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Enquanto aguarda Alckmin, 
Lula conversa com PSD e 
estuda aliança com Pacheco
PT já tem apoio do PSD em eventual segundo turno contra Bolsonaro

Da Redação

ex-presidente 
Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) 
se reuniu com 
o Adalclever 

Lopes, coordenador da 
campanha do prefeito de 
BH, Alexandre Kalil, na 
sexta-feira (4). O encon-
tro faz parte dos diálogos 
que o petista mantém 
com o partido de Kassab 
em busca de apoio à sua 
candidatura . Uma das 
possibilidades da alian-
ça é que Lula apoie Kalil 
enquanto o presidente do 
Senado, Rodrigo Pache-
co (PSD), entraria como 
vice da chapa presiden-
cial.

Por enquanto, a única 
garantia do petista é o 
apoio do PSD em um 
eventual segundo turno 
contra Bolsonaro (PL).

Pacheco seria o plano B 
de Lula. O petista aguar-
da a decisão de Alckmin, 
o favorito para compor 
a chapa presidencial . O 
ainda tucano, no entan-
to, ainda não se decidiu 
se vai para o PSB para ser 
vice de Lula ou se dispu-
ta o governo de São Paulo 
pelo PSD.
Parte da cúpula do PT 
acredita que uma aliança 
com Pacheco produziria 
o mesmo efeito que Al-
ckmin como vice, isto é, 
representaria um aceno 
ao centro e ao mercado.

O

Presidente passeio de motocicleta e foi à periferia de Brasília, onde visitou uma feira em Samambaia

Bolsonaro faz passeio de moto em 
Brasília, visita feira e abraça moradores

Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) fez um passeio de moto, 
neste sábado (4), e foi à peri-
feria de Brasília, onde visitou 
uma feira em Samambaia, 
parou em frente a um merca-
do e abraçou moradores, que 
não usavam máscara.

O presidente esteve no local 
por volta do meio-dia des-
te sábado. Bolsonaro estava 
acompanhado do ministro da 
Defesa, Walter Braga Net-
to. Havia pelo menos quatro 
seguranças acompanhando o 
presidente.
Bolsonaro se filiou ao PL no 
dia 30 de novembro. Ao iniciar 
a sessão, pediu que o pastor 
e deputado Marco Feliciano 
(PL-SP) fizesse uma oração. 
Hoje, durante conversa com 
seus apoiadores, Bolsonaro fez 
questão de perguntas a todos 
quem ali era evangélico.
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Daniel Silveira festeja volta à Câmara e 
Lira segura suspensão de seu mandato

Da Redação

De volta a Brasília após cinco 
meses na prisão, o  deputado 
Daniel Silveira (PSL-RJ) ainda 
demonstra receio ao ser gravado 
nos corredores da Câmara. Evita 
dar qualquer declaração ou 
fazer comentários que possam 
ser considerados uma afronta 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF).

Em conversas privadas, po-
rém, não esconde a alegria de 
retomar o mandato e faz até 
piada com a recomendação do 
Conselho de Ética. Em junho, o 
colegiado aprovou a suspensão 
do seu mandato por seis meses. 
O caso, porém, foi esquecido.

Até o momento, Silveira conta 
com a colaboração do presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL). Não há sinais de que o 
assunto seja levado ao plenário, 
o que gera constrangimento 
entre os integrantes do grupo.

Em uma das conversas que teve 
com colegas, o parlamentar do 
PSL disse a um deputado do 
Centrão ouvido pelo Globo que 
sentia-se “agradecido” pela 
punição de apenas seis meses. 
Era, segundo o interlocutor, um 
deboche sobre a lenta tramita-
ção.

Preso por ameaçar a integridade 
física dos ministros do Supre-

mo, inclusive com uma “surra 
de gato morto”, o deputado está 
aos poucos voltando à rotina. Na 
próxima semana, já deve par-
ticipar de reuniões da bancada 
do PSL.

A desenvoltura de Silveira e 
a inação de Lira em pautar o 
parecer favorável à punição fez 
com que o relator do seu caso, 
Fernando Rodolfo (PL-PE), 
demonstrasse irritação.

“Essa é uma decisão discri-
cionária do presidente Arthur 
Lira. Daqui a pouco completa 
seis meses desde que o conselho 
aprovou a punição. A socie-
dade espera que esse caso não 
fique impune. Eu espero que a 
Mesa paute, sob o risco de que o 
colegiado tenha o seu trabalho 
esvaziado”, disse o deputado ao 
Globo.

Presidente do conselho, Paulo 
Azi (DEM-BA) também admite 
que ainda não há previsão para 
o encaminhamento. Procurado 
pelo Globo, Lira não respondeu

Em agosto, Azi se desentendeu 
com o presidente da Câmara em 
plenário. Durante a sessão de 
cassação da deputada Flordelis, 
Lira acolheu uma questão de 
ordem que abriu precedente 
para que as punições do Conse-
lho de Ética sejam alteradas em 
plenário.

Na quinta-feira, Daniel Silvei-
ra estava em voo da Gol que 

decolou às 9h10 de Brasília para 
o Aeroporto Santos Dumont, 
no Rio. Ao seu lado, separado 
apenas pelo corredor, estava 
sentado o ministro do STF Luís 
Roberto Barroso.

Silveira posou para foto em que 
ambos aparecem, e o registro 
circulou pelas redes sociais. Se-
gundo o Globo apurou, ministro 
e deputado se cumprimenta-
ram. No registro fotográfico, 
Barroso lê um livro, enquanto 
Silveira faz um sinal de “posi-
tivo”.

Procurado para falar sobre o 
conteúdo desta reportagem, Sil-
veira e sua assessoria disseram 
que estão impedidos de falar à 
imprensa por decisão do minis-
tro Alexandre de Moraes. No dia 
14 de novembro, o magistrado 
o proibiu de falar aos meios de 
comunicação sem autorização 
judicial. Suas contas em redes 
sociais também estão bloque-
adas.

“Não posso ceder entrevista 
segundo Alexandre. Censura 
prévia, amigo. Vai atingir a to-
dos”, limitou-se a dizer Silveira 
ao Globo.

Nos corredores da Câmara, 
Silveira anda acompanhado de 
Paola Daniel, sua mulher. Com 
frequência, ela recorre às redes 
sociais para criticar as decisões 
do STF. Também tem cobrado da 
Câmara a aprovação de propos-
ta que antecipa a aposentadoria 

Da Redação

pré-candidato à 
presidência Sergio 
Moro (Podemos) 
e o governador 
do Rio Grande do 

Sul, Eduardo Leite (PSDB) 
se encontraram na manhã 
deste sábado (4). A reunião 
foi divulgada pelos dois 
políticos em suas redes 
sociais. 
“O combate às desigualda-

des, a retomada da eco-
nomia e a importância da 
construção de convergên-
cias políticas para trazer o 
país de volta ao equilíbrio e 
ao bom senso estiveram na 
pauta”, disse o governador.

O encontro acontece uma 
semana após Leite perder 
as prévias do PSDB que 
escolheram o atual gover-
nador de São Paulo, João 
Doria, como representante 
do partido na disputa pela 

presidência da República 
em 2022.
Moro, que recentemente se 
filiou ao Podemos, já apare-
ce na terceira colocação nas 
pesquisas de intenção de 
voto. Na publicação em que 
divulga o encontro, o ex-ju-
íz diz que é “fundamental 
criarmos pontes para que 
possamos construir o País 
que merecemos: longe do 
passado de corrupção e sem 
autoritarismo, inflação, 
pobreza e desemprego”.

Deputado federal está de volta a Brasília após cinco meses preso por ameaças 
aos ministros do Supremo Tribunal Federal

“Fundamental criarmos pontes para que possamos construir o País que 
merecemos”, disse Moro nas redes sociais

Moro e Leite se reúnem uma semana após 
tucano ser derrotado por Doria em prévias
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de ministros da Corte.

No saguão de entrada do Anexo 
II da Câmara, quando o colega 
Bibo Nunes (PSL-RS) tentou 
entrevistar Silveira, ela deu o 
recado. “O Brasil inteiro está 
indignado. O direito dele não 
foi respeitado. Uma sensação 
de impotência absurda”, disse 
Paola Daniel.

Segundo Bibo Nunes, Silveira 
ainda está “um pouco trau-
matizado”, pois “sabe que 
se excedeu, mas tem que ser 
comedido”. Ele também critica a 
decisão do plenário da Câmara, 
que endossou a prisão de Silvei-
ra à época das ameaças.

“Eu acredito que a Câmara não 
vá fazer nada contra ele. Não 
pode mover uma vírgula contra 
ele, depois do que foi feito, 
quando aprovaram a prisão. Não 
vai pautar (a suspensão pelo 

Conselho de Ética). Se pautar, 
vou ser extremamente contrá-
rio. Vou ser totalmente contrá-
rio. Ele também precisa ter a sua 
liberdade de expressão resta-
belecida. Isso é inadmissível”, 
disse Bibo Nunes.

