
Instalações do Sirius, na cidade, componente essencial, em conjunto com centros de tecnologias avançadas, para a articulação da PUC-Campinas e outros órgãos e instituições na construção do conhecimento
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Guarani perde
e segue sem
vencer em 2021

Família é vítima
de agressão com
óleo quente

Campinas volta à
fase vermelha à
noite desta 2ª

Bueiro com tampa
furtada provoca
acidentes

Painel é reinaugurado hoje

edição de hoje

20

Os artistas Rogério Pedro e Luciane
Moreira inauguram hoje a restaura-
ção do painel As Divas, da Praça
Arautos da Paz. a obra de 36 metros
quadrados ganhou mais espaço e

colorido. Segundo os autores, espe-
cializados em arte de rua, As Divas
tem como tema central bandeiras
políticas atuais, como empodera-
mento feminino e igualdade de gê-

nero. “Decidimos ampliar, manten-
do um olhar que homenageia a for-
ça das mulheres”, define Rogério. É
a primeira vez que pintura, de 2016,
recebe restauração.  PÁGINA A 15
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Reitor da PUC-Campinas quer criar
zona franca do conhecimento

PÁGINA A7 PÁGINA A15

PÁGINAS

Próxima dos 80 anos, universidade inova com estratégia para reconstituir autoestima da cidade

O reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campi-
nas (PUC-Campinas), professor Germano Rigacci Jú-
nior, propôs a formação de uma zona franca do co-
nhecimento, a partir da desoneração das empresas in-

tegrantes do Hub Internacional do Desenvolvimento
Sustentável (HIDS), e do estímulo ao desenvolvimen-
to tecnológico. Ele falou sobre projetos da universida-
de e das comemorações de seus 80 anos, em junho

próximo, durante visita ao Presidente Executivo do
Grupo RAC, Ítalo Hamilton Barioni, quando revelou
estratégia de inovação para reconstituir a autoestima
da cidade.  PÁGINAS 4 E 5

Luciane e Rogério usam equipamentos de elevação para finalizar o painel que simboliza a inclusão social

Campinas tem protestos
contra Jair Bolsonaro

Diogo Zacarias

Ricardo Lima

Manifestantes em ruas de Campinas; carreata anuncia a rejeição ao presidente

O caos na administração da pande-
mia no país provocado pela ausên-
cia de um plano nacional de vacina-
ção contra a Covid-19, levou ontem
centenas de pessoas às ruas em uma
carreata pró-impeachment do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem partido).
Cumprindo as regras de distancia-
mento social, a manifestação come-
çou por volta das 11h no Largo do

Pará, percorreu as ruas do Centro e
terminou na região do Campo Gran-
de. O protesto foi organizado por
partidos da oposição e movimentos
sociais que denunciam o negacionis-
mo de Bolsonaro na condução da
pandemia. Os protestos também se
repetiram por todo o país, com mi-
lhares de pessoas às ruas pedindo o
impeachment.  PÁGINAS A6 E A11

Obra de rua na Arautos da Paz ganha mais cores
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Já cheguei a
uma idade em

que não tenho futuro”

‘Na minha Caixa de Mensa-
gens, um e-mail mostrava o
convite para um concerto
com a famosa pianista Eu-
dóxia de Barros. Acontece-
ria, às 16 horas daquele
mesmo dia, na Academia
Campinense de Letras, e eu
não poderia perder essa
oportunidade de apreciar
de perto toda a sensibilida-
de artística da grande artis-
ta do teclado.

À hora marcada, subia
suas largas escadarias, já
com atenção aos acordes
de piano que vinham lá de
dentro, um tanto surpreso
por ver o estacionamento e
arredores completamente
vazios. Entrei: no salão,
quase ninguém, a não ser
um pequeno grupo de pes-
soas junto à pianista lá na
frente, próximo à mesa
principal. Como era possí-
vel uma artista consagrada
como Eudóxia merecer tão
poucas atenções! Perguntei
a um dos presentes por ali:

- É a Eudóxia de Barros?
Respondeu-me ele, de

pronto:
- Não, não é. Essa aí é a

nossa professora de piano,
aqui do bairro.

De volta para casa, ao
conferir a mensagem rece-
bida, só então dei-me con-
ta da minha distração: o
concerto com Eudóxia não
era na minha Academia,
mas na Academia Campi-
neira de Letras e Artes, algu-
mas quadras acima, bem
próxima da Andrade Neves.

Distrações, incidentes
imprevistos que acontecem
em nosso dia a dia: é como
se, em algum momento, vi-
vêssemos alheios a tudo
que nos cerca, uma vida no
mundo da lua. Você, como
eu, também se considera ví-
tima das tantas situações
embaraçosas de que, às ve-
zes, somos vítimas? Já lhe
aconteceu por exemplo de,
à direção do seu carro, in-
do ao supermercado, ao
Banco ou à farmácia - um
dos poucos lugares em que
a gente ainda vai - resolver
mascar um chiclete? Abre a
caixinha, joga as duas pasti-
lhas pela janela, e fica com
a dita caixinha na mão?

Tais comportamentos,
acredito, podem ser motiva-
dos por uma leve depres-
são a que estamos submeti-
dos durante esse difícil con-
finamento, tudo para nos
protegermos do Covid-19.

Seja essa ou não a razão,
você concorda comigo que
está na hora de se fazer al-
guma coisa para conter tan-

tas distrações? Vamos pen-
sar juntos:

Um bom remédio para ir-
mos de encontro a esses
verdadeiros estresses é ob-
servarmos algumas regri-
nhas básicas, especialmen-
te apropriadas àqueles que
dedicam várias horas do
seu dia à estafante tarefa
de "trabalhar".

Comece, por exemplo,
tentando não fazer tudo ao
mesmo tempo na sua casa:
digitar seus e-mails, acom-
panhar o face book e o thit-
ter, em alguns casos, man-
tendo abertas uma meia dú-
zia de janelas ao mesmo
tempo em seu computador.
Nas tarefas mais importan-
tes, cuide-se de se isolar de-
vidamente: tranque a porta
de seu escritório, desligue
o celular. Se precioso, fe-
che até o outlook. Ah, dê
uma "paradinha" na sua
correria de trabalho a cada
90 minutos. Você sabia que
o seu cérebro consome
mais glicose do que qual-
quer outra parte do corpo?
Depois de uma hora, uma

hora e meia, seu estoque
de energia estará esgotado.
Assim, o ideal é dar um in-
tervalo para recarregar.

Um outro caminho, tal-
vez menos formal e buro-
crático, é descontrair um
pouco, livrando-nos, assim,
dessas desagradáveis situa-
ções: areja a cabeça, faz-
nos sentir melhor, mais le-
ves, prontos para enfrentar
todas as nossas dificulda-
des. Você vai perceber a di-
ferença.

Se precisar, caro leitor,
posso ajudá-lo na sua bus-
ca: para tanto, arrisco lem-
brar uma pequena história
- bem humorada -, contada
por Rolando Boldrin no seu
programa "Som Brasil" da
TV Cultura, em que estão
presentes os tais venenos
das distrações. Se gostar,
ria sem constrangimentos,
descontraia-se: vamos ver
se você sai de uma vez des-
se estresse em que se me-
teu.

Conta-se que Hebe Ca-
margo tinha uma fã de pri-
meira linha, que não perdia

um só de seus programas,
mas era uma "distraída de
carteirinha". Apesar do seu
comportamento incontrolá-
vel, onde Hebe se apresen-
tava, ela estava lá.

Mas, um dia, Hebe no-
tou que a tal fã não era vis-
ta no seu lugar de costume.
Perguntou por ela, e foi in-
formada de que morrera a
mãe da tal mulher. Ela esta-
va no velório em casa, num
bairro bem longe da cida-
de. A consagrada apresenta-
dora largou tudo no fim do
programa e bateu-se até o
dito bairro.

Chegando, entrou no
quarto onde era velada a fa-
lecida: a fã, ao lado, de
olhos molhados de lágri-
mas. Mas quando viu Hebe,
não se conteve:

- Hebe Camargo, você
aqui? Hoje é o dia mais fe-
liz da minha vida!

Ministério Público local

Opinião

Cohabitando
Confirmada e sacramenta-
da a informação da coluna:
o ex-vereador Luiz Yabiku
já foi incorporado ao qua-
dro da Cohab-Campinas,
para atuar na qualidade de
Diretor Comercial, Adminis-
trativo e Financeiro. Em su-
ma, o cargo que constitui
espinha dorsal da empresa
de habitação do Município.
Yabiku tem formação supe-
rior em Gestão Pública e
foi auditor da Receita Esta-
dual, com cinco mandatos
de vereador.

Cohabitando 2
O presidente da Cohab-
Campinas, Arly de Lara Ro-
meo, dá início a projeto de
descentralização do atendi-
mento da empresa, com a
criação de três novas unida-
des do Agiliza Campinas.
Regiões contempladas:
Campo Grande, Ouro Ver-
de e Padre Anchieta. Os
postos vão receber protoco-
los, denúncias de ocupação
irregular de solo, entre ou-
tros pedidos. Há estimativa
de seis mil demandas ao
mês.

Diplomatic
É inacreditável: na quinta-
feira, dia 14, às vésperas da
posse do democrata Joe Bi-
den na Casa Branca, o
chanceler Ernesto Araújo
pediu socorro ao governo
de Donald Trump, para
que auxiliasse na resolução
da crise do Amazonas, por
conta da pandemia. Ligou

para Mike Pompeo, ex-se-
cretário de Estado. O telefo-
ne ficou mudo...

Apoio aos camelôs
Projeto de lei de autoria
do verador Carlinhos Ca-
melô (PSB) autoriza o Po-
der Executivo a suspender
ou isentar o pagamento
de preço público aos per-
missionários do solo públi-
co em situações de calami-
dade.

Crimes cibernéticos
É uma indicação à Prefeitu-
ra, mas tem significado
atual: o vereado Jair da Far-
mácia (SSD) quer a instala-
ção em Campinas de uma
delegacia específica para
atender a demandas de cri-
mes cibernéticos.

Pedregulho
Frase do jornalista e cronis-
ta Zaiman de Brito Franco
sobre a eleição de Dário
Saadi e sua origem: “Pedre-
gulho parece contrariar a
tese de que o raio não cai
duas vezes no mesmo lu-
gar. O ex-prefeito Orestes
Quércia era originário de
Pedregulho; elegeu-se de-
pois para o Senado, foi vice-
governador, governador e
candidato à Presidência. O
Dário veio de lá, já é prefei-
to, e tem um bom caminho
político à frente”.

� De Dória para
Bolsonaro, sem amor:
“Isso é boicote!

Poder & autonomia
Proposta gestada há anos, a
formação dessa espécie de
ministério com
características locais, dá
poderes e autonomia aos
procuradores sobre
assuntos vinculados ao
espectro do Município.
Uma necessidade para a

metrópole. Há tempos, era
aspiração na Secretaria
Municipal de Justiça, e
tornou-se realidade por
meio da Lei Complementar
255 de 30 de março de
2020, regulamentada pelo
Decreto 21.199, de 9 de
dezembro último.

Wlamir Marques,83, bicampeão
mundial de basquete, sobre a covid.

Associado à
Sociedade

Interamericana de
Imprensa (SIP)

Noticiário nacional fornecido pela Agência Estado. Noticiário internacional enviado pela France Press.
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No mundo da lua

A notícia corre de forma explosiva pelos corredores do
Palácio dos Jequitibás: o prefeito Dário Saadi deve
surpreender os meios jurídicos-judiciais da cidade. Ele
estuda e sinaliza dar apoio e reforço a antigo sonho dos
procuradores da Prefeitura, em torno do já estabelecido
Ministério Público Municipal. É algo ambicioso e
inusitado. Pioneiro mesmo, colocando Campinas em
destaque no universo das decisões do Poder Executivo
nessa área.

imagem do dia

Uma boa carga de relaxamento líquido na faixa preferencial do final de semana. Foto: Ricardo Lima

opiniao@rac.com.br
leitor@rac.com.br

É afrontoso o modo como a gestão Jair Bolsonaro
vem atuando para paralisar obras de
infraestrutura em São Paulo João Dória Jr., governador de São Paulo
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Déficit fiscal
Josmar Batista,
Comunicação, Secretaria da
Fazenda do Estado de SP

Ao contrário do que afirma o
Correio Popular em editorial de
22/1, a revisão de benefícios
fiscais não é "a saída mais fácil".
É, na verdade, uma decisão
corajosa em um cenário
extremamente difícil. O ajuste
proporcionará ao Governo de
SP cerca de R$ 7 bilhões para
fazer frente às perdas causadas
pela pandemia e manter
serviços públicos essenciais em
educação, saúde, segurança
pública e desenvolvimento
social. O ajuste fiscal possui
caráter emergencial e
temporário, de até 24 meses.
Como no caso da revenda de
veículos, todos os setores
podem dar sua cota de
contribuição. Os privilégios
fiscais representam cerca de R$
40 bilhões a menos por ano
para investimentos públicos.

Trânsito 1
Gustavo von Atzingen Bueno,
Professor, Campinas.

Não entrando no aspecto da
legalidade ou ilegalidade em
que se deu o fechamento da via
pública de passagem entre a Av.

Abolição e a Rua Afonso Pena
pela administração anterior a
favor das Faculdades Mandic,
observa-se que o lado da
avenida foi murado e um portão
foi colocado sob o pontilhão do
trem. Assim, é mister que a
administração pública altere a
preferência naquela saída,
cedendo-a a quem transita pela
rua. Quem sai pelo portão, por
lei deve aguardar quem trafega
pela via pública (rua Afonso
Pena) antes de saírem e não ao
contrário, como permanece
inalterado o trânsito até hoje.
Veículos saem portão afora
apressados e não aguardam a
vez, cedo ou tarde acontecerão
acidentes, o trânsito no local se
encontra incorretamente
demarcado. Refaçam os sinais
de PARE, alterando o direito de
passagem, por gentileza, PMC,
os cidadãos de Campinas
agradecem!

Trânsito 2
Gustavo von Atzingen Bueno,
Professor, Campinas.

Não entrando no aspecto da
legalidade ou ilegalidade em
que se deu o fechamento da via
pública de passagem entre a Av.
Abolição e a Rua Afonso Pena
pela administração anterior a
favor das Faculdades Mandic,

observa-se que o lado da
avenida foi murado e um portão
foi colocado sob o pontilhão do
trem. Assim, é mister que a
administração pública altere a
preferência naquela saída,
cedendo-a a quem transita pela
rua. Quem sai pelo portão, por
lei deve aguardar quem trafega
pela via pública (rua Afonso
Pena) antes de saírem e não ao
contrário, como permanece
inalterado o trânsito até hoje.
Veículos saem portão afora
apressados e não aguardam a
vez, cedo ou tarde acontecerão
acidentes, o trânsito no local se
encontra incorretamente
demarcado. Refaçam os sinais
de PARE, alterando o direito de
passagem, por gentileza, PMC,
os cidadãos de Campinas
agradecem!

Traidor
Paulo Panossian,
Rio Claro.

O presidente Jair Bolsonaro,
que a luz do dia e do mundo,
comete em meio a esta terrível
pandemia da covid-19, crime
contra a humanidade, não
passa de um "traidor da Pátria".
Também não respeita a nossa
Constituição, o meio ambiente,
e, a área de Educação, etc.! E na
área internacional um desastre!

Ainda,escancara sem se
ruborescer o seu flerte com a
ditadura, quando recentemente
disse, "As forças Armadas é que
decidem se o povo vai viver
uma democracia ou ditadura".
Assim como sempre apoiou
torturadores e ditadores... Mas,
a perversidade que vem
demonstrando no decorrer
desta pandemia, em que o País,
contabiliza quase 9 milhões de
infectados e próximo de 220 mil
mortos, é de estarrecer! Trata
como se fosse uma
"gripezinha", "E daí?" para as
mortes, e ainda chama o povo
com medo da covid-19 de
"maricas" ... Como um
verdadeiro homicida, ou Hitler
brasileiro,não sepreocupou
emanteciparcompra de
vacinas, seringas e agulhas.
Deixando até sem oxigênio
pacientes em Manaus, em que
muito deles vieram a óbito...
Como um charlatão, ainda
sugere tratamento precoce
com"cloroquina",
medicamento esse sem eficácia
científicacomprovada. Mas,
Bolsonaro, não está sozinho
nesta empreitada de terror
contra vidas humanas. Tem no
seu serviçal ministro da
Saúde, general Eduardo
Pazuello, um fiel
companheiro nas maldades, e
mentiras nesta pandemia. E

como autêntico "traidor da
Pátria", Jair Bolsonaro, o
quanto antes, no mínimo
merece seu impeachment...

Tragédia
Pedro Dias,
Administrador, Campinas.

A saúde que já era precária
em todo o País, agora se
tornou tragédia com a
identificação de problemas
absurdos, como a existência
no Amazonas de UTIs apenas
na capital em um estado de
grandes dimensões e com
sérias dificuldades de
deslocamento. Muito se fala
que a pandemia vai alterar
nosso comportamento
trazendo evolução e
crescimento no seio de
nossas comunidades. Mas
como tirar proveito da
situação se a nossa inércia e
comodismo já bateu todos os
recordes?. Penso que os
benefícios serão
insignificantes porque o
nosso obscurantismo
cultural nos impede de exigir
e cobrar as melhorias que a
população merece, e com
toda certeza continuaremos
a ouvir a cantilena
tradicional: "fazer o que, é
assim mesmo."

As redes sociais foram adotadas indistintamente por
todos os tipos e perfis de indivíduos. Desde os mais ínte-
gros aos imorais, irresponsáveis, os quais acham que
qualquer fato pode ser distorcido, alterado e falseado
com intenções mesquinhas, inconfessáveis.

Nos últimos três anos, as redes amplificaram a voz
de bolsonaristas que espantam qualquer crítica ou co-
mentário procedente sobre os atos impensados do pre-
sidente da República. Recusam-se a discutir séria e res-
ponsavelmente os fatos, muitas vezes transformados

em fake news. Na rasa mente
dual desses aventureiros da
política, quem não é Bolsona-
ro é petista. A reação às críti-
cas revela a incapacidade de
pensar a complexidade da po-
lítica e a paupérrima expres-
são de uma voz atormentada
pela ignorância.

A linha editorial adotada pe-
lo Correio Popular, nessa fase
de reformulação, se baseia na
independência, na pluralida-
de e no compromisso de um jornalismo comprometido
com a cidadania, com a comunidade, com Campinas. E
a recuperação do jornal não prevê o dinheiro público.

Criticar os governantes sempre foi uma missão dos
bons jornais. Em qualquer parte do mundo. E isso se di-
fere da propaganda enaltecedora das decisões de quem
detém o poder. A bajulação aos poderosos é típica da-
queles que veem nesse ato um meio para obter benefí-
cios nem sempre republicanos; escusos, portanto.

O Brasil regrediu anos nos últimos tempos. Há clara
resistência de muitos bolsonaristas para entender as mu-
danças no mundo do século XXI. Entre elas, a da plurali-
dade das ideias e da diversidade.

Do mesmo jeito que os governos petistas foram alvos
de severas críticas pela imprensa desde que assumiram
a Presidência da República, o atual mandatário é alvo do
olhar de todos os brasileiros, críticos ou não.

O Correio Popular cumpre, portanto, o papel de um
jornal altivo, crítico. Não tem vínculo com nenhum parti-
do político, nem PSDB, nem PT, nem MDB ou qualquer
outro. A etapa em que se encontra é a da recuperação
empresarial, sem nenhuma submissão a correntes de es-
querdas ou direita.

Como foi publicado no comunicado da edição de ter-
ça-feira, 19, "Nosso compromisso de independência,
de ética e da defesa dos interesses públicos se sobrepõe
a tudo." Mas, há quem se nega a entender o que é inte-
resse público. Confunde-o com o interesse pessoal,
egoísta.

O projeto de renovação do jornal é uma obrigação
com o público e com a cidadania.

Um em cada três estudantes
em todo o mundo - aproximada-
mente 463 milhões de jovens -
não tem acesso ao ensino à dis-
tância desde quando as escolas
fecharam por conta do surto glo-
bal, e um em cada seis parou de
trabalhar desde o início da pan-
demia. Cerca de 40% dos jovens
que estão desempregados atua-
vam em setores severamente
impactados pela Covid-19, e
quase 77% estavam no merca-
do informal. Trata-se de um pú-
blico que não tem acesso ade-
quado à tecnologia e não possui
habilidades digitais desenvolvi-
das - por isso é a fatia da popula-
ção que mais sofre nesse pano-
rama.

Estes são os primeiros dados
e conclusões obtidos a partir de
uma parceria estratégica global
entre a PwC com o Unicef firma-
da em março último, que cons-
tamdo relatório Steppin-
g F o r w a r d :

Connectingtoday'syouthtothe
digital future. O estudo abre
uma série de análises sobre a ex-
clusão digital da juventude, um
problema que, se não for trata-
do de forma prioritária, trará sé-
rias consequênciaspara as socie-
dades e economias. O objetivo
da PwCcom essa parceria é
apoiar o programa Generatio-
nUnlimited - GenU (Geração
Que Move, no Brasil) e ajudar
milhões de jovens de todo o
mundo a desenvolverem habili-
dades digitais profissionais. A
iniciativa, fundamental em tem-
pos da pandemia de Covid-19,
une ainda outros representan-
tes dos setores público e priva-
do e da sociedade civil para dar
origem a programas e estrutu-
ras de inovação que apoiem es-
se público em direção a um futu-
ro produtivo e de pleno exercí-
cio da cidadania.

Antes do Covid-19, o mundo
já lutava contra cinco forças ur-
gentes, interdependentes e ace-
leradoras identificadas pela
PwC que mudam a forma como
as sociedades e os indivíduos vi-
vem, trabalham e operam. Es-
sas forças, abreviadas como

ADAPT (da sigla em inglês for-
mada pelas palavras Asymme-
try, disruption, age, polarisation
etrust), são a desigualdade cres-
cente na distribuição da rique-
za, impactando as questões so-
ciais; a mudança climática e
aruptura generalizada dos pa-
drões da tecnologia; a demogra-
fia etária pressionando as socie-
dades com populações ficando
mais velhas ou mais jovens; a
polarização que fragmenta o
mundo e aumenta o nacionalis-
mo e o populismo; e o declínio
da confiança nas instituições
que sustentam a sociedade. Em
particular, três dessas cinco ten-
dências estavam tornando as
coisas ainda mais difíceis digital-
mente: assimetria, disrupção e
idade.

A riqueza global, a educação
e as lacunas de renda criavam
uma distribuição desigual de
acesso à tecnologia e infraestru-
tura digital entre os jovens. Os
jovens tinham três vezes mais
probabilidade do que os adultos
de estar desempregados ou em
empregos precários, informais
ou de baixa qualidade, com pou-
ca proteção social e oportunida-

des limitadas de carreira e trei-
namento.

As tecnologias em rápida pro-
liferação mudam a natureza das
indústrias e aumentam a neces-
sidade de novas habilidades na
força de trabalho. Isso fica claro
em uma pesquisa da PwC de
2020, na qual 74% dos CEOs en-
trevistados disseram estar preo-
cupados com a disponibilidade
de habilidades-chave no pool
de talentos: habilidades transfe-
ríveis que as organizações preci-
sam e que ajudam as pessoas a
pensar, agir e prosperar em um
mundo digital. Desses CEOs,
32% afirmaram que estavam
"extremamente preocupados".
As linhas de falha estendem-se
não apenas dentro dos países,
mas também entre nações ricas
e menos ricas. Como resultado
do Covid-19, os trampolins vi-
tais da alfabetização digital e
habilidades prontas para o
trabalho tornaram-se simulta-
neamente mais importantes
para o emprego e menos
acessíveis, especialmente a
jovens em comunidades
mais pobres ou remotas.

Nações com uma popula-

ção desproporcionalmente
mais jovem terão uma neces-
sidade maior de desenvolver
habilidades da era digital en-
tre os recém-chegados à for-
ça de trabalho ou enfrenta-
rão desemprego massivo.

Mas o relatório Steppin-
g F o r w a r d :
Connectingtoday'syouthtoth
e digital futurenão se limita a
más notícias - ele também
identifica oportunidades e
reimagina soluções para o sé-
culo 21. Segundo análise fei-
ta por especialistas a partir
do estudo, agora é o momen-
to de agir para melhorar a ap-
tidão econômica das socieda-
des, criando milhões de tra-
balhadores com as habilida-
des digitais necessárias para
prosperar na economia digi-
tal e aindadar origem aos re-
cursos que permitirão susten-
tar empresas e governos de
todo o globo no futuro. Para
isso, os stakeholders terão
que pensar de forma diferen-
te sobre os papéis que desem-
penham e os objetivos que
podem alcançar de forma co-
rajosa, robusta e empreende-
dora, assegurando a todos o
acesso a essas oportunidades
no futuro.

Campinas, 24/01/1971
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Reforma ortográfica

A Reforma Ortográfica de
1971 é sancionada pelo
presidente Emílio Garrastazu
Médici. Com as alterações na
ortografia da língua
portuguesa do Brasil, mais de
dois terços de todos os
acentos que causavam
divergências foram
suprimidos: o acento
circunflexo diferencial nas
letras "e" e "o" da sílaba
tônica de certas palavras e o
trema nos hiatos átonos
(palavras como "saudade" e
"cautela" levavam trema).

Embaixador

O embaixador da Suíça no
Brasil, Giovanni Enrico
Bucher, é libertado pelo
grupo guerrilheiro de
esquerda Vanguarda Popular
Revolucionária (VPR) depois
de ser trocado por 70
prisioneiros políticos.
Durante os 40 dias em que
permaneceu em cativeiro,
Bucher e os militantes
mantiveram relações cordiais,
discutindo até os problemas
econômicos, sociais e
políticos em longas partidas
de baralho.

OEA

O Brasil abandona reunião da
Organização dos Estados
Americanos por não
conseguir um plano conjunto
de ação contra o terrorismo.
A OEA é uma organização
internacional com sede em
Washington (EUA), cujos
membros são as 35 nações
independentes do continente
americano.

Angra-1

O ministro de Minas e
Energia, Antônio Dias Leite
Júnior, anuncia em Brasília
que a empresa estadunidense
Westinghouse Electric
Company foi escolhida para
construir a primeira usina
nuclear brasileira, em Angra
dos Reis. Ela entrou em
operação comercial em 1985.
Com 640 megawatts de
potência, Angra-1 gera
energia suficiente para suprir
uma cidade de 1 milhão de
habitantes.

Acidente

Desaba no Rio de Janeiro um
vão de 30 metros do Elevado
Paulo de Frontin que estava
em fase final de construção.
O incidente aconteceu em 20
de novembro de 1971; 48
pessoas morreram e dezenas
ficaram feridas.
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"Pela sua
importância, o
HIDS tem
capacidade para
dotar Campinas
de uma
identidade
inovadora”

“A universidade
também está
comprometida
em impulsionar a
inovação social,
através dos
jovens da
periferia”

“Entendo que o ambiente está
preparado. Quando todos estivermos
no mesmo rumo, Campinas
reassumirá seu protagonismo"

Inovação é estratégia
para reconstituir a

autoestima da cidade

CAMPINAS ||| LIDERANÇA PERDIDA
Raquel Valli
raquel.valli@rac.com.br

Uma das propostas contidas
no projeto do Hub Internacio-
nal para o Desenvolvimento
Sustentável (HIDS), cujo plane-
jamento físico e espacial está
em curso, é estabelecer uma
Zona Franca do Conhecimento
em Campinas. A intenção é de-
sonerar as empresas inovado-
ras participantes e estimular o
desenvolvimento tecnológico e
financeiro da cidade e da re-
gião. A informação é do reitor
da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Campinas (PUC-Cam-
pinas), uma das instituições
que integram o HIDS, profes-
sor Germano Rigacci Júnior.
De acordo com ele, o projeto,
dada a sua envergadura, tem
capacidade para recolocar
Campinas na vanguarda brasi-
leira da produção de conheci-
mento e de bens e processos
inovadores, posição que a cida-
de já ocupou, mas que perdeu
ao longo dos últimos anos.

O HIDS é uma iniciativa que
nasceu da parceria inicial entre
a Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e a PUC-
Campinas. Com o tempo, po-
rém, outras universidades e ins-
titutos de pesquisa, além de
empresas e a Prefeitura de
Campinas, passaram a integrar
o projeto. "Nosso objetivo é so-
mar competências de modo a
gerar um ambiente propício a
ações inovadoras que tenham
compromisso com o desenvol-
vimento sustentável", assinala
Rigacci.

O reitor da PUC-Campinas
faz questão de observar que o
HIDS não é um projeto dos
seus formuladores e parceiros,
mas sim um potencial legado
para Campinas, com reflexos
positivos para a região e o país.
"Pela sua importância, o HIDS
tem capacidade para dotar
Campinas de uma identidade
inovadora; de transformá-la
em referência para o Brasil e,
quem sabe, para o mundo",
considera Rigacci. Na visão de-
le, várias condições para que es-
se objetivo seja alcançado já es-
tão dadas.

O dirigente da PUC lembra
que a cidade dispõe de universi-
dades e institutos pesquisas,
bem como de recursos huma-
nos altamente qualificados,
que produzem ciência de pri-
meira linha. O parque ferra-
mental também está entre os
mais sofisticados do mundo.
Destaque, por exemplo, para o
Projeto Sírius, a nova fonte de
luz síncrotron brasileira de
quarta geração, considerado o
estado da arte nesse segmento,
que é como os pesquisadores
qualificam tecnologias extrema-
mente avançadas.

Dito de modo simplificado,
a luz síncrotron é utilizada para
desvendar a estrutura dos ma-
teriais. O objetivo é compreen-
der como esta estrutura está ar-
ranjada para depois tentar ma-
nipulada de acordo com dife-
rentes interesses. Por causa des-
sa capacidade, cientistas de to-
do o Brasil e de diversos países
têm recorrido ao Sírius para de-
senvolver suas pesquisas. "Por
tudo isso, entendo que o am-
biente está preparado. Quando
todos estivermos caminhando
no mesmo rumo, tenho certe-

za que Campinas reassumirá o
seu protagonismo", analisa Ri-
gacci.

Vale do Silício
E qual será a principal vocação
do HIDS? O reitor da PUC-
Campinas considera que a res-
posta a esta pergunta ainda
não pode ser dada com preci-
são, dado que dependerá do
consenso entre os parceiros e
das oportunidades que se apre-
sentarem no futuro. "Algumas
pessoas consideram que pode-
mos nos tornar o Vale do Silí-
cio no Brasil. Podemos, mas po-
demos também ser outra coisa.
Podemos, inclusive, ser mais
que isso. A escolha e o esforço
de concretização dependerão
somente da nossa vontade",
pondera.

Um aspecto, porém, parece
claro para Rigacci. Assim que
Campinas atingir o status dese-
jado, os seus moradores passa-
rão a enxergar a idade de outra
maneira. "Penso que as pes-

soas voltarão a ter orgulho da
sua história, da sua cultura e da
sua capacidade de criação. Tu-
do isso vai ampliar a autoesti-
ma do campineiro. Obviamen-
te, a definição desse cenário
não dependerá somente pelo
HIDS. Será preciso o envolvi-
mento de outras empresas, or-
ganizações e forças políticas pa-
ra que o objetivo se concretize".

Um ponto fundamental,
continua o reitor, é promover a
retenção dos profissionais for-
mados em Campinas. A PUC-
Campinas, sustenta o profes-
sor, tem um projeto nesse senti-

do. "Nós formamos doutores al-
tamente preparados, que mi-
gram para outros países em
busca de melhores oportunida-
des de trabalho. Precisamos
manter esses jovens na Região
metropolitana de Campinas.
Eles têm uma formação muito
consistente e que é indispensá-
vel para impulsionar o proces-
so de desenvolvimento regio-
nal", avalia.

Questionado sobre como
andam as relações com a Pre-
feitura e a Câmara de Vereado-
res de Campinas com vistas à
aprovação de projetos que se-

jam essenciais à concretização
do HIDS, Rigacci informa que
elas são muito boas. "O prefei-
to Dario Saadi já manifestou in-
teresse em discutir e contribuir
para o avanço dessas questões.
Com relação à Câmara, temos
muitos vereadores igualmente
interessados. Nunca identifi-
quei nos integrantes do Legisla-
tivo qualquer resistência ao
projeto".

Aceleração de startups
Até que o HIDS entre efetiva-
mente em operação e produza
resultados concretos, a PUC-
Campinas segue comprometi-
da em produzir conhecimento
e em estimular o empreende-
dorismo. Um exemplo desse es-
forço, cita o reitor da institui-
ção, é o espaço Mescla, inaugu-
rado em fevereiro de 2020. O
nome do projeto, conforme Ri-
gacci, traduz o espírito do pro-
jeto. "Nosso propósito é promo-
ver uma mistura de competên-
cias e talentos voltados à acele-

ração e incubação de startups.
Queremos estimular novos ne-
gócios, tendo como foco o de-
senvolvimento sustentável", re-
força.

Por causa da pandemia de
Covid-19, o Mescla ainda não
opera com capacidade máxi-
ma, mas mesmo assim tem
mantido atividades importan-
tes, como afirma o reitor. Em
outubro, 26 grupos de estudan-
tes foram admitidos no proces-
so de aceleração. Posteriormen-
te, participarão da etapa de in-
cubação. Ao final do processo,
a empresa estará preparada pa-
ra o voo solo.

Rigacci salienta que o Mes-
cla é aberto a quaisquer interes-
sados, independentemente de
vínculo com a universidade. A
metodologia contempla três fa-
ses. Na primeira, o interessado
precisa apresentar uma ideia,
que posteriormente tem que
ser validada por uma pesquisa
realizada junto a 100 pessoas.
"Se pelo menos 50% delas com-
prarem a ideia, então o propo-
nente será admitido para parti-
cipar da segunda fase, que con-
siste no processo de acelera-
ção", esclarece o reitor. A tercei-
ra e última etapa, como já dito,
é a incubação. A estrutura do
Mescla é formada por espaço
de coworking, sala de reuniões
e Laboratório de Fabricação Di-
gital, onde são produzidos os
protótipos dos projetos.

O estímulo ao empreende-
dorismo é um dos focos da
PUC-Campinas, mas não é o
único, ressalva Rigacci. A uni-
versidade também está com-
prometida em impulsionar a
inovação social. "Estamos
abrindo espaço no Mescla para
a participação de jovens das pe-
riferias, não necessariamente
estudantes. Queremos que eles
apresentem projetos que se-
jam importantes para melho-
rar o bairro ou a região onde
eles vivem", adianta. A estraté-
gia para chegar até esse públi-
co, informa o reitor, é usar a
Igreja, que tem representações
[PARÓQUIAS]espalhadas por
toda a cidade.

80 anos
Todos esses projetos e progra-
mas, segundo Rigacci, reves-
tem-se de importância ainda
maior porque estão sendo cria-
dos ou tendo continuidade no
ano em que a PUC-Campinas
completa 80 anos de fundação.
Fundada em 7 de junho de
1941, a universidade teve como
primeira unidade a Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras,
que ocupou o antigo casarão
de Joaquim Polycarpo Aranha,
o Barão de Itapura, localizado
na esquina da Avenida Francis-
co Glicério com Rua Marechal
Deodoro, no Centro da cidade.

Comprado pela Diocese de
Campinas, o edifício, tombado
pelos órgãos municipal e esta-
dual de Defesa do Patrimônio
Histórico e Arquitetônico, abri-
gou posteriormente diversos
outros cursos, como o de Direi-
to, Ciências Sociais, História e
Geografia. Atualmente, a PUC-
Campinas está situada entre as
melhores universidades do Bra-
sil, segundo o ranking formula-
do pela consultoria britânica
Quacquarelli Symonds (QS).

A QS avaliou as principais es-
colas superiores da América La-
tina. Na relação, divulgada em
dezembro de 2020, a PUC apa-
rece como a melhor universida-
de particular do Interior de São
Paulo, a terceira melhor de São
Paulo e a sétima melhor do
Brasil.

Contato com os leitores:
cidades@rac.com.br ou
pelos telefones 3772-8221 e 3772-8003

Atendimento ao assinante:
3736-3200 ou pelo
e-mail saa@rac.com.br

facebook.com/CPopular/ @correiopontocom

Convicção é do reitor da PUC-Campinas, Germano Rigacci
Júnior, instituição que completa 80 anos em 2021

(19) 9 9998-9902 @correiopopularCidades www.correio.com.br

Ricardo Lima e Divulgação/CNPEN

Zona Franca do
Conhecimento é
opção para Campinas

O reitor da PUC-Campinas em visita ao presidente executivo do Grupo RAC, Ítalo Hamilton Barioni; e vista área do Projeto Sírius:
dirigente universitário considera que Campinas dispõe de estrutura para abrigar Zona Franca do Conhecimento
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PUC-Campinas refaz
projeto de restauro
do Solar do Barão

Raquel Valli
raquel.valli@rac.com.br

O projeto de revitalização do So-
lar do Barão de Itapura, localiza-
do no Centro de Campinas, de
propriedade da PUC-Campinas,
está sendo atualizado e deve ser
entregue até o início fevereiro. A
proposta original, concluída em
2014, previa a construção de sa-
las comerciais em um empreen-
dimento comercial no entorno, a
fim de subsidiar o restauro e ma-
nutenção do palacete, que é tom-
bado pelos órgãos municipal e
estadual de Proteção do Patrimô-
nio Histórico e Arquitetônico.

A informação é do reitor da
universidade, Germano Rigacci
Júnior, que visitou o Grupo RAC
na última quinta-feira. Ele foi re-
cebido pelo presidente executivo
do jornal, Ítalo Hamilton Bario-
ni. Segundo Rigacci, a reformula-
ção do projeto de revitalização é
imprescindível porque, depois
de mais de seis anos, o documen-
to ficou desatualizado tanto em
relação às estimativas de investi-
mento quanto no que se refere
ao modelo do empreendimento
comercial.

Com a pandemia de Covid-19,
conforme o reitor, tudo mudou.
"Na época, fazia sentido cons-
truir salas comerciais. Hoje, com
o crescimento do trabalho remo-
to, a realidade é outra", justifica,
acrescentando que os propósitos
gerais do projeto continuam os
mesmos. A reforma da Avenida
Francisco Glicério, entende Ri-
gacci, não foi suficiente para revi-
talizar o Centro.

"A restauração do solar e a
construção de um empreendi-
mento nas imediações impacta-
rão positivamente a região, em
um raio de quase 1 km, e isso se-
rá extremamente importante pa-
ra a cidade", considerou o reitor
da PUC-Campinas. Os recursos
necessários para reforma o pala-
cete bem como o investimento
necessário para a execução do
empreendimento deverão vir de
parcerias a serem firmadas com
a iniciativa privada.

O Solar do Barão, assinalou Ri-
gacci, é um prédio que se mescla
à trajetória da universidade. "É
um símbolo de Campinas, na
medida em que representa o au-
ge da economia cafeeira no Sécu-
lo 19. Barão de Itapura era ban-
queiro e fazendeiro, e o imóvel
denota esse homem de posse, de
riqueza. Quando a Diocese o
comprou, a universidade passou

a utilizá-lo para formação de jo-
vens, no âmbito de ensino supe-
rior", relata.

O local abrigou ao longo de
décadas pelo menos 14 cursos.
"O solar é um lócus acadêmico
importante, que ainda tem um
valor emocional para todos aque-
les que lá estudaram", acrescen-
ta o reitor. Rigacci afirma que,
apesar de desocupado, o imóvel
continua recebendo manuten-
ção. "Atualmente, contamos
com quatro vigilantes, serviço de
limpeza e demais cuidados. En-
tretanto, não há dúvida que o lo-
cal precisa, sim, ser restaurado".

Ensino remoto
O ensino remoto continuará

sendo aplicado na retomada do
ano letivo de 2021, de acordo
com o reitor da PUC-Campi-
nas. A decisão atende essencial-
mente às normas de segurança
contra a Covid-9. Além disso, a
universidade investiu em estru-
tura tecnológica, na ampliação
de espaços virtuais e na circula-
ção e transmissão de dados,
condições fundamentais para
que as atividades acadêmicas
possam ser realizadas de forma
online.

"Os alunos entenderam que a
dificuldade não era da universi-
dade especificamente, mas do
mundo, e puderam se adequar
nesse processo de ensino-apren-
dizagem de modo diferente.
Com isso, a qualidade se mante-
ve. Felizmente, nosso corpo do-
cente se capacitou em pouco
tempo para atender a essa de-
manda. Foi fantástico o que a
nossa comunidade fez para ga-
rantir que as atividades conti-
nuassem com relativa normalida-
de", avalia.

Em relação às disciplinas
práticas, a PUC fez ajustes con-
siderando a fase em que se en-
contrava o Estado de São Pau-
lo. À medida que as disciplinas
práticas puderam ser retoma-
das, a universidade o fez. Entre-
tanto, os cursos ainda estão re-
pondo parte da carga horária
que ficou pendente. Em rela-
ção aos investimentos progra-
mados, a instituição também
precisou se readequar.

"Estamos nos preparando
para um momento pós-pande-
mia. Não estamos parados. Há
muitos projetos estratégicos
que continuaram sendo desen-
volvidos. Os de pesquisa não
pararam. Os espaços acadêmi-

cos internos, que envolvem
empreendedorismo, também
estão disponíveis para a acele-
ração de startups, porque pes-
quisa requer inovação. A uni-
versidade não parou. Com to-
das as limitações que o mo-
mento coloca, a instituição
continua a se desenvolver",
complementa.

Aniversário
A universidade completa 80

anos em 2021, com uma trajetó-
ria que se funde à de Campinas.
Surgiu com o projeto de Dom
Barreto, implementado pelo
Monsenhor Salim, que inaugu-
rou a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras em 1941. "A
PUC nunca deixou de estar vin-
culada, primeiro, a um projeto
da Igreja de Campinas. A univer-
sidade nasceu do coração da igre-
ja. Não é um negócio privado. É
uma universidade que nasce de
uma missão evangelizadora",
pontua.

Rigacci revela que a atual ges-
tão está pensando a PUC para os
próximos 80 anos. "Estamos fa-
zendo isso de forma estratégica,
pois somente assim poderemos
nos preparar para o futuro. Nos-
so plano estratégico conta com
quatro eixos estratégicos, entre
eles o fomento das relações hu-
mano-afetivas". A universidade,
continua o reitor, tem que discu-
tir, segundo seus valores, a ques-
tão das relações humanas. "Co-
mo eu construo essas relações
dentro da universidade? Como
eu aprendo a conviver dentro da
dela? Não é simples. É um desa-
fio", reconhece.

Entre os projetos que estão
sendo discutidos com vistas ao
futuro, prossegue Rigacci, está
também a internacionalização
da universidade, principalmente
nos âmbitos do ensino e da pes-
quisa. "Este é um desafio que
precisamos enfrentar. Em um
mundo cada vez mais globaliza-
do e cooperativo, nossas ativida-
des podem e devem romper fron-
teiras. Queremos dialogar com
as mais importantes escolas de
ensino superior do mundo", fina-
liza o reitor da PUC-Campinas.

O espaço Mescla, no Campus I, funciona como aceleradora e incubadora de startups

O reitor Germano Rigacci Junior: retomada do ano letivo em 2021 ainda terá ensino remoto

Solar do Barão de Itapura, imóvel histórico de propriedade da PUC: proposta de restaração continua em vigor Atividade no Laboratório Digital antes da pandemia: insituição investiu em estrutura com vistas ao futuro

Recuperação do palacete
beneficiará o Centro num
raio de 1 quilômetro

Objetivo é atualizar documento de 2014 que prevê a
construção de empreendimento comercial no entorno

Arquivo PUC-Campinas

Ricardo Lima

Arquivo PUC-Campinas Arquivo PUC-Campinas
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Campinas se une a protestos
nacionais contra Bolsonaro

Como fica a
cidade nas fases
mais duras

PANDEMIA ||| ACABOU A PACIÊNCIA

Na madrugada de sexta para
sábado, Campinas ficou sem
leitos disponíveis de UTI em
hospitais municipais, para
atendimento de pacientes
com coronavírus. A rede esta-
va com 100% das vagas ocupa-
das. Já no final da manhã de

ontem, três leitos haviam sido
liberados devido a altas médi-
cas. Entre os leitos de enferma-
ria, havia oito disponíveis.

"Estamos acompanhando
24 horas o percentual de ocu-
pação dos leitos. Isso é um pro-
cesso muito dinâmico, as altas

vão acontecendo e novos pa-
cientes vão chegando", afir-
mou o prefeito Dário Saadi
(Republicanos) em visita ao
Ouro Verde na manhã de on-
tem.

"Temos condições de abrir
novos leitos. A Unicamp deve

ampliar em mais 13 leitos e o
SUS Municipal mais 15, com is-
so chegaremos a 128 vagas de
UTI disponíveis", completou.

Semana passada, a Prefeitu-
ra recebeu do Estado um apor-
te de R$ 12 milhões para inves-
tir nas UTIs de combate à Co-

vid.
Hoje, Campinas conta 90

leitos de UTI no SUS Munici-
pal e 132 na rede particular,
que está com cerca de 80% de
ocupação.

Dário fez um apelo para
que a população colabore, evi-

tando aglomerações, manten-
do o distanciamento social, a
higienização das mãos e o uso
de máscaras.

Até a manhã de ontem,
3.362 profissionais de saúde
de Campinas haviam sido vaci-
nados. (Raquel Valli)

Comerciantes de Campinas es-
tão inseguros e angustiados
com o “abre e fecha” que tem
caracterizado as medidas deter-
minadas pelo governo do Esta-
do de São Paulo para evitar o
contágio da Covid-19 e o colap-
so no atendimento da Saúde.
Sustentam que, além da insta-
bilidade econômica gerada pe-
la própria pandemia, não rece-
bem suporte suficiente por par-
te do Palácio dos Bandeirantes
para sustentar os negócios en-
quanto durar a crise, que não
tem previsão para acabar.

Dessa forma, o ônus estaria
recaindo sobre as próprias asso-
ciações comerciais para evitar
uma quebradeira generalizada
no setor. Por sua vez, o gover-
no paulista sustenta que já libe-
rou um total R$ 720 milhões de
créditos subsidiados pelo Ban-
co do Povo, Sebrae e Desenvol-
ve SP para auxiliar os empreen-
dedores a atravessar a crise.

Entretanto, os comerciantes
alegam que a ajuda é insuficien-
te. Um levantamento da Asso-
ciação Brasileira de Bares e Res-
taurantes da Região Metropoli-
tana de Campinas (Abrasel
RMC) aponta que desde o se-
gundo semestre de 2020, o se-
tor vem trabalhando apenas
com 60% das vendas, gerando
perda de R$ 2,374 bilhões em
faturamento acumulado duran-
te 2020. Cerca de 4,2 mil bares
e restaurantes, sendo 80% de-
les de pequenos empresários,
fecharam as portas, deixando
15 mil pessoas da Região Me-
tropolitana de Campinas

(RMC) desempregadas.
Ainda de acordo com a Abra-

sel, o quadro deve agravar-se
ainda mais com as novas restri-
ções, já que o faturamento nos
restaurantes e bares às sextas,
aos sábados e domingos repre-
senta 60% para quem funciona
diariamente com almoço e jan-
tar, e até 100% para quem abre
apenas aos finais de semana.

O movimento noturno nas
casas, incluindo os dias de se-
mana, responde por 54% do
consumo do setor de alimenta-
ção fora do lar. Por outro lado,
a venda por delivery correspon-
de a apenas 20% do faturamen-
to, percentual insuficiente para
pagar despesas, salários, impos-
tos e aluguel dos estabeleci-
mentos.

A Abrasel aponta incoerên-
cia entre as medidas tomadas
pelo governo. Segundo a enti-
dade, ao mesmo tempo em
que fala de aumento de casos
da Covid-19, o Estado desati-
vou milhares de leitos destina-
dos ao combate da doença ao
longo do ano passado, além de
fechar hospitais de campanha
na própria Capital e em Campi-
nas.

"Não existe coerência entre
as medidas e a prática por par-
te do governador, que tem to-
mado decisões erráticas, com
mudanças em cima de hora,
deixando as empresas com o
prejuízo, além de penalizar for-
temente um setor específico,
como bares e restaurantes, le-
vando à morte milhares de em-
presas e empregos. Além de

persistir nos erros, ainda im-
põe força e ameaça prefeitos
contrários à suas decisões erra-
das", opina Matheus Mason,
presidente da Abrasel RMC.

"Medidas como proibição
de atendimento presencial pe-
lo comércio por 140 dias em
2020 e de vendas nos finais de
semana no final do ano passa-
do não funcionam para conter
o avanço da Covid-19 e ainda
incentivaram as festas clandes-
tinas, que não tem os protoco-
los de segurança utilizados pe-
lo setor", acrescenta.

Por sua vez, o governo de

São Paulo informa que man-
tém canal aberto para diálogo
com todos os setores da econo-
mia e representantes de asso-
ciações. Reforça que atua com
plena responsabilidade e trans-
parência no combate e contro-
le do coronavírus

Arregaçando as mangas
A Associação Comercial de
Campinas (Acic) não está dei-
xando seus associados desam-
parados. Desenvolveu, em par-
ceria com a rede Facesp, uma li-
nha de crédito voltada aos mi-
croempreendedores indivi-

duais, micro e pequenas em-
presas afiliados da associação.

O programa oferece emprés-
timos com juros a partir de
1,62% ao mês, para pagar em
até 24 parcelas e com até seis
meses de carência para o início
do pagamento, e sem a necessi-
dade de oferecer seus bens co-
mo garantia.

"Entendemos a necessidade
de medidas mais restritivas, a
fim de ajudar a reduzir a circu-
lação de pessoas e preservar vi-
das. afirma o vice-presidente
da ACIC, Zulmiro José Furlan.
(Raquel Valli)

Raquel Valli
raquelvalli@rac.com.br

Partidos de oposição, sindica-
tos e movimentos sociais se
uniram ontem aos protestos
ocorridos em várias cidades do
país e que revindicam vacina
da Covid-19 para todos os bra-
sileiros, a continuidade do auxí-
lio emergencial durante a pan-
demia e o impeachment do
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido).

Em Campinas, a manifesta-
ção começou por volta das 11h
no Largo do Pará. Na sequên-
cia, percorreu as ruas do Cen-
tro e se dirigiu à região do Cam-
po Grande, onde terminou.

Por conta da necessidade
de distanciamento social para
evitar contágio da Covid-19, a
reivindicação foi feita em for-
ma de carreata e, de acordo
com os organizadores, com a
participação de 400 veículos. A

Polícia Militar escoltou o pro-
testo, mas não divulgou a esti-
mativa de carros participantes.

"Mais de 214 mil vidas já fo-
ram perdidas. Somos a segun-
da nação global com mais mor-
tos. Sob o comando de Bolso-
naro, estamos sem uma cam-
panha de vacinação com cro-
nograma confiável, sem vaci-
nas para serem distribuídas, es-
tamos com estados colapsan-
do, sem leitos e sem oxigênio:
uma violação sem precedentes
do direito à vida e do direito à
saúde dos brasileiros", dispa-
rou a Confederação dos Traba-
lhadores no Serviço Público
Municipal (Confetam/CUT),
em nota.

As entidades nacionais con-
vocaram as federações esta-
duais filiadas e os sindicatos de
servidores municipais de todo
o Brasil à mobilização, que foi
intitulada: #ForaBolsonaro! A
morte não pode governar o
Brasil!

Carlos Fábio, o Índio, é um
dos representantes da CUT em
Campinas, e afirma que a enti-
dade pretende seguir com os
protestos. "Temos que nos mo-
bilizar por diversos dias, para
que esse crápula seja retirado
da presidência. Só com a nossa
pressão e de mãos dadas pode-
remos tirá-lo de lá. Não aguen-
tamos mais obstáculos para
que a vacina seja dada. Precisa-
mos estar imunizados para tra-
balhar e para ter convívio com

as pessoas".
A atriz Rita de Cássia tam-

bém era uma das manifestan-
tes presentes: "Espero que a
população se conscientize, ca-
da vez mais, em relação ao ne-
gacionismo e à necessidade da
vacina. Do contrário, não vai
dar para imunizar a população
contra a doença".

O protesto foi realizado pela
Frente Brasil Popular, Povo

Sem Medo, PT, PSOL, PCdoB,
CUT, UNI, UMTST e CTB, en-
tre outras.

Professores
O Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de SP
(Apeoesp) engrossou o protes-
to e, além de Bolsonaro, criti-
cou a gestão do governador
João Dória (PSDB).

A diretora estadual da

Apeoesp, Suyeli Fátima de Oli-
veira, pontuou: "lutamos con-
tra o retorno às aulas porque
acreditamos que a vida está
em primeiro lugar. É muito im-
portante defender a vida neste
momento, mesmo porque, sa-
bemos muito bem a realidade
das escolas. Elas não estão to-
talmente preparadas. Exigimos
vacina para todos e todas e,
principalmente, para que os

professores possam estar en-
trando nessa linha de frente, já
que o governo exige que esteja-
mos presentes (em sala de au-
la). Nós queremos a vida. Luta-
mos pela vida e lutamos pela
educação. Mas, em primeiro lu-
gar, para nós, vem a vida".

Outro lado
A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-
SP) informou que a retomada
das aulas é pautada em medi-
das de contenção da epidemia,
obedecendo aos critérios de se-
gurança estabelecidos pelo
Centro de Contingência do Co-
ronavírus. Segundo a Seduc-
SP, esses critérios são embasa-
dos em experiências internacio-
nais e nacionais.

Ainda de acordo com a se-
cretaria, ela adquiriu e distri-
buiu insumos (destinados
tanto aos estudantes quanto
aos servidores), tais como: 12
milhões de máscaras de teci-
do, mais de 440 mil face shiel-
ds (protetor facial de acríli-
co), 10.740 termômetros a la-
ser, 10 mil totens de álcool
em gel, 221 mil litros de sabo-
nete líquido, 78 milhões de
copos descartáveis, 112 mil li-
tros de álcool em gel, 100 mi-
lhões de rolos de papel toa-
lha e 1,8 milhão de rolos de
papel higiênico.

Pontuou ainda que estudan-
tes e profissionais com doen-
ças crônicas ou fatores de risco
devem permanecer em casa,
cumprindo atividades remo-
tas. Em relação à vacinação
dos professores, não se mani-
festou.

A reportagem entrou em
contato também com a Presi-
dência da República para que
ela pudesse se posicionar so-
bre o pedido de impeachment
do presidente Bolsonaro. Mas,
até o fechamento desta edição,
o Executivo Federal não se ma-
nifestou a respeito.

Leia mais na Página A11

Manifestação põe 400 carros nas ruas pró-impeachment e vacina contra Covid

O presidente da Abrasel, Matheus Mason: acusa o governo de incoerência nas medidas contra a Covid-19

Cidade teve madrugada de sexta sem leitos de UTI

‘Abre e fecha’ ataca nervos de comerciantes

PANDEMIA ||| COLAPSO

Donos de botecos se dizem desesperados com as medidas do governo de SP contra a Covid-19

Prefeitura monitora de perto o percentual de ocupação das vagas para tratamento intensivo da Covid-19 em hospitais

Diogo Zacarias

Manifestante exibe cartaz pedindo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, em carreata realizada ontem

Para evitar contágio,
manifestação foi feita
na forma de carreata

Ogoverno do Estado
reclassificou a região
de Campinas no

Plano São Paulo. De
segunda a sexta-feira, de 25
de janeiro a 7 de fevereiro,
vigora a Fase Laranja das
6h às 20h e, das 20h às 6h, a
Vermelha. Aos fins de
semana, a cidade
permanece na Fase
Vermelha durante o dia
todo. A medida vale para
dois fins de semana: o de 30
e 31 de janeiro e o de 6 e 7
de fevereiro.
Na Vermelha, apenas
serviços essenciais podem
funcionar: farmácias;
mercados; padarias;
açougues; postos de
combustíveis; lavanderias;
meios de transporte
coletivo (ônibus, trens e
metrô); transportadoras;
oficinas de veículos;
atividades religiosas;
hotéis, pousadas e outros
serviços de hotelaria;
bancos e pet shops.
Shoppings só poderão
funcionar até as 20h em
dias úteis e terão que
permanecer fechados aos
finais de semana. O mesmo
vale para salões de beleza e
barbearias.
"O decreto estadual deve
ser publicado na segunda.
Vamos analisar o texto e
verificar se há margem
para negociação com o
Estado", afirmou o prefeito
Dário Saadi.

Divulgação
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Bueiros viram
armadilhas nas
ruas da cidade

PERIGO ||| VIAS

Raquel Valli
raquel.valli@rac.com.br

A diarista Luciana da Silva
Cunha Cannellini é um dos
14,1 milhões de desemprega-
dos no Brasil. Tem 39 anos, e,
depois de vários meses no cal-
vário a procura de emprego,
havia conseguido uma vaga co-
mo gerente em uma pizzaria.
Estava radiante, já que havia
feito uma conquista significati-
va: obtido uma posição tendo
quase 40 anos de idade, e, de
quebra, dado um impulso na
carreira. Isso sem dizer que a
proeza havia sido concretiza-
da em plena pandemia, perío-
do mais que desafiador para
se conseguir uma colocação.

Luciana, entretanto, não pô-
de assumir a vaga porque caiu
em bueiro sem tampa na Rua
Doutor Betim no cruzamento
com a Luiz Silvério, na Vila Ma-
rieta, em Campinas. O "aciden-
te" ocorreu em novembro de
2020, dois dias antes de se apre-
sentar à nova empresa. Agora,
decorridos dois meses, ela ain-
da não conseguiu recuperar a
saúde, situação que a impede
a voltar a procurar emprego.

"Eu tinha acabado de voltar
da igreja, e iria comer um lan-
che com meus filhos. Era por

volta das 23h, e eu só me lem-
bro até a hora que sai da lan-
chonete. Depois disso, não me
lembro de mais nada. Tive vá-
rias escoriações pelo corpo, le-
vei 13 pontos na cabeça, sinto
muita dor no peito, muita ton-
tura e dificuldade para andar",
relatou. Apesar de todas as ma-
zelas pessoais, Luciana tem o
desprendimento de se preocu-
par com o próximo.

A desempregada agradece
por estar viva, mas diz que te-
me que outras pessoas pas-
sem pela mesma situação.
"Outras pessoas podem não
ter a mesma sorte. Podem per-
der a vida por esse descaso,
por essa irresponsabilidade. E
o que eles estão esperando
acontecer? Algo mais grave
com algum idoso ou uma
criança para providenciarem a
reposição das tampas do buei-

ro?", questiona.
No dia do "acidente", Lucia-

na teve que ser socorrida pela
ambulância de resgate do Cor-
po de Bombeiros. Foi levada e
socorrida na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) Carlos
Lourenço. No entanto, devido
à gravidade das lesões, preci-
sou ser transferida para o Hos-
pital Censo Pierro da Pontifícia
Universidade Católica de Cam-
pinas (PUC-Campinas). "Eu
me sinto mais uma na estatísti-
ca dos esquecidos, pois ne-
nhum responsável entrou em
contato comigo. E isso me pre-
judicou demais porque agora
dependo de ajuda dos meus fi-
lhos e de amigos. Graças a
Deus, meus filhos estão traba-
lhando e podem me ajudar".

Direitos
A advogada Joanna Paes de

Barros e Oliveira, especialista
em responsabilidade civil, afir-
ma que "o Poder Público, no
caso a Municipalidade, é res-
ponsável pela manutenção
das vias públicas, dentre as
quais o asfaltamento e os
meios para vazão de águas,
ainda que a cargo das conces-
sionárias". Portanto, segundo
ela, a Administração "respon-
de pelos danos materiais e mo-
rais causados às vítimas de aci-
dentes provocados pela falta
de bocas de lobo e bueiros, es-
pecialmente se houve pedidos
de manutenção pelos cida-
dãos. Neste caso, a ação de in-
denização compreenderá es-
ses pedidos".

Ainda de acordo com a es-
pecialista, essa indenização
compreende toda a extensão
dos prejuízos, inclusive pela
impossibilidade de trabalho. A

orientação da advogada é para
que as vítimas lavrem um bole-
tim de ocorrência e documen-
tem os danos com fotos e tes-
temunhas. É imperativo tam-
bém guardar recibos e com-
provantes dos gastos advindos
com o acidente. De posse des-
sa documentação, é possível
tentar resolver o caso amiga-
velmente na Prefeitura, sem a
necessidade de um advogado
e de um processo judicial. En-
tretanto, caso a Municipalida-
de não o resolva amistosamen-
te, a vítima deve procurar um
defensor público ou mesmo
um advogado particular.

Providência
O vereador Luís Carlos Rossini
(PV) fez um requerimento ao
prefeito Dário Saadi (Pode-
mos) para provocar a Adminis-
tração Municipal a tomar uma

providência sobre a falta de re-
posição das tampas dos buei-
ros. "Em tese, não era nem pa-
ra estarmos discutindo isso.
Mas, se há um problema, ele
tem que ser enfrentado e resol-
vido. A cidade é dinâmica. Te-
mos tantos problemas. Um de-
les, aparentemente simples,
pode se tornar um dos gran-
des. Por isso, precisamos resol-
vê-lo de forma séria e respon-
sável", defende.

O vereador ainda questio-
na: "as licitações já foram
abertas, e qual a previsão pa-
ra a chegada das tampas de re-
posição? Qual é o custo para
o município, face à reposição
das referidas tampas, por
ano? As novas tampas e buei-
ros virão com travas, ou qual-
quer outra providência, a fim
de evitar a continuidade dos
delitos?", pergunta, diante da
alegação da Prefeitura de que
os objetos são constantemen-
te furtados.

Furtos
Em dezembro do ano passa-
do, a própria Prefeitura havia
informado que o furto das tam-
pas havia crescido cerca 40%
em comparação com anos an-
teriores. De acordo com núme-
ros divulgados pela Adminis-
tração, foram 280 equipamen-
tos furtados em 2020, contra
200, em média, nos demais
anos. À época, a Secretaria de
Serviços Públicos informou
também que faltavam peças
de reposição no estoque.

A polícia está investigando
o caso. Trabalha com a hipóte-
se de viciados furtarem esse ti-
po de material, que é de baixo
custo, para poderem comprar
drogas. "Estamos levantando
a identificação dos autores
dos furtos e dos receptadores,
que são os fomentadores des-
se tipo de crime. Possivelmen-
te, são sucateiros", intui o dele-
gado José Carlos Fernandes da
Silva, da 1ª Delegacia de Inves-
tigações Gerais (DIG).

Entre os locais em que fal-
tam tampas, estão os cruza-
mentos das ruas Sacramento
com Tiradentes e Treze de
Maio com Visconde do Rio
Branco. Além disso, as tampas
também sumiram na altura
dos números 445 da Rua Oto-
niel Mota e 193 da Dr. Souza
Ribeiro.

Durante os meses de janeiro e fevereiro, o 
Correio Popular e a  
irão disponibilizar diversas matérias, vídeos e 
dicas para ajudar os estudantes na 
realização das provas dos principais 
vestibulares. Basta acessar o site: 
correio.com.br e clicar no botão do projeto!

Bueiro sem tampa no cruzamento das ruas 13 de Maio e Visconde de Rio Branco, no Centro, protegido por cavaletes da Emdec: falta de reposição dos objetos oferece riscos aos pedestres

O vereador Luis Carlos Rossini pediu providências à Prefeitura Senhor observa bueiro aberto na Rua Tiradentes com Sacramento

Demora para reposição de tampas furtadas
cria buracos nas vias de Campinas que
“engolem” os pedestres desavisados

Kamá Ribeiro

Cedoc

Kamá Ribeiro

Vítimas de acidentes
podem reclamar
indenização por danos
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“Eu gostava de ler as
notícias de esporte e de
ver a seção policial,
porque ali não tinha quase
nada. Era um tempo muito
diferente de hoje”

“O que mais gosto é das
colunas. Não tenho o
hábito de ler pela internet
porque complica ficar
lendo na tela. TV nem se
fale. É distração. Cultura é
jornal"

O bom e renovado hábito de ler no papel
TRADIÇÃO ||| CULTURAL

Raquel Valli
raquel.valli@rac.com.br

A história das bancas de jornais se funde
com a de Campinas. Uma das mais tradi-
cionais da cidade, a Banca do Alemão, que
funciona no centro desde 1951, recebe até
hoje, diariamente, leitores fieis que com-
pram jornais diários e revistas a fim de lê-
los pela edição impressa. Esse antigo e cul-
tuado hábito de ler uma publicação em pa-
pel ainda resiste em tempos de mídias digi-
tais, redes sociais e internet.

E quem pode dar um testemunho mui-
to interessante sobre isso, é o dono desta
tradicional banca, Ademir Mina Falsarela,
70 anos, que até hoje lê jornais e outros pe-
riódicos somente no papel. Ele não quer
nem saber de internet e também não sen-
te falta destas novas tecnologias.

Falsarela recorda dos tempos de meni-
no quando vendia jornais na rua. Com sau-
dades daquela época, o jornaleiro conta co-
mo começou a trabalhar nesse ramo: "Co-
mecei a vender jornal, como o Correio Po-
pular, quando eu tinha sete anos. Vendia
na rua. Naquela época, mal existia TV. Eu
corria pro Correio de manhã, entrava no
prédio da Conceição, e pegava o fardo ali
mesmo onde era rodado. Com isso, vi
Campinas crescer. E eu gostava de ler so-
bre esporte e de ver a seção policial, por-
que ali não tinha quase nada. Era um tem-
po muito diferente de hoje", recorda.

Falsarela relembra que as maiores ven-
das de jornais aconteciam em épocas de
copa do mundo, especialmente as de
1958, 1962 e 1970, quando o Brasil conquis-
tou as três primeiras copas, na Suíça, no
Chile e o tri-campeonato no México, épo-
cas em que Pelé e Garrincha brilhavam
nos campos de futebol. "Vendemos muito
nas copas de 1958 e 1962, mas, sobretudo,
na de 1970, quando o Brasil foi tricam-
peão", pontua.

Entre os clientes famosos, Falsarela re-
corda quando a banca era freqüentada
pela atriz Maitê Proença, ainda crianci-
nha, e era levada pelo pai para comprar

revistas infantis. Outro cliente famoso era
o apresentador Fausto Silva, da Rede Glo-
bo, que adorava comprar revistinhas no
estabelecimento, quando moleque.

Progresso
E a banca, assim como Campinas, expan-
diu-se. O fundador Ângelo Falsarela foi até
Santa Bárbara d'Oeste para encomendar
uma estrutura nova, mais moderna e con-
fortável para os clientes. Quando ela che-
gou e foi instalada, fiscais da prefeitura
não a aprovavam por ter ficado muito
grande e fora dos padrões exigidos na épo-
ca. "Mas, nós a montamos mesmo assim”,
confessa.

Preocupado com a ação dos fiscais, um
fato iria surpreender o jornaleiro e marcar
para sempre a sua vida e trabalho naquele
pedaço do centro da cidade. Uma visita
ilustre acabou por selar a permanência no
local, agora com as novas dimensões, na-
quele espaço onde se encontra até hoje.

“No dia seguinte à instalação da nova
banca, Magalhães Teixeira (ex-prefeito de
Campinas) estava andando do outro lado
da rua e ficou observando. Então, o
'Grama' a atravessou e falou pro meu pai:
- ficou uma maravilha! Você iluminou a
praça”, recorda.

Ademir conta a história chorando, emo-
cionado. "Magalhães foi o último bom pre-
feito de Campinas. Ele andava muito sozi-

nho na rua. Era amigo da gente", relembra
com saudades.

Desde sempre
A aposentada Sônia Giubilei tem 82 anos e
lê jornais desde quando cursava a faculda-
de de pedagogia. "Isso vai longe. Papai as-
sinava jornal quando era vivo e eu passei a
assinar também. De manhã, o jornal che-
ga e eu já leio. O que mais gosto é de colu-
nas. Não tenho hábito de ler pela internet
porque complica ficar lendo na tela. TV
nem se fale. É distração. Cultura é jornal".

Aparecida do Carmo S. de Almeida, 66
anos, também prefere a leitura pelo im-
presso. "Eu assino jornais porque gosto de
ler. Tomo meu café lendo jornal. Esses
dias está meio corrido porque estou olhan-
do o meu neto, mas eu não deixo de ler. E
o meu marido também gosta. Só que ele
lê pela internet. Eu assino, então estou
sempre lendo. Na internet tem tudo, mas
eu gosto mesmo é de ler no impresso".

O publicitário Guilherme Ferrrari tem
30 anos. Mas, também prefere ler pelo pa-
pel. "Não tem comparação. A leitura pela
internet é ágil, mas não se compara com o
impresso. A gente pode sentir com o tato,
folhear, sublinhar as palavras e as frases
mais importantes".

Ferrari adquiriu o hábito da mãe, a pro-
tetora de animais Marinês Silva, 50 anos.
"Leio pela internet também, mas não é a

mesma coisa. Gosto mesmo é do papel.
Você senta, abre o jornal, folheia e volta a
página. Relê o que mais te interessou e ain-
da pode recortar e guardar. Antes, eu re-
cortava mais. Hoje quase não faço isso por-
que a vida anda muito corrida. Mas, sinto
falta. É muito gostoso".

O advogado Márcio Ramos começou a
ler jornal ainda criança, na casa da avó. O
hábito, passado de geração em geração, se
perpetuou na família. Já adulto, cursando
direito, lia jornais na biblioteca do Palace-
te do Solar do Barão de Itapura (onde fica-
va o campus central) da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Campinas (PUC-Cam-
pinas).

Jornais impressos à venda na Banca do Alemão, que já teve clientes famosos no passado, como a atriz Maitê Proença e o apresentador Fausto Silva, que frequentavam o local para comprar revistas infantis

Ademir Mina Falsarela, dono da tradicional Banco do Alemão no centro de Campinas: jornaleiro começou a vender jornais na rua aos sete anos

Maiores vendas de jornais na
Banca do Alemão foram
nas copas de 58, 62 e 70

Leitores ainda preferem consumir jornais impressos do que as versões em mídias digitais
Ricardo Lima

Ricardo Lima
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A Polícia Civil de Mogi Guaçu
investiga um ataque com
óleo quente em que as víti-
mas foram um casal e o filho
de apenas quatro anos. O ca-
so é destaque nas redes so-
ciais. Segundo informações,
um comerciante do bairro
Santa Teresinha 1 está preso
há uma semana acusado pe-
lo crime. O caso revolta fami-
liares e moradores do bairro,
que clamam por Justiça.
"Meu marido corre risco de
morte, ele deu a vida para sal-
var nosso filho", disse a dona
de casa Pâmela Cristina, que
se recupera em casa de quei-
maduras de primeiro e segun-
do graus.

O marido dela, Rafael Fer-
nandes, 30 anos, sofreu quei-
maduras de até de terceiro
grau. O filho do casal está
aos cuidados da avó com
queimaduras de primeiro
grau na bochecha, abaixo do
olho, testa e orelhas. O agres-
sor, de 44 anos, está preso
por tentativa de homicídio.
Segundo informações, ele
tem uma acusa idêntica (jo-
gar óleo quente em uma víti-
ma), registrada na cidade de
Espírito Santo do Pinhal. A fa-
mília diz que assim que tiver
as condições de saúde e fi-
nanceira melhoradas busca-
rá apoio judicial para que o
acusado continue preso.

Ao receber a notícia do cri-
me mais recente, a Polícia Ci-
vil de Mogi Guaçu foi infor-
mada que tratava-se de uma
briga de bar. A família de Ra-
fael, que faz "bicos" como au-
xiliar geral para sobreviver e
manter a família, não houve
briga e o motivo da agressão
foi por conta de uma nota de
R$ 20, falsa. A filha do suspei-
to teria passado o dinheiro
para o pai da criança, que
descobriu a falsificação e re-
clamou. O namorado da mo-
ça trocou o dinheiro. No dia
seguinte, o autônomo contou
o que acontecera ao pai da
menina, que se alterou e dis-
se que verifcaria o que hou-
ve. Segundo as vítimas, há,
pelo menos, dois meses, mo-
radores dos bairros Jardim
Santa Teresinha 1 e 2, vi-
nham percebendo que esta-
vam sendo passadas notas fal-
sas na região, entretanto nin-
guém sabia em que momen-
to recebiam essas notas.

No mercado
No sábado da semana pas-

sada, o autônomo Rafael pre-
cisou comprar leite para o fi-

lho de quatro anos, mas co-
mo estava sem dinheiro e de-
cidiu passar o cartão no bar
do suspeito, para pegar o di-
nheiro e ir a um mercado. A
filha do comerciante estava
no local e fez a negociação.
Entretanto, no caminho para
o mercado, o autônomo des-
cobriu que a nota era falsa e
voltou no bar para reclamar.
A moça negou, mas o namo-
rado dela fez a substituição
do dinheiro e a situação ficou
aparentemente resolvida.

O autônomo era conheci-
do do comerciante e comen-
tou o caso com ele no dia se-
guinte. Porém, o homem pe-

diu para que a vítima voltas-
se mais tarde, pois assim cha-
maria a filha para se expli-

car."Foi cilada! Ele esquen-
tou óleo e esperou a gente
chegar", disse Rafael. Ele ho-
mem acrescentou que o do-
no do estabelecimento foi
chamar a filha e simulou
uma briga com ela. Na hora,
Rafael estava acompanhado
pela mulher e o filho. Segun-
do a esposa dele, Pâmela Cris-
tina Graciano, 25 anos, o ma-
rido ao ver que o comercian-
te vinha com um canecão
nas mãos e dizer que atiraria
nele, ele antecipou-se para

evitar que a mulher e a crian-
ça, que estava nos braços, de-
la fossem atingidos.

O homem foi atingido prin-
cipalmente no peito e na bar-
riga, sofrendo queimaduras
de até terceiro grau em 20%.
O óleo atingiu também a mu-
lher e o filho dele, que sofre-
ram queimaduras de até se-
gundo grau. " Meu marido é
autônomo, trabalha sem re-
gistro e ele não está podendo
trabalhar", disse Pâmela Cris-
tina. A família passa por ne-
cessidade e precisa de ajuda
para comprar alimentos e me-
dicamentos. O telefone de
contato é (19) 9-8821-5764.

Edson Silva

TENTATIVA DE HOMICÍDIO III MOGI GUAÇU

Camburão
de histórias

Comerciante ataca uma
família com óleo quente

Com objetivo de entreteni-
mento, oferecendo de forma
agradável e bem-humorada, fa-
tos sérios, iniciamos esta colu-
na. A coluna é baseada em rela-
tos reais tão incríveis que mui-
tos viraram lendas urbanas.

São histórias ocorridas em
locais que despertam certa
curiosidade na maioria das
pessoas, tais como os necroté-

rios de IMLs (Institutos Médi-
cos Legais), as repartições poli-
ciais em geral, cadeias, cemité-
rios, hospitais, etc.

As histórias são escritas a
partir de relatos de pessoas
identificadas ou anônimas
que trabalharam, trabalham
ou precisaram de algum servi-
ço em determinado local. Ca-
bem as nossas fontes opções de

se identificarem ou identifica-
rem com precisão, persona-
gens, repartições ou cidades
em que o fato narrado ocor-
reu.

Dito isso, estamos à disposi-
ção para receber e avaliar fa-
tos interessantes que podem vi-
rar histórias nesta coluna.
Obrigado! Edson Silva. E va-
mos ao caso de hoje.

Na história de hoje, numa cida-
de grande, o rapaz passa no
concurso público para atuar
no Instituto Médico Legal
(IML). Lógico que no edital ele
viu detalhamento das tarefas
que teria que desempenhar,
mas pensava tudo pelo lado
mais positivo possível, que era
tirar impressões digitais, "mo-
le, mole", pensava.

A repartição era num local
ermo, havia escalas e tudo cor-
reu bem nos primeiros dias
com boa recepção de funcio-
nários mais antigos, descon-
fiança de outros, enfim coisas
corriqueiras.

O calouro não se deixava
impressionar por histórias fan-
tásticas contadas por alguns
veteranos e os primeiros dias
passaram sem alguma ocor-
rência pesada, como ter que
identificar, Deus o livre, algum
cadáver.

Tudo corria bem, mas vez
ou outra ele pensava em coi-
sas que eram fatos, como o lu-
gar armazenar corpos de víti-
mas de mortes naturais, aci-
dentais e algumas violentas,
fossem de acidentes ou crimes
mesmo.

Enfrentaria o que fosse,

mas seria verdade o que os
amigos diziam sobre barulhos
estranhos naquele lugar, prin-
cipalmente em noites de plan-
tão solitário, ocorridas por al-
guma falta de colega de turno?

Teria de pagar para ver né?
Ou melhor, receber para ver,
pois enfim ele estava concursa-
do e alcançava uma estabilida-
de em emprego e salário.

E não é que a noite de soli-
dão chegou? Chovia muito e o
companheiro de trabalho não
conseguiu chegar para acom-
panhá-lo no turno. Não apare-
ceu nada de serviço, mas cla-
rões de raios e barulhos de tro-
vões o deixaram, digamos,
bem tenso.

Ele acreditava ser pela ma-
nhã, ou será que o relógio não
estava funcionando? A tempes-
tade já não fazia tanto barulho
ou ele teria se acostumado?

Foi neste momento em ele
passou a ouvir barulhos que
hora pareciam ser dentro da
repartição e hora do lado de fo-
ra, como se alguém ou algo
quisesse entrar. Optou em
manter luzes apagadas e silên-
cio, devia ser impressão.

O barulho continuava e is-
so o incomodava. Seria brinca-

deira de algum colega vetera-
no? Teria alguém com cora-
gem de ter enfrentado tal tem-
pestade para pregar-lhe algu-
ma peça?

Os pensamentos param e
quase ele congela de susto ao
escutar uma pancada forte,
que lhe pareceu quase deses-
perada, na porta de aço.

As batidas são tão insisten-
tes que ele decide abrir, mas
sem acender a luz para se ex-
por menos. Abre uma pequena
fresta da porta, só escuridão,
não vê nada, mas sente algo es-
fregar-se na perna de sua calça.

O susto é inevitável e só
não foi maior do que o mo-
mento que um raio risca o céu
e ilumina um rosto de ho-
mem, todo encapotado e mo-
lhado.

O "estranho" fala em tom
grave: "Pô, quer matar o Chico
de pneumonia"? Ele mal conse-
gue balbuciar um: "Quem é
Chico, você"?

O "estranho" reponde:
"Não, novato! Chico é o gato
da repartição! Já é de manhã,
soube que você trabalhou sozi-
nho e vim mais cedo render vo-
cê. Espero que trouxe ao me-
nos um cafezinho? Tô, gelado"!

Ônibus de turismo
transportava 50
quilos de maconha

PF e Receita
investigam fraude
na merenda escolar
de Centros Infantis

Mulher disse que iria obter dinheiro
na viagem para poder pagar dívida

O misterioso Chico do IML

TRÁFICO

A Polícia Federal, com o
apoio da Receita Federal do
Brasil - RFB, deflagrou desde
a última quinta-feira a Opera-
ção Daycare. A ação visa com-
bater o desvio de recursos pú-
blicos destinados ao custeio
de centros de educação infan-
til (CEI's) /creches, que aten-
dem crianças de 0 a 3 anos,
geridos por organizações da
sociedade civil (OSC's), devi-
do a convênios firmados
com o Município de São Pau-
lo/SP.

Participaram da ação 85
policiais federais, além de 9
servidores da RFB. Estão fo-
ram cumpridos 22 mandados
de busca e apreensão (sendo
1 em Itaquaquecetuba/SP, 1
em Santana do Parnaíba/SP,

3 em Mogi das Cruzes/SP e
17 em São Paulo/SP), além
de medidas cautelares diver-
sas da prisão, corresponden-
tes à suspensão de convênios
e respectivos repasses firma-
dos com 36 OSC's, suspen-
são das atividades desempe-
nhadas pelos escritórios de
contabilidade e pelos respec-
tivos sócios e proibição de
acesso dos investigados a
OSC's e creches.

Ademais, foram determina-
dos os sequestros de veícu-
los, bens imóveis e valores de-
positados em contas bancá-
rias equivalentes aos recur-
sos desviados. Os mandados
foram expedidos pela 8ª Vara
criminal da Justiça Federal
de São Paulo/SP.

OPERAÇÃO DAYCARE

Pâmela Cristina sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus: “ele deu a vida para salvar nosso filho"

Aproximadamente 50 qui-
los de maconha foram apreen-
didos, ontem, por policiais do
Tático Ostensivo Rodoviário
(TOR), da Polícia Militar Rodo-
viária. A ação ocorreu no qui-
lômetro 183 da rodovia
Anhanguera, em Leme. A dro-
ga estava embalada em 54 ta-
bletes dentro do bagageiro de
um ônibus de turismo, que fa-
zia o percurso entre São Pau-
lo e Maceió.

Segundo os policiais, a dro-
ga estava acondicionada em
três caixas de papelão. Uma

verificação feita pelos patru-
lheiros junto aos bilhetes das
pessoas que viajam no ônibus
levou a descoberta de que
uma mulher era a responsá-
vel pela carga de entorpecen-
tes.

Ela confessou aos policiais
que fazia o transporte para pa-
gar uma dívida de R$ 1.000,00
com pessoas envolvidas com
o crime organizado. A mulher
foi encaminhada para o Plan-
tão Policial de Leme, onde se-
ria autuada em flagrante em
acusação de tráfico de drogas.

Via Redes Sociais

O pai salvou o filho ao se jogar entre o agressor e as vítimas, a criança e a mãe

Os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) flagraram o crime

Polícia Militar Rodoviária

Apresentação
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Da Redação
com Agência Estado

Sem descuidar da proteção
contra o coronavírus, usando
máscaras e procurando manter
distância uns dos outros, milha-
res de manifestantes foram,
neste sábado, às ruas das capi-
tais e principais cidades do
país - Campinas incluída - para
protestar contra o governo fede-
ral e pedir o impeachment do
presidente Jair Bolsonaro. Orga-
nizadas e coordenadas pela in-
ternet - principalmente pelo
Twitter e pelo WhatsApp - e
por partidos da oposição e mo-
vimentos populares e grupos
formados na rede, as concen-
trações públicas e carreatas
ocorreram a partir do final da
manhã de ontem e avançaram
para todo o período da tarde,
ganhando apoiadores ao longo
de seus percursos. Além do
afastamento de Bolsonaro, os
pedidos de vacina foram a tôni-
ca dos atos, marcados por críti-
cas aos atrasos na imunização
da população contra a Co-
vid-19.

No Rio, depois de se concen-
trar por cerca de uma hora no
monumento Zumbi dos Palma-
res, no centro da cidade, a car-
reata saiu pela cidade causan-
do lentidão no trânsito, mas
sem registrar nenhuma ocor-
rência, de acordo com o 5º Ba-
talhão da Polícia Militar do Rio
de Janeiro, que acompanhou a
manifestação.

Com cerca de 100 veículos
por volta do meio-dia, a carrea-
ta do Rio, que mais tarde reuniu
algumas dezenas de milhares
de pessoas, ocupou uma faixa
de uma das principais avenidas
da cidade (Av. Presidente Var-
gas). Bandeiras, buzinas e gritos

de “Fora Bolsonaro” eram ouvi-
dos ao longo do caminho.

Crise sanitária
As entidades envolvidas - parti-
dos, entidades de classe e estu-
dantis - criticam a postura de
Bolsonaro em relação à crise sa-
nitária, que já fez mais de 210
mil mortos no Brasil.

Nas redes sociais, políticos
da oposição divulgaram o even-
to. De acordo com a assessoria
da Polícia Militar do Distrito Fe-
deral (PMDF), cerca de 500 veí-
culos participavam do protesto

no início da tarde, mas a previ-
são era de que o número cres-
ceria no decorrer da tarde. O
Batalhão de Trânsito da PM fez
o acompanhamento do ato e
nenhuma ocorrência havia si-
do registrada.

Ao som de buzinas, manifes-
tantes pediram o fim da gestão
do presidente da República.
“Acabou, acabou! Vai embora
(Bolsonaro), leva toda a sua
gangue”, gritou uma manifes-
tante. A fila de carros saiu da
Torre de TV de Brasília e pas-
sou pela Esplanada dos Minis-

térios e por vias secundárias
que cruzam a capital de norte
a sul.

Na avaliação do porta-voz
do partido Rede Sustentabilida-
de no DF, Ádila Lopes, a mobili-
zação deste sábado foi um “es-
quenta” para o ato previsto pa-
ra o dia 31 de janeiro - na véspe-
ra das eleições para a presidên-
cia da Câmara e do Senado.

Para Lopes, o apoio de movi-
mentos de direita ao impeach-
ment de Bolsonaro mostra
uma oportunidade de conver-
gência em prol da democracia.

“Quando você chega a situa-
ções delicadas como a que a
gente tem, essas movimenta-
ções tendem a ir caminhando
para um funil, de modo que
em algum momento se encon-
trem”, disse.

A presidente nacional do
PT, Gleisi Hoffmann, que tam-
bém marcou presença na car-
reata, convocou a população a
manter as cobranças pela saída
do presidente da República em
manifestações, panelaços e
pressão nas redes sociais. “Para
aqueles que dizem que colocar
o impeachment agora é gerar
instabilidade no Brasil, nós te-
mos que responder que a insta-
bilidade já está acontecendo e
a crise está grave. E a instabili-
dade tem nome: Jair Bolsona-
ro”, declarou.

“Ao lado da luta da vacina
para todos, pelo fortalecimento
do SUS (Sistema Único de Saú-
de), e da luta pela renda emer-
gencial para que nosso povo
não passe fome, a principal lu-
ta política é tirar Bolsonaro.
Por isso é muito importante as
manifestações que estamos fa-
zendo", acrescentou.

Atores políticos que estive-
ram em lados opostos durante
o impeachment da presidente
Dilma Rousseff agora pedem
juntos a saída de Bolsonaro. É
o caso da Frente Brasil Popular
e a Frente Povo Sem Medo,
que apoiaram a petista em
2016, e o MBL e o Vem Pra
Rua, que defenderam a queda
da petista.

Entretanto, os protestos or-
ganizados por cada grupo es-
tão sendo marcados para dias
separados. O Acredito, movi-
mento de renovação política, e
os grupos de esquerda organi-
zaram seus protestos neste sá-
bado, enquanto os grupos de
direita marcaram seus atos pa-
ra domingo, 24.

Popularidade
Influenciada pela situação da
pandemia da covid-19 no
País, marcada pela crise no for-
necimento de oxigênio na re-
de de saúde de Manaus (AM),
a popularidade do presidente
já se mostra abalada. Pesquisa
Datafolha divulgada ontem in-
dicou aumento do número de
insatisfeitos com Bolsonaro:

40% da população avalia sua
atuação como ruim ou péssi-
ma, comparado com 32% que
assim o consideravam na edi-
ção anterior da sondagem, no
começo de dezembro.

O número de participantes
que avaliam o governo como
ótimo ou bom teve leve queda
também passando para 31%
ante 37% em dezembro. A ta-
xa de avaliação regular ficou
em 26%, comparada com 29%
anteriormente.

No entanto, mesmo com o
desgaste da imagem do gover-
no Bolsonaro, a taxa de brasi-
leiros contrários ao impeach-
ment cresceu, indo de 50%
em dezembro para 53% agora.
Os que defendem a abertura
de um processo contra o presi-
dente por crime de responsa-
bilidade são 42%, enquanto
no mês passado, eram 46%.
Outros 4% não responderam.

Na Câmara dos Deputados,
são mais de 50 pedidos de im-
peachment protocolados con-
tra Bolsonaro. Nos bastidores,
foram reforçadas as conversas
sobre instalar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) para investigar as ações
e omissões do governo duran-
te a crise sanitária do novo co-
ronavírus - possibilidade já le-
vantada inclusive pelo atual
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ).

Nas mídias sociais, levanta-
mento feito na última semana
pelo banco Modalmais e a
consultoria AP Exata mostrou
que a popularidade do presi-
dente enfrenta desgaste no
ambiente digital. Levantamen-
to feito com base em perfis pú-
blicos nas redes sociais mos-
trou que 37,2% das menções
ao presidente foram classifica-
das como ruins ou péssimas.
O percentual de menções ava-
liadas como positivas (boas
ou ótimas) foi de 34,8%.

Sobre pedidos de impeach-
ment, as principais hashtags
encontradas em posts que
mencionaram o presidente ao
longo da semana citaram o
processo, houve proporção de
58% a favor do impeachment
e 42% contra. Os destaques fo-
ram #ForaBolsonaro e #Quere-
mosBolsonaroAte2026.

Leia mais na Página A6

Milhares pelo
impeachment

A PACIÊNCIA ACABOU

Felipe Frazão
Agência Estado

O Palácio do Planalto mon-
tou uma ofensiva de comu-
nicação para reagir à pres-
são pelo impeachment do
presidente Jair Bolsonaro.
Após pesquisas indicarem

queda de popularidade do
presidente associada à for-
ma como ele tem enfrenta-
do a pandemia do coronaví-
rus, o governo colocou na
praça uma campanha publi-
citária dizendo que, com a
união de todas as forças,
“as vacinas aprovadas pela

Anvisa” já estão sendo dis-
tribuídas em todo o Brasil.

Embora auxiliares de Bol-
sonaro sustentem que não
há apoio popular nem polí-
tico para a abertura de um
processo de impeachment,
aliados do governo avaliam
que o presidente paga o

preço de suas idas e vindas
sobre a vacinação e que é
preciso mostrar todas as
medidas tomadas para o
combate à pandemia. Bol-
sonaro tenta se desvenci-
lhar do colapso da saúde
no Amazonas e voltou a
dar entrevistas.

Ainda ontem, escalou
três ministros para irem
pessoalmente a São Paulo
receber a vacina desenvol-
vida pela Universidade de
Oxford em parceria com o
laboratório AstraZeneca e
fabricada na Índia. Além
do ministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, e do
chanceler Ernesto Araújo,
lá estava também o titular
das Comunicações, Fabio
Faria.

A nova campanha publi-
citária do governo para TV,

rádio, meios digitais e im-
pressos destoa da versão
anterior, em que a vacina
era sugerida para quem qui-
sesse “exercer o direito” de
vacinar se tivesse “indica-
ção”. Sob o mote “Brasil
Imunizado - Somos uma só
Nação”, o comercial exibe
pessoas com máscaras de
proteção e não fala em vaci-
na facultativa, algo que Bol-
sonaro insiste em repetir.
Diz apenas que a vacina-
ção é uma questão “huma-
na e econômica”.

‘A instabilidade
tem nome: Jair
Bolsonaro’

Carreata na Avenida Paulista, em São Paulo: milhares dentro nos veículos e a pé, pelo impeachment do presidente

Planalto decide reagir à pressão

Brasil

Carreatas convocadas pelas redes ganham as
ruas das cidades do país pela saída de Bolsonaro

Governo lança ofensiva de comunicação em jornais, TVs, rádios e meios digitais

Deivid Correa/Estadão Conteúdo
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PGR quer medidas
de isolamento no AM

PANDEMIA III CAOS

Diretora de Vigilância do AM morre de Covid

Breno Pires
Agência Estado

O Gabinete Integrado do
Ministério Público Federal
(Giac) que acompanha a
pandemia de Covid-19 e
procuradores da República
atuantes no Amazonas en-
viaram ofício ao governa-
dor do Estado, Wilson Li-
ma (PSC), recomendando
endurecer as medidas de
isolamento, se necessário
com ampliação no toque
de recolher. O pedido de
isolamento sanitário “mais
severo" tem aval do procu-
rador-geral da República,
Augusto Aras, a quem o
Giac é vinculado.

A recomendação enviada
ao governador do Amazo-
nas cita o colapso do siste-
ma hospitalar no Estado e a
elevação das mortes, até
por falta de oxigênio medi-
cinal.

No ofício, os procurado-
res pedem que o governo
respondesse até a noite de
ontem se adotaria as medi-
das e alertam que eventual
descumprimento injustifica-
do da recomendação “pode-
rá implicar na adoção das
providências cabíveis, inclu-
sive responsabilização civil
e penal dos envolvidos".

Os procuradores dizem
que a ampliação das restri-
ções é necessária pois o Es-
tado bateu nesta semana
seu recorde no número de
novas contaminações em
24 horas. E diante do risco
de a situação piorar em fe-
vereiro, quando a incidên-
cia de síndromes respirató-
rias é maior no Estado, o
que foi reconhecido pelo
próprio governador em en-
trevista, eles afirmam que
as atuais medidas de restri-
ção determinadas pelo go-
verno estadual não têm se
provado suficientes para
controlar a pandemia.

“Diante da insuficiência
de vacinas disponibilizadas
até o momento, e da inexis-

tência de medicamentos
que impeçam a transmis-
são da doença, a estratégia
de total isolamento sanitá-
rio é a que se tem mostra-
do mais eficaz no retarda-
mento da velocidade de
propagação da doença,
com mitigação dos impac-
tos sobre o sistema de saú-
de e o número de óbitos,
não apenas que decorram
da Covid-19 ou de sua asso-
ciação a comorbidades,
mas da incapacidade de
adequado atendimento mé-
dico-hospitalar”, diz o ofí-
cio.

Oxigênio
A coordenadora interina do
Giac, Lindora Maria Araújo,

subprocuradora-geral da
República e aliada de Au-
gusto Aras, conversou nes-
ta sexta-feira com Wilson
Lima sobre a recomenda-
ção. Ela também dialogou
com o governador do Pará,
Helder Barbalho (MDB), so-
bre a situação dos estoques
de oxigênio medicinal nos
hospitais da região de San-
tarém, próximo à divisa
com o Amazonas

Segundo a PGR, o gover-
nador informou ao Giac
que adquiriu 500 cilindros
de oxigênio para distribuir
aos municípios da região a
partir de terça-feira, 26, a
fim de evitar desabasteci-
mento.

Lindôra Araújo é tam-

bém responsável pela con-
dução de investigações cri-
minais contra alguns gover-
nadores por crimes relacio-
nados ao contexto da pan-
demia de covid-19, no Supe-
rior Tribunal de Justiça.

A PGR informou no últi-
mo sábado que serão apura-
das possíveis responsabili-
dades do governador de
Amazonas e do atual prefei-
to de Manaus, David Almei-
da (Avante), empossado em
1º de janeiro, e de seu ante-
cessor, Arthur Virgílio Neto
(PSDB), nas circunstâncias
que levaram à falta de oxi-
gênio medicinal a ponto de
provocar mortes de mais
de pacientes internados
com Covid-19 neste mês.

Butantan corrige estimativa de vacinas

Rosemary Costa Pinto, 61, era líder nas ações de combate ao coronavírus no Estado

REVISÃO

PANDEMIA ||| PERDA NO FRONT

Toque de recolher está entre as medidas restritivas sugeridas

Priscila Mengue
Agência Estado

O Instituto Butantan confir-
mou na sexta-feira que a esti-
mativa de ter 4,8 milhões de
doses da Coronavac no se-
gundo lote estava incorreta.
Após o processo de envase e
conferência da matéria-pri-

ma no complexo fabril, a ins-
tituição constatou uma redu-
ção de 700 mil unidades, che-
gando a um total de 4,1 mi-
lhões de novas vacinas con-
tra covid-19 disponíveis.

Segundo o Butantan, 900
mil dessas doses foram desti-
nadas ao Programa Nacional
de Imunizações na sexta-fei-

ra, após liberação do segun-
do lote pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

Inspeção
“As demais doses serão envia-
das tão logo passem por ins-
peção de controle de qualida-
de”, justificou o instituto pau-

lista.
Das 8,7 milhões de unida-

des previstas até 31 de janei-
ro, 6,9 milhões foram entre-
gues. “É importante destacar
que o Butantan está em dia
com o cronograma firmado
em contrato com o Ministé-
rio da Saúde”, destacou.

O instituto deve entregar

46 milhões de unidades da
Coronavac até abril, mas ain-
da aguarda a chegada do in-
sumo farmacêutico ativo
(IFA) da farmacêutica chine-
sa Sinovac. Há ainda a opção
do governo federal adquirir
mais 56 milhões de unida-
des.

A vacina que chegou pron-

ta da China foi entregue em
frasco-ampola com uma do-
se do imunizante. Já a envasa-
da no país tem capacidade
para 10 aplicações e precisa
ser usada em no máximo 8
horas. O Butantan aguarda a
chegada de insumos da Chi-
na para a produção de novas
doses.

Diretora da vigilância em
saúde do Amazonas morre
em decorrência da Covid-19

A diretora-presidente da
Fundação de Vigilância em
Saúde do Amazonas (FVS-
AM), Rosemary Costa Pinto,
de 61 anos, morreu nesta
sexta-feira por complica-
ções decorrentes da Co-
vid-19. Ela deixa o marido,
três filhos, uma neta e o pai.

De acordo com a Secreta-
ria de Saúde do Estado, a

profissional testou positivo
para o coronavírus em 5 de
janeiro. Ela iniciou o trata-
mento em casa, mas no dia
11 a situação piorou e ela
precisou ser internada. Ro-
se, como era conhecida,
morreu no hospital.

A farmacêutica bioquími-
ca atuava no monitoramen-
to da pandemia no Amazo-
nas e ajudava a estabelecer
medidas para conter o avan-
ço do coronavírus. “Ela era

uma fortaleza e um farol
que guiava as ações da FVS
na guerra contra o novo co-
ronavírus no Amazonas”,
diz a nota emitida pela Se-
cretaria.

Rose atuou como gerente
de epidemiologia e como di-
retora de vigilância em saú-
de da Secretaria de Saúde
do Amazonas. Também foi
assessora técnica de vigilân-
cia em saúde da FVS-AM,
instituição que ajudou a fun-

dar.
No fim do ano passado,

em 11 de dezembro, ela re-
cebeu a medalha da Ordem
do Mérito do Governo do
Amazonas, em reconheci-
mento ao trabalho desenvol-
vido no combate à pande-
mia. Em outubro, havia rece-
bido o Diploma de Honra
ao Mérito do Tribunal de
Contas do Amazonas pelos
serviços prestados no mes-
mo período.

PANDEMIA ||| PIORA DO QUADRO

Priscila Mengue
Agência Estado

O prefeito de Porto Velho,
Hildon Chaves (PSDB),
declarou neste sábado
que a cidade enfrenta um
rápido agravamento da
pandemia da Covid-19 e
enfrenta falta de leitos
para atender a todos os
paciente. “Hoje, o sistema
de saúde de Porto Velho
está em colapso”,
afirmou em coletiva de
imprensa.
“Qualquer um aqui
presente, se precisar de
leito de internação,
provavelmente não vai
conseguir ser internado
e, dependendo da
gravidade, poderá sim vir
a óbito”, alertou. “Se você
está cumprindo a
recomendação do
governo, permaneça em
casa e se proteja, porque
é real a chance de você
morrer de coronavírus
em Porto Velho.”
De acordo com ele, a
situação é mais grave do
que a registrada no pico
da pandemia em 2020,
pois, dessa vez, a
demanda cresceu de
forma mais acelerada e
simultaneamente em
todo o Estado. “Hoje,
todo mundo está
acompanhando o que
está acontecendo em
Manaus. Estamos muito
perto de viver aqui, na
nossa cidade, de Porto
Velho, e no nosso estado
de Rondônia, uma
tragédia humanitária.”
Para a gestão municipal,
um dos motivos é o
relaxamento das medidas
de distanciamento social
nas festas de fim de ano.
Há, ainda, uma suspeita
de que a nova variante
amazonense do novo
coronavírus também
possa ter influência,
porque Rondônia faz
divisa com o Amazonas e
os casos atuais estariam
piorando mais
rapidamente do que os
registrados em 2020.
“Hoje, há uma
agravamento muito mais
rápido da doença. Meses
atrás, levava de uma
semana a 10 dias para
ocorrer. Hoje é coisa de 3
ou 4 dias”, alegou. “Isso
coloca em estresse todo o
sistema de saúde. Mesmo
quem tem dinheiro não

vai ter atendimento
hoje.”
De acordo com a gestão
municipal, cerca de mil
pessoas estão sendo
atendidas diariamente
por call center, serviço
que também está
sobrecarregado e não
está conseguindo dar
conta integralmente da
demanda. “Está
conseguindo atender de
80% a 90%”, diz o
prefeito.
A cidade conta com 70
leitos de internação e 23
respiradores. “Na
primeira onda, não
tivemos colapso.
Conseguimos manter o
sistema funcionando”,
compara Chaves, que já
era prefeito de Porto
Velho em 2020.
Chaves ainda rechaçou o
comportamento de parte
da população que está
tomando medicamentos
sem eficiência
comprovada contra a
covid-19 como prevenção
à doença. “Não há
comprovação científica
em lugar nenhum do
mundo. É muita
pretensão de alguns
brasileiros acharem e
propagarem na internet
que conhecem a solução
para o coronavírus.”

PRIORIDADE NA
VACINAÇÃO
Com população estimada
de 539 mil habitantes,
Porto Velho recebeu 18
mil doses de vacina
contra a Covid-19, de
acordo com a prefeitura.
O município determinou
que a prioridade neste
momento é vacinar
profissionais de saúde
que têm contato direto
com pacientes da doença,
dos quais 1,2 mil foram
imunizados até
sexta-feira, 22. “O
governo (federal) perdeu
o timing na questão da
vacina. Chegamos muito
atrasados”, lamentou.
Ao todo, Porto Velho tem
1.020 mortes e 46.892
casos confirmados pelo
novo coronavírus. Entre
quinta-feira e sexta-feira,
o Estado registrou 16
óbitos por Covid-19,
metade deles em Porto
Velho. Na sexta-feira,
Rondônia tinha 568
pacientes internados pela
doença.

A farmacêutica bioquímica “Rose” Costa Pinto: morta em combate

Por falta de oxigênio, pacientes de Covid-19 são removidos de Manaus por via aérea para outros estados do país

‘Porto Velho está em
colapso’, diz prefeito

AGËNCIA ESTADO

Estado bateu esta
semana seu recorde
em contaminações

Número de doses a serem distribuídas no segundo lote pelo instituto cai de 4,8 milhões para 700 mil

SECOM AM
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Ordens de Biden entram em
colisão com acordo bipartidário

EUA ||| UNIDADE NACIONAL

Maya Gebeily
France Presse

O duplo atentado suicida na
quinta-feira em Bagdá, reivin-
dicado pelo grupo Estado Is-
lâmico (EI), colocou em evi-
dência os problemas nas for-
ças de segurança iraquianas,
debilitadas pela pandemia de
coronavírus, grupos armados
rivais e tensões políticas.

Pelo menos 32 pessoas
morreram e mais de 100 fica-
ram feridas no ataque cometi-
do em um mercado do den-
tro da capital. Foi o mais mor-
tífero em anos. “Há verdadei-
ros problemas dentro do apa-
rato de segurança iraquiano
e este atentado é a prova”, co-
mentou à AFP AFP Jack Wa-
tling, pesquisador no Royal
United Services Institute de
Londres.

Em 2003, quando os ameri-
canos derrubaram Sadam
Hussein, o aparato de segu-
rança foi renovado completa-
mente, principalmente com
a ajuda de instrutores estran-
geiros, que deixaram o país
com a pandemia de Co-

vid-19.
A falta de espaço e alto ín-

dice de contágios nos quar-
teis, além dos chamados das
tropas estrangeiras para aju-
darem em seus países, “cria-
ram lacunas”, admitiu recen-
temente um oficial america-
no à AFP.

Os iraquianos perderam
grande parte do apoio da coa-
lizão em termos de vigilân-
cia, “um sistema de alerta
precoce” crucial para abortar
ataques jihadistas, de acordo
com Watling.

O Iraque declarou vitória
sobre o EI no final de 2017,
reabriu ruas e removeu quilô-
metros de cercas em Bagdá.
As tropas mais experientes fo-
ram enviadas em busca de cé-
lulas jihadistas adormecidas,
em desertos e montanhas, e
as cidades foram deixadas
nas mãos de unidades milita-
res menos treinadas.

Para o especialista Alex
Mello, “a rede do EI para ata-
ques urbanos em Bagdá pare-
cia degradada, a ponto de
quase não funcionar”, mas o
grupo acabou encontrando

“uma lacuna a explorar”.
O oficial americano deu al-

guns exemplos: em dezem-
bro, a coalizão realizou um
bombardeio perto de Mos-
sul, no norte do país, visto
que o grupo jihadista come-
çava a circular livremente, da-
da a incapacidade das tropas
terrestres em contê-lo.

Em um único bombar-
deio, 42 jihadistas foram mor-
tos, de acordo com a coali-
zão. Um balanço sem prece-
dentes. “As autoridades em

Bagdá ficaram furiosas com
as forças locais, que deve-
riam saber que todos esses
jihadistas haviam se reagru-
pado”, disse a autoridade
americana à AFP.

E isso não é nada compara-
do com a outra grande ques-
tão que abala o Iraque: que
papel deve ser dado aos ex-
paramilitares das Forças de
Mobilização Popular (Hashd
al Shaabi), que muitos consi-
deram milicianos pró-Irã e
que agora que fazem parte

do Estado?
Como fazê-los trabalhar la-

do a lado com as unidades
de elite criadas pelos america-
nos? Já se foi a sagrada união
da guerra contra o EI de 2014
a 2017, quando a coalizão, as
Forças de Mobilização Popu-
lar e o Exército trocavam in-
formações.

Além disso, o governo
Trump apenas adicionou le-
nha à fogueira matando o ge-
neral iraniano Qasem Solei-
mani e seu tenente iraquiano
Abu Mehdi al Muhandis em
Bagdá. “O principal obstácu-
lo é político”, segundo Wa-
tling. O primeiro-ministro,
Mustafa al-Kazimi, passou
por isso várias vezes.

Al-Kazimi, que também é
o chefe dos serviços de inteli-
gência estrangeiros e um alia-
do de longa data dos america-
nos, está na mira dos coman-
dantes pró-Irã.

Contra eles, frequentemen-
te mobiliza unidades de con-
traterrorismo de elite, cam-
peãs na guerra contra o EI,
que também são usadas para
prender funcionários corrup-

tos ou grupos acusados de
lançar foguetes contra a em-
baixada dos Estados Unidos.

Essas unidades são as úni-
cas em que Al-Kazimi pode
confiar totalmente, de acor-
do com observadores.

Mas, ao usá-las dessa for-
ma, as faz competir com ou-
tras forças também ligadas
ao Estado, os grupos pró-Irã
que em muitas ocasiões aca-
bam libertando os homens
que as unidades de elite deti-
veram, frisou o pesquisador
Marsin Alshamary, do Institu-
to Brookings. “Retirar ordens
constantemente e pedir des-
culpas aos grupos contra os
quais você agiu enfraquece o
contraterrorismo, o primeiro-
ministro e o Estado”, acredi-
ta.

Na quinta-feira, Al-Kazimi
anunciou mudanças na dire-
ção da segurança, mas, se-
gundo especialistas, não é
apenas nos escalões superio-
res do comando que é preci-
so intervir. “Em um sistema
burocrático corrupto, nin-
guém está de mãos limpas”,
disse Watling.

Agência Estado
e Dow Jones Newswires

Alguns parlamentares do
Partido Republicano dizem
que as iniciativas do presi-
dente Joe Biden - de alívio
para famílias de baixa renda
e trabalhadores desemprega-
dos - prejudicam a pressão
do democrata por um acor-
do bipartidário e unidade na-
cional, um tema importante
de seu discurso de posse.

Ao mesmo tempo, alguns
progressistas pedem para
que o presidente dos EUA
vá mais longe, refletindo o
desafio de Biden de equili-
brar as pressões de ambos
os partidos.

“Não podemos - não va-
mos - deixar as pessoas pas-
sarem fome”, disse o presi-
dente ao assinar os decre-
tos. Ele citou o que chamou
de uma crise de saúde públi-
ca que atinge famílias ameri-
canas e disse que o número
de mortos por coronavírus
pode chegar a mais de 600
mil.

“Devemos usar todas as
ferramentas em nossa caixa,
incluindo ordens executivas
feitas sob medida para desfa-
zer rapidamente algumas
das políticas mais flagrantes
implementadas pelo gover-
no anterior, para lidar com

as múltiplas crises que en-
frentamos”, disse Chuck
Schumer, senador democra-
ta, na quarta-feira, em
apoio à iniciativa de Biden.

Contradição
O líder da minoria no Sena-
do, Mitch McConnell, do
Partido Republicano, estava
entre aqueles que acusaram
Biden de contradizer sua re-
tórica sobre o bipartidaris-
mo ao atender a uma agen-
da progressista com essas
ações. “Há muito tempo pa-
ra o presidente Biden lem-
brar que ele não deve sua
eleição à extrema esquer-
da", disse ele em discurso

na quinta-feira.
Outros republicanos con-

cordaram com McConnell.
“O presidente Biden está fa-
lando como um centrista ...
mas ele está governando co-
mo alguém da extrema es-
querda”, disse o senador
Marco Rubio, um potencial
candidato à presidência em
2024. “Ele emitiu mais or-
dens executivas do que qual-
quer pessoa em um período
tão curto de tempo - mais
do que Obama, mais do que
Trump.”

Biden, que serviu por qua-
se quatro décadas no Sena-
do, tem contado com sua ex-
periência e relacionamento

com os republicanos, in-
cluindo McConnell, para
mover uma agenda que ele
diz que beneficiará todos os
americanos.

Ajuda cara
Vários legisladores do Parti-
do Republicano dizem que
seu pacote de ajuda voltada
aos efeitos da Covid-19 so-
bre a economia dos EUA, de
US$ 1,9 trilhão, é muito ca-
ro e contém disposições que
não estão diretamente rela-
cionadas à pandemia, como
um pedido de aumento do
salário mínimo por hora pa-
ra US$ 15.

“Suspeito que todo o pa-

cote não tem início, mas
tem muitos itens iniciais”,
disse o senador republicano
Roy Blunt na quinta-feira
“Estamos prontos para ver o
que é necessário para avan-
çar, da forma mais eficaz e
rápida possível, na distribui-
ção de vacinas” e outras
questões, disse ele.

Imigração
A proposta de reforma da
imigração de Biden encon-
trou oposição imediata do
Partido Republicano, em
parte porque inclui um ca-
minho para a cidadania de
milhões de residentes ainda
sem documentação. A ques-
tão confundiu os três últi-
mos presidentes, e a medida
de Biden tem poucas chan-
ces de aprovação em um
Congresso dividido.

Alguns democratas que-
rem que Biden use a nova
vantagem do partido para
empurrar o pacote de ajuda
da covid-19 por meio de uma
manobra orçamentária cha-
mada reconciliação, que per-
mite que a legislação vincula-
da ao orçamento seja aprova-
da pelo Senado com maioria
simples, em vez do limite su-
perior de 60 votos necessá-
rios para avançar a maioria
dos projetos de lei. A Casa
Branca sinalizou na quarta-
feira que está aberta a tal mo-
vimento

“Sua clara preferência é
avançar com um projeto bi-
partidário”, disse a secretária
de imprensa da Casa Branca,
Jen Psaki.

“Não há dúvidas sobre is-
so. Mas também não vamos
tirar as ferramentas da mesa
para como a Câmara e o Se-
nado podem fazer isso”, dis-
se. No dia seguinte, ela enfati-
zou a preferência por um
acordo bipartidário e disse
que muitas das ações de Bi-
den têm amplo apelo.

“O seguro-desemprego é
uma questão que apenas os
democratas querem no país?
Só os democratas querem
que seus filhos voltem às es-
colas? Só os democratas que-
rem que as vacinas sejam dis-
tribuídas em todo o país? Sen-
timos que esse pacote - ele
acha que esse pacote é proje-
tado para apoio bipartidá-
rio”, disse Psaki sobre a pro-
posta de alívio do coronaví-
rus de Biden.

À esquerda, grupos exter-
nos levantaram preocupa-
ções sobre algumas das esco-
lhas de Biden para cargos im-
portantes, apontando para
os nomeados ligados a Wall
Street e à indústria.

“Nada do que ele fez até
agora foi uma surpresa”, dis-
se Mo Elleithee, diretor execu-
tivo do Instituto de Política e
Serviço Público da Universi-
dade de Georgetown e ex-al-
to funcionário do Comitê Na-
cional Democrata, acrescen-
tando que a emergência do
Covid-19 é ideal para o bipar-
tidarismo. "Eu ouço muitos
membros por aí que algumas
semanas atrás se recusaram
até mesmo a reconhecer sua
eleição, agora o atacando por
não ser unificador”, disse.

Atentado em Bagdá revela fragilidade das forças de segurança

Alívio para setores vulneráveis prejudicaria a pressão do democrata pela anunciada unidade nacional

NAVALNY ||| DEPOIS DO VENENO

Iraquiano tenta amparar e conter conterrâneo desesperado após ataque suicida

Associated Press

Protestos eclodiram em mais
de 60 cidades russas neste
sábado para exigir a libertação
do líder da oposição Alexei
Navalny, o inimigo mais
proeminente do governo de
Vladimir Putin. A polícia russa
prendeu mais de 850
manifestantes, alguns dos

quais tomaram as ruas em
temperaturas de até -50º
Celsius.
Em Moscou, cerca de 5 mil
manifestantes lotaram a Praça
Pushkin, no centro da cidade,
onde houve confrontos com a
polícia e os manifestantes
foram arrastados por policiais
de choque para ônibus da
polícia e caminhões de

detenção. A esposa de
Navalny, Yulia, estava entre os
presos.
Os protestos se estenderam
por todo o território da
Rússia, desde a ilha de
Yuzhno-Sakhalinsk, ao norte
do Japão e a cidade siberiana
de Yakutsk, no leste da
Sibéria, onde as temperaturas
caíram para -50º celsius, até

as cidades europeias mais
populosas da Rússia. A
amplitude demonstrou como
Navalny e sua campanha
anticorrupção construíram
uma ampla rede de apoio,
apesar da repressão oficial do
governo.
O grupo OVD-Info, que
monitora as prisões políticas,
disse que pelo menos 191

pessoas foram detidas em
Moscou neste sábado e mais
de 100 em outra grande
manifestação em São
Petersburgo. No total, o
relatório informa que 863
pessoas foram presas no final
da tarde em Moscou.
Navalny foi preso em 17 de
janeiro quando retornou da
Alemanha a Moscou, onde

passou cinco meses se
recuperando de um grave
envenenamento atribuído por
ele ao governo russo. As
autoridades dizem que sua
estadia na Alemanha violou os
termos de uma pena em uma
condenação criminal de 2014,
enquanto Navalny afirma que
a condenação foi por
acusações inventadas.

‘Não podemos e
não vamos deixar as
pessoas passarem fome’

Mundo

AFP

IRAQUE III MORTES NO MERCADO

Biden: entre os que pedem que vá mais longe na proteção aos pobres e os setores que o acusam de extremista

Cerca de 850 são presos na Rússia durante protesto por detenção de opositor

AFP

Ato suicida duplo do EI escancarou realidade das forças de segurança iraquianas, debilitadas pela pandemia, rivalidades e tensões políticas
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-0,8%

Salário de contribuição Alíquota

Até 1.830,29 8%

De 1.830,29 até 3.050,52 9%

De 3.050,53 até 6.101,06 11%

Empregador 8%

out
Ufesp (2021) ................ R$ 29,09
Ufic (2021) ................ R$ 3,7886
Selic (anual) .......................... 2%

Salário Mínimo federal:R$1.100,00
Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I: R$ 1.163,55
Faixa II: R$ 1.183,33 PR

EV
ID

ÊN
CI

A Valor mínimo:
R$ 1.045,00 ................................................. 20%
Valor Máximo:
R$ 6.101,06 ............................................... 20%

Salário-base Alíquota a pagar
Autônomo (plano simplificado):

BM&F (à vista)
322,00

117.380,49 PONTOS

Bovespa

O dólar encerrou a sessão
de ontem com valorização de

2,14% frente ao real

Dólar compra venda

Comercial 5,47 5,47

Paralelo 5,56 5,66

Turismo 5,50 5,64

Euro Tur. 6,71 6,88

22 de janeiro de 2021
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INDICADORES
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Pagamento para empregados domésticos, facultativos e autônomos deve ser
feito até o dia 15 do mês subsequente ao do período de competência.

IGP-M - 1,2093 1,2452
IGP-DI - 1,2212 1,2427
IPCA - 1,0392 1,0431
INPC- 1,0477 1,0520

Nov

BO
LS

A

Mês Final da Placa

JUN  xxx3

Datas de pagamento dia

Finais de 1 e 6 4/1
Finais de 2 e 7 5/1
Finais de 3 e 8 6/1
Finais de 4 e 9 7/1
Finais de 5 e 0 8/1

(*) Os valores variam
de acordo com as
ocupações, que podem ser
conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/

IPCA 0,86 0,89 3,13 4,31

INPC 0,89 0,95 3,93 5,20

IGP-M 3,23 3,28 21,97 24,52

IGP-DI 3,68 2,64 22,04 24,27

IPC 1,19 1,03 4,49 5,78

CUB 1,21 0,95 7,19 7,20

no ano

Veículos de passageiros,
ônibus, reboque e

semirreboque

Mês Final da Placa

DEZ  xxx0
Mês Final da Placa

NOV  xxx9

Mês Final da Placa

JUL  xxx4

Mês Final da Placa

OUT  xxx8

Mês Final da Placa

AGO  5 e 6

5,47

Dez
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Mês Final da Placa

MAI  xxx2

Organização foi fundada em 1971 para
facilitar cooperação público-privada
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Ásia chega com
força ao encontro,
que neste ano adota
videoconferência

12 m

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL||| PERSPECTIVAS

De Paris

A Ásia, reforçada por sua luta
contra a covid-19, enquanto
os Estados Unidos vivem
uma transição de governo,
chega com força no Fórum
Econômico Mundial, que co-
meça amanhã e vai até a pró-
xima sexta-feira, 29.

Diferentemente dos encon-
tros passados, a conferência
abandona este ano a neve de
Davos e opta por um formato
totalmente virtual.

Na última edição de 2020,
a elite mundial começava a

se preocupar com o surgi-
mento de uma epidemia mis-
teriosa na China, embora te-
nha dedicado mais interesse
ao confronto à distância en-
tre Donald Trump e Greta
Thunberg.

Nos meses seguintes, a
pandemia devastou econo-
mias, deixando milhões de
pessoas desempregadas. Con-
tudo, o continente asiático já
mostra uma recuperação no-
tável às vésperas desta edi-
ção de 2021, cujo tema é:
“Um ano crucial para recons-
truir a confiança”.

O astro convidado será o
presidente chinês Xi Jinping,
que fará o discurso de abertu-
ra amanhã.

A Europa estará presente,
representada pelos líderes da

França, Emmanuel Macron,
da Alemanha, chanceler An-
gela Merkel, e da presidente
da Comissão Europeia, Ursu-
la von der Leyen.

A nova gestão de Joe Bi-
den decidiu voltar ao multila-
teralismo, embora isso não
aconteça por meio de Davos,
evento que os inquilinos da
Casa Branca tendem a evitar.

Donald Trump foi uma ex-
ceção, pois compareceu duas
vezes ao fórum, sentindo-se
confortável neste mundo de
empresários. Antes dele, ape-
nas um presidente viajou a
Davos - e apenas uma vez: Bi-
ll Clinton.

Além do presidente chi-
nês, a Ásia será representada
pelo presidente sul-coreano
e pelos primeiros-ministros
indiano e japonês.

Depois desta primeira ses-
são virtual, “Davos” viajará
para Singapura em maio, lon-
ge da estação de esqui suíça
onde costuma ser realizado
desde que foi criado 1971 pe-
lo professor alemão Klaus
Schwab.

O motivo alegado é a “se-
gurança sanitária”, já que a
cidade-Estado asiática regis-
tra apenas 29 mortes por co-
vid, e é considerada mais se-
gura que Genebra, que tam-
bém foi pré-selecionada co-
mo alternativa possível.

O fato é que será difícil pa-
ra os organizadores do Fó-
rum Econômico Mundial pas-
sar para uma fase totalmente
virtual. Para os grandes em-
presários que pagam milha-
res de euros pela participa-
ção no fórum, o interesse es-
tá menos na programação ofi-
cial do que nos negócios con-
cluídos nos corredores dos
hotéis de luxo.

Centro mudou
De acordo com um estudo
da seguradora Euler Her-
mès publicado esta semana,
desde 2002 “o centro de gra-
vidade econômico do mun-
do” gradualmente mudou
para a Ásia.

Agora, a pandemia de co-
vid-19 deve acelerar esse mo-
vimento: os economistas pre-
veem que o PIB chinês vai se
igualar ao dos Estados Uni-
dos em 2030, dois anos antes
do esperado antes da crise.

Xi Jinping já havia subido
à tribuna de Davos em 2017
e, para grande alegria de um
público dedicado à causa,
tornou-se então um cam-
peão do livre comércio dian-
te das tentações protecionis-
tas de Donald Trump.

Isso aconteceu pouco an-
tes da posse do bilionário re-
publicano e da saída de Joe
Biden, então vice-presidente
de Barack Obama.

Desta vez, os Estados Uni-
dos serão representados por
John Kerry, enviado especial
para o clima, que sem dúvi-
da será bem recebido após a

decisão do novo presidente
democrata de reintegrar seu
país ao acordo de Paris.

“Promover um novo con-

trato social”, “repensar o con-
sumo em favor de um futuro
sustentável”, “construir uma
economia positiva para a na-

tureza” são alguns dos títulos
das oficinas do Fórum que
trazem também, este ano, re-
miniscências dignas de Porto
Alegre, cidade que sediou en-
tre 2001 e 2005 o “Fórum So-
cial Mundial”, uma espécie
de contra-Davos.

Em um artigo postado no
site Project Syndicate em
meados de janeiro, Klaus
Schwab pediu para que se re-
pensasse o capitalismo à luz
de uma pandemia que "exa-
cerbou as desigualdades".

P o r s u a v e z , a O N G
Oxfam, no seu habitual ape-
lo à ordem à elite de Davos,
publicará amanhã o seu tra-
dicional relatório sobre as di-
ferenças de riqueza no mun-
do. (Da Agência France
Press)

nov
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Fórum acontece longe da estação de esqui suíça, em Davos, onde costuma ser realizado desde a sua criação em 1971

O líder da China, Xi Jinping: previsão do PIB chinês é de se igualar ao dos EUA

CÂ
M
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O

Divulgação/WEF

Cúpula abandona a
neve de Davos por
causa da pandemia

Simplificadamente, o
Fórum Econômico
Mundial é uma

organização internacional,
criada com o propósito de
facilitar a cooperação
público-privada. Foi fundada
em 1971 por Klaus Martin
Schwab, um professor de
administração na Suíça. A
organização começou
inicialmente como um
simpósio que reunia apenas
empresários. Rapidamente
ocorreu a expansão do seu
foco, passando a reunir
também representantes do

setor público. Entre as sua
atividades, a mais relevante é a
reunião anual realizada em
Davos, na Suíça. Esse encontro
tornou-se tão importante que
hoje é sinônimo da
organização, muitas vezes,
muitas vezes sendo confundido
com ela.
Embora a conferência de Davos
simbolize fortemente o Fórum,
outros encontros e eventos são
organizados durante o ano,
muitos deles com foco
específico em alguma
localidade ou tema. Entre eles,
por exemplo, o Encontro Anual

dos Novos Campeões (Annual
Meeting of the New
Champions), que acontece na
China e funciona como um
“Davos de verão” para as
maiores e mais inovadoras
empresas de ciência e
tecnologia do mundo. Aqui
para o lado do continente
americano, há a organização de
um encontro específico para os
países da América Latina,
anualmente, embora não tenha
a mesma estabilidade da
reunião mundial. A última
edição, sediada em São Paulo,
ocorreu em 2018.

Mês Final da Placa
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Astro convidado será o presidente chinês
Xi Jinping, que fará o discurso de abertura

José Cruz/Agência Brasil
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A Ponte Preta volta a campo
hoje diante do CRB, às
18h15, em Campinas, em par-
tida válida pela 37ª rodada
do Campeonato Brasileiro da
Série B.

O time vem de derrota pa-
ra a Chapecoense na última
quinta-feira pelo placar de 1
a 0, em partida disputada na
Arena Condá, em Santa Cata-
rina.

Além do desafio físico pa-
ra a partida, já que o time
do técnico Fabio Moreno jo-
gou com dez em campo des-
de a metade do primeiro
tempo do jogo contra a Cha-
pecoense, a equipe não vai
poder contar com sua zaga
titular.

O zagueiro Luizão fratu-
rou o dedo mínimo da mão
esquerda após uma disputa
de bola em lance no segun-
do tempo da partida contra
a Chape e, segundo informa-
ções da assessoria de im-
prensa da Ponte, passou
por procedimento cirúrgico
e não voltará a jogar mais
neste campeonato.

O outro problema na za-
ga pontepretana ocorre
com o Wellington Carvalho,
que vai cumprir suspensão
após ter recebido o terceiro
cartão amarelo na última
partida.

As opções para o técnico
Fábio Moreno são os zaguei-
ros Ruan Renato e Rayan,
que devem entrar na equipe
titular, já que Alisson teve o

contrato rescindido.
Outro desfalque para a

partida no time titular da
Ponte é o meia Luan Dias.
O jogador também cumpre
suspensão por ter sido ex-
pulso na derrota em Santa
Catarina. A opção para a va-
ga pode ser a entrada de Ne-
to Moura.

Após a derrota para a
Chapecoense e o fim do so-
nho do acesso, o treinador
ressaltou a postura do time
nas últimas partidas, entre
elas a derrota para o time
de Santa Catarina. Moreno
fez questão de frisar a im-
portância do elenco manter

o comportamento aguerri-
do para conseguir um resul-
tado positivo em casa e
com isso somar o maior nú-
mero de pontos na competi-
ção. Depois do jogo de hoje
a Ponte Preta enfrenta o Ju-
ventude, dia 29, em Caxias
do Sul, se despedindo do
campeonato.

Com as chances de classi-
ficação entre os quatro pri-
meiros e, consequentemen-
te, o sonho do acesso à elite
do futebol nacional em
2021 caindo por terra on-
tem, após a vitória do Juven-
tude sobre o Figueirense,
não está descartada a entra-

da de garotos da base para
compor o time titular, já
que o desgaste físico dos
atletas nessa temporada atí-
pica foi grande.

Entre esses atletas, desta-
que para o zagueiro Léo, ga-
roto que veio das categorias
de base da Ponte Preta e
que vem sendo apontado co-
mo promessa do clube para
as próximas temporadas. O
jogador estreou na equipe
profissional em 2019.

Outro atleta que ganhou
a confiança do treinador e
tem sido bastante importan-
te no esquema do treinador
é Vinicius Zanocelo. "Fico

contente por ter participa-
do e ajudado o Vinicius a
conseguir confiança e se fir-
mar na equipe. É um atleta
que possui um bom passe e
é muito importante no es-
quema e na evolução que a
equipe tem tido na reta fi-
nal da Série B", destaca o
treinador.

Sem chances de classifica-
ção e livres do rebaixamen-
to a Ponte Preta e o CRB en-
tram em campo para cum-
prir tabela. O time alagoano
vem de uma vitória expressi-
va sobre o Figueirense por 5
a 1, pulando para a 10ª colo-
cação com 49 pontos.

ENTRELINHAS

Ponte joga de olho no Paulistão
TÉCNICO TRANSMITE CONFIANÇA

Ponte tem desfalques , mas Fábio Moreno espera comportamento aguerrido do elenco para vencer o CRB na penúltima partida do Campeonato.

Edson Mardden, Reginaldo, Gum, Ewerton
Páscoa, Igor, Claudinei, Olívio, Wesley, Carlos
Jatobá, Diego Torres, Régis Tosatti.
Roberto Fernandes

PONTE PRETA

Verdão
O Palmeiras treinou na
sexta-feira na Academia de
Futebol com uma
novidade importante. O
zagueiro paraguaio
Gustavo Gómez se
recuperou de um
problema na virilha.

Corinthians
O bom começo de 2021 de
Jemerson sofreu um revés.
Ele teve constatado um
estiramento no ligamento
colateral medial do joelho
esquerdo, sofrido na
quinta-feira, na vitória por
3 a 0 sobre o Sport, e será
desfalque no Corinthians
por um mês.

Santos
O Santos deve ter mais
titulares à disposição de
Cuca para enfrentar o
Goiás, hoje, na Vila
Belmiro, pela 31ª rodada
do Campeonato Brasileiro.
O técnico optou por
escalar equipe
praticamente reserva na
derrota por 2 a 0 para o
Fortaleza na última
quarta-feira, no Castelão

Flamengo
O Flamengo voltou com
tudo na briga pelo título do
Campeonato Brasileiro
com as vitórias nesta
semana sobre o Goiás - 3 a
0, na última segunda-feira,
em Goiânia - e o Palmeiras
- 2 a 0, na quinta, em
Brasília.

Libertadores
Um decreto do governo do
Estado do Rio de Janeiro
autorizou que até 7.800
torcedores assistam
presencialmente, no
estádio do Maracanã, a
decisão da Copa
Libertadores entre
Palmeiras e Santos, no
próximo dia 30. Esse
número corresponde a
10% da capacidade do
estádio, que é de 78 838
pessoas.

Jogo: Ponte Preta X CRB
Partida: válida pela 37ª rodada do
Campeonato Brasileiro Série B.
Horário: 18h15 (de Brasília).
Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas.
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Divulgação/Ponte Preta

Ponte joga para somar
pontos e melhorar
colocação na tabela

Esportes

Ygor Vinhas, Apodi, Luan Renato, Rayan
(Léo) Yuri, Dawhan, Zanocelo, Camilo
(Guilherme Pato), Neto Moura, M.Peixoto,
B.Rodrigues.
Fábio Moreno

Editor: Ângelo Barioni. E-mail: angelo.barioni@rac.com.br

CRB

Sem chance de acesso à Série A, Macaca deve promover jogadores da base contra o CRB
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Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 59 31 17 8 6 53 29 24
2º São Paulo 58 32 16 10 6 52 34 18
3º Flamengo 55 30 16 7 7 52 39 13
4º Atlético-MG 54 30 16 6 8 52 38 14
5º Palmeiras 51 30 14 9 7 43 28 15
6º Grêmio 51 30 12 15 3 39 25 14
7º Fluminense 47 31 13 8 10 43 40 3
8º Corinthians 45 30 12 9 9 38 34 4
9º Santos 45 30 12 9 9 41 38 3
10º Ceará 42 31 11 9 11 45 41 4
11º Bragantino 41 31 10 11 10 43 37 6
12º Athletico-PR 39 31 11 6 14 27 30 -3
13º Atlético-GO 39 31 9 12 10 30 37 -7
14º Fortaleza 35 31 8 11 12 28 30 -2
15º Bahia 32 30 9 5 16 36 51 -15
16º Sport 32 31 9 5 17 24 41 -17
17º Vasco 32 30 8 8 14 30 44 -14
18º Coritiba 27 32 6 9 17 27 43 -16
19º Goiás 26 31 6 8 17 29 51 -22
20º Botafogo 23 31 4 11 16 27 49 -22

Time PG J V E D GP GC SG
1º Chapecoense 70 36 19 13 4 39 18 21
2º América-MG 70 37 19 13 5 41 22 19
3º Cuiabá 61 37 17 10 10 47 36 11
4º Juventude 58 37 16 10 11 51 42 9
5º CSA 57 37 16 9 12 49 36 13
6º Avaí 55 37 16 7 14 44 47 -3
7º Sampaio Corrêa 54 37 16 6 15 49 38 11
8º Ponte Preta 51 36 14 9 13 44 46 -2
9º Operário-PR 51 36 13 12 11 37 34 3
10º CRB 49 36 14 7 15 43 43 0
11º Brasil de Pelotas 49 37 11 16 10 31 32 -1
12º Guarani 48 37 13 9 15 41 47 -6
13º Cruzeiro 47 36 14 11 11 39 32 7
14º Confiança 46 37 12 10 15 37 43 -6
15º Náutico 42 36 10 12 14 34 41 -7
16º Vitória 42 36 9 15 12 43 45 -2
17º Figueirense 39 37 9 12 16 33 42 -9
18º Paraná 36 36 9 9 18 34 49 -15
19º Botafogo-SP 34 36 8 10 18 26 37 -11
20º Oeste 26 36 6 8 22 27 59 -32

SÉRIE BSÉRIE A

31ª RODADA
Quarta-feira

Botafogo 1 x 3 Atlético-GO
Bahia 1 x 0 Athlético-PR
Grêmio 1 x 1 Atlético-MG
Coritiba 3 x 3 Fluminense

São Paulo 1 x 5 Inter
RB Bragantino 4 x 1 Vasco

Quinta-feira
Flamengo 2 x 0 Palmeiras

Fortaleza 2 x 0 Santos
Goiás 0 x 4 Ceará

Corinthians 3 x 0 Sport

32ª RODADA
Ontem

São Paulo 1 x 1 Coritiba (19h)
Vasco x Atlético-MG (21h)*

Hoje
Internacional x Grêmio (16h)

Athletico-PR x Flamengo (16h)
Ceará x Palmeiras (16h)
Santos x Goiás (18h15)
Sport x Bahia (18h15)

Atlético-GO x Fortaleza (18h15)
Fluminense x Botafogo (20h30)

Amanhã
Corinthians x RB Bragantino (20h)

36ª RODADA
Terça-feira

Brasil 0 x 0 América-MG
Avaí 5 x 2 Juventude

CRB 5 x 1 Figueirense
Botafogo 1 x 3 CSA

Confiança 0 x 1 Sampaio Corrêa
Paraná 0 x 2 Cuiabá

Quarta-feira
Guarani 1 x 2 Vitória
Náutico 4 x 1 Oeste
Cruzeiro x Operário

Quinta-feira
Chapecoense 1 x 0 Ponte Preta

37ª RODADA
Sexta-feira

Juventude 2 x 1 Figueirense
CSA 1 x 1 Brasil

Cuiabá 1 x 3 Sampaio Corrêa
Ontem

Confiança 0 x 0 América-MG
Avaí 2 x 1 Guarani

Hoje
Cruzeiro x Náutico (16h)

Ponte Preta x CRB (18h15)
Segunda-feira

Operário x Chapecoense (17h)
Terça-feira

Oeste x Paraná (19h15)
Vitória x Botafogo (21h30)

Mesmo com outra postura
em relação às últimas atua-
ções, o Guarani foi derrotado
pelo Avaí pelo placar de 2 a
1, no Estádio da Ressacada,
ontem à noite, pela 37ª e pe-
núltima rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro.

O Bugre saiu atrás no pri-
meiro tempo, mas o atacante
Júnior Todinho, artilheiro do
elenco na temporada com 12
gols, estufou a rede após o in-
tervalo. No fim, Jonathan de-
cretou o resultado positivo
aos catarinenses.

Com o revés, o Alviverde
amplia a sequência negativa
na competição nacional, sem
vencer há seis rodadas, se-
gue estacionado em 48 pon-
tos e ocupa, provisoriamen-
te, o 12º lugar.

Os comandados de Felipe
Conceição encerram partici-
pação na competição nacio-
nal na próxima sexta-feira, 29
de janeiro, diante do Juventu-
de, na briga pelo acesso, a
partir das 21h30, no Estádio
Brinco de Ouro da Princesa.

Primeiro tempo
O Guarani viu o cenário de al-
guns jogos anteriores se repe-
tir e, ao não aproveitar a

oportunidade clara no ata-
que - desta vez, com Rick-
son, cara a cara com o golei-
ro azurra -, foi castigado com
gol de Fagner Alemão, ao
completar cruzamento de es-
canteio, em falha de Gabriel
Mesquita, aos 21 minutos.

Após sofrer o gol, o Guara-
ni, que passou a ter o contro-
le do jogo e construiu as prin-

cipais chances do primeiro
tempo.

No segundo tempo, o Gua-
rani manteve a volúpia e a in-
tensidade da etapa inicial e,
logo com sete minutos, igua-
lou o marcador em finaliza-
ção de Júnior Todinho.

A partir daí, o confronto
perdeu energia e ficou basea-
do mais na força do que na

técnica. As melhores oportu-
nidades alviverdes saíram
dos pés de Renanzinho, em
arremate da entrada de área,
e em cabeçada no Didi quase
já na reta final.

No último lance, o Avaí,
que já tinha acertado a trave
com Jô, alcançou vitória he-
roica com tento de Jonathan,
aos 52 minutos.

AVAÍ Médica
atende time
profissional

Bugre perde mais uma na Série B

Piloto campineiro
estreia na F4 Argentina
As três primeiras provas do
campeonato serão realizadas no Brasil

Gols: Fagner Alemão e Jonathan (AVA) e
Júnior Todinho (GUA)
Cartões amarelos: Rômulo (AVA) e Marcelo e
Eliel (GUA)
Cartão vermelho: Edílson (AVA) e Walber
(GUA)
Local: Estádio Aderbal Ramos da Silva
(Ressacada), em Florianópolis (SC)
Público e renda: portões fechados
Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

AINDA SEM VITÓRIA EM 2021

O piloto campineiro João Pe-
dro Maia, de 16 anos, come-
ça a competir oficialmente
na Fórmula 4 FIA Argentina a
partir de maio, com as três
primeiras provas da competi-
ção sendo realizadas no Bra-
sil. O campeonato foi adiado
para este ano, com o aumen-
to dos casos de Covid-19 e a
interrupção de várias compe-
tições oficiais, em 2020. O ca-
lendário da F4 Argentina foi
divulgado no último mês de
dezembro.

A novidade é que a F4 Ar-
gentina integrará sete das oi-
to etapas do Touring Car
Championship (TCR South
America), ganhando status

de campeonato Sul-America-
no, e realizará suas provas,
além do Brasil (3 etapas), no
Uruguai (1 etapa) e Argenti-
na (3 etapas).

João Pedro Maia vem man-
tendo os treinamentos físi-
cos e em pista, desde 2020,
aqui na região e em São Pau-
lo: no kart, na Fórmula Vee, e
em algumas provas da Fór-
mula 3 e da Fórmula Delta,
esta última similar à F4 Ar-
gentina. Mas o piloto destaca
a importância da disputa efe-
tiva no campeonato.

"Apesar dos treinos em pis-
ta, não estava na competição
(da F4). E é justamente a
pressão da competição, a ex-

periência da pilotagem, que
ajuda na conquista de novas
metas. Estou muito feliz e
confiante de que poderei ob-
ter excelentes resultados, já

que meus testes mostraram
isso", ressaltou Maia.

O campineiro realizou
dois testes na F4 Argentina,
um em dezembro de 2019 e

o outro em janeiro de 2020,
mesma época em que anun-
ciou sua participação na
competição. Em ambos, ele
foi o mais rápido.

A Fórmula 4 FIA Argentina
é o caminho inicial para to-
dos os pilotos que desejam
evoluir na categoria, por isso,
suas etapas valem pontos pa-
ra obtenção da superlicença,
que garante o direito de pilo-
tar na Fórmula 1. A Federa-
ção Internacional de Automo-
bilismo (FIA) estabeleceu os
passos para os pilotos que al-
mejam chegar à F1, desde
2014: a Fórmula 4 FIA Argen-
tina (campeonato nacional);
a Fórmula 3 FIA (campeona-
to mundial) e a Fórmula 2
FIA (campeonato mundial).

Maia competiu na Fórmu-
la Vee, em 2019, sob a super-
visão de Wilsinho Fittipaldi,
quando sagrou-se campeão
na classificação geral, no
campeonato paulista e na
Fórmula Vee Júnior (para pi-
lotos de até 19 anos). No
kart, entre 2012 e 2018, acu-
mulou inúmeras vitórias e
mais de 20 títulos, entre os
mais importantes o Sul-Ame-
ricano e o Sul-Brasileiro de
Kart.

São Paulo segue
sem vitórias no
Brasileirão
Desempenho do time foi reflexo da
agressão sofrida antes do jogo

Gabriel Mesquita; Pablo, Didi, Walber e Eliel
(Erick Daltro); Marcelo (Romércio), Rickson e
Murilo Rangel; Renanzinho (Rafael Costa),
Júnior Todinho (Cristovam) e Waguininho.
Técnico: Felipe Conceição

AUTOMOBILISMO

2
Glédson; Edílson, Fagner Alemão, Betão e
João Lucas; Ralf (Iury), Pedro Castro e
Vinícius Leite (Bruno Silva); Renato (Jô),
Getúlio e Rômulo (Jonathan).
Técnico: Claudinei Oliveira

GUARANI

SÉRIE A

Focado, João Pedro Maia mantém os treinamentos físicos e em pista desde 2020

O Guarani foi mais organizado em campo, teve intensidade e disposição, mas derrota veio no fim.

Recebido com pedradas no
trajeto até o estádio Mo-
rumbi, o São Paulo enfren-
tou o Coritiba neste sábado
pelo Campeonato Brasilei-
ro, em partida pela 32.ª ro-
dada. O episódio lamentá-
vel em nada contribuiu pa-
ra o desempenho do time
comandado pelo técnico
Fernando Diniz. Pelo con-
trário, o São Paulo que en-
trou em campo hoje pare-
cia não querer estar ali e fi-
cou no empate por 1 a 1 e
perdeu a chance de voltar à
liderança.

Apesar da má fase do ti-
me, que até a rodada passa-
da liderava o Brasileirão, é
difícil culpar, neste sábado,
os atletas pela atuação des-
focada e com pouca expres-
são que apresentaram pe-
rante um dos últimos colo-

cados. Se a equipe de Fer-
nando Diniz já enfrentava
cobranças e entrou em cam-
po muito pressionado, a
aparente falta de envolvi-
mento com o jogo por par-
te do elenco pode ser tam-
bém explicada pela agres-
são sofrida horas antes. O
empate reflete o espírito da
partida, na qual se equipa-
raram os dois adversários
tecnicamente muito diver-
sos e posicionados em si-
tuações contrárias na tabe-
la de classificação.

O resultado deixa o São
Paulo ainda na vice-lideran-
ça, com 58 pontos, e per-
dendo a chance de, ainda
que provisoriamente, des-
bancar o Internacional. O
Coritiba permanece na zo-
na de rebaixamento, na
18.ª posição, com 27.

Guarani chegou ao empate, mas não resistiu à pressão do Avaí, no estádio da Ressacada

Na partida de ontem
contra o Avaí, a ortopedista
Bárbara Sanches entrou
para a história do Guarani
por ter sido a primeira
mulher a trabalhar com o
elenco profissional.
Torcedora do Bugre, ela já
atende as categorias de
base do clube.
No Brasil, apenas três
médicas atuam no futebol
profissional, sendo que no
Estado de São Paulo,
apenas o Corinthians tem
uma médica responsável
pelo time.

1

Divulgação

Thomaz Marostegan/Guarani

Guarani sofreu gol,
reagiu, empatou,
dominou, mas perdeu

* Não está computado o jogo entre Vasco x Atlético- MG
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Adriana Giachini

Não é novidade associar os
nomes de Rogério Pedro e Lu-
ciane Moreira ao conceito de
arte de rua. Os artistas - que
neste domingo inauguram o
painel As Divas na Praça
Arautos da Paz - somam qua-
se uma década em defesa da
"ocupação dos espaços públi-
cos" não só como espaço de
divulgação da arte, mas prin-
cipalmente como ferramenta
de inclusão, representativida-
de e, por que não, espaço de
fala.

A própria Arautos da Paz
já recebeu, em 2015, uma
contribuição dos artistas que
assinam as pinturas das pare-
des exteriores dos banheiros
públicos do local. Na oca-
sião, uma parceria com o Ins-
tituto Mano Down, levou co-
mo reflexão e inspiração a in-
clusão no mercado de traba-
lho de portadores da síndro-
me. "Para nós a principal ca-
racterística da arte de rua é a
justamente a de ser democrá-
tica, uma vez que é acessível
para todos e por isso tem que
'falar' com todo mundo ", diz
Pedro.

Com 12 metros de altura
por três metros de largura,
que totalizam 36 metros qua-
drados, o novo painel - na
torre de concreto (próxima
ao 4º distrito policial) tem co-
mo temática o empodera-
mento feminino e a igualda-
de de gênero e é, na verdade,
uma recriação.

A pintura original do local,
frequentado por praticantes
de atividade física (e famílias
que ali levam suas crianças
para patinar e andar de bicli-
cleta), é de 2016, também as-
sinada pela dupla de artistas.
"A arte de rua tem essa carac-
terística de ser efêmera uma
vez que, por estar a céu aber-
to, evidentemente, sofre com
a deterioração da pintura. Al-
gumas chegam a durar ape-
nas dois anos, esta já estava
aqui há seis anos e sentimos
que era hora de revitalizar",
completa Pedro.

A empreitada, financiada
pelos artistas, que são casa-
dos e donos do estúdio RoLu,
em Campinas, no entanto
não ficou limitada a refazer a
pintura, mas buscou um no-
vo olhar autoral. "Decidimos
ampliar, mantendo, entretan-
to, um olhar que homena-
geia a força das mulheres .
Por isso representamos os
rostos coloridos, trazendo a
diversidade feminina, e até
mantivemos a figura de uma
mulher (que já estava lá) e
que muitos interpretam co-
mo a cantora Carmem Miran-
da, mas que para nós não há
uma relação direta."

O artista ainda reforça a
complexidade da criação
uma vez que foi preciso lixar
todo o local, refazer a pintura
(sem apagar a anterior) e en-
vernizar como forma de pro-
teger o trabalho. "Mas é algo
extremamente gratificante e
que só foi possível graças ao

apoio de colegas, da Secreta-
ria Municipal de Cultura,
que cedeu o local, e do Gru-
po APC e RAC que nos aju-
dou co a plataforma para al-
cançar toda a extensão da tor-
re."

Trajetória de sucesso
Rogério e Luciane se conhe-
ceram ainda na faculdade e
estão juntos desde então,
construindo uma trajetória
de trabalho que se estende
em telas, cenografia, pinturas
de murais e ilustrações, entre
outros. E justamente pela plu-
ralidade das obras é que cos-
tumam se apresentar como
"artistas visuais".

Com notoriedade no mer-
cado nacional e internacio-
nal, ambos se destacam pela
participação em importantes
projetos no Brasil e países co-
mo Áustria, Argentina, EUA,
França, Espanha, Suíça, Ale-
manha e Emirados Árabes.

Também na bagagem so-
mam projetos feitos para
marcas conhecidas como
Red Bull, Uber, Kellogg's e
Instituto Ayrton Senna, além
deparcerias com artistas con-
sagrados da música como
Carlinhos Brown, Margareth
Menezes e Sandra de Sá.

Por falar em parceria com
artistas, depois de entregue
o mural em Campinas, a du-
pla se concentra no projeto
Brasileires, com lançamento
na próxima segunda-feira,
dia 25/01, em São Paulo. Tra-
ta-se de uma mostra, com
curadoria do artista Pagu,
que promete "ocupar" com
arte seis prédios próximos a
galeria Parque do Minho-
cão.

"Quem somos, o que preci-
samos, o que queremos e ou-
tros quês" é título do diálogo
da mostra que reúne nomes
famosos como de Jean Wil-
lys, Márcia Tiburi, Fernanda
Bueno, Laerte, entre outros.
Rogério e Luciane irão assi-
nar uma instalação artística
em uma empena de aproxi-
madamente 20 metros de al-
tura, criada em parceria com
o Carlinhos Brown, e inspira-
da na frase "A Natureza tem
nos Aturado?", da música Ter-
ra Mãe Água. "Neste trabalho
iremos focar no meio ambien-
te e na nossa relação com a
natureza, buscando uma re-
flexão sobre o estilo de vida
atual", explica Pedro.

Mente fértil
O ano mal começou e a
agenda de projetos de Rogé-
rio Pedro segue repleta de
compromissos. Em feverei-
ro, o artista promete o lança-
mento do livro Olimpo Tupi-
niquim, em parceria com o
escritor mineiro Magella Mo-
reira. São 23 contos inspira-
dos no folclore brasileiro,
ilustrados pelo campineiro,
que assina também o proje-
to gráfico. "O livro é resulta-
do de três anos de pesquisa
do Moreira e reúne 30 ilus-
trações das quase 200 que
fiz para ele".

As Divas
da Arautos
ainda mais
poderosas

Ricardo Lima

Luciane Moreira e Rogério Pedro, especializados em arte de rua, dão os últimos retoques na obra As Divas, da Praça Arautos da Paz

Obra de 36 metros quadrados, que
remete ao empoderamento feminino,

passa por restauração completa

Sugestões de pautas, críticas e elogios:
cadernoc@rac.com.br
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Para mim a melhor marca-
ção do correr do tempo e
das eras, são as heras que co-
brem muros e paredes. O vi-
ço que exibem é de um silen-
cioso encanto, com o verde
austero e o alongamento, pa-
ra os lados e para o alto, a
bem conduzir os passeios do
nosso olhar. As brisas percor-
rem as heras, ao longo das
eras, com a mesma placidez
de suave palma de mão, ne-
cessariamente feminina, a
acariciar os pelos de um ga-
to. E a visão do balançar dos
pequenos galhos é chama-
mento a lembranças como
se as pequenas folhas estives-
sem embebidas de canções.
E elas, como os perfumes,
suspiram no que já se foi.

Tive, diante de uma das
muitas janelas que fazem
parte de minha vida, um
grande muro absolutamente
coberto de heras. Recordo
que, ao mudar para lá, nem
as vi logo de cara. Foi ape-
nas no primeiro amanhecer

que, ao liberar o peitoril pa-
ra a nascente carícia da auro-
ra, fui tomado por aquele
verde diante dos meus
olhos, quase ao alcance das
mãos. E, ao longo do tempo
que por ali fiquei a conhecer
certas histórias do bairro,
aprendi que se as testemu-
nhas que as presenciaram se
foram, apenas as heras guar-
davam as lembranças. Encra-
vadas nas eras de histórias
de parte tão marcante da ci-
dade de S. Paulo.

Aliás, foi numa linda cida-
dezinha que recebeu as pri-
meiras luzes do sol em eras
quase anteriores a qualquer
dimensão do tempo, que vi
as heras mais lindas de quan-
tas possam, neste mundo,
enfeitar certos espaços. Eu e
o repórter-fotográfico Gil
Passarelli, Prêmio Esso de
Fotografia de 1968, chega-
mos de noite para fazer uma
reportagem na pequena
Cesky Krumlov, no interior
da Tchecoslováquia profun-

da. Caia, quando descemos
do trem e nos enfiamos
num táxi, ralos flocos de ne-
ve num começo de Inverno.
Ao chegar no hotelzinho,
com o frio que fazia, o que
mais queríamos era a quen-
tura do quarto; para onde fo-
mos passando com a devida
pressa.

Ao acordar, manhã alta,
perguntei a Gil se ele teria co-
ragem de abrir a janela. Res-
pondeu com um "por que
não"? e saltou da cama para
cumprir o desafio. Afastou
as cortinas e, ao liberar o pei-
toril largo, a primeira coisa
que nos tomou foi, de um la-
do, um pedaço de muro; e
do outro, as paredes de uma
construção bem conservada,
porém muito velha. Tudo co-
berto pela mais verde hera
deste mundo, o que era real-
çado pelos pequenos flocos
branquíssimos de neve ba-
lançando junto com as fo-
lhas ao passar da brisa. E de-
pois, andando pela cidadezi-
nha com construções talvez
anteriores ao século XVI, fui
percebendo que por ali, ao
longo do tempo, as únicas
coisas que correram, com o
testemunho apenas dos deu-
ses, foram as eras e as heras.

Aqui na campineira Chá-
cara da Barra, onde ocupo
este tugúrio que me protege
das intempéries desde eras
quase imemoriais, tive, nas

cercanias, um grande muro
todo coberto de heras. Em
quantas manhãs e em quan-
tas tardes, naquelas horas
nas quais o navegar d'alma
exige o envolvimento em cer-
to cenário, foi com os olhos
sobre o paredão tomado pe-
las folhas tenras que deixei
deslizar ideias, lembranças,
e, até, saudades de certos
amores. Que, pela intensida-
de com que me tomaram, fo-
ram eternos nos momentos
vividos; para eternos se tor-
narem, saídos das eras, para
acariciar as heras nos instan-
tes de enlevo.

Pois bem, um dia, não sei
por que, o proprietário do
muro resolveu limpa-lo do
vegetal que tem a capacida-
de de aguçar o passear de

lembranças. Foi certa ma-
nhã e, quando percebi que o
assassinato das folhas ocor-
reria, o jardineiro, com imen-
sa tesoura, já aparava os pe-
quenos galhos a inundar o
chão com os cadáveres das
folhas. Tive ímpetos de sair
para falar com o dono do
muro que não fizesse aquilo.
Mas alguma coisa me pediu
que apenas me afastasse. E,
para não testemunhar a inte-
gralidade da tragédia, que
fosse apenas tomar uma cer-
veja no então ainda modes-
to e charmoso Bar do Seu
Fernando. E o muro lá per-
manece até hoje, completa-
mente nu. Como o proprietá-
rio que provocou a hecatom-
be morreu, já tive ímpetos
de, em alguma madrugada,

ir cravar uma pequena mu-
da junto ao velho divisor de
terrenos. Que, órfão das he-
ras, navega pelas eras sem o
viço que fornece luminosida-
de às recordações.

Para terminar conto que,
em certa era da minha vida,
tive como vizinho um se-
nhor muito idoso e muito
viajado, o seu Correia. Ia fre-
quentemente, nos fins de tar-
de, tomar uma taça com ele.
Num certo sábado, depois
de termos secado a segunda
garrafa, me disse que, como
eu gostava de ler, me daria
como presente um livro que
ganhara, nos anos 40, no
pós II Guerra, em Londres,
de uma namorada inglesa.

---Ela - me contou - mora-
va numa casa muito linda,
cercada de verde por todos
os lados.

Assim foi que levei para
casa uma edição bem antiga
do "Far From the Madding
Crowd", de Thomas Hardy.
Não o abri logo, coloquei na
estante. E, meses depois,
quando o amigo morreu, pe-
guei a obra. Entre as pági-
nas, havia dois pequenos ga-
lhos secos que, certamente,
marcavam alguma coisa.
Eram de heras, que devem
ter vicejado em algum mu-
ro. Em outras eras.

Os jogos
pertencem aos
livros Sudoku
Puzzles 100,
volumes 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7
publicados pela
Verus Editora.
Mais
informações em
www.verusedito-
ra.com.br

cruzadas

contente

quadrinhos

As eras e as heras

Recruta Zero / Mort Walker

R
es

po
st

a

Xaxado / Antonio Cedraz

* Cada fileira (vertical e horizontal) de-
verá conter números de 1 a 9;
* Cada grade menor, de 3 x 3 quadra-
dos, deverá conter números de 1 a 9;
* Nas fileiras horizontais e verticais da
grade maior, cada número deverá apare-
cer uma só vez;
* O objetivo do jogo é preencher cada
quadrado com um número de 1 a 9,
considerando que o número deverá apa-
recer apenas uma vez na horizontal, na
vertical e na grade menor.

Hagar / Dik Browne

sudoku

Samanta / Alberto Alpino

Tubino / Tannus Jr.

� � Antonio Contente é jornalista e escritor

Como jogar
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società

Teresa Ceregatti, Magali Passarella e Edna Azevedo Amélia Mancilha, Fábia Serrano e Angela Tavares De Oliveira

VIDA DOCE VIDA!
Poder acordar pela manhã percebendo a vida
e seus encantos, percebendo que poderemos
exercitar o dia que Deus nos deu sem medo
de ser feliz, percebendo que tudo reside na
vontade DELE, o Grande Arquiteto do Univer-
so e suas maravilhas! Obrigado, Senhor!

Elder Soares e Fábio Abrahão

societa@rac.com.br

Raquell Ferrari

Alicja Tubilewicz para a Revista Grazia italiana

Petrovsky & Ramone

@colunasocieta

Dona de uma beleza singular a cantora Rihanna está feliz que não cabe em si. É que sua grife de
lingeries vai de vento em popa entre celebridades, socialites e mulheres antenadas. Batizada por
Savage X Fenty, a marca tem sido alvo de promoções exclusivas da mídia americana, principal-
mente nesse período que antecede o Valentine's Day, data em que os namorados se presenteiam e
festejam muito. A tradicional festa dos pombinhos será no dia 14 de fevereiro.

ALMIR REIS

GAROTA
ANÔNIMA 3
Neste novo thriller, elas nos
apresentam o encontro entre
Jéssica Farris e a psiquiatra
Dr. Lydia Shields. Tudo
parecia ser perfeito: Jessica
responderia a algumas
perguntas, faria alguns testes
de personalidade, receberia
seu cheque e iria embora.
Mas, à medida em que as
perguntas ficam mais
invasivas, Jess começa a sentir
como se soubessem o que ela
está pensando... e, pior, o que
está escondendo.

GAROTA
ANÔNIMA 4
E o que parecia um simples
estudo sobre moralidade e
ética começa a tomar rumos
estranhos, quando Jessica
percebe que Dra. Shield sabe
exatamente o que ela está
pensando e está manipulando
suas ações. É quando ela
começa a duvidar de tudo,
inclusive de si mesma. Um
thriller alucinante que trata
de inúmeros assuntos
escondidos na mente
humana.

GAROTA
ANÔNIMA

Jéssica Farris é uma mulher
que beira a mediocridade. Sua
vida não é o que ela sonhou, e

ser apenas uma maquiadora
artística não é bem o que ela

quer para o futuro mudar.
É quando surge uma

oportunidade. Jéssica se
inscreve numa espécie de

estudo psicológico, com uma
renomada psiquiatra, que

promete manter o anonimato
dos participantes e trazer

excelentes recompensas. E o
propósito parecia nobre:

tratava-se de uma pesquisa
que poderia mudar a vida de

outras pessoas, e ainda
ganharia dinheiro com isso.

O que poderia dar errado?

GAROTA
ANÔNIMA 2

A Faro Editorial lança este
mês o novo livro de Greer

Handricks e Sarah Pekkanen,
A garota anônima, que já teve

seus direitos de publicação
vendidos para mais de 20

países. As autoras são
conhecidas do leitor brasileiro

com o best seller
A mulher entre nós,
publicado em 2018.

savage
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o sonho

huguette gallo

As biojoias da marca Foi o Jorge Que Fez utilizam o conceito do
Upcycling e são peças autorais, exclusivas e numeradas,
fazendo o diferencial da marca, criada em 2018. Antes de
chegar às suas mãos, a peças de madeira são tratadas com
maestria pelo Wood Designer Flávio Casagrande
(@ateliecasagrande), que utiliza variadas técnicas da
marcenaria clássica e contemporânea para dar forma e
acabamento especial a cada uma.

Em seguida, elas são transformadas em joias naturais pelas
mãos do designer Jorge Marcelo. Sozinhas ou combinadas com
Vegan Suede, Couro Sintético, Borracha O'Ring, Pedras
Naturais, Murano, Cristais, Pérolas Acrílicas, Abalone, ABS ou
Acrílico. Na foto a modelo Kelly usa uma de suas criações.

O designer de calçados de luxo
Jimmy Choo vai abrir sua
escola de moda, a JCA /
London Fashion Academy, em
Londres, em setembro. O
objetivo de Choo aos 72 anos é
"destacar a próxima geração
mundial de estilistas".
O futuro professor Jimmy
Choo promete um ensino
"revolucionário" e facilitador
de "contatos com estilistas
renomados
internacionalmente", e
assegura que a JCA / London
Fashion Academy será uma
instituição de ensino superior
exclusivamente dedicada à
moda.

Sediada no distrito de Mayfair
em Londres, a a JCA / London
Fashion Academy pretende
seguir "uma abordagem
inovadora e influente do
ensino superior em design de
moda". Os cursos "combinam
o ensino aprofundado do
design contemporâneo a
aprendizagem das
competências empresariais
necessárias para criar e gerir
as marcas de moda do futuro".

A JCA / London Fashion
Academy criará um modelo de
incubação onde os alunos
serão "encorajados a lançar as
suas próprias marcas com o
apoio de vários mentores". De
acordo com a escola, os
futuros alunos se beneficiarão
de "um nível de acesso a
designers de renome
internacional que é
inigualável nas escolas e
universidades tradicionais". A
escola oferecerá também
bolsas de estudo a um número
limitado de estudantes.

O calçado que está
conquistando os looks de verão
tem nome e sobrenome:
sandália de amarração.
Rasteirinha ou com salto alto?
O modelo da vez é muito
versátil e transita bem entre
produções para o dia a dia, na
moda praia e até no office look.

Conhecida lá foram como
lace-up, a tendência inspirada
na década de 1970 veio pra
ficar! Uma das razões é que
essa moda é bem democrática.
Como há vários modelos
disponíveis no mercado, você
pode optar por aquele que
mais combina com o seu estilo.

@localoptimist imprime um
número de telefone pra você
ligar, caso esteja se sentindo
em estado depressivo.

Tem também a @madhappy
que propõe experiências para
tornar o mundo mais positivo.

A gente torce para todas estas
experiências darem certo e
mudarem as estatísticas sobre
saúde mental pelo mundo...
O certo mesmo é que roupa
para saúde mental é aquela
que deixa você super
confortável e que valorize os
aspectos que você mais gosta
do seu corpo, não é não?

Diogo Zacarias

huguette.gallo@rac.com.br

E para colorir o domingo nada melhor
que falar e mostrar moda! Dos acessórios

aos tênis, das roupas diferentonas aos
cabelos diferentex, aqui tudo vira tudo

pauta colorida! E viva a vida bem colorida!

Tem chegado notícias de roupas para
melhorar a saúde mental. Fomos espiar
algumas marcas bacanas, como a
@heartknoxx, que usa e abusa de frases e
estampas sobre saúde mental, além de ser
sustentável e usar material orgânico, em
tamanhos que vão do XS ao XXL (já diminui
a ansiedade achando sua numeração).

Outra, como a @ownyourstigma, brinca com
frases sérias, num contexto amigável em suas
T-shirts.

Campinas
DOMINGO 24 / 01 / 2021
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