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Política

Mundo

Petistas reagem 
à possibilidade 
de Alckmin ser 
vice de Lula na 
chapa para 2022

Após tornados devastadores 
nos EUA, Biden diz que 
fenômenos meteorológicos 
são ‘mais intensos’ devido às 
mudanças climáticas

São Paulo inicia 
busca por reforços 
para suprir lacunas 
apresentadas por Ceni

Corinthians faz 
consulta por Cavani, 
do Manchester United

Santos não vai 
renovar contrato 
com Diego Tardelli

Fluminense renova 
investida em Willian 
Bigode, que tem futuro 
indefinido no Palmeiras     

Auxílio Brasil terá ticket médio 
de R$ 408,84 em dezembro

Economia

P3
Mudança foi anunciada neste sábado (11), em Santos, no litoral de São Paulo, durante coletiva de 
imprensa. Governador afirmou que medida será publicada no Diário Oficial na próxima semana

Doria anuncia que IPVA poderá ser 
parcelado em até 5 vezes em janeiro

Minhocão de São 
Paulo faz 50 anos 

e ganha galeria 
de arte urbana

Trabalhos foram feitos Trabalhos foram feitos 
nas paredes laterais nas paredes laterais 

dos prédiosdos prédios  P5P5

Nesta sexta-feira (10), o crédito do Auxílio Brasil foi feito para 
os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de 
final de 1. Esta foi a primeira parcela do benefício com valor 
de R$ 400. Cerca de 13 milhões de famílias serão beneficiadas 
pelo aumento do benefício, que terá um valor médio de 
R$ 408,84 em dezembro, informa o site Poder360.                P5

Embora venha sendo ven-
tilada nas últimas sema-
nas, a possibilidade de que 
o ex-governador de São 
Paulo Geraldo Alckmin seja 
vice do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva em 
2022 está longe de ser uma 
unanimidade no PT.         P2

Horas depois de vários tor-
nados terem devastado cinco 
estados dos Estados Unidos, 
o presidente dos americano, 
Joe Biden, disse que o aque-
cimento global torna os fenô-
menos meteorológicos cada 
vez “mais intensos”.          P10

O São Paulo começa a bus-
ca por jogadores pontuais 
no mercado para reforçar 
o elenco que, segundo o 
técnico Rogério Ceni, tem 
algumas carências em de-
terminados setores.         P12

Em busca de um camisa 9 para 
reforçar o elenco em 2022, o 
Corinthians consultou a situa-
ção de Cavani, atualmente no 
Manchester United.             P12

O Fluminense está novamen-
te de olho em Willian Bigode, 
do Palmeiras. Ou melhor, 
nunca deixou de estar.       P13

O atacante Diego Tardelli não 
vai permanecer no Santos. 
O vínculo do jogador com o 
clube encerra em dezembro e 
não será renovado.       P13

Informação foi Informação foi 
confirmada agora à confirmada agora à 

tarde pela Secretaria tarde pela Secretaria 
Estadual de Saúde Estadual de Saúde P11P11

Paciente que não viajou Paciente que não viajou 
é confirmado como 4º é confirmado como 4º 

caso da Ômicron em SPcaso da Ômicron em SP
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POLÍTICA

“Bem lá na frente deixaremos 
um Brasil melhor”, diz Bolsonaro

Petistas reagem à possibilidade de Alckmin 
ser vice de Lula na chapa para 2022

Da Redação

Embora venha sendo ven-
tilada nas últimas semanas, 
a possibilidade de que o 
ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin seja vice 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva em 2022 está 
longe de ser uma unanimi-
dade no PT. Próximos a Lula, 
o deputado federal Rui Falcão 
(SP) e o ex-ministro Luiz 
Marinho, presidente do par-
tido em São Paulo, criticam 
a ideia.

Lula e Alckmin se encontra-
ram na semana passada, na 
casa do ex-deputado Gabriel 
Chalita. Os dois vêm trocan-
do elogios públicos, apesar de 
a discussão sobre a compo-
sição da chapa ainda não ter 
sido discutida diretamente. O 
ex-governador deve deixar o 
PSDB nos próximos dias, mas 
ainda não informou em que 
partido se filiará nem se pre-
tende concorrer ao governo 
do estado mais uma vez.

Falcão e Marinho citam 
pontos que consideram 
negativos dos governos de 
Alckmin em São Paulo como 
argumento para se coloca-
rem contra a aliança. Nos 12 
anos em que comandou o 
estado (2001-2006 e 2011-
2018), Alckmin enfrentou 
oposição dura do PT.

— O Alckmin viria por qual 
partido? Para fazer o quê? 
Com qual programa? E a 
simbologia? O Pinheirinho 
(área da cidade de São José 
dos Campos desocupada em 
janeiro de 2012 durante ação 
da PM marcada por denún-
cias de violência), as brigas 
com professores, as quatro 
gestões de privatizações e de 
arrocho? Essa é a herança dos 
tucanos aqui em São Paulo. O 
fato de ele sair do PSDB não 
apaga essa história — afirma 
Falcão, ex-presidente do PT 
e integrante da Executiva da 
sigla.

Na visão do deputado, a 

Presidente participou de formatura no Rio de Janeiro

Dirigente do partido e ex-ministro de Lula argumentam que o PT sempre fez oposição às gestões do 
ex-governador de São Paulo e afirmam que sua chegada à chapa presidencial pode ‘esfriar’ a militância

Da Redação

presidente Jair 
Bolsonaro dis-
cursou neste 
sábado (11) na 
Escola Naval do 

Rio de Janeiro e prome-
teu entregar um Brasil 
melhor que o de 2019 
para seu sucessor, mas 
enfatizou que a troca 
só ocorrerá “bem lá na 
frente”. 
“Tenho certeza cada vez 
mais que lá na frente, 
bem lá na frente, dei-
xaremos um Brasil para 
quem nos suceder bem 
melhor que aquele que 
recebemos no início 
de 2019”, afirmou no 
evento que formou 197 

aspirantes. 

Ele também elogiou o 
trabalho das Forças Ar-
madas.

“Este é o trabalho das 
nossas Forças Armadas. 
Inclusive fora do Brasil 
onde centenas de colegas 
da Marinha e por volta 
de 500 do nosso Exército 
e aeronáutica, perderam 
suas vidas combatendo o 
nazifascismo. Nós somos 
a esperança da garantia 
da nossa liberdade.” 

Durante o evento, Bol-
sonaro foi surpreendido 
por gritos, mas que eram 
incompreensíveis. Após 
o fim do barulho o dis-
curso foi retomado.
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aliança ainda poderia “es-
friar” a militância:

— Em uma campanha que 
precisa de aguerrimento, 
você vai botar um anestesis-
ta? O cara é um gelo.
Tratamento respeitoso

Apesar das críticas, há no PT 
quem esteja mais aberto para 
a composição com Alckmin. 
Eles lembram que, no cargo 
de governador, ele manteve 
boa relação com Lula e Dilma 
Rousseff, enquanto eram 
presidentes, e Fernando Had-

dad, durante sua passagem 
pela prefeitura paulistana. 
As discussões mais ríspidas, 
argumentam, ocorreram 
nas campanhas eleitorais. O 
próprio Lula já disse que ele e 
o ex-tucano não têm diferen-
ças “irreconciliáveis”.
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Da Redação

governador João 
Doria (PSDB) 
anunciou que o 
Imposto sobre 
a Propriedade 

de Veículos Automotores 
(IPVA) poderá ser parcelado 
em até cinco vezes a partir 
de janeiro do ano que vem. 
A declaração ocorreu du-
rante coletiva de imprensa 
realizada neste sábado (11), 
em Santos, no litoral de São 
Paulo.
“De três vai para cinco ve-
zes, em respeito às pessoas 
que têm o seu automóvel 
usado, ou mesmo o novo, 
[para que] tenham uma 
condição melhor de pa-
gamento para sua taxa de 
IPVA. Eram três vezes, e a 
partir de janeiro será em 
cinco vezes”, afirmou.
Segundo Doria, a mudan-

ça deverá ser publicada no 
Diário Oficial na próxima 
semana. “Foi uma decisão 
de ontem, sexta-feira. É 
uma informação que atende 
a uma parcela considerável 
da população, porque todos 
que têm automóvel já são 
automóveis usados, têm 
um automóvel de um valor 
mais expressivo, é razoável 
que tenhamos compreen-
são de que eles vão preci-
sar de um pouco mais de 
tempo, para poder ter no 
parcelamento uma forma 
adequada de cumprirem o 
seu dever de pagar o IPVA”, 
completou.
Ainda de acordo com o go-
vernador, a medida também 
se aplicará ao licenciamento 
de novos veículos, a partir 
do dia 2 de janeiro de 2022.
Aumento do IPVA
O IPVA ficará, em média, 
25% a 30% mais caro em 
2022 em São Paulo. O im-

Mudança foi anunciada neste sábado (11), em Santos, no litoral de São Paulo, durante coletiva de 
imprensa. Governador afirmou que medida será publicada no Diário Oficial na próxima semana

Doria anuncia que IPVA poderá ser 
parcelado em até 5 vezes a partir 
de janeiro de 2022 em São Paulo

O

Decisão contraria portaria editada na última semana, que abria a possibilidade de 
quarentena para quem não apresentasse comprovante

STF determina obrigatoriedade do 
passaporte da vacina para viajantes

Da Redação

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), determi-
nou neste sábado a obrigato-
riedade da apresentação do 
comprovante de vacinação 
para todos os viajantes que 
vierem ao Brasil vindos do 
exterior.