Outros bolsonaristas também 
costumam usar o microfone 
para defender o colega. Felipe 
Barros (PSL-PR), por exemplo, 
cobrou uma reação dos parla-
mentares há duas semanas, em 
sessão do grupo de trabalho que 
debate projeto sobre fake news.
Segundo ele, a decisão de Mora-
es é uma agressão ao mandato 
parlamentar. Ele argumen-
tou que a sentença da Corte 
rebaixou Silveira à categoria 
de “subparlamentar”. Durante 
a semana, motivado pelo caso, 
Barros conseguiu, inclusive, in-
cluiu no texto final do relatório 
trecho que estende a imunidade 
parlamentar às redes sociais.
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Yasmin Pesinato Benedetti, de 17 anos, que concorreria representando a capital paulista, está sumida desde 
as 10h de quinta-feira (2), quando saiu de sua residência para comprar um biquíni para participar do evento

Da Redação

O concurso estadual Miss 
Teen São Paulo, que estava 
marcado para acontecer 
neste final de semana, foi 
suspenso por prazo indeter-
minado em razão do desa-
parecimento de uma das 
candidatas. Yasmin Pesinato 
Benedetti, de 17 anos, que 
concorreria representando a 
capital paulista, está sumida 
desde as 10h de quinta-fei-
ra (2), quando saiu de sua 
residência para comprar um 
biquíni para participar do 
evento. Até a última atua-
lização desta reportagem, a 
adolescente não havia sido 
encontrada.

A Polícia Civil de São Paulo 
investiga o caso para tentar 
localizar a estudante. Ví-
deo gravado por câmeras de 
segurança mostra a garota 
deixando o prédio onde mora 
com a família, na Barra Fun-
da, Zona Oeste de São Paulo 
(veja abaixo). Ela havia dito 
à mãe, a pedagoga Agatha 
Marion Pesinato, de 37 anos, 
que iria a pé até uma loja, na 

Lapa, comprar a roupa de ba-
nho, mas não voltou.

“Estou muito preocupada, 
está passando o tempo, cada 
vez fica mais difícil imagi-
nar o que tenha acontecido, 
onde ela está. A polícia não 
entrou em contato com a 
gente, não rastrearam o 
celular dela... Quanto mais 
o tempo passa, mais difícil 
isso vai ficando porque a 
gente não tem mais indícios. 
Eu só quero achar a Yas-
min”, afirmou a mãe ao g1.

A decisão de suspender o 
concurso Miss Teen São 
Paulo foi divulgada na tarde 
desta sexta-feira (3) na 
página oficial do evento no 
Instagram:

“COMUNICADO - Diante 
dos fatos que nos pegaram 
de surpresa, deixando a 
todos nós da coordenação, 
candidatas e responsáveis, 
muito apreensivos; vimos 
informar: A organização do 
Miss Teen São Paulo, após 
ouvir todas as candidatas 
e seus respectivos respon-
sáveis, vimos a público 

informar que a realização do 
concurso, que aconteceria 
neste final de semana está 
SUSPENSA. Estamos todos 
solidários a este momento 
de angústia e apreensão que 
mãe, familiares e amigos da 
nossa Miss Teen Cidade São 
Paulo e na esperança por 
notícias e solução do caso”, 
escreve o organizador do 
concurso, Kabeto Produtor.

Procurado para comentar 
o assunto, Kabeto afirmou 
ao g1 que decidiu suspen-
der o concurso pelo fato de 
não haver mais clima para 
a realização dele após o 
desaparecimento de uma 
das concorrentes. Além 
disso, contou o organiza-
dor, foi uma maneira de 
os envolvidos no evento 
demonstrarem empatia com 
o sofrimento da família de 
Yasmin e esperança que ela 
seja encontrada.

“A decisão em suspender o 
concurso, sem prazo de-
terminado, se deu ao fato 
do emocional, nosso, da 
organização, assim como 
das demais candidatas e 

Caso foi registrado como homicídio simples pela Delegacia Sede de Peruíbe, no 
litoral de São Paulo, e segue investigado

Jovem mata ex-marido em SP e diz à polícia 
que agiu para se defender de agressão

Concurso Miss Teen São Paulo é suspenso 
após desaparecimento de candidata de 17 
anos; polícia investiga sumiço

Da Redação

ma jovem de 26 anos 
foi presa por suspeita 
de matar com uma 
facada o ex-compa-
nheiro, José Inacio 

Pereira, de 28, em Peruíbe, no 
litoral de São Paulo. Segundo 
a Polícia Civil informou ao g1 
neste sábado (4), ela alegou 
às autoridades que cometeu o 
crime ao tentar se defender de 
uma agressão, e que cons-
tantemente era agredida pelo 
ex-marido. A discussão teria 
ocorrido por ciúmes. A polícia 
investiga o caso.

Segundo informado ao g1, 
policiais militares foram acio-
nados via Copom para aten-
derem a uma ocorrência de 
agressão física. Ao chegarem, 

foram recebidos pela suspeita, 
que relatou que, durante uma 
discussão com o ex-compa-
nheiro, desferiu um golpe de 
faca contra ele, na altura do 
tórax.

A indiciada declarou à PM que 
vivia em união estável com 
a vítima, e que o casal tem 
uma filha de 3 anos. Afirmou, 
ainda, que frequentemente era 
agredida psicologicamente e 
fisicamente por ele. Na data do 
crime, durante uma discussão 
por ciúmes, ele teria tentado 
agredi-la.

Segundo relatou às autorida-
des, no intuito de se defender, 
ela pegou uma faca e des-
feriu um golpe contra ele. A 
PM informou, no registro da 
ocorrência, que o corpo da 
vítima estava caído no chão 

do quintal, enrolado em um 
cobertor, e o local aparentava 
ter sido lavado.

Porém, ainda de acordo com a 
Polícia Militar, a área antes do 
quintal estava suja de sangue, 
incluindo as muretas. A jovem 
ainda mostrou aos policiais o 
local onde a faca usada no cri-
me estava, no chão do quintal, 
embaixo de uma cadeira.

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) foi 
acionado e constatou o óbito. 
A perícia também compareceu 
ao local, e a suspeita foi enca-
minhada à delegacia.

O caso foi registrado como ho-
micídio simples na Delegacia 
Sede de Peruíbe. A mulher foi 
presa em flagrante, e a prisão 
foi convertida em domiciliar.
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suas mães, não nos permi-
tir realizar um concurso de 
miss, que é a realização de 
um sonho de tantas adoles-
centes, sabendo que uma 
das candidatas está desapa-
recida”, disse Kabeto.

“Além da solidariedade com 
a família da Yasmin, tem a 
sororidade das candidatas e 

a empatia de todos devemos 
ter em um momento de so-
frimento e apreensão como 
este”, disse o organizador do 
Miss Teen São Paulo desde 
2015. “Jamais conseguiría-
mos festejar, comemorar e 
vivenciar em plenitude as 
alegrias do concurso, sem 
a definição do desapareci-
mento da Yasmin”.
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Programa financia iniciativas de pessoas físicas ou jurídicas privadas
Agência Brasil

O Programa de Crédito Brasil 
Criativo disponibilizará R$ 
408 milhões em linhas de 
crédito para o setor de even-
tos culturais, de acordo com 
informações divulgadas pela 
Secretaria Especial de Cultura 
(Secult). 

 O Crédito Brasil Criativo usa 
recursos do Fundo Nacional de 
Cultura (FNC) para financiar 
empreendimentos culturais 
de pessoas físicas ou jurídicas 
privadas. Os empréstimos são 
contratados pelos interessados 
em instituições financeiras 
credenciadas pela Secretaria 
Especial de Cultura. 

A concessão de empréstimos 
com recursos do FNC está 
disponível aos empreende-
dores criativos ou artísticos 
que desenvolvam atividades 

econômicas vinculadas ao 
setor cultural.

Economia criativa
Segundo o secretário espe-
cial de Cultura, Mário Frias, 
a economia criativa movi-
menta quase 4,5% da econo-
mia nacional. “Sabemos que 
economia é vida, o local onde 
criamos os meios materiais 
para a nossa sobrevivência”, 
disse Frias.

De acordo com a secretaria 
especial, o setor de cultura 
e entretenimento abrange 
60 mil empresas em todo o 
país, proporciona cerca de 2 
milhões de empregos diretos e 
indiretos e mobiliza 4 milhões 
de trabalhadores informais.

O setor representa ainda 4,32 
do Produto Interno Bruno 
(PIB), que é a soma das rique-
zas produzidas no país, e reco-
lhe, por ano, R$ 48 bilhões.

Para ele, política econômica segue caminho correto
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Subida dos juros deve provocar 
desaceleração na economia, diz ministro

Crédito Brasil Criativo libera
R$ 408 milhões para setor cultural

Agência Brasil

ministro da 
economia, Paulo 
Guedes, reconhe-
ceu que a subida 
dos juros para 

combater a inflação vai 
provocar uma desacele-
ração na economia no ano 
que vem. Para ele, o resul-
tado será o melhor possí-
vel a ser feito, e a política 
econômica está seguindo 
o caminho correto.

“A Faria Lima e os ban-
queiros estão prevendo 
um crescimento menor. É 
natural. No ângulo de vi-
são de financistas, é claro 
que vai haver uma desa-
celeração forte, porque 
os juros estão subindo. A 
inflação subiu, de novo 
estamos fazendo a coisa 
certa. O importante não é 
a previsão. O importan-
te é fazer a coisa certa. O 
resultado será o melhor 
possível. Quando previ-
ram que o Brasil ia cair 10 
[%], eu apenas descre-
denciei a previsão de 10. 

Eu não disse quanto ia 
cair. Aí surgiu uma guerra 
de fatos. Eu acreditava em 
recuperação em V. Não 
disse em quanto tempo e 
aconteceu até mais rápido 
do que eu esperava. Em 
compensação, veio acom-
panhada do componente 
inflacionário”, disse, ao 
participar nessa sexta-fei-
ra (3) do Encontro Anual 
da Indústria Química.

Em contrapartida ao efeito 
dos juros, Guedes conta 
com o avanço da taxa de 
investimentos, que vem 
registrando evolução e 
pode chegar em 2022 a 
20% do Produto Inter-
no Bruto (PIB). Para o 
ministro, o crescimento 
do Brasil é inevitável e 
o país está recuperando 
sua economia de forma 
sustentável. Segundo ele, 
a economia passa por 
uma fase de recuperação 
cíclica em forma de V, que 
é quando registra recuo 
seguido de ascensão, ba-
seada em transferência de 
renda e agora passa para 
a etapa do aumento dos 
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ECONOMIA

investimentos. “É um nú-
mero importante. Estamos 
subindo a nossa taxa de 
investimentos”, afirmou.

O ministro acrescentou 
que não vai fazer proje-
ções do crescimento do 
PIB para 2022 . “Eu não 
estou prevendo quanto 
vai ser o crescimento do 

ano que vem. Eu estou 
tentando de novo colocar 
um certo ceticismo nessas 
previsões, que foram de 
queda de 10%, de depres-
são, de desemprego em 
massa. Estou tentando 
justamente inspirar uma 
volta à normalidade da 
economia brasileira e até 
transcender esse estado, 

questionando essas pre-
visões do PIB e de cres-
cimento zero. É verdade 
que a subida de juros para 
combater a inflação desa-
celera o crescimento, mas 
também é verdade que 
uma taxa de investimento 
de 20% do PIB é um sinal 
de bom crescimento à 
frente”, observou.
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Pedido foi feito em relatório apresentado ao Conselho de Segurança
Agência Brasil

Em relatório apresen-
tado ao Conselho de 
Segurança da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) nessa sexta-feira 
(3), o secretário-geral, 
António Guterres, pede 
às autoridades sudane-
sas “que respeitem a 
liberdade de expressão 
e de imprensa”, em um 
ambiente que considera 
“cada vez mais hostil aos 
jornalistas”.

“Reitero o meu apelo 
à libertação imediata e 
incondicional de to-
dos aqueles que foram 
detidos e detidos arbi-
trariamente, e à cessação 
das detenções de líderes 
da oposição e ativistas 
políticos. Aqueles que 
foram acusados de-
vem ter um julgamento 

justo”, acrescentou no 
documento trimestral, 
que ainda não foi ofi-
cialmente divulgado.

“O futuro da transição 
sudanesa continua in-
certo”, disse Guterres.

“O golpe militar corre o 
risco de fazer descarrilar 
realizações importantes 
nas frentes internacional 
e econômica e de privar 
o Sudão da tão neces-
sária ajuda e alívio da 
dívida”, disse o chefe da 
ONU.

“Todas as partes de-
vem fazer um esforço 
concertado de negocia-
ção para resolver efi-
cazmente as questões 
pendentes de uma forma 
inclusiva, que seja vista 
como legítima pelo povo 
sudanês e seus parcei-
ros”, frisou

ONU pede ao Sudão respeito à liberdade de expressão
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Restrições foram retomadas em meio a novo pico de infecções

Manifestantes marcham 
contra restrições da covid 
no noroeste da Europa

Agência Brasil

ezenas de milhares 
de manifestantes 
marcharam por 
várias cidades no 
noroeste da Euro-

pa neste sábado (4) contra 
as restrições para conter o 
coronavírus, impostas em 
meio a um pico de infecções.

No mês passado, a Áustria 
se tornou o primeiro país da 
Europa Ocidental a retomar 
um lockdown, que deve 
durar 20 dias, e disse que 
tornaria a vacinação obri-
gatória a partir de fevereiro.

Alguns dos mais de 40 mil 
manifestantes em Viena 
carregaram cartazes dizen-
do: “Eu decidirei por mim 
mesmo”, “Torne a Áustria 
Grande Novamente” e “No-
vas Eleições” - um aceno 
à turbulência política que 

gerou três chanceleres em 
dois meses.

Na cidade de Utrecht, região 
central da Holanda, milha-
res de pessoas se manifes-
taram contra as restrições 
que começaram no último 
fim de semana.

Na capital financeira da 
Alemanha, Frankfurt, a po-
lícia dispersou um protesto 
de centenas de pessoas por 
não utilizarem máscaras ou 
manter o distanciamento 
social, usando cassetetes e 
spray de pimenta, após os 
policiais serem atacados 
por um grupo de manifes-
tantes.

Em Berlim, onde um novo 
governo deve ser empossa-
do em alguns dias, peque-
nos grupos se reuniram 
para protestar, após uma 
manifestação maior ter sido 
proibida.

D

Guterres também de-
nunciou relatórios sobre 
“a utilização de muni-
ções vivas pelas forças 
de segurança e militares 
contra manifestantes 

pacíficos, resultando em 
mortes e feridos. “Isso 
é inaceitável”, disse o 
secretário-geral, pedin-
do ainda às autoridades 
sudanesas que cum-

pram suas obrigações, 
“ao abrigo dos direitos 
humanos, e respeitan-
do os direitos à vida, à 
liberdade de expressão e 
à reunião pacífica”.
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Agência de saúde orienta aplicação 
em no mínimo seis meses após 
vacinação completa

GERAL

SP mantém redução 
do intervalo para  
reforço da vacina, 
contrariando a Anvisa

Da Redação

Ogovernador de São 
Paulo, João Doria, disse 
neste sábado (4) que 
manterá a antecipação 
da aplicação da dose de 

reforço da vacina contra a 
Covid-19, contrariando a orien-
tação da Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária). No 
estado, a terceira dose será 
aplicada quatro meses após o 
ciclo completo inicial de vacina-
ção, e não em cinco, como 
recomenda a autarquia.

Na sexta-feira (3) a Anvisa pediu, 
por meio de nota oficial, pediu 
que o governo de São Paulo rea-
valiasse a decisão. Questionado, 
o tucano disse que e resolução 
está mandita.

“São Paulo vai seguir orientação 
do Comitê Científico, que define 
as medidas de combate à pande-

mia desde o primeiro caso de Co-
vid no estado. A Anvisa não tem 
poder de determinar e proibir 
decisões estaduais. O Supremo 
Tribunal Federal ratificou recen-
temente que cabem aos estados 
definir as políticas de vacinação e 
de saúde”, disse o governador.
A Anvisa recomenda a aplica-
ção da dose de reforço após um 
intervalo mínimo de seis meses. 
O Ministério da Saúde, por sua 
vez, orientou a aplicação após o 
período de cinco meses.

“No momento, não sabemos se 
os benefícios superam os riscos 
para o uso de reforço no inter-
valo de quatro meses para todos 
os adultos com 18 anos ou mais, 
independentemente da vacina 
ofertada e do esquema vacinal 
primário”, afirmou a Anvisa.

Segundo a gestão estadual, a 
redução no prazo poderia ajudar 
no combate à nova variante, a 
Ômicron.

A inteligência emocional é a 
última fronteira para as máquinas
Chega até ser lugar comum dizer 
que, nos dias atuais, nossas opini-
ões, atitudes, decisões, hábitos pas-
sam por um estado de transforma-
ção constante. O desenvolvimento 
tecnológico, a expansão de bens e 
negócios, a ampliação e a prolifera-
ção dos sistemas de comunicação 
atuam como forças importantes de 
uma dinâmica que nos obriga a co-
letar informações, selecioná-las, 
aproveitar umas, deixar de lado ou-
tras que, entretanto, não ficarão es-
quecidas ou abandonadas.
Quer um exemplo? Vamos analisar a 
importância da inteligência emocio-
nal em uma atividade emblemática 
– a do gerente de banco. Por serem 
profissionais simpáticos, muito co-
municativos e competentes, alguns 
chegavam a ser contratados com 
salários vultosos. Era comum nes-
ses casos levarem com eles quase 
toda a carteira de clientes. Em mui-
tas circunstâncias as empresas se 
sentiam clientes do gerente, e não 
do banco.
Eram profissionais bons de con-
versa, sedutores, cativantes, mas 
nem sempre muito bem preparados 
tecnicamente. Mas quem se impor-
tava? O que valia mesmo eram os 
resultados apresentados. A maioria 
nem sabia calcular a rentabilidade 
das operações que realizavam.
Nos anos 1970/80 não havia com-
putadores, e as calculadoras por-
táteis que estavam surgindo só fa-
ziam as quatro operações básicas. 
Era tudo feito à mão. E não eram só 
os gerentes de banco, quase nin-
guém sabia matemática financeira. 
Se calcular a rentabilidade de uma 
operação era fundamental para o 
desenvolvimento das atividades 
deles, sem essa competência como 
conseguiam se virar?
No início dos anos 1970, esses ge-
rentes, sem nenhum constrangi-
mento, usavam umas tabelinhas. 
Assim como não nos esquecemos 
de levar o celular quando saímos de 
casa, também naquela época to-
dos tinham a tabela na pasta ou na 
gaveta. Era ferramenta de trabalho. 
Ah, vale ressaltar que a maioria dos 
gerentes financeiros das empresas 
também não dominavam os cálcu-
los.
Ninguém se apertava. Ao discutir a 
operação imediatamente lançavam 
mão da tabelinha. Encontravam ali 
as informações de que precisavam 
para calcular a rentabilidade ou o 
custo do empréstimo: diferentes 
percentuais de reciprocidade em 
depósitos à vista e arrecadação de 
impostos, taxa de juros e prazo da 
operação.
Às vezes, entretanto, alguns dados 
fugiam do que estava programado. 
Se fosse sugerido um percentual de 

reciprocidade diferente, uma taxa 
de juros quebrada em décimos, ou 
prazo fora dos 30, 60 ou 90 dias, a 
tabela já deixava de ter utilidade. Era 
comum ajeitar operações só para 
que se enquadrassem nas variáveis 
da tabela.
A vida do gerente foi facilitada com 
o surgimento das HPs financeiras. 
A primeira foi a HP 22, lançada em 
1975. Com um pouquinho de conhe-
cimento de matemática financeira 
todos os cálculos podiam ser feitos 
em segundos. Em pouco tempo nin-
guém mais se lembrava da existên-
cia das tabelas. 
As mudanças passaram a ocorrer 
rapidamente até que, finalmente em 
1981, chegou a HP 12C, considerada 
por muitos como a definitiva. 
Da época das tabelinhas até aqui 
muita coisa mudou. Saber calcular 
custo ou rentabilidade de operações 
passou a ser competência essencial 
para gerentes de banco ou financei-
ros de empresa. Mesmo que o pro-
fissional não tenha tanto domínio, 
os programas de computador darão 
o resultado de que precisa.
E a boa conversa e a simpatia dos 
gerentes deixaram de ser importan-
tes? Há pouco tempo fui contratado 
para treinar 150 executivos de um 
grande banco. Na conversa inicial 
que tive com o presidente da orga-
nização, ele me disse: Polito, estou 
contratando você porque de nada 
adianta os “meus meninos de ouro” 
conhecerem tudo sobre matemáti-
ca financeira se não souberem falar.
Nós não estamos precisando de 
“pilotos de HP”. Queremos que os 
nossos profissionais saibam se co-
municar bem para inspirar confiança 
e credibilidade. E completou: qual-
quer gerente de banco hoje sabe 
fazer conta, mas nem todos sabem 
falar de forma clara, objetiva e per-
suasiva.
Que interessante! A mesma habili-
dade que os gerentes de banco e os 
financeiros das empresas tinham há 
quarenta ou cinquenta anos é exigi-
da hoje – a inteligência emocional e 
a insubstituível capacidade de falar 
bem. Siga pelo Instagram @polito

Reinaldo Polito é Mestre em Ciências da Co-
municação e professor de oratória nos cur-
sos de pós-graduação em Marketing Político, 
Gestão Corporativa e Gestão de Comunica-
ção e Marketing na ECA-USP. Escreveu 34 
livros com mais de 1,5 milhão de exemplares 
vendidos em 39 países. Siga no Instagram 
@polito pelo facebook.com/reinaldopolito 
pergunte no contatos@polito.com.br

Reinaldo Polito
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Os donos e sócios preferenciais 
dos partidos políticos brasileiros 
são parecidos como as variantes 
dos vírus - como o Corona (Covid 
19) - que ao mudarem suas formas 
o fazem para sobreviver, infectan-
do sem matar o eleitorado a cada 
2 anos, entre eleições para prefei-
tos e vereadores e para governa-
dores e Presidência da República; 
deputados estaduais e federais, 
além de um terço e dois terços dos 
senadores a cada 4 anos ... 

O MDB - do ex-Presidente Temer 
(assumiu porque era vice quan-
do Dilma - PT - foi cassada em 
2016) - não consegue ser com-
petitivo desde 1989, quando não 
conseguiu eleger Ulysses, que era 
o maior nome da Constituinte de 
1988. O PDT, do falecido Brizola, 
também nunca chegou à Presi-
dência com seu fundador e dono. 
Em 2022 tentará com Ciro Gomes. 
O PT patinou, de 1989 até 1998, 
com Lula - seu dono até hoje. Em 
2002 aliou-se ao PL, partido que 
traria o então senador (MDB) José 
Alencar para ser candidato a vice-
-Presiência com Lula. A reeleição 
de ambos veio em 2006, apesar 
dos escândalos do 'mensalão' que 

comprava voto de congressistas 
alinhados. Apesar dos escânda-
los do 'Petrolão', Lula elegeu a 
1ª mulher Presidente: Dilma, que 
veio do PDT Brizolista para o PT 
Lulista. Lula reelegeu Dilma em 
2014. mantendo um vice que era 
deputado federal (SP) pelo MDB: 
Michel Temer. O PSDB teve elegeu 
Fernando Henrique em 1994 (Pla-
no Real) e teve sua reeleição em 
1998, ambas derrotando o Lulismo 
do PT já no 1º turno ...

Em tempo : tanto Collor, em 1989, 
como Bolsonaro em 2018, foram 
eleitos como candidatos quase 
avulsos, uma vez que se lançaram 
por partidos pequenos, quase sem 
tempo de propaganda eleitoral e 
com discursos prometendo que 
acabariam com as corrupções na 
política brasileira. Collor renunciou 
para não ser cassado -por corrup-
ções - em 1992. Bolsonaro, eleito 
pelo PSL, estava sem partido até 
outro dia, quando filiou-se ao 
mesmo PL - com Lula em 2002 - 
que vai crescer exponencialmente 
pelo ingresso de muitos parla-
mentares Bolsonaristas que dei-
xarão os partidos nos quais estão 
até o fim de março de 2022 ...

Variante Ômicron:  o que 
temos que fazer
Tenho dito há algum tempo, e 
não tenho dúvidas sobre isso, 
que irão surgir variantes da 
Covid-19 resistentes às va-
cinas que o mundo está apli-
cando. Se isso acontecer da-
qui uma semana, um mês ou 
10 anos, ninguém pode dizer. 
Mas, infelizmente, o mundo 
trabalha para que isso surja o 
mais rápido possível.

Por mais que a ciência tenha 
desenvolvido em pouco tem-
po vacinas eficazes contra a 
Covid-19, o mercado e a ga-
nância pelo lucro aliada a inca-
pacidade de governos, sobre-
tudo das nações mais ricas, 
não fazem com que essas va-
cinas cheguem o mais rápido 
possível no braço de toda po-
pulação mundial. 

Apenas 6% da população, cer-
ca de 1,2 bilhão de pessoas, 
do continente africano está 
totalmente vacinada. Ou seja, 
enquanto sobram vacinas em 
países com movimento anti-
-vacina, sobretudo na Europa 
e EUA, na África a situação é 
inversa, onde tem gente que 
quer se vacinar mas falta va-
cina. 

Assim também ocorre no 
Brasil que, embora tenhamos 
avançado na cobertura vaci-
nal graças a tradição do nosso 
Programa Nacional de Imuni-
zação (PNI) e do SUS, apesar 
de Bolsonaro, nós ainda não 
estamos vacinando crianças, 
que na minha avaliação é um 
erro e precisamos pressionar 
a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) para que 
conclua o mais rápido possível 
a avaliação porque vários pa-
íses já as estão vacinando. E 
não vacinamos globalmente 
os adolescentes. 

Só se supera pandemias ofer-
tando mecanismos de prote-
ção à população e acelerando 
a vacinação. Apresentei um 
Projeto de Lei (PL 5067/20) 
que cria  o Conselho Gestor do 
Programa Nacional de Imuni-
zações e garante acesso da 

população a medicamentos e 
vacinas registrados pelo órgão 
sanitário responsável, de ma-
neira mais eficiente. 

O surgimento da variante 
Ômicron na África do Sul foi 
parecido com quando a va-
riante Delta foi detectada na 
Índia. E vejam que contraditó-
rio: a Índia possui a maior fábri-
ca de vacinas no mundo e não 
garante vacinas para o povo 
indiano. 

O que preocupa na varian-
te Ômicron é que ela possui 
muitas mutações, o que não 
significa que seja a mais gra-
ve. Na comunidade onde ela 
foi detectada, rapidamente se 
tornou a variante dominante, o 
que também não significa que 
ela será dominante no mundo 
inteiro, em locais com vacina-
ção mais avançada.

É possível que a Ômicron seja 
resistente às vacinas atuais? 
É possível. É provável? Não. É 
muito provável que as vacinas 
continuem nos protegendo 
com relação a gravidade da 
doença. 

Ainda não temos 100% de cer-
teza, mas é muito provável, 
que estar imunizado com as 
vacinas que temos pode não 
ser suficiente para impedir a 
infecção dessa nova variante 
mas pode ser suficiente para 
impedir casos mais graves.

É um alerta para o mundo. Os 
governos que liberaram o uso 
de máscaras e estimulam a 
aglomerações deveriam ter 
mais responsabilidade e rever 
essas posições. Não é hora de 
relaxar, é hora de vacinar.

Alexandre Padilha é médico, professor uni-
versitário e deputado federal (PT-SP). Foi 
Ministro da Coordenação Política de Lula e 
da Saúde de Dilma e Secretário de Saúde na 
gestão Fernando Haddad na cidade de SP.

diário de S.Paulo

Charge

Sobre as variantes dos Partidos Políticos

Alexandre Padilha



Palmeiras traça planejamento com mais tempo de preparação nos Emirados Árabes
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Rogério Ceni 
comanda 
treino com bola 
visando jogo 
com o Juventude

Giuliano volta, 
e Sylvinho fará 

pelo menos 
três trocas

Tricolor volta a campo na 
segunda-feira, pelo Campeonato 
Brasileiro   P12

Timão pode rebaixar o Grêmio 
caso vença neste domingo, às 

16h, em Itaquera P10
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Timão pode rebaixar o Grêmio caso vença neste domingo, às 16h, em Itaquera

Giuliano volta, e Sylvinho 
fará pelo menos três trocas
O meia Giuliano é a prin-
cipal novidade entre os 
jogadores relacionados do 
Corinthians para enfrentar 
o Grêmio, neste domingo, 
às 16h, pela penúltima ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro. O jogo pode marcar 
o rebaixamento da equipe 
gaúcha em caso de vitória 
do Timão.

Fora das últimas três parti-
das, o camisa 11 está recu-
perado de lesão muscular 
e pode já retornar à equipe 
como titular. Caso isso 
ocorra, o técnico Sylvinho 
pode deslocar o meio-cam-
pista Du Queiroz para a 
lateral direita, no lugar de 
Fagner, suspenso.

Outra possibilidade, menos 
provável, é a escalação de 
João Pedro, lateral-direito 
de origem.

O meio terá mais mudan-
ças. Gabriel está suspenso 
e dará lugar a Xavier. Já 
Willian, em melhor con-
dicionamento físico, deve 
retomar a titularidade na 
vaga de Gabriel Pereira.

Cantillo segue no departa-
mento médico e, embora 
seja difícil, o Corinthians 
ainda não descarta contar 
com o colombiano na últi-
ma partida da temporada, 
na quinta-feira, contra o 
Juventude.

Uma possível escalação 
alvinegra para enfrentar 

o Grêmio tem: Cássio, Du 
Queiroz (João Pedro), Gil, 
João Victor e Fábio Santos; 
Xavier, Giuliano e Renato 
Augusto; Willian, Róger 
Guedes e Jô.

Caso essas mudanças se 
confirmem, o Corinthians 
voltará a contar com seu 
badalado quarteto de refor-
ços depois de dez rodadas. 
A última vez que Giuliano, 
Renato Augusto, Willian 
e Róger Guedes atuaram 
juntos foi em 13 de outubro, 
contra o Fluminense. No 
total, eles passaram apenas 
229 minutos em campo ao 
mesmo tempo.

Segundo informações di-
vulgadas pelo Timão, neste 
sábado Sylvinho organizou 
um coletivo em espaço re-

Infoesporte
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Enquanto se aproxima do 
anúncio do volante Paulinho, 
busca reforços para o ataque e 
para a defesa e projeta montar 
um grupo mais encorpado 
para a disputa da Copa Li-
bertadores, o Corinthians vai 
contar também com algumas 
saídas em seu elenco.

Desde o meio do ano, com a 
chegada de reforços do nível 
de Willian, Renato Augusto, 
Giuliano e Róger Guedes, 
a diretoria sempre deixou 
claro que a reformulação do 
elenco seguiria para o ano 
que vem. Com quase quinze 
saídas entre janeiro e julho, 
o elenco do Timão mudou 
bastante de cara em 2021.

Enquanto o mercado ainda 
engatinha, o ge traz uma 
lista dos jogadores que, neste 
momento, são favoritos a 
deixar o elenco na virada da 
temporada:

CAÍQUE FRANÇA
A temporada de 2021 vai 

acabar sem que o goleiro de 
26 anos tenha atuado pelo 
Timão.

Único jogador do elenco 
profissional com contrato 
até 31 de dezembro, o joga-
dor não terá vínculo reno-
vado. Seus empresários, 
neste momento, já procu-
ram um novo clube para o 
goleiro em 2022.

Depois de atuar emprestado 
ao Oeste em 2020, ele foi 
reintegrado ao elenco em fe-
vereiro, chegou a ter procu-
ra do Náutico, permaneceu 
no CT Joaquim Grava, mas 
não conseguiu ter espaço. 
Matheus Donelli, de 18 anos, 
ocupa a vaga de reserva de 
Cássio. O elenco tem ainda 
Guilherme e Carlos Miguel.

MARQUINHOS
Depois de iniciar a segunda 
temporada consecutiva no 
Sport, o meia-atacante foi 
chamado de volta ao Corin-
thians em junho, já com o 
Brasileirão em andamento. 
Entrou em campo em dez 
partidas, todas saindo do 

banco, mas não conseguiu 
mostrar bom futebol nos jo-
gos com o técnico Sylvinho.

Com contrato até 30 de 
junho de 2022, já sabe que 
não seguirá no elenco no 
ano que vem. Os agentes do 
jogador também já estão no 
mercado em busca de um 
clube para o jogador de 24 
anos.

Por conta do tempo curto, a 
tendência é de que a direto-
ria faça um acordo para que 
ele seja emprestado até o fim 
do vínculo ou acerte uma 
rescisão amigável caso re-
ceba uma oferta de contrato 
longo.

DANILO AVELAR
Fora de combate desde o 
meio de 2020, quando pas-
sou por uma cirurgia no jo-
elho, e com status de “afas-
tado” desde que se envolveu 
num caso de injúria racial 
durante um jogo online há 
cinco meses, o jogador deve 
ser emprestado ao término 
do Brasileirão. Alguns clubes 
já o procuraram.

Na época do caso, o Timão 
anunciou que rescindiria 
o contrato do zagueiro (e 
ex-lateral-esquerdo), mas 
acabou desistindo da ideia 
para não ter de pagar o valor 
integral do contrato dele, 
que tem duração até o fim 
do ano que vem. Ele tem 
treinado com os compa-
nheiros.

Aos 32 anos, Avelar não 
está nos planos da comissão 
técnica e deve iniciar 2022 já 
em novo clube.

RICHARD
Devolvido pelo Athletico-PR 
no fim de outubro, o vo-
lante de 27 anos é outro que 
não faz parte dos planos do 
Corinthians para a próxima 
temporada.

Com contrato até o fim de 
2022, a atual janela pode ser 
a última oportunidade de o 
Corinthians conseguir um 
bom negócio com o jogador, 
que foi comprado no fim de 
2019.

Um clube do Japão e outro 

do futebol brasileiro já pro-
curaram o estafe do atleta 
para tentar a negociação. A 
tendência é de que o futuro 
seja definido até o fim da 
próxima semana. Segundo o 
site “Meu Timão”, o Santos 
seria um dos interessados no 
jogador. O Corinthians não 
confirma o interesse.

Ele tem participado dos 
treinamentos junto com os 
jogadores do atual elenco.

THIAGUINHO
Outro jogador que tem par-
ticipado dos treinamentos, 
mas que não está nos planos 
de Sylvinho é o volante 
Thiaguinho, de 24 anos. Ele 
retornou de um empréstimo 
junto à Inter de Limeira em 
junho e, desde então, fez 
treinos no principal e jogos 
no time sub-23.

O contrato do jogador é 
válido até o fim de 2022 e a 
tendência é de que ele seja 
emprestado mais uma vez. 
Desde que chegou, em 2019, 
já foi cedido a Oeste, Botafo-
go, CRB e Inter de Limeira.

Infoesporte

Timão começa a se movimentar para definir o elenco do ano que vem

Veja cinco jogadores que devem deixar 
o Corinthians depois do Brasileirão

duzido e depois organizou 
um trabalho de bolas para-
das ofensivas e defensivas. 
Alguns jogadores também 
cobraram pênaltis e fize-
ram treinos específicos de 

passes.

O Corinthians é o quarto 
colocado do Brasileirão, 
com 56 pontos. O Grêmio 
está na 18ª posição, com 39.
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Verdão tem previsão de embarque para Abu Dhabi no dia 2 de fevereiro

Projeto Mundial: Palmeiras traça planejamento com 
mais tempo de preparação nos Emirados Árabes

O Palmeiras já tem uma 
previsão de como serão 
os trabalhos da equipe em 
Abu Dhabi para a disputa 
do Mundial de Clubes da 
Fifa. A ideia da diretoria e 
comissão técnica é ter um 
maior tempo de preparação 
nos Emirados Árabes Uni-
dos, justamente algo que 
não foi possível no Catar 
antes da disputa da edição 
de 2020.

Os palmeirenses devem 
embarcar rumo a Abu 
Dhabi no dia 2 de fevereiro. 
Para isso, o clube conversa 
desde já com a Federação 
Paulista de Futebol e tenta 
adiar o confronto contra o 
Água Santa, pela 3ª rodada 
da competição estadual, 
previsto para a mesma 
data.

A diretoria do Verdão acre-
dita que a ida antecipada 
para os Emirados Árabes 
Unidos é um fator impor-

tante na preparação dos 
atletas e dá tempo ao grupo 
para se ambientar ao fuso 
horário - Abu Dhabi tem 
sete horas a mais em rela-
ção ao horário de Brasília. 
O curto tempo de adapta-
ção à rotina em outro fuso 
foi um dos principais pro-
blemas diagnosticados pelo 
clube no último Mundial.

Na edição de 2020, o Pal-
meiras venceu o Santos 
no dia 30 de janeiro, no 
Maracanã, pela final da Li-
bertadores, e viajou para o 
Catar no dia 2 de fevereiro. 
A equipe de Abel Ferreira 
teve três dias de treina-
mento até o confronto con-
tra o Tigres, pela semifinal.

Para o torneio válido pela 
temporada de 2021, o 
Verdão entrará em campo 
no dia 8 de fevereiro, o que 
deve dar aos palmeirenses 
pelo menos um dia a mais 
de trabalho em Abu Dhabi 
para enfrentar o vencedor 
da partida entre Monterrey, 
do México, e Al Ahly, do 
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Fo
to

: C
es

ar
 G

re
co

 /
 A

g.
 P

al
m

ei
ra

s
Fo

to
: C

es
ar

 G
re

co
 /

 A
g 

Pa
lm

ei
ra

s

O volante Felipe Melo não 
permanecerá no Palmeiras 
em 2022. O clube anunciou 
neste sábado que decidiu não 
renovar o contrato do jogador 
de 38 anos, que fica livre para 
assinar com outra equipe. Inter 
e Fluminense negociam com 
ele.

A diretoria comunicou o atleta 
da decisão no último dia de 
trabalho e de comemorações 
pelo título da Libertadores do 
elenco antes do início das fé-
rias da maioria dos jogadores.

Para anunciar a despedida, o 
Palmeiras publicou uma carta 
de homenagem e agradeci-
mento ao volante em seu site 
oficial. No Palmeiras, Felipe 
Melo foi bicampeão da Liber-
tadores.

Felipe Melo foi capitão e titular 
do Palmeiras na maior parte 
da temporada. Mesmo assim, 
diretoria e comissão técnica 
concordaram em encerrar o 

ciclo do camisa 30 no clube.

Até então com o futuro inde-
finido por parte do Palmeiras, 
o volante já recebeu propostas 
de outros clubes nos últi-
mos dias, como Fluminense 
e Internacional – o Colorado 
ofereceu dois anos de contrato.

Felipe Melo foi contratado pelo 
Palmeiras em 2017. deixa o 
Palmeiras com 225 jogos e 13 
gols marcados. Ele conquis-
tou o Brasileirão de 2018, o 
Paulistão, a Libertadores e a 
Copa do Brasil de 2020, além 
da Libertadores de 2021.

Veja a carta de despedida do 
Palmeiras para Felipe Melo:

“Felipe, quando você chegou, 
em janeiro de 2017, você disse 
que tinha o objetivo de ser ído-
lo do Palmeiras e conquistar 
títulos importantes. Cinco anos 
depois, olhando em retrospec-
tiva, você levantou o Brasileiro 
de 2018, o Paulista de 2020, 
a Copa do Brasil de 2020 e as 
duas Libertadores de 2020 e 
2021. Que missão cumprida!

Por falar em Libertadores, 
você se lembra do quanto te 
instigava, do quanto te arre-
piava ouvir das arquibancadas 
de que a Taça Libertadores é 
obsessão? Pois então. Você 
trouxe essa alegria à torcida 
que canta e vibra duas vezes. 
A mesma torcida que, desde 
o começo te abraçou e cantou 
a plenos pulmões: “o bagulho 
é doido, Felipe Melo pitbull 
cachorro louco”.

Na primeira conquista, você 
precisou se esforçar e suar 
ainda mais para voltar a tempo 
de estar à disposição no Ma-
racanã. Só você e sua família 
carregarão para sempre o valor 
do épico gol do Breno Lopes 
nos acréscimos. Em 2021, um 
caminho árduo. São Paulo 
favorito? Atlético-MG favori-
to? Flamengo? Você contagiou 
todos e mostrou que, sim, era 
possível. E foi. Deus capacitou!

Em cinco anos houve também 
momentos difíceis, tempora-
das sem títulos, mas sempre 
com intensidade, como é ser 

Infoesporte

Contrato do jogador não será renovado; ele tem propostas de Inter e Fluminense
Adeus a Felipe Melo: Palmeiras anuncia que volante deixa o clube

Palmeiras e como é ser Felipe 
Melo. Realmente a sua escolha 
foi a melhor possível quando 
você decidiu voltar ao Bra-
sil para dar sequência à sua 
vencedora carreira na Europa. 
Afinal, um verdadeiro cam-
peão reconhece o outro.

Decisões difíceis na hora certa 
definem o peso do persona-

gem na história. Sua saída não 
marca o fim de sua trajetória 
no Palmeiras, mas o início da 
eternização. Você ascende ao 
patamar mais elevado que o 
futebol proporciona, marcado 
para sempre nas paredes do 
clube e na memória do torce-
dor. Felipe, você fez história 
no Maior Campeão do Brasil e 
agora tricampeão da América.”

Egito. Já a final está marca-
da para o dia 12 de feverei-
ro.

A preparação específica 
para a disputa do Mundial 
de Clubes, porém, será 
iniciada antes, ainda na 
Academia de Futebol. A re-

apresentação após as férias, 
antes prevista para o dia 12 
de janeiro, foi antecipada 
para o dia 5.

No início desta tempora-
da, o Verdão decidiu por 
utilizar os jovens e atletas 
com menos minutos em 

campo para a disputa do 
Campeonato Paulista. Em 
2022, o time palmeirense 
deve jogar duas vezes pelo 
torneio estadual antes do 
embarque para os Emira-
dos Árabes Unidos: Ponte 
Preta, no dia 26 de janeiro, 
e São Bernardo, no dia 30.
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CLUBES DE SÃO PAULO

Tricolor volta a campo 
na segunda-feira, pelo 
Campeonato Brasileiro

Rogério Ceni comanda treino com 
bola visando jogo com o Juventude

O elenco do São Pau-
lo realizou na manhã 
deste sábado, no CT da 
Barra Funda, mais um 
treino visando o jogo de 
segunda-feira, contra 
o Juventude, às 19h, no 
Morumbi.

O técnico Rogério Ceni 
comandou uma ativida-
de no gramado, na qual 
acertou detalhes da equi-
pe que mandará a cam-
po. Também houve um 
trabalho de finalizações.

Uma provável escalação 
do Tricolor para a parti-
da é Volpi, Igor Vinicius, 

Arboleda, Miranda e Rei-
naldo; Rodrigo Nestor, 
Igor Gomes, Gabriel Sara 
e Vitor Bueno (Marqui-
nhos); Rigoni e Calleri.

Lesionados, William e 
Luan continuam em tra-
balho de transição. Luan 
tem mais chances de 
voltar a campo ainda na 
reta final do Brasileiro. 
Luciano, que precisou de 
um cirurgia para corrigir 
uma fratura no punho, 
continua em tratamento.

O São Paulo é o 14º colo-
cado no Brasileirão, com 
45 pontos. Uma vitória 
elimina qualquer chan-
ce de rebaixamento da 
equipe.
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O São Paulo terá que vencer 
as duas partidas finais do 
Campeonato Brasileiro para 
evitar a pior campanha da 
história do clube no torneio 
desde 2006, quando ele as-
sumiu o atual formato com 
20 equipes.

Até hoje, a menor pontu-
ação do São Paulo após 38 
rodadas foi de 50 pontos nas 
edições de 2013 e 2017.

O time tem 45 pontos e mais 
seis a disputar. É a primeira 
vez que o São Paulo chega à 
37ª partida com pontuação 
tão baixa. Em 2016 (termi-
nou com 52 pontos) e 2017, 
após 36 jogos, a equipe so-
mava 46 pontos – em 2013, 
já tinha 50 pontos e perdeu 
os dois duelos finais.

Na 12ª posição, o São Paulo 
ainda corre risco de rebaixa-
mento, ainda que pequeno. 
O Bahia, 17º, que tem 40 
pontos, e o Grêmio, 18º, com 
39 pontos, podem ultrapas-
sar a equipe de Rogério Ceni.

Uma vitória sobre o Juven-
tude, na segunda-feira, às 
19h, no Morumbi, elimina 
de vez a ameaça de degola 
– que pode sumir já no do-
mingo, caso Bahia e Grêmio 
não vençam seus jogos.

Três dias depois, o São Paulo 
encerra a participação no 
Brasileiro contra o América-
-MG, em Belo Horizonte. Só 
que o Brasileiro de 2021 terá 
outras duas marcas negati-
vas para o time do Morumbi.

Com apenas 10 vitórias até 
agora, o São Paulo de Ceni 

não conseguirá mais igualar 
os 13 triunfos de 2017, o me-
nor número desde 2006.

O ataque dificilmente per-
derá o carimbo de pior do 
clube no Brasileiro. Com só 
28 gols até agora, terá que 
marcar mais 11 nos dois 
jogos que restam para se 
equiparar aos dos Brasileiros 
de 2013 e 2019, quando fez 
39 gols.

Apesar da má campanha, 
o São Paulo ainda sonha, 
mesmo que de longe, com 
uma vaga na Libertadores. 
Para isso, terá que vencer 
Juventude e América e ainda 
torcer por uma combinação 
de resultados – o tricolor, 
que no máximo alcançará 
os 51 pontos, pode chegar no 
máximo à oitava colocação, 
hoje ocupada pelo América-
-MG, com 49 pontos.

Infoesporte

Time de Rogério Ceni conquista só 45 pontos e ainda corre risco de rebaixamento

São Paulo pode colecionar marcas 
negativas no Brasileirão de 2021
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Lateral sente desconforto na região do púbis e realiza tratamento para estar 
em campo na segunda-feira

Felipe Jonatan segue como dúvida 
para duelo contra o Flamengo

O Santos segue a prepa-
ração para o duelo con-
tra o Flamengo, nesta 
segunda-feira, pela 37ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. As equipes 
se enfrentam às 20h, 
no Maracanã. O técnico 
Fábio Carille realizou, 
neste sábado, o pe-
núltimo treino antes 
do confronto contra os 
cariocas. O comandante 
santista ainda espe-
ra contar com Felipe 
Jonatan.

O lateral, que tem atu-
ado no meio-campo, 
sentiu um desconfor-
to na região do púbis 
durante o empate por 
1 a 1 com o Internacio-
nal, na última semana. 
Desde então, ele realiza 
tratamento para entrar 

em campo na segunda-
-feira. O jogador segue 
como dúvida.

Caso Felipe Jonatan 
não fique disponível 
para a partida, o técni-
co do Peixe deve optar 
pela entrada de Marcos 
Guilherme na função. 
Gabriel Pirani e Vinícius 
Balieiro também são 
opções para o setor.

Quem deve voltar a ser 
relacionado pelo trei-
nador é Léo Baptistão. 
O atacante, que sofreu 
uma lesão na pantur-
rilha na derrota por 3 a 
1 para o Atlético-MG, 
no dia 13 de outubro, 
já treina normalmente 
com o grupo.

O camisa 9 vinha sendo 
titular com Fábio Caril-
le, mas deve ficar como 
opção no banco de 

reservas. A tendência é 
que Marcos Leonardo, 
que marcou três gols 
nos últimos dos jogos, 
seja mantido na equipe.

Em entrevista na últi-
ma sexta-feira, Carille 
adiantou que Diego 
Tardelli ainda não terá 
condições de entrar em 
campo. O atacante se 
recupera de um edema 
na coxa e será desfalque 
contra o Flamengo. Em 
compensação, o Alvi-
negro terá o retorno de 
Marinho.

O Santos deve entrar 
em campo na segunda-
-feira com: João Paulo, 
Kaiky, Luiz Felipe e 
Danilo Boza; Madson, 
Camacho, Vinicius 
Zanocelo, Marcos Gui-
lherme (Felipe Jonatan) 
e Lucas Braga; Marinho 
e Marcos Leonardo.

Infoesporte
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Visto como uma das princi-
pais promessas da base do 
Santos, o zagueiro Kaiky en-
cerra a primeira temporada 
como profissional em alta.

Titular com Ariel Holan 
no início do ano, o joga-
dor perdeu espaço com 
Fernando Diniz. Após a 
saída de Luan Peres para o 
Olympique de Marselha, 
o atleta chegou a recon-
quistar a posição. Porém, 
uma lesão no reto femoral 
o afastou dos gramados por 
mais de dois meses.

O problema físico fez com 
que o defensor perdesse 
16 partidas na temporada. 
Contudo, após se recupe-

rar, ele voltou a ter chance 
no time titular depois que 
Emiliano Velázquez sofreu 
uma lesão no músculo pos-
terior da coxa esquerda. A 
estreia sob o comando de 
Fábio Carille só ocorreu na 
vitória contra o Bragantino, 
em 10 de novembro.

Desde então, são cinco jo-
gos como titular, e a defesa 
santista só foi vazada duas 
vezes: na derrota para o 
Corinthians e no empate 
com o Inter, ambas par-
tidas fora de casa. O de-
sempenho tem agradado 
o técnico do Peixe, que 
elogiou as características 
do defensor.

– É difícil achar zagueiros 
com essas qualidades. Com 
uma leitura de marcação, 

uma saída (de bola) qua-
lificada, com velocidade, 
com imposição física e com 
bom cabeceio. Na minha 
visão, ele joga em linha 
de três ou de quatro (de-
fensores) tranquilamente 
– avaliou o comandante 
santista.

Nesta temporada, Kaiky 
disputou 36 partidas pelo 
Santos. O zagueiro anotou 
um gol, contra o Deportivo 
Lara, pela Copa Libertado-
res da América. À época, 
se tornou o atleta mais 
jovem do clube a balançar 
as redes na competição, e 
o segundo mais jovem na 
história do torneio. Porém, 
um mês depois, foi supera-
do por Ângelo, que marcou 
na vitória da equipe contra 
o San Lorenzo.

Infoesporte

Zagueiro ficou fora do time por mais de dois meses

Kaiky supera lesão, reconquista vaga 
no Santos e ganha elogios de Carille
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Receitas
Chef Luiz Borba

INGREDIENTES PICANHA SUÍNA 
650g de picanha suína 
1 dose de velho Barreiro
Alho e sal
Azeite
1/3 de pimenta dedo de moça 
fresca
Pitada pimenta calabresa seca
1 folha de louro
1 colher de café de alecrim seco
1 colher de café de orégano seco
1/2 limão Tahiti 

Modo de Preparo
Espalhe bem o alho e sal sobre a 
peça de picanha suína. Em segui-
da, adicione a cachaça, o azeite, 
as pimentas e as ervas, levando à 
geladeira por 24 horas.

Depois desse período, com o forno 
a 180º C, permaneça com a peça 
até que esteja totalmente dourada.

Vá adicionando caldo, ou água na 
assadeira para não secar a carne. 
Pode, também, ser espetado e as-
sado no braseiro da churrasqueira.

INGREDIENTES ASPARGOS 
ENVOLTOS NO JAMON SERRANO

8 aspargos
Azeite
Sal 
Pimenta do reino

Corte a parte brancas dos caules 
dos aspargos.

Em uma assadeira, derrame fios de 
azeite e polvilhe com sal e pimen-
ta do reino.

Pegue as fatias de jamon serrano e 
embrulhe os aspargos, levando-os 
ao forno pré-aquecido a 200º C, 
por 25 minutos.

Pode, também, ser feito no bra-
seiro da churrasqueira em uma 
grelha.

Vire a cada dois minutos, por um 
período de quatro minutos.
 

INGREDIENTES BATATAS 
RECHEADAS

4 batatas grandes
120 g de bacon em cubos 
4 colheres de catupiry 
Azeite
4 colheres de sopa manteiga 
4 colheres de café de orégano 
fresco
4 colheres de café alecrim fresco
4 colheres de salsa fresca 
Pimenta do reino
Sal
 

Modo de Preparo 

Leve as batatas lavadas e com cas-
ca, embrulhadas no papel alumí-
nio, ao braseiro da churrasqueira, 
ou ao forno alto, por aproximada-
mente 45 minutos.

Pique as ervas frescas, sem o 
caule, e misture à manteiga em 
temperatura ambiente. Emulsione 
bem, disponha em uma forminha 
de gelo, e leve ao freezer.

Com cuidado, pois as batatas es-
tarão quentes, faça um corte em v 
de ponta a ponta, retirando uma 
parte do interior .

Passe, com os dedos, no interior da 
batata, o sal, a pimenta do reino e 
o azeite.

Acomode a manteiga de ervas ge-
lada no interior.

Doure o bacon em cubos, descar-
tando o excesso de óleo ecom a 
panela untada da gordura animal, 
com o fogo desligado, adicione 
o catupiry e mexa rapidamente.
Disponha sobre a batata e polvilhe 
com o bacon.

 

Modo de Servir

Em um prato, disponha as bata-
tas, os aspargos e a picanha suína 
cortada bem fininha.

Picanha Suína na Cachaça com 
Batatas Recheadas e Aspargos 

Frescos Envoltos no Jamon Serrano
Serve: 4 pessoas
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BANCO 18

ABEC
BATUCADA

PAGOCRENTE

NOMEEROS
CUUANAT

FORCAAAA
DOEASSAM
OROLOCE

EVITAPERON
ALOEDHT
TUPSIRICO

CISMATRVI

AÕSUJOAT
NECTARINA

FOSSANASAL

Festa com 
instru-

mentos de
percussão

Instituição
financeira
ligada à
Santa Sé

Prenúncio
de acon-
tecimento
nefasto

Tipos de
estádios
novos no

Brasil

(?)
Quebrada,
praia do
Ceará

Carimbo
que indica
quitação
de fatura

Declara-
ção ante-
cipada de
vontade

Estados
Unidos da
América
(sigla)

Inscrição
ausente
na carta
anônima
Pena a

qual Tira-
dentes foi 
condenado

Que não é
passível

de dúvida

Cordilheira
que marca
a paisa-

gem suíça

Audrey
Tautou,

atriz
francesa

Tostam 
ao forno

Palavra
que inicia
o diálogo
telefônico

Comparti-
mento de
arquivos

no PC
Segunda

pessoa do
discurso
(Gram.)

Banda
baiana de

"Lepo
Lepo"

Pensa-
mento fixo

em um
assunto 

(?) Pablo
Montoya, 
ex-piloto 

de F1
Fruto

similar ao
pêssego e
à ameixa

Diz-se do
trabalho

mal-
acabado

Agência
Nacional
de Águas

(sigla)

Cavidade
inicial do
sistema 

respiratório

Ex-primei-
ra dama
argentina

Você
(pop.)

Casa pu-
blicadora

Podre;
estragada
(p. ext.)

Enxerguei

A cor da
carne do
salmão

Gracejar

Convicto
Amado de

Psiquê
(Mit.)

Cosmético para
colorir os lábios
Carlos Chagas,

sanitarista mineiro

Relação
Confun-
dem os
sentidos

Material
de pesca

Antigo
navio

"(?)
sangue",
pedido de 
hemocen-

tros

3/nau. 4/eros — juan. 7/psirico. 9/nectarina. 10/evita perón. 15/testamento vital.

ARIES - 21/03 a 20/04
O céu envia bons estímulos para quem planeja viajar. Também indica um bom dia para fazer con-
tato com amigos, inclusive aqueles que moram longe e você não vê há tempos. Vai ser bom trocar 
ideias com pessoas queridas e com as quais você tem bastante afinidade. A Lua no topo do seu 
Horóscopo também realça sua vaidade e seu desejo de brilhar. Aproveite para cuidar do visual e se 
sentir ainda mais poderosa. Solta na pista, você transborda confiança e está muito convicta do que 
quer para a sua vida; por isso, só dará chance a alguém se sentir que vai valer muito a pena — e tá 
certa! Com o momozim, podem realizar algo muito desejado juntos.

TOURO - 21/04 a 20/05
O domingo começa muito favorável para uma mudança no visual. Também é um bom astral para 
repensar alguns planos e até os rumos da sua carreira. Para aconselhamento sobre seus próximos 
passos, faça seu Mapa Astral Profissional e receba as orientações para turbinar sua profissão! A 
Lua desperta em você um forte espírito aventureiro, e sair da rotina e fazer um programa dife-
rente pode ser bem estimulante. Que tal buscar um programa cultural ou ir a um lugar que abriu 
recentemente e você ainda não conhece? Respirar novos ares será muito prazeroso. Seu charme 
pode atrair uma pessoa influente, alguém que ocupa um cargo importante ou em algum tipo de 
autoridade. No romance, você está abençoada com a sintonia total com seu bem: de corpo, mente 
e alma.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Júpiter na Casa 9 aumenta seu desejo de experimentar e buscar coisas diferentes. É um bom dia 
para viajar ou, pelo menos, inventar atividades empolgantes para animar o domingão. O astral 
também estimula os estudos, inclusive em grupo, pela manhã. Outra tendência forte para hoje é 
a de promover mudanças ao seu redor. A Lua facilita o desapego, então, que tal dar uma geral nas 
suas coisas e separar tudo que não usa mais para doação? Sua seducência está no talo e deve 
esquentar o clima na paixão, e vai ser fácil atrair, seduzir e envolver quem deseja. E sabe qual é o 
resultado? Transas intensas, bebê!

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Quem acorda cedo pode aproveitar o início da manhã para organizar as suas coisas e tirar dos ar-
mários tudo que não tem mais serventia. Exercite o desapego e doe para quem precisa. Ainda pela 
manhã, a Lua vai chegar à sua Casa dos Relacionamentos e, com isso, curtir o domingo ao lado de 
pessoas queridas é tudo que você vai querer. Que tal aproveitar para fortalecer os laços com os 
parentes e amigos mais chegados? A Lua nesta posição também aumenta o desejo de viver um 
amor duradouro. Pode iniciar um namoro ou fortalecer o vínculo com seu amorzinho, o que garante 
muito companheirismo e sensualidade na relação.

LEÃO - 22/07 a 22/08
A Lua na Casa 6 incentiva você a cuidar melhor da saúde, da alimentação e do seu bem-estar. 
Pode se entusiasmar com a ideia de iniciar uma dieta. Você também vai acordar bem animada para 
arrumar suas coisas e deixar tudo organizado para a próxima semana. Outra boa pedida para o 
domingo é buscar a companhia das pessoas que mais ama, principalmente aquelas que têm o dom 
de levantar o seu astral. Júpiter na Casa dos Relacionamentos aumenta o seu desejo de encontrar 
alguém e viver um grande amor — e o Tarot do Amor pode te dar dicas de diamante na busca pelo 
love ideal. A fase é boa para assumir um compromisso. Se já tem a sua metade da laranja, podem 
decidir sobre o futuro de vocês, juntos.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Ainda que você tenha acordado com vontade de arrumar a casa e deixar tudo organizado, a 
ordem do dia é curtir as coisas boas da vida e se divertir — nada mais! Afinal, a Lua no seu paraíso 
astral garante alegria, entusiasmo e muita descontração, o que te ajuda a deixar de lado qualquer 
preocupação, relaxar e aproveitar o dia de folga. Quem tem filhos ou irmãos mais novos terá muita 
criatividade para inventar brincadeiras e passeios diferentes. Mas é no amor que sua estrela brilha 
com força. Cheia de charme e simpatia, você terá ótimas surpresas na conquista ou no romance. 
Revele seu lado mais carinhoso.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Lua e Júpiter em harmonia realçam toda simpatia e todo charme do seu signo. Sua alegria será 
contagiante e todos vão querer a sua companhia. Porém, ainda pela manhã, a Lua chega à Casa 
4 do seu Horóscopo e tudo indica que é ao lado da família que você vai querer passar o domingo. 
Ainda não é seguro promover grandes aglomerações, mas que tal convidar os parentes mais 
chegados para um almoço especial? Bons papos com gente jovem e descolada farão muito bem ao 
seu astral e podem estimular as paqueras também. Na união, capriche na sedução, no carinho e no 
romantismo, que você receberá uma sintonia deliciosa com o love da sua life.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Ótimo astral para fazer contato com pessoas queridas, estreitar os laços com amigos, parentes e 
conhecidos em geral. Vai ser bom trocar ideias e colocar o papo em dia com quem ocupa um lugar 
especial no seu coração. Quem precisa de grana também pode aproveitar o domingo para fazer 
algo em casa para vender: um artesanato, uma comida gostosa — pense em coisas que você faz 
bem e que possam ser lucrativas. Tá no vale dos solteiros? Então, é capaz de rever um ex-amor e 
balançar outra vez, com risco até de sentir ciúme — vale a pena? Faça uma consulta com o Tarot 
do Amor e descubra! Se resolver que não, puxe papo nas paqueras. Com seu xuxuzinho, converse 
bastante: edifique a vida dos dois com diálogo.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
A Lua na Casa 2 ajuda você a identificar as coisas que realmente importam para a sua vida e a sua 
felicidade. Será mais fácil reconhecer o valor de suas conquistas e, também, das pessoas que con-
tribuem para a sua realização pessoal. O astral também favorece as finanças e você pode aprovei-
tar para organizar melhor suas despesas. No amor, seu coração vai querer segurança. Quem está 
livre buscará alguém para chamar de seu e viver uma relação mais séria e estável. Se encontrou 
seu par, mostre o quanto se importa e o quanto valoriza a relação. Mas sem cobranças, valeu?

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Preocupações com grana podem diminuir, já que é possível que você receba uma grana com a qual 
não contava mais ou que tenha uma boa ideia para aumentar seus ganhos e sair do sufoco. A pre-
sença da Lua em seu signo realça as suas características mais fortes. Uma delas é a perseverança, 
pois você sabe a sua capacidade e que, com dedicação, pode tudo que quiser. Você também vai se 
sentir mais confiante e poderosa para investir em contatinhos, mas só dará chance se sentir que 
é para valer. Com o love, esclareça dúvidas para afastar a insegurança e o ciúme. Cuide de quem 
ama, mas sem cobranças!

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Se você combinou algum programa com amigos, pode apostar que terá momentos bem praze-
rosos com a turma. Agora, se você não tem nenhum compromisso, a Lua na Casa 12 te convida a 
dormir até mais tarde e relaxar bem quietinha no seu canto. Aproveite o dia para pensar na vida, 
ouvir uma boa música, ler um livro ou apenas sonhar acordada com as coisas que deseja. Júpiter 
em Aquário renova sua fé no futuro, então, sonhe alto. Solta na pista? Então, pode se envolver 
num romance secreto ou até proibido — será que vale a pena correr o risco? Consulte o Tarot 
do Amor para saber! Com o mozão, abra o seu coração sem medo e troque confidências com a 
pessoa amada.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Você pode se pegar pensando na carreira e fazendo planos para o futuro. É que a Lua sai da Casa 
10 e entra na Casa 11, o que deve incentivar você a traçar novos objetivos para a sua vida. Procure 
anotar as boas ideias que tiver para não esquecer, pois é uma fase de muita criatividade e você 
pode ter sacadas incríveis, inclusive para resolver alguns problemas e preocupações. Para receber 
conselhos em como colocá-las em prática, consulte o Tarot do Trabalho e receba dicas e infor-
mações de ouro! No campo amoroso, você pode se envolver com uma pessoa influente e querer 
manter o romance escondido por um tempo, mas ainda conta com uma popularidade incrível na 
paquera. Com o mozão, companheirismo será cem por cento.
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