatro Fer-
nando Torres, em São Paulo.

No capítulo desta quinta-
-feira, em “Gênesis”, Abraão 
(Zécarlos Machado) chega com 
seu povo em Gerar.

Lá eles montam acampamen-
to e conhecem Omar (Victor 
Figueiredo).

No capítulo desta quinta-
-feira, em “Gênesis”, Abraão 
(Zécarlos Machado) chega com 
seu povo em Gerar.

Lá eles montam acampamen-
to e conhecem Omar (Victor 
Figueiredo).Sobre o “The Voice Kids” na 

Globo, está decidido que as suas 
exibições continuam por ainda 

mais dois meses.
A grande final já pode ser anun-

ciada para o dia 29 de setembro.

Miguel Coelho, protago-
nista da fase jovem de Jacó, 
em “Gênesis”, grava amanhã, 
sexta-feira, pela última vez.

Os trabalhos da novela, 
que ainda terá a fase José do 
Egito, caminham rápido para 
o encerramento.

A Globo terá quatro im-
portantes estreias em agosto: 
dia 9, novela das seis, “Nos 
Tempos do Imperador” e a 
série “Ilha de Ferro”; 10, “The 

Masked Singer”, com apresen-
tação de Ivete Sangalo, e 12, a 
volta da série “Sob Pressão”.

Tudo isso em meio aos Jo-
gos Olímpicos.

(Rayssa Leal, medalha de prata nos Jogos Olímpicos/ 
Instagram)

A Olimpíada, com problemas e 
diferenças, mexe com a emoção 

de todos

Complicado

Mas e isso?

Mundinho

Intervalo

Simples assim

Preparem os corações

Teatro

Chegada a Gerar

Chegada a Gerar
Segue em frente

Última cena

Antes disso

Guilherme Pereira não conse-
guiu segurar as lágrimas e em 
outro o respeitado diretor de te-
levisão Nilton Travesso, alguém 
há tantos anos acostumado a 
trabalhar e mexer com a emo-
ção, lamentar que não assistiu 
a Rayssa: “não consegui. Estava 
chorando”.

O esporte e a televisão, uma 
vez mais, se juntam para apre-
sentar espetáculos empolgan-
tes.

E o bom é saber que ainda 
tem muito mais Jogos Olímpi-
cos pela frente.

Silvio Santos grava normal-
mente nesta quinta-feira seus 
programas no SBT e ele vai 
que vai.

Mas tem um assunto envol-
vendo o apresentador que ain-

da não foi discutido na emisso-
ra: sua participação ou não na 
próxima edição do “Teleton”, 
que já está em produção. Nas 
últimas, SS optou por uma 
distância regulamentar. 

Suspense

(Divulgação SBT)

Diego Guebel já fina-
lizou as gravações de um 
reality de beleza para a 
HBO, só que ninguém está 
autorizado a falar sobre 

ele, muito menos entrar em 
detalhes por enquanto.

Fala-se, no entanto, que 
o resultado é muito bom.

C o m o  c o n s u l t o r  d a 
Band, Guebel está levan-
do à frente o projeto de 
um reality show, para exi-
bição ainda neste segundo 

semestre.
Um trabalho que tam-

bém tem a participação de 
Zeca Camargo.

“Topíssima” vai seguir 
em exibição na Record até 
a última semana de agosto.

Para o seu lugar foi es-

colhida a série canadense 
“Quando Chama o Cora-
ção”.

O Twitter, para alguns 
dos seus habituais frequen-
tadores, está a um passo do 
hospício.

Ontem teve quem atri-

buiu às escolhas políticas 
do Gabriel Medina, a sua 
derrota na Olimpíada. Aí 
também não.

O Twitter,  para alguns 
dos seus habituais frequen-
tadores, está a um passo do 
hospício.

Ontem teve quem atribuiu 
às escolhas políticas do Ga-
briel Medina, a sua derrota na 
Olimpíada. Aí também não.

A i n d a  s o b r e  o s  J o g o s 
Olímpicos, o esporte sempre 
mexe muito com a emoção 
de todos.

Exageros e carregadas de 
tinta de alguns, a entrevista 

do Guilherme Pereira com o 
Ítalo Ferreira, ouro no surfe, 
foi um momento histórico, 
mas antes de tudo humano, 
desta cobertura. Impossível 
não se emocionar.

Continuam pipocando no-
mes na Globo para assumir o 
“Caldeirão”, aos sábados, até 
dezembro. Fernanda Lima, 
Marcio Garcia, André Mar-
ques.

Pegar alguém de fora é uma 
possibilidade que não passa na 
cabeça de ninguém. Um anún-
cio que deve ocorrer muito em 
breve. 

·       GNT e Multishow 
estão avaliando uma série 
de projetos, sugeridos por 
produtoras independentes, 
ainda para esta temporada e 
começo da próxima.

·       Claudete Troiano gra-
vou duas edições especiais do 
programa “Vou Te Contar”, 
das manhãs da Rede TV!, em 
João Pessoa. No ar, hoje e 
amanhã.

·       O “CNN Viagem & 
Gastronomia”, com Daniela 
Filomeno, aos sábados às 
21h, pela CNN Brasil, neste 
próximo exibe o primeiro 
episódio de uma série sobre 
os Lençóis Maranhenses.

·       A roteirista Júlia Ro-
drigues, neta de Nelson Ro-
drigues, lança dia 23 de agos-
to, no aniversário do avô, seu 
primeiro livro infantil: “As 
duas casas da Isa”, uma his-
tória de amor pós-divórcio...

·       ... Júlia também é uma 
das autoras de “Meu destino 
é pecar”, do mesmo Nelson 
Rodrigues, que vai virar sé-
rie para TV com direção de 
Ulysses Cruz.

·       Lançada no dia 22, 

a audiossérie “Paciente 63” 
ocupou o primeiro lugar en-
tre os podcasts mais ouvidos 
no Spotify em menos de uma 
semana, de acordo com o Top 
Podcasts Brasil...

·       ... ”Paciente 63”, uma 
ficção, tem roteiro de Julio 
Rojas e é protagonizada por 
Mel Lisboa e Seu Jorge...

·       ... Mel faz Elisa Ama-
ral, uma psiquiatra, e Seu 
Jorge, o paciente, que diz ser 
um viajante do tempo.

·        O Amazon Prime 
Vídeo anunciou a realização 
da série de comédia “LOL: 
Se Rir, Já Era”, com Clarice 
Falcão e Tom Cavalcante...

·       ... Trata-se de uma 
competição entre comedian-
tes,  que disputam prêmio 
de R$ 350 mil. O valor será 
revertido para uma institui-
ção de caridade escolhida 
pelo vencedor. Produção da 
Formata.

·       Christiane Torloni, 
Dandara Mariana, Viviane 
Araújo e Tiago Abravanel 
serão as atrações da “Super-
dança dos famosos” neste 
domingo.

Trabalho encerrado

Por outro lado

Pela ordem

Tem cabimento?

Tem cabimento?

A propósito

C´est fini

Bate - Rebate

Acompanhe 
diariamente 
este novo ca-
derno que traz 
entretenimen-
to do mundo 
dos famosos e 
veja através das 
nossas redes 
sociais:

facebook.com
/oregionalnet

instagram.com
/_oregional/

instagram.com
/jornaldejaguariuna_jj/www.oregional.net
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/jornalmais_jm/
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instagram.com
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facebook.com
/correiodopovomogiguacu

instagram.com
/correiodopovo_cp/

facebook.com
/jornaldeengenheirocoelho

instagram.com
/je.jornaldeengenheiro/

facebook.com
/jornaldeholambra

instagram.com
/jh_jornalholambra/
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ACOMPANHE 
SEMANALMENTE ESTÁ 

PÁGINA DE ENTRETENIMENTO 
DO MUNDO DOS FAMOSOS 
NOS JORNAIS DO GRUPO O 

REGIONAL
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Não sei se foi um bom negó-
cio pra Globo, depois de haver 
desistido, ter voltado com as 
videocassetadas no final da 
“Superdança dos Famosos” aos 
domingos.

Está certo que, para o “Fan-
tástico”, por tantos anos, sem-
pre foi uma alavanca de audi-
ência indispensável, mas sem 
o Faustão, ainda que os subs-
titutos sejam pessoas conheci-
das, fica difícil para o público 
aceitar. Uma missão das mais 
complicadas para Dani Cala-
bresa e Welder Rodrigues. Nem 
eles parecem entusiasmados.

Existem certas coisas que 
são únicas. Melhor não insistir. 

E não expor ninguém.

Nunca haverá um remake 
de “E o Vento Levou” com a 
marca dos atores que o fizeram. 
Ou “Casablanca”, pelo mesmo 
motivo. Uma Odete Roitman 
ou um novo Odorico Paraguaçu, 
se bem que o talentoso Marco 
Nanini até tentou.

Mas é melhor esquecer por-
que não dá.

A mesma coisa as “Video-
cassetadas” como era no “Do-
mingão”. Até certo que está no 
fim, mas terminar o programa 
com a emoção e classificação 
da “Superdança” vai ser muito 
melhor.

O quadro “Jogo dos Pontinhos” 
também entrou nas gravações do 
“PSS”, mas só com contratados do 
SBT.

No caso, Helen Ganzarolli, 

Mara Maravilha, Chris Flores, Flor, 
Porpetone e Décio Piccinini. Lívia 
Andrade, que não é mais e nem 
no Brasil está, Carlinhos Aguiar e 
Patrícia Abravanel ficaram de fora.

João Vitor Silva será Le-
onardo, filho de Vera (Drica 
Moraes), na nova temporada 
de “Sob Pressão” na Globo, 

que começa dia 12 de agosto.
O ator também fará “Ver-

dades Secretas 2”, para a 
Globoplay. 

Muita gente reclamando 
que o SBT não dispensou ao 
Silvio Santos, no seu retorno ao 
ar, a consideração que merecia.

Nada foi divulgado sobre a 

exibição de um “Roda a Roda” 
com ele, inédito, na noite de 
domingo, há quase dois anos 
sem gravar nada. De fato, falha 
grave.

O SBT não vai fazer festa 
nenhuma, agora em agosto, 
nos seus 40 anos. Vai passar 
batido.

E está muito certo. O mo-
mento ainda não recomenda 
maiores comemorações.

Na coluna desta última se-
gunda-feira, se falou das dificul-
dades que a Band irá enfrentar 
para colocar um outro grande 
campeonato europeu no lugar 

do italiano.
Faltou acrescentar que, por 

contrato, ela seguirá com o russo 
e o alemão, mais uma tempora-
da.

Os autores de “Império” 
achavam que já tinham recebi-
do tudo pela edição especial da 
novela.

E não é que a Globo surpre-
endeu a todos com um novo 
pagamento. Ninguém estava 
esperando.

Globo, SporTV e BandS-
ports têm feito uma cobertu-
ra das mais interessantes da 
Olimpíada do Japão. Normal 
o entusiasmo de todos diante 
de algumas conquistas, como 

o da nossa skatista Rayssa 
Leal.

Agora, no futebol local, 
há quem se esforce em ser 
agradável aos times de maior 
torcida. Que bobagem. 

Joana Treptow, apresenta-
dora do jornalismo da Band, 
também vítima da Covid-19, 
recebeu alta do hospital na 

última sexta-feira.
Está bem, recuperada, mas 

vai ficar mais uma semana em 
casa se cuidando.

A preparação dos figurinos 
para a próxima edição do quadro 
“Show dos Famosos” está atrasa-
da e pouco se fala na Globo-SP 
sobre o elenco.

De qualquer forma, já existe 
um cronograma para gravações e 
espaços avaliados para realização 
de ensaios. Tem que estrear de 
qualquer jeito em 5 de setembro.

O ex-jogador Edmilson possui 
um centro de formação de atletas 
e vai participar de um campeonato 
nos Estados Unidos e Caribe, com os 
seus jogadores e ele como treinador. 

Daí o seu desligamento do SBT.
Para o seu lugar, começando 

pelas oitavas da Libertadores, foi 
contratado Washington Coração 
Valente.

(Imagem: Instagram)

(Imagem: reprodução)

Globo deveria sumir com as 
videocassetadas

Sem a Lívia

Dois tempos

Ficou devendo

Postura correta 

Vale esclarecer

CPF na nota

Torcida a favor

Alta

Figurinos Negócios

Miguel Coelho, protagonis-
ta da fase jovem de Jacó, em 
“Gênesis”, grava amanhã, sex-
ta-feira, pela última vez.

Os trabalhos da novela, que 
ainda terá a fase José do Egito, 
caminham rápido para o encer-
ramento.

A Globo terá quatro impor-
tantes estreias em agosto: dia 
9, novela das seis, “Nos Tempos 
do Imperador” e a série “Ilha 
de Ferro”; 10, “The Masked 

Singer”, com apresentação de 
Ivete Sangalo, e 12, a volta da 
série “Sob Pressão”.

Tudo isso em meio aos Jogos 
Olímpicos.

Sobre o “The Voice Kids” 
na Globo, está decidido que 
as suas exibições continuam 
por ainda mais dois meses.

A grande final já pode ser 
anunciada para o dia 29 de 
setembro.

Sobre o programa do Faus-
to Silva na Band, em janeiro 
no ar, as providências em 
torno avançam em todos os 

sentidos.
E também na parte co-

mercial. Já tem várias cotas 
vendidas.

Última cena 

Antes disso

Segue em frente

Intervalo

Com início de gravações 
na  segunda  quinzena  de 
agosto, a terceira temporada 
do reality gastronômico “Top 
Chef” vai estrear na Record 
no dia 24 de setembro e fica-
rá no ar até 10 de dezembro, 
sempre às sextas-feiras, num 
total de 12 episódios. 

Comando de Felipe Bron-
ze, um dos mais respeitados 
chefs de sua geração, com 
mais de 20 prêmios conquis-
tados ao longo de sua carrei-
ra, enquanto Ailin Aleixo e 
Emmanuel Bassoleil seguem 
como  jurados fixos. Serão 14 
chefs participantes.

•       Confiante, na certeza de 
que não vai ter bronca nenhuma, 
o SBT está avançando na produ-
ção do “Show do Milhão”...

•       ... Agora já está aceitando 
inscrições dos universitários.

•       Marcos Hummel é o 
entrevistado do “Programa de 
Todos os Programas” desta se-
mana...

•       ... Uma conversa das mais 
interessantes sobre o jornalismo 
na TV.

•       Se os números da pan-
demia continuarem em queda, 

o SBT irá antecipar o retorno da 
sua dramaturgia...

•       ... Continuando como 
está, existe a possibilidade de 
reabrir os estúdios das novelas 
em setembro...

•       ... Caso contrário, só no 
começo do ano...

•       ... Por enquanto, não 
existe nada formalizado sobre a 
substituta de “Chiquititas”.

•       A produtora A Fábrica 
deve realizar a próxima tempo-
rada do “Superbonita” para o 
GNT.

C´est fini

Bate - Rebate

A Globo confirma para 24 
de agosto, na sequência de 
“Ilha de Ferro”, a volta de 
“Verdades Secretas”.  Agatha 
Moreira, a Giovanna, come-
mora essa volta:

“É uma oportunidade para 

quem não viu poder assistir 
agora. E quem viu, relembrar, 
porque é uma obra muito bem 
feita, muito bem construí-
da”, destaca a atriz, também 
escalada para a “Verdades 
Secretas 2”.

Depois de Ilha
Em toda essa confusão do 

Sikêra Jr., que deve ser intima-
do a depor por fala homofóbica, 
estranha-se o envolvimento do 
superintendente de jornalismo 
da Rede TV!, Franz Vacek, nesta 

questão.
O programa “Alerta Nacional” 

é realizado pela TV A Crítica de 
Manaus, que tem uma diretora de 
jornalismo. Nada do que ali é dito 
ou mostrado passa por São Paulo. 

Autor de “Salve-se Quem 
Puder”, Daniel Ortiz, já devi-
damente vacinado com as duas 
doses contra a Covid-19, chega de 
Portugal nesta quarta-feira para 

acompanhar os últimos capítulos 
da novela.

Só não decidiu ainda se no 
Rio, ao lado de alguns atores, ou 
em São Paulo. 

Muito estranho

Em casa

Tiago Leifert, tirando uma, 
é claro, disse ontem “que está 
antes consultando a internet” 
para saber por quem pode e 
por quem não pode torcer na 

Olimpíada.
Pior é que tá meio assim. Há 

um júri ou um conselho insta-
lado, que se encarrega de exa-
minar a ficha corrida de todos.

O BandSports estava exibin-
do um tênis da dupla brasileira 
e a transmissão foi interrom-
pida no meio, sem ninguém 
explicar absolutamente nada. 
O telespectador ficou no vazio.

Segundo se informa, é por-
que não havia autorização. E, 
se não havia, foi pirataria. Ali-
ás, esse acordo do BandSports 
com a Globo é meio cheio dos 
truques.

Ontem, em uma postagem no 
Instagram, Sérgio Guizé lamen-
tou a morte de André Ceccato, aos 
61 anos. Um ator de tantos traba-

lhos, como o filme “Carandiru”.
Morreu, segundo Guizé, tam-

bém de tristeza. Mais de um ano 
sem fazer teatro.

Mundinho

Mas e isso?

Complicado

(Crédito Globo/ João Miguel Junior)