A decisão é fruto de uma 
ação movida pela Rede 
Sustentabilidade. Até então, 
a portaria editada pelo 
governo Bolsonaro - que só 
entra em vigor no próximo 
dia 18 de dezembro - abria a 
possibilidade para que não 
vacinados cumprissem cinco 
dias de quarentena. As in-
formações são da coluna de 

Mônica Bergamo, na Folha.

Para o ministro, o tema é 
de extrema urgência em 
razão do período de alta nas 
viagens durante as festas de 
fim de ano e o verão, e pelo 
risco de, segundo a coluna, 
o país se tornar um destino 
antivacina.

Estão isentados da apre-
sentação do comprovante 
apenas aqueles dispensados 
por razões médicas, ou que 
venham de países que com-
provadamente não tenham 
doses disponíveis ou por 
razão humanitária excep-
cional.
A decisão deve ser enviada 
para referendo em sessão 
extraordinária em Plenário 
Virtual da Corte.
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posto é baseado no valor do 
veículo, e tanto os automó-
veis novos como os usados 
acumularam expressiva 
valorização em 2021, con-
forme o estado.

Cada estado tem uma 
alíquota diferente de IPVA 
(que não foi reajustada), 
mas todos levam em conta 
o valor venal de veículos 
usados — calculado por 

meio da tabela Fipe — ou o 
da nota fiscal de compra, 
no caso dos veículos 0km. 
A alíquota de São Paulo é de 
4% para carros movidos a 
gasolina ou flex.



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - DOMINGO/12 DE DEZEMBRO DE 20214

POLÍCIA

Caso ocorreu em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Polícia tenta localizá-lo para 
prestar esclarecimentos, mas ele não aparece em seu local de trabalho há três dias

Da Redação

O ciclista que passou a mão 
no corpo de uma mulher 
de 37 anos enquanto ambos 
pedalavam foi identificado 
pela Polícia Civil, que tenta 
localizá-lo em Praia Grande, 
no litoral de São Paulo. Se-
gundo informado pelas au-
toridades neste sábado (11), 
a delegada responsável pelo 
caso pediu a prisão tempo-
rária dele, mas o pedido foi 
negado pela Justiça.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, após o registro do crime, 
que ocorreu no último dia 3, 
na Rua Santa Rita de Cás-
sia, no bairro Vila Caiçara, 
a equipe de investigação 
da Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) da cidade 
passou a procurar por pistas 
que ajudassem a identificar 
o suspeito.

O vídeo que mostra o mo-
mento em que ele passa 
a mão nas nádegas dela e 
depois foge chegou até as 
autoridades, e foi usado para 

apurar o caso (veja vídeo no 
início da reportagem).
Com as pistas, foi possível 
chegar até a identidade do 
suspeito, que ainda não foi 
localizado pelos policiais 
para prestar esclarecimen-
tos. De acordo com a polícia, 
ele não aparece em seu local 
de trabalho há pelo menos 
três dias. Com os dados 
dele, foi solicitada a prisão 
temporária, mas a Justiça 
indeferiu o pedido, com a 
justificativa de que não esta-
vam presentes os requisitos 
da prisão temporária, e que 
o crime não era hediondo.

MUDANÇA DE APARÊNCIA 
E ROTINA
Após o ocorrido, a vítima, 
que preferiu não se identi-
ficar, disse que não conse-
gue mais sair de casa sozi-
nha, e que chegou a mudar 
a aparência para não ser 
reconhecida pelo agressor. 
“Fui trabalhar no dia se-
guinte, acompanhada, mas 
estou muito assustada com 
tudo”, desabafou a aten-
dente de supermercado. 
Segundo ela, no momento 

Centenas de porções de entorpecentes foram localizadas na ação, que 
aconteceu nesta sexta-feira (10)

Polícia Civil prende dupla suspeita 
de tráfico de drogas em Santos, SP

Polícia identifica suspeito de abusar de mulher que 
andava de bicicleta; Justiça nega pedido de prisão

Da Redação

oliciais da Delega-
cia de Investigações 
sobre Entorpe-
centes (Dise) de 
Itanhaém, no litoral 

de São Paulo, prenderam em 
flagrante nesta sexta-feira 
(10) uma dupla suspeita de 
tráfico de drogas em Santos, 
também no litoral paulista. 
A ação aconteceu por força 
de um mandado de busca e 
apreensão.

Segundo o Departamento de 
Polícia Judiciária do Interior 
6 (Deinter 6), os suspeitos, 
ambos de 23 anos, distri-
buíam drogas sintéticas por 
delivery. Um guardava os 
entorpecentes, e outro rea-
lizava as entregas, que eram 

solicitadas por aplicativo, na 
maioria dos casos.

Conforme a Polícia Civil, na 
operação, os agentes fo-
ram às residências dos dois 
jovens ao mesmo tempo. 
Na casa de um deles, foram 
encontradas 405 pílulas de 
ecstasy e três pedaços de 
haxixe. Na residência do 
outro, foram localizados um 
dichavador, embalagens para 
as drogas e R$ 2 mil. Os itens 
foram apreendidos e enca-
minhados à perícia.

De acordo com a polícia, a 
dupla também comercia-
lizava drogas em festas em 
Santos. Os suspeitos foram 
presos em flagrante e enca-
minhados à cadeia. A Polícia 
Civil segue investigando o 
caso.
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do crime, ela ficou em es-
tado de choque e não teve 
reação.

A mulher ainda diz que, 
desde a importunação 
sexual, ficou traumatizada, 
e pediu ajuda a colegas no 

trabalho para ter compa-
nhia no trajeto entre a casa 
e o serviço. “Trabalhar eu 
fui [no sábado], mas com 
muito medo”, conta. “Des-
de então, eu não consigo 
sair de casa. Fui trabalhar, 
mas fui em companhia de 

outras pessoas”.
A atendente disse, também, 
que não tem conseguido 
dormir direito, e que tem 
tomado sustos com aproxi-
mações repentinas. “Es-
tou muito traumatizada”, 
finaliza.
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Militares do Corpo de Bombeiros atuam nos resgate de vítimas

Força-tarefa atua nas cidades 
baianas afetadas pelas chuvas

Agência Brasil

governo da Bahia 
segue com a mobi-
lização para salvar 
vidas, levar socorro 
às comunidades e 

liberar acesso nas rodovias 
atingidas pelos temporais. Já 
são 25 municípios em situação 
de emergência, de acordo com 
os decretos homologados e pu-
blicados no Diário Oficial. 

Cerca de 80 militares do Corpo 
de Bombeiros, além de 37 
alunos e instrutores de cursos 
de salvamento, atuam nos res-
gate de vítimas e no apoio às 
comunidades, no extremo sul 
e em outras regiões do estado. 
Comida, água, medicamentos 
e outros itens estão sendo le-
vados de forma prioritária para 
os moradores de 13 cidades.

Nas últimas horas, os milita-
res verificaram o estado da 
ponte, no município de Ita-
maraju, e também atenderam 
ocorrências de desabamento 
em Várzea Alegre e Novo 
Prado, município de Prado. 
Gestantes e pessoas com 
comorbidades, em especial 
aquelas que fazem tratamento 
de hemodiálise, são priorida-

de no atendimento.

Em Jucuruçu, com a ajuda da 
população, foram improvisa-
dos acessos para as viaturas 
distribuírem cestas básicas. 

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, os municípios 
afetados no extremo sul são: 
Eunápolis, Guaratinga, Itabela, 
Itamaraju, Itanhém, Jucuruçú, 
Medeiros Neto, Mucuri, Prado, 
Porto Seguro, Santa Cruz 
Cabrália, Teixeira de Freitas 
e Vereda. No sul são: Masco-
te, Itacaré, Itabuna, Ilhéus, 
Canavieiras, Camacan e Bel-
monte. Em outras regiões, tem 
também Apuarema, Conceição 
do Almeida, Caetanos, Encru-
zilhada, Ibicuí, Ipiaú, Itambé, 
Itaquara, Jequié e Macarani.

Reforço aéreo
O Grupamento Aéreo da Po-
lícia Militar da Bahia (Graer) 
segue também engajado na 
força-tarefa nas regiões sul e 
extremo sul do estado, re-
alizando ações para reduzir 
os impactos da enchente na 
população. Ao longo desta 
sexta-feira (10), os helicópte-
ros Guardião 02 e 05 fizeram 
sobrevoo nas áreas alagadas 
para monitorar o alcance das 
inundações.
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Trabalhos foram feitos nas paredes laterais dos prédios
Agência Brasil

O “Minhocão”  é uma via 
com 3,6 quilômetros (km) de 
extensão, feita de concreto e 
asfalto, encravada na região 
central da cidade de São Pau-
lo. Neste ano, a obra comple-
tou, sem festas, meio século 
de existência, mas com uma 
novidade: se tornou um 
corredor de arte urbana, que 
coloriu uma região decadente 
e cinza da capital paulista e 
está possibilitando ao paulis-
tano ver o elevado de concre-
to com outros olhos. 

A presença do Minhocão na 
vida da maior cidade do país 
nunca foi amistosa ao longo 
do tempo. A ideia de desa-
tivar o Elevado João Goulart 
para o tráfego é uma decisão 
já amplamente discutida, 
mas, ultimamente, em vez de 

derrubar o elevado, agora já 
se admite transformar toda a 
área num imenso boulevard, 
com jardins, e suas pistas 
passarem a ser ocupadas por 
pedestres, ciclistas, por feiras 
de artesanato e pequenos 
pontos de conveniência. Sai 
o carro e entra o paulistano 
para fazer do espaço uma 
grande área de lazer e de 
difusão cultural.

Recentemente, os edifícios 
que já existiam ao longo do 
trajeto, antes da construção, 
passaram a abrigar imensas 
obras de arte urbana. Os tra-
balhos foram feitos nas pare-
des laterais dos prédios. São 
trabalhos quase da mesma 
altura dos próprios edifícios.  

Agora, todo mundo que passa 
agora de carro por ali pode 
apreciar as 42 pinturas como 
se estivesse em um museu 

aberto.
“É como se o paulistano 
tivesse ganhado, durante 
a pandemia, uma galeria 
de arte ao ar livre”, dis-
se o professor de cursinho 
universitário Vinicius Costa, 
que sempre passou pelo Mi-
nhocão para ir ao emprego e 
retornar para casa. 

São trabalhos multicoloridos, 
assinados por artistas como 
Kobra, @nosartivistas, Tek e 
Sapatintas. “É a redescoberta 
de uma parte da cidade que 
tinha sido abandonada após 
o surgimento do Elevado”, 
afirmou Costa.

No começo deste mês, o 
prefeito de São Paulo, Ricar-
do Nunes, esteve em Nova 
York, nos Estados Unidos, e 
aproveitou para conhecer o 
parque High Line, que já foi 
uma espécie de Minhocão 

Minhocão de São Paulo faz 50 anos 
e ganha galeria de arte urbana
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para os moradores de lá.  O 
High Line era um via férrea 
muito antiga, que cortava 
a cidade norte-americana, 
passando entre edifícios e foi 
desativada em 1980. 

Mas em vez de derrubar a 
linha, a prefeitura norte-a-

mericana fez uma revitaliza-
ção de construções antigas. 
Com isso, promoveu uma 
restauração arquitetônica e 
artística do espaço e trans-
formou a área em um grande 
jardim, com a criação de um 
ponto de lazer e visitação de 
moradores e turistas.

Acesso nas rodovias
A circulação de veículos no 
km 10 da BA-284, próximo 
ao acesso do distrito de São 
Paulino, entre o entronca-
mento da BR-101, em Itama-
raju, e o distrito de Alho, já 
está totalmente liberada. O 
retorno do tráfego no local 
foi permitido após a execu-
ção das ações emergenciais 
pela Secretaria de Infraes-
trutura da Bahia (Seinfra), na 
tarde de sexta-feira (10). Os 
serviços para a restauração 
da pista, que rompeu com as 
fortes chuvas do extremo sul 
baiano, ainda permanecem 

sendo feitos na rodovia.

Em outro ponto da BA-284, 
as ações para dar condições 
de trafegabilidade à via de 
ligação entre Itamaraju e 
o distrito de Alho foram 
iniciadas pela equipe técnica 
da Seinfra na manhã deste 
sábado (11). Os serviços de 
manutenção no km 17, em 
que a pista também cedeu 
devido ao período chuvoso 
na região, começaram após 
a chegada dos equipamen-
tos, como escavadeiras. O 
trânsito no local continua 
interrompido e será reto-

mado após a conclusão dos 
trabalhos.

Na BR-489, os motoristas que 
utilizam o trecho entre Ita-
maraju e Prado devem ficar 
atentos. O tráfego nos km 
02, 13 e 13 da rodovia ainda 
está interditado por causa do 
rompimento da pista. Partin-
do de Prado, os equipamen-
tos para realizar a requalifi-
cação da via têm a previsão 
de serem deslocados até o 
final da tarde deste sábado. 
A obra começará do km 15 
e, na sequência, seguirá em 
direção aos km 13 e 02.
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Decreto assinado em novembro flexibilizou uso de benefícios
Da Redação

Assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro em 10 de 
novembro, o decreto nº. 
10.854/21 agregou e sim-
plificou algumas instru-
ções trabalhistas, entre 
elas o uso de vale-ali-
mentação e refeição.

Segundo o novo instru-
mento, estabelecimen-
tos que aceitam receber 
vale-alimentação não 
devem fazer distinção 
entre as bandeiras das 
operadoras dos cartões. 
A norma diz também 
que as empresas não 
podem firmar parcerias 
economicamente van-
tajosas, como descontos 
em taxas ou recebimento 
antecipado de valores, 
com as operadoras e 
bandeiras de cartões.

Uma novidade é a por-
tabilidade de créditos 
para empresas que 
usam o Programa de 
Alimentação do Traba-
lhador (PAT). Na prá-
tica, funcionários que 
acumularem valores 
não utilizados em seus 
cartões poderão, caso 
haja mudança na ban-
deira do cartão, transfe-
rir todo o dinheiro para a 
nova bandeira sem pagar 
taxas.

O prazo de adaptação 
para as novas regras é de 
18 meses. Para empresas 
que já possuem contra-
tos vigentes com ban-
deiras e operadoras de 
cartão, haverá a neces-
sidade de alteração dos 
termos contratuais, que 
devem passar a obedecer 
às novas exigências.

Entenda as mudanças para regras no 
vale-alimentação e no vale-refeição
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Nos últimos dois anos, sete empresas israelenses investiram no país

Apex-Brasil faz parceria com 
empresas do Japão e de Singapura

Da Redação

os últimos 
dois anos, sete 
empresas isra-
elenses, após 
prospecção da 

Agência Brasileira de 
Promoção de Exporta-
ções e Investimentos 
(Apex-Brasil), fizeram 
parcerias com compa-
nhias brasileiras e estão 
desenvolvendo ativida-
des no país. Conforme a 
agência, a iniciativa faz 
parte do programa Sca-
leUp in Brazil, projeto 
que seleciona startups 
de tecnologia de outros 
países e que passará a 
receber empresas do 
Japão e de Singapura. 

A Apex-Brasil faz parte 
do Ministério das Rela-
ções Exteriores (MRE) 
e apoia atualmente 15 
mil empresas em 80 
setores da economia 
brasileira. Dentre os 

novos parceiros estão 
o Japan External Trade 
Organization (Jetro), 
organização vinculada 
ao governo japonês e a 
Enterprise Singapore, a 
agência governamental 
que fomenta o desen-
volvimento empresarial 
de Singapura.

Segundo o colabora-
dor da Coordenação de 
Investimentos da Apex-
-Brasil, Sérgio Rossi, o 
programa quer ampliar 
cada vez mais a parti-
cipação de empresas 
estrangeiras. 

Global Innovation Index
“A meta para a terceira 
edição é receber 20 em-
presas participantes, di-
vididas entre Israel, que 
já era parceiro, Japão e 
Singapura. A metodolo-
gia que desenvolvemos 
para selecionar os paí-
ses parceiros conta com 
diversos fatores, sendo 
um dos principais que o 

N

Na prática, as mudan-
ças permitirão que 
funcionários utili-
zem os créditos tanto 
do vale-alimentação 
quanto do vale-refei-

ção em mais estabele-
cimentos.

As obrigações para os 
usuários também per-
manecem. Trabalha-

dores que recebem o 
benefício não poderão 
usá-lo para comprar 
bebidas alcoólicas nem 
converter o saldo por 
dinheiro em espécie.

país esteja elencado en-
tre as 20 principais eco-
nomias no Global Inno-
vation Index, ranking da 
Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual 
que mede o grau de tec-

nologia de cada país”, 
explica Rossi.  

O foco do programa 
são pequenas e médias 
empresas que inovem 
em diferentes setores e 

instalem suas operações 
no Brasil. Um comitê do 
projeto analisa a poten-
cialidade das empresas 
em oferecer soluções 
para o mercado nacio-
nal.
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Benefício será pago para 
14,6 milhões de famílias

ECONOMIA

Auxílio Brasil 
terá ticket médio 
de R$ 408,84 
em dezembro

Da Redação

Nesta sexta-feira (10), 
o crédito do Auxílio 
Brasil foi feito para os 
beneficiários com 
Número de Identifi-

cação Social (NIS) de final de 
1. Esta foi a primeira parcela 
do benefício com valor de R$ 
400. Cerca de 13 milhões de 
famílias serão beneficiadas 
pelo aumento do benefício, 
que terá um valor médio de 
R$ 408,84 em dezembro, 
informa o site Poder360. 

Outras 1,5 milhão de famílias 
atendidas pelo Auxílio Brasil 
já recebiam mais de R$ 400 
no programa e, por isso, não 
terão direito a um comple-
mento.

Em novembro o valor era de 

R$ 224,21, equivalente ao 
antecessor, o Bolsa Família, 
só que reajustado pela infla-
ção. O governo negou que 
pagará o retroativo do Au-
xílio Brasil referente a este 
mês.

O aumento só foi permi-
tido graças à promulgação 
da PEC dos Precatórios, que 
flexibilizou o teto de gastos 
e liberou R$ 106 bi para o 
governo. 

O número de beneficiários 
deve subir mensalmente até 
atingir a meta de 17 milhões 
prometida pelo governo ao 
anunciar o benefício, apesar 
de ter retirado da Medida 
Provisória a obrigatoriedade 
de zerar a fila, o Ministério 
da Cidadania promete  sele-
cionar recebedores mensal-
mente pelo CadÚnico.

Eu e meu amigo Ruy Leal 
vivemos grandes emoções 
no Maksoud Plaza
Na última terça-feira, dia 7, depois de 
42 anos de existência, o hotel Maksoud 
Plaza encerra suas atividades. Um íco-
ne paulistano que desaparece. Quan-
do ele foi inaugurado, eu nem sonhava 
que teria ali alguns dos momentos mais 
marcantes da minha vida. Era o primeiro 
cinco estrelas de São Paulo.
Há dois anos vivi nesse hotel um mo-
mento muito emocionante. Sou presi-
dente da ONG Via de Acesso desde a 
sua fundação, há 18 anos. Nós fazemos 
a capacitação e inserção de jovens no 
mercado de trabalho. O conselho des-
se instituto é formado por empresá-
rios, profissionais liberais e educadores 
que se dedicam voluntariamente a essa 
causa. Pelas nossas mãos, dezenas de 
milhares de jovens conseguiram encon-
trar a oportunidade para desenvolver 
suas atividades profissionais. 
A instituição nasceu graças a iniciati-
va do meu saudoso amigo Ruy Leal, o 
maior especialista em empregabilidade 
de jovens que conheci. A grande alegria 
do Ruy era poder realizar anualmente o 
maior fórum de carreira para jovens do 
país. Sempre no Maksoud. Chegávamos 
a ter cerca de 10 mil inscritos para assis-
tir às quatro palestras proferidas em um 
dia de evento. 
Os palestrantes eram renomados con-
sultores, presidentes e vice-presiden-
tes de grandes empresas. Só para dar 
ideia do nível dos convidados basta ci-
tar: Alexandre Silva, presidente da Em-
braer; Fernando Fernandes, presidente 
da UNILEVER; Jayme Garfinkel, presi-
dente da Porto Seguro; Rodrigo Galvão, 
presidente da ORACLE, Tiago Leifert, 
apresentador da Globo; Fernando Terni, 
presidente da Schincariol; entre deze-
nas de outros nomes importantes.
Foram 14 fóruns de carreira planejados 
pelo Ruy e realizados com estrondoso 
sucesso. Estive sempre ao lado dele, 
acima de tudo admirando sua extraor-
dinária capacidade empreendedora. Em 
2019 ele estava radiante. Havia conse-
guido reunir um time de palestrantes 
da mais alta qualidade para aquele ano: 
Deborah Wright, do conselho de admi-
nistração do Banco Santander; Fiamma 
Zarife, CEO da Twitter; Luiza Helena Tra-
jano, presidente do conselho adminis-
trativo do Magazine Luiza; e o consultor 
e palestrante Clóvis Tavares. Só astros 
de primeira grandeza.
Infelizmente, dias antes do evento Ruy 
Leal faleceu. Uma perda irreparável para 
nós, amigos e familiares, e para os jo-
vens, que ficariam sem uma das pes-
soas mais dedicadas à causa deles. 
Ninguém tinha cabeça para pensar em 
como agir. Eu sugeri que em home-
nagem a ele o fórum fosse realizado. 
Convidei meu amigo Max Gehringer e 
a minha filha Rachel para apresentar o 
evento comigo.  Max sempre colaborou 
com as causas do Via de Acesso, e ha-
víamos ministrado palestra juntos em 
um dos fóruns anteriores. A Rachel está 
ao meu lado em todos os momentos, 
especialmente naqueles em que mais 
preciso de ajuda.

O auditório do Maksoud estava abar-
rotado de jovens. Fui para o microfone 
fazer o que o Ruy sempre fazia com 
competência e maestria, a abertura do 
evento e a apresentação do programa 
de palestras. Tentei me manter firme, 
mas foi impossível segurar as lágrimas. 
Aquele foi um dos momentos mais tris-
tes da minha vida. O Max e a Rachel me 
ajudaram a tocar o fórum desde o início 
até o final. 
Foi um grande sucesso. Todos os pa-
lestrantes deixaram mensagens impor-
tantes para a vida profissional daquela 
garotada que os ouviam com total inte-
resse. No final de cada palestra corriam 
até o microfone para fazer perguntas e 
tentar saber mais de cada um daqueles 
profissionais.
O Clóvis Tavares, muito criativo e en-
genhoso, sendo um dos melhores pa-
lestrantes do país, encantou a todos 
com suas mensagens intercaladas por 
incríveis mágicas. No final, reuniu toda 
a plateia para uma foto, que foi projeta-
da no telão. E bem no centro da foto ele 
conseguiu incluir o Ruy Leal. Naquele 
momento, eu olhei para o lado e vi que 
todos nós que amávamos o Ruy está-
vamos chorando.
Depois desse dia, todas as vezes em 
que passei perto do hotel, imediata-
mente me veio à mente os momentos 
em que estive ali com o Ruy Leal pro-
movendo aqueles eventos que tan-
to ensinaram aos jovens. Junto com a 
saudade eu tinha a impressão de que a 
qualquer momento encontraria o meu 
amigo entrando por aquelas portas. 
Agora, quando o Maksoud encerra suas 
atividades, comentei com o Valdir Sca-
labrin, que substituiu o nosso grande 
comandante na superintendência geral 
da ONG: sinto que uma parte importante 
da nossa história, minha, do Ruy, do Via 
de Acesso e de todos que fazem parte 
dessa família também se vai. Afinal, du-
rante tantos anos esse hotel abrigou os 
momentos de maior realização de uma 
das pessoas mais queridas que pude 
conhecer. Siga pelo Instagram @polito

Último evento planejado por Ruy Leal 
para o Via de Acesso no Maksoud

Reinaldo Polito é Mestre em Ciências da 
Comunicação e professor de oratória nos 
cursos de pós-graduação em Marketing 
Político, Gestão Corporativa e Gestão de 
Comunicação 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



DIÁRIO DE S. PAULO - DOMINGO/12 DE DEZEMBRO DE 20218

nossaopinião

Presidente

Editor-Chefe  Elias Júnior
eliasjunior@spdiario.com.br

EDITORES

Comercial  Tays Rosa
comercial@spdiario.com.br

Bancas  Thiago Bernardo
bancas@spdiario.com.br

FALE COM O DIÁRIO
TEL. 11-2337-7081
DIRETORIA COMERCIAL
TEL. 11-2337-7084
INTERIOR
TEL. 17-3231-4441
CIRCULAÇÃO
SEGUNDA À SEGUNDA
TIRAGEM
31.500 EXEMPLARES
Venda Avulsa
Atendimento  às bancas
tel. 11-2337-7081

ATENDIMENTO AO LEITOR 
E ASSINANTE:
TEL. 11-2337-7084

Doracy Moreira

Kleber Moreira

Diretor 
Editor de Arte Marcus Gouvea
marcus@spdiario.com.br

Diagramação Gabriel Moura
gabrielmoura@spdiario.com.br

DENÚNCIAS redacao@spdiario.com.br

Agora que o cristão André Men-
donça se tornou o 1º protes-
tante (evangélico) entre os 11 
membros do Supremo Tribunal 
Federal do Brasil, vale comen-
tar sobre a Missão de Jesus (O 
Cristo). Enviado até nós pelo 
Nosso Único e Verdadeiro DEUS 
- Veio Revelar Sua Graça e 
Demonstrar Sua Justiça (Única 
Justa). Em seus 33 anos de vida 
terrestre, Jesus Viveu Cum-
prindo a Vontade do Pai, Sendo 
Totalmente Fiel e Rejeitando o 
caminho de satanás ...

Jesus Foi Ungido, Guiado e 
Dirigido Pelo Espírito Santo, 
Recebendo a Energia e o Poder 
para Servir ao Pai, que O Fez 
Missionário para Servir à toda 
a humanidade. O Ser Humano 
Jesus - nascido sob a cultura 
da sociedade hebraica (judai-

ca) - se Tornou Servo da Sua 
Missão, Obedecendo os Desíg-
nios de DEUS até a sua morte 
(pregado num madeiro). Sem 
Nunca ter Cometido qualquer 
Pecado, Jesus Tornou-se Soli-
dário todos os povos da Terra ... 

Jesus Aceitou as traições e 
injustiças cometidas contra 
Ele. Ressuscitado, Assumiu 
seu Lugar Definitivo - ao lado 
do Pai - Aguardando a Batalha 
Final, quando Destruirá todos 
os sistemas corruptos que 
dominam a Terra. Após nossa 
ressureição, o Cristo Julgará 
cada um de nós e Governará 
com Amor e Justiça para todos 
os que forem salvos para a Vida 
Eterna como Filhos de DEUS. 
Que André Mendonça possa 
fazer as Justiças possíveis no 
Brasil ...

Um mandato em defesa 
da Liberdade e contra a 
ditadura sanitária
O Brasil tem presenciado, 
há várias semanas, a queda 
das contaminações e mor-
tes relacionadas ao novo co-
ronavírus. A tendência de 
arrefecimento da pandemia 
foi prevista por muitos mé-
dicos e, sem obrigatorieda-
de, a população está se va-
cinando, sendo nosso país 
o líder global em vacinação. 
 
Os quase 80% vacinados com 
a primeira dose e os mais de 
65% com ambas demons-
tram que não é justificável 
erodir pilares democráticos 
criando um “passaporte sa-
nitário” e descumprir a Cons-
tituição Federal, a qual ga-
rante a liberdade individual 
como um direito inalienável. 
 
É nessa linha que temos guia-
do nosso mandato, lutando 
veementemente contra ar-
bitrariedades que avançam 
sobre liberdade mundo afora 
e que, infelizmente,  já che-
garam ao Brasil. Alguns esta-
dos estão adotando a medida 
ditatorial e sem justificativa 
técnica — uma vez que não 
é capaz de evitar a conta-
minação e transmissão do 
vírus — e o Parlamento na-
cional já conta com propos-
tas que atropelam o direito 
do cidadão sobre seu próprio 
corpo, impondo a vacinação, 
mesmo sendo esta experi-
mental e com efeitos colate-
rais já observados em milha-
res de pessoas ao redor do 
Planeta – inclusive por aqui. 
 
Com o pretexto de combater 
um vírus, aniquilam a liberdade 
e colocam pessoas em risco. 
Essas normas de controle so-
cial sustentadas na medicina 
são, também, mais uma con-
tradição do universo esquer-
dista. Michel Foucault, filósofo 
querido entre as esquerdas 
da Academia, escreveu em 
1979 que a medicina estava 
se convertendo em um “ins-
trumento de normatização, 

governando a vida das pes-
soas, invadindo espaços an-
tes interditos da sociedade. As 
casas, espaços por excelên-
cia privados, sofrem a irrup-
ção das vigilâncias sanitárias 
e sua cartilha do ‘bem viver’. 
Saberes da medicina social 
passam a reverberar como 
produção da verdade”. Será 
que vão cancelar Foucault?  
 
Contra a ditadura sanitária, 
protocolamos dois Projetos de 
Lei para proibir a demissão de 
não vacinados, nº 4966/2020, 
e o passaporte sanitário, nº 
3702/2021. Ambos estão em 
tramitação na Comissão de 
Seguridade Social e Família. 
 
Contudo, não nos limitamos 
em apenas apresentar pro-
postas. Queremos tramitação 
em regime de urgência, para 
que o assunto seja votado 
mais rapidamente. Estamos 
colhendo assinaturas dos de-
putados para isso e pedimos 
o apoio da população para que 
contatem os parlamentares 
de seus estados para assi-
narem nosso requerimento. 
 
Também já nos posicionamos 
em diversas oportunidades 
nas redes sociais contra o 
controle estatal da vida das 
pessoas. Em nossos regis-
tros constam, entre outros, 
posicionamentos de médi-
cos, demais especialistas da 
medicina, magistrados e en-
tidades ligadas ao combate à 
COVID-19. Confira toda a nos-
sa atuação no link: https://
www.carlazambelli.com.br/
atuacao-e-posicionamen-
to-de-carla-zambelli-con-
tra-o-passaporte-vacinal/ 
 
Reafirmamos nosso compro-
misso em dedicar nosso man-
dato à luta pela Liberdade, di-
reto essencial, inegociável e 
indispensável para um povo 
que presa pela Democracia, 
harmonia entre os Poderes e 
Soberania da nossa Nação.

diário de S.Paulo

Charge

Sobre Compreensão de Jesus (O Cristo)

Carla Zambelli



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - DOMINGO/12 DE DEZEMBRO DE 2021 9

MUNDO

Hugo Leal defendeu corte de gastos e negou negociações secretas por emendas
Agência Brasil

O relator-geral do Orça-
mento de 2022, deputa-
do Hugo Leal, concedeu 
entrevista ao jornal O 
Estado de São Paulo e 
negou que haja espaço 
para reajuste dos ser-
vidores federais, como 
prometeu o presidente 
Jair Bolsonaro. Ele tam-
bém defendeu que não 
haverão negociações 
secretas por emendas. 
O presidente estuda uma 
maneira, junto com o 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, de ele-
var o salário de todos os 
servidores federais em  
“pelo menos 1%” em 
2022. 

O relator considera a 
medida importante, mas 
a possibilidade é “muito 
difícil” por se tratar de 
uma despesa perma-
nente. Ele ressaltou que 
a prioridade do relatório 

é continuar atendendo a 
saúde e os benefícios de 
caráter social. 

Leal, no entanto, garan-
tiu outros gastos perma-
nente do  “pacote eleito-
ral” de Bolsonaro dentro 
do texto. 

“Vale-gás dá R$ 1,92 
bilhões e nós estamos 
buscando espaço para 
ele também”, disse. “O 
vale-diesel eu acho que 
o governo já encampou. 
Eu acho que o governo 
já encampou e colocou 
em algum outro benefí-
cio. Não veio (no ofício). 
Eu não especifiquei o 
vale-diesel e ele deve 
ter colocado em alguma 
outra rubrica específica”, 
adicionou.

Emendas
Quanto à continuidade 
das negociações secretas 
por emendas do relator 
, Hugo Leal disse que os  
R$ 16 bilhões estipulados 

pelo Congresso para as 
RP9s e 2022 precisa ser 
fiscalizado.

“Eu achei ótimo [pesso-
as comentando o tema] 
porque eu tenho certeza 
que quanto mais luzes 
nós tivermos luzes sobre 
o orçamento público 
quanto mais pessoas 
fiscalizando e olhando 
é melhor. Não só pelas 
emendas de relator. Elas 
são um universo muito 
pequeno perto do que 
estamos discutindo de 
Orçamento”, afirmou o 
parlamentar.

“A resolução é muita 
clara e fala que o relator 
poderá realizar indica-
ções para execução das 
programações oriundas 
de solicitações recebidas 
de parlamentares, agen-
tes públicos e da socie-
dade civil. Não vai ter 
secreto”, completou.

Essas emendas deverão 

Relator contraria Bolsonaro e nega 
reajuste para servidores em 2022
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Ministro da Economia aposta em investimentos privados para reduzir preços

“Imaginamos que a inflação no ano que 
vem comece a descer”, diz Guedes

Agência Brasil

ministro da 
Economia, Pau-
lo Guedes, disse 
que o Brasil deve 
observar queda 

nos índices inflacionários 
a partir do ano que vem. 
Ele culpou a pandemia que 
elevou os preços global-
mente ao maior nível em 
30 anos em países como 
Estados Unidos, China e 
Alemanha. 

“Nós imaginamos que a 
inflação no ano que vem 
comece a descer, e o Brasil 
consiga fazer essa transição 
de uma economia de guerra 
para uma de mercado vigo-
rosa com os investimentos 
privados acontecendo”, 
avaliou no “Opinião no Ar”, 
da RedeTV. 

A inflação medida pelo 
IPCA subiu 0,95% na 
passagem de outubro para 

novembro, segundo dados 
divulgados pelo IBGE 
nesta sexta-feira (10). Com 
o resultado, o indicador 
acumula alta de 10,74% nos 
últimos 12 meses,  supe-
rando levemente o patamar 
de janeiro de 2016, quando 
a inflação chegou a 10,71%, 
pico do índice atingido no 
governo de Dilma Rousseff.

Guedes também agradeceu a 
Deus por deixar os efeitos da 
pandemia para trás e ressal-
tou a capacidade do governo 
em digitalizar 68 milhões 
de pessoas que receberam o 
auxílio emergencial. 

“O Brasil caiu menos do 
que o esperado, voltou 
mais rápido, e está cres-
cendo em torno de 5% esse 
ano. O Brasil se levantou, 
estamos em pé de novo.”

O ministro defendeu os 
invisíveis e o pagamen-
to do Auxílio Brasil de R$ 
400. Segundo ele, a política 

econômica liberal também 
precisa olhar para os vul-
neráveis.

“A economia está se rea-
tivando agora, o programa 
[auxílio emergencial] teve 
tanto sucesso que ao invés 
de ficar com o Bolsa Famí-
lia, que era mais baixo, em 
torno de R$ 170, R$ 180, 
o presidente mais do que 
dobrou o programa. Não se 
envergonhem os liberais do 
Auxílio Brasil, porque nós 
somos liberais, mas somos 
democratas”, disse. “Então, 
essa renda mínima [Auxílio 
Brasil] é o remédio prescrito 
pelos liberais democratas.”

Nesta sexta-feira (10), o 
crédito foi feito para os be-
neficiários com Número de 
Identificação Social (NIS) 
de final de 1.

Sobre as promessas de 
privatizações, o ministro 
culpou o Congresso pelo 
atraso, já que “sendo uma 

O

atender 22 áreas pré-
-definidas pelo relator, 
como saúde, defesa, 
investimento, ações de 
ciência e tecnologia e de 
defesa civil.

Em entrevista à revista 
Veja, ele também disse 
que  apoia a apuração de 
desvios como o do depu-
tado Josimar Maranhão-
zinho (PL) , flagrado com 
maços de dinheiro de 

emendas. 

“Veja bem, nós somos 
responsáveis pela ela-
boração, pela votação e 
acompanhamento das 
emendas. Deputado não 
tem de se envolver na 
execução. Quando há 
desvio, tem de ser in-
vestigado”, disse. “O que 
não pode é criminali-
zar o trabalho político”, 
completou.

democracia, você não faz o 
que você quer”.

“Eu queria ter privatizado 
a Petrobras, Eletrobras, 
Correios. É dramático que 
um governo eleito, numa 
aliança com liberais que 
quer é privatizar, não 
consiga. Esbarra primei-
ro numa medida liminar, 

depois vai parar no Supre-
mo, depois autorização do 
TCU”, falou.

“Ora, é o desejo da popula-
ção, o presidente foi eleito 
com essa plataforma. Por 
que nós não conseguimos 
fazer algo que o presidente 
foi eleito para fazer? Então 
estamos nessa luta.”
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Presidente americano disse que a série de tempestades foi ‘uma das piores’ da 
história americana. Mais de 70 pessoas morreram nos cinco estados atingidos

Da Redação

Horas depois de vários tornados 
terem devastado cinco estados 
dos Estados Unidos, o presidente 
dos americano, Joe Biden, disse 
neste sábado (11) que o aqueci-
mento global torna os fenômenos 
meteorológicos cada vez “mais 
intensos”.

“É uma tragédia. E ainda não 
sabemos quantas vidas foram 
perdidas, nem o alcance total do 
dano”, lamentou Biden em um 
pronunciamento na TV.
Ele classificou a série de tempes-
tades como “uma das piores” da 
história americana. Até a última 
atualização desta reportagem, os 
tornados haviam deixado mais 
de 70 mortos.
Os cinco estados atingidos foram:

Kentucky (ao menos 70 mortos);
Tennessee (ao menos 3 mortos);
Arkansas (ao menos 2 mortos);
Illinois (ao menos 6 mortos);
e Missouri (ao menos 1 morto).
Quando perguntado se as 
mudanças climáticas tinham in-

fluenciado as tempestades, Biden 
disse que não poderia afirmá-lo, 
porque pediria à Agência de 
Proteção Ambiental do governo 
para averiguar.

“Mas o fato é que todos sabemos 
que tudo é mais intenso quando 
o clima está esquentando tudo”, 
disse o presidente. “E obviamen-
te tem algum impacto aqui, mas 
não posso dar-lhes uma leitura 
quantitativa sobre isso.”
Biden prometeu visitar a região 
afetada, mas esclareceu que que-
ria garantir que não ficará “no 
caminho do resgate e da recupe-
ração”. A Casa Branca também 
já tinha informado que recursos 
federais seriam direcionados aos 
locais mais necessitados.

De acordo com o site powerouta-
ge.us, mais de 600 mil consumi-
dores em cinco estados (Michi-
gan, Ohio, Kentucky, Tennessee 
e Pennsylvania) estavam sem 
energia elétrica no início da noite 
deste sábado.
Governador do Kentucky, o 
democrata Andy Beshear já havia 
afirmado mais cedo que o núme-

ro de vítimas no estado poderia 
chegar a mais de 100 antes de o 
sábado terminar.

“Esse vai ser um dos piores da-
nos provocados por tornados que 
nós vimos em muito tempo”, 
afirmou Beshear numa entrevista 
à TV local WLKY. Ele declarou 
estado de emergência e ativou a 
guarda nacional do estado para 
auxiliar no socorro das áreas 
afetadas.
Na cidade de Mayfield, uma 
fábrica de velas estava em ope-
ração quando foi atingida pelo 
tornado. Segundo a WLKY, mais 
de 100 pessoas que estavam no 
edifício.
“Mayfield será o marco-ze-
ro”, disse o diretor de gestão 
de emergências de Kentucky, 
Michael Dossett, à rede CNN. 
“A cidade levou o pior golpe. 
Há uma devastação em mas-
sa”, acrescentou ele, segundo a 
agência AFP.
No Tennessee, o clima extremo 
matou ao menos três pessoas até 
a manhã deste sábado, segundo 
um representante da agência de 
emergência estatal.

Após tornados devastadores nos EUA, Biden diz que fenômenos 
meteorológicos são ‘mais intensos’ devido às mudanças climáticas

Sinônimo de ingrediente barato no ocidente, mistura de carne de porco de presunto 
que está há mais de 80 anos no mercado se tornou iguaria na região da Ásia-Pacífico

Por que carne enlatada que originou o termo 
‘spam’ tem batido recordes de vendas

Da Redação

á mais de 80 anos 
no mercado, o Spam 
– um enlatado que 
mistura presunto 
e carne de porco 

– registrou em 2021 recorde 
de vendas pelo sétimo ano 
consecutivo.

O desempenho foi anunciado 
na quinta-feira (9) por Jim 
Snee, presidente da Hormel 
Foods, empresa america-
na dona da marca, em uma 
conferência para investidores 
durante a divulgação do re-
sultado do grupo no trimestre 
encerrado em outubro.

Lançado em 1937, o enlatado 
é um clássico. Por ser barato e 
ter um prazo de validade bas-
tante elástico, foi distribuído às 
toneladas durante a Segunda 
Guerra Mundial, usado para 
alimentar tanto as tropas ame-
ricanas quanto civis europeus 
das nações aliadas aos EUA.

E continuou sendo amplamen-

te consumido nos anos difíceis 
que se seguiram ao conflito, 
quando muitos países tenta-
vam se reconstruir e não havia 
grande disponibilidade de 
alimentos.

Com o passar do tempo, o 
“apresuntado” virou sinôni-
mo de ingrediente barato no 
Ocidente – mas acabou se tor-
nando uma iguaria na região 
da Ásia-Pacífico, o que explica 
em parte o sucesso da marca 
nos últimos anos.

O Spam foi levado à Coreia do 
Sul pelo exército americano 
durante a Guerra da Coreia, 
nos anos 1950, como uma 
tentativa de fazer frente à 
escassez de alimentos duran-
te o conflito. O enlatado foi 
de tal forma absorvido pela 
cultura sul-coreana, contudo, 
que virou ingrediente de um 
dos pratos favoritos do país: o 
“budae jjigae”, ou “ensopado 
militar”.

No Ano Novo Lunar, ele é ven-
dido nos empórios e super-
mercados como artigo de luxo, 

em embalagens especiais, 
usado pelos coreanos para 
presentear.

O enlatado também tem um 
mercado grande no Estado 
americano do Havaí, onde é 
encontrado no cardápio de di-
versos restaurantes do arqui-
pélago. É consumido no café 
da manhã com ovos e arroz, 
por exemplo, e em outras re-
feições misturado a arroz frito 
ou como uma espécie de sushi, 
o “Spam musubi”.

Da carne aos e-mails
A popularidade ganhada pela 
marca depois da Segunda 
Guerra acabaria, anos mais 
tarde, transformado seu nome 
em sinônimo de mensagens 
indesejadas, de lixo eletrônico.

A história, de acordo com o 
etimologista Graeme Donald, 
remete a uma esquete do 
grupo britânico de humor 
Monty Python dos anos 1970, 
em que um casal vai a um 
restaurante em que todos 
os itens do menu têm como 
ingrediente o Spam. Ape-

H

Em Arkansas, o tornado des-
truiu o telhado de uma casa de 
repouso, matando ao menos uma 
pessoa e ferindo outras cinco, 
afirmou o juiz do condado.
Em Illinois, o tornado derrubou 
boa parte de um armazém de 
distribuição da Amazon, onde 
dezenas de pessoas trabalhavam 
no turno noturno, processando 
milhares de pedidos antes das 
festas de fim de ano. De acordo 
com a agência Reuters, duas 

mortes foram confirmadas pelas 
autoridades locais.
O chefe de polícia local dis-
se à imprensa que cerca de 50 
pessoas estavam no depósito da 
Amazon quando ele foi atingido 
pelo tornado por volta das 20h30 
desta sexta-feira (10).
Segundo a Deutsche Welle, no 
estado de Missouri, uma pessoa 
morreu e outras duas ficaram 
feridas em desabamentos de 
edifícios.
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sar de a mulher deixar claro 
que não gosta do enlatado, a 
atendente repete com a voz 
estridente: “spam, spam, 
spam, spam...”, um mantra 
repetido em coro por um 
grupo de vikings que também 
está na cena.

O uso da palavra como sinô-
nimo de mensagem irritante 
e indesejada começou como 
uma piada entre os usuários 
da internet nos seus primór-
dios, mas rapidamente se tor-
nou universal, como relatou à 

emissora de rádio americana 
NPR Finn Brunton, autor de 
Spam: A Shadow History of 
the Internet (“Spam: Uma 
História Secreta da Internet”, 
em tradução livre).

O sucesso recente da marca, 
hoje presente em mais de 80 
países, motivou a Hormel 
Foods a estudar uma expan-
são do catálogo de produtos 
da família Spam, que deve 
chegar às prateleiras em 
2023, disse Snee na confe-
rência com investidores.
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SAÚDE

Caso aconteceu na Nova Zelândia; Suspeito teria sido pago para receber doses 
em nome de outras pessoas

Da Redação

O Ministério da Saúde 
da Nova Zelândia está 
investigando um homem 
que se vacinou até dez 
vezes contra Covid-19 no 
mesmo dia. O suspeito, 
que visitou vários cen-
tros de vacinação, teria 
sido pago para receber as 
doses em nome de outras 
pessoas, segundo a mídia 
local.

Segundo a gerente de 
operações do grupo para 
o programa de vacinação 
e imunização contra Co-
vid-19, Astrid Koornne-
ef, o Ministério da Saúde 
está ciente do problema 
e leva o assunto muito a 
sério. A pasta não in-
formou onde ocorreu o 
episódio.

“Estamos levando esse 

assunto muito a sério. 
Estamos muito preocu-
pados com esta situação 
e trabalhando com as 
agências apropriadas”, 
disse Koornneef ao por-
tal Stuff. “Se você co-
nhece alguém que rece-
beu mais doses de vacina 
do que o recomendado, 
essa pessoa deve pro-
curar aconselhamento 
clínico assim que possí-
vel”, emendou.

Especialistas apontam 
que não há dados sobre 
a segurança de receber 
tantas vacinas e evidên-
cias acerca dos efeitos 
colaterais em relação a 
muitas doses.

Na Nova Zelândia, as 
pessoas não precisam 
mostrar identificação ao 
receber a vacina. Auto-
ridades de saúde temem 
que tornar o processo 

Homem é investigado por se vacinar 
10 vezes contra covid no mesmo dia

Informação foi confirmada agora à tarde pela Secretaria Estadual de Saúde

Paciente que não viajou é confirmado 
como 4º caso da Ômicron em SP

Da Redação

Secretaria de 
Saúde do Estado 
de São Paulo con-
firmou na tarde 
deste sábado o 4º 

caso da variante ômicron 
da covid-19. O paciente 
é um homem de 67 anos, 
que não tem histórico re-
cente de viagem e recebeu 
as duas doses da vacina da 
Pfizer.

No dia 7 de dezembro, 
ele testou positivo para 
covid-19. A amostra foi 
analisada e a variante 
detectada. Em isolamento 
domiciliar, o idoso apre-
senta apenas sintomas 
leves.

Ainda não é possível con-
firmar que trata-se de uma 
transmissão local - ou seja, 
se alguém com a variante 
transmitiu para ele aqui no 
estado. A Vigilância Epide-

miológica está rastreando 
os contatos recentes em 
busca de respostas. Por 
sorte, uma dessas pessoas 
(um parente) foi testado e 
o resultado para Covid foi 
negativo.

Os dois primeiros casos da 
variante ômicron em São 
Paulo foram confirmados 
em 30 de novembro, em 
um homem de 41 anos e 
uma mulher de 37, tam-
bém vacinados, vindos da 
África do Sul.

O terceiro ocorreu no dia 
1º de dezembro. O paciente 
é um jovem de 29 anos, 
testado no aeroporto de 
Guarulhos. Todos estão 
sendo acompanhados pela 
vigilância epidemiológica.

Com a nova descoberta, 
sobe para oito o número de 
pessoas contaminadas com 
a cepa no Brasil. Distrito 
Federal e Rio Grande do 
Sul têm dois casos cada.
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Por causa da variante 
ômicron, o governo federal 
publicou uma portaria na 
quinta-feira (9) exigindo 
quarentena de cinco dias 
aos que chegarem em voos 
internacionais sem apre-

sentar passaporte de vaci-
na, além de teste realizado 
até 72 horas antes do em-
barque, e a apresentação 
de comprovante de vaci-
nação ou de teste negativo 
na fronteira terrestre.

Após o ataque hacker ao 
Ministério da Saúde, o go-
verno Bolsonaro vai adiar 
em uma semana a aplica-
ção das novas regras para 
o ingresso de viajantes no 
Brasil e só começará a va-
ler no próximo dia 18.

mais rígido poderia de-
sencorajar pessoas bem-
-intencionadas de serem 
imunizadas. Segundo um 
porta-voz do ministério, 
o objetivo é não criar 

barreiras à vacinação.

“As pessoas que não têm 
uma forma de identifica-
ção com foto são despro-
porcionalmente pessoas 

em grupos vulneráveis   - 
sem-teto ou transitórios, 
idosos, jovens, pessoas 
com deficiência”, disse 
um porta-voz do Minis-
tério da Saúde.
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CLUBES DE SÃO PAULO

Clube vai ao mercado para mudar perfil do elenco, que é considerado muito calado

São Paulo inicia busca por reforços 
para suprir lacunas apresentadas 
por Ceni; veja posições carentes

O São Paulo começa a bus-
ca por jogadores pontuais 
no mercado para reforçar 
o elenco que, segundo o 
técnico Rogério Ceni, tem 
algumas carências em de-
terminados setores.

Na última sexta-feira, o 
treinador e o coordenador 
de futebol Muricy Ramalho 
receberam o respaldo da 
diretoria de que haverá in-
vestimento para contrata-
ções, mesmo que estas não 
sejam tão badaladas.

E a procura por esses atletas 
será, principalmente, na 
tentativa de mudar o perfil 
do elenco. A ideia é que em 
2022 o elenco tenha mais 
jogadores líderes e que 
sintam o momento delicado 
que o clube vive. Rogério 
Ceni disse em uma coletiva 
recente que os atuais atletas 
são calados em campo.

Sem margem para utilizar 

altas quantias de dinheiro, a 
direção, juntamente com a 
comissão técnica, precisará 
ser criativa para reforçar o 
plantel.

Rogério Ceni já expôs inter-
namente e externamente as 
posições em que ele consi-
dera essenciais ter reforços 
para a próxima temporada. 
A prioridade é um atacante 
veloz, de beirada de campo. 
Um jogador do um contra 
um, como costuma citar o 
treinador.

A lateral direita é outro 
setor carente no São Pau-
lo. Orejuela e Igor Vinicius 
não conseguiram se firmar 
e têm sido cada vez mais 
contestados por parte da 
torcida. Em determinadas 
ocasiões foram preteridos 
mesmo estando à disposi-
ção.

Por conta disso, o clube 
já foi atrás de Rodinei, do 
Flamengo, para saber a 
situação do lateral. As con-
versas devem continuar nos 

Infoesporte

Em busca de um camisa 9 
para reforçar o elenco em 
2022, o Corinthians consultou 
a situação de Cavani, atual-
mente no Manchester United. 
Com futuro indefinido no 
time inglês, o uruguaio dispu-
tou apenas oito jogos e só fez 
um gol desde agosto. Ele tem 
contrato até o meio do ano 
que vem.

O ge apurou que já existiram 
conversas entre a diretoria 
do Timão e o empresário (e 
irmão) do jogador. Em contato 
com a reportagem, ele negou 
negociações, mas deixou o 
futuro aberto:

– Temos que esperar um pou-
co (sobre uma volta à América 
do Sul), veremos que possibi-
lidades existem. Óbvio que se 

alguma equipe do Brasil apare-
cer com um bom projeto, sem-
pre podemos escutar. Tenho 
a obrigação de fazer chegar a 
Cavani todas as opções – disse 
Walter Guglielmone.

Na Europa, porém, Cavani 
já tem sido especulado em 
clubes como Barcelona, da Es-
panha, e Juventus, da Itália.

Presidente do Corinthians, 
Duílio Monteiro Alves tem 
dito nos bastidores que o 
Corinthians busca um refor-
ço “de nível” para o ataque. 
O clube recebeu nas últimas 
semanas a indicação de que 
poderia tentar contratar Diego 
Costa, mas os valores não 
agradaram. Cano, que deixa o 
Vasco, não interessa.

Recentemente, o Corinthians 
teve sucesso em uma nego-
ciação na Inglaterra. Repa-

triou Willian, que estava sem 
espaço no Arsenal e aceitou 
o projeto do clube do coração 
para voltar ao Brasil.

Aos 34 anos, o uruguaio Edin-
son Cavani não fecha as portas 
para voltar a atuar na Amé-
rica do Sul para ficar perto 
do Uruguai. E até por isso a 
diretoria do Timão sondou a 
situação do atacante.

Essa não é a primeira vez...

Há quase dois anos, quando 
ainda era diretor de futebol, 
Duílio Monteiro Alves reve-
lou que fez uma consulta na 
situação de Cavani e a Neymar 
quando eles ameaçavam dei-
xar o PSG, da França.

– Já consultei Neymar e 
Cavani quando disseram que 
eles sairiam do PSG. Temos 
que buscar o melhor para 

Infoesporte

Centroavante uruguaio tem contrato com o time inglês até o meio do ano que vem
Corinthians faz consulta por Cavani, do Manchester United

próximos dias, mas ainda 
é algo embrionário e sem 
uma perspectiva de acerto.

Um zagueiro que tenha saí-
da de bola também está em 
pauta, principalmente com 
o imbróglio que envolve 
a renovação de Arboleda. 
Bruno Alves, por sua vez, 

pode estar de saída, abrindo 
assim mais uma possibili-
dade.

Por fim, a comissão técnica 
gostaria de contar com mais 
um volante de marcação e 
que dê dinâmica de jogo. 
Um volante que apenas 
marca não agrada tanto a 

Rogério Ceni.

Neste momento, ele tem 
Luan e Gabriel como os 
únicos com essa caracte-
rística. O jovem garoto, 
porém, é alvo constante do 
assédio europeu e a qual-
quer momento pode ser 
uma baixa.
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o Corinthians. Vocês não 
tinham a informação que o 
Cavani queria jogar no futebol 
sul-americano? Eu tenho que 
ir atrás, por que não? Neymar 
também saiu um boato que 
poderia ser emprestado e 
que o Flamengo poderia ser 

opção, fui olhar a condição. O 
Corinthians é muito grande, 
mas os números eram inviá-
veis. Estou dando exemplos 
extremos para vocês entende-
rem como é o dia a dia – falou 
o dirigente, na ocasião, sobre 
algo feito ainda em 2019.
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Chances de o atacante, que perdeu espaço no clube paulista, acertar com o Tricolor desta 
vez são maiores do que na primeira tentativa, no começo desta temporada

Fluminense renova investida 
em Willian Bigode, que tem 
futuro indefinido no Palmeiras

O Fluminense está 
novamente de olho em 
Willian Bigode, do Pal-
meiras. Ou melhor, nun-
ca deixou de estar. Após 
não conseguir trazer o 
atacante de 35 anos no 
começo desta tempora-
da, o clube seguiu com 
o jogador no radar e, nos 
últimos dias, reforçou o 
interesse ao estafe. E o ge 
apurou que, desta vez, as 
chances de Bigode pintar 
no Tricolor são maiores 
do que as da primeira 
tentativa, no começo 
do ano. Há otimismo de 
ambas as partes.

O Santos é outro time 
interessado no atleta e 
conta com o bom rela-
cionamento de Willian 
com Edu Dracena, exe-
cutivo de futebol do 

clube, que trabalho com 
o jogador no Palmeiras.

Bigode tem contrato com 
o Palmeiras até o fim de 
2022, renovado em junho 
deste ano, meses após a 
primeira tentativa do Flu. 
Apesar do vínculo vigen-
te, há grande possibilida-
de de o jogador não fazer 
parte dos planos do clube 
paulista para a próxima 
temporada.

O atacante perdeu espa-
ço no Palmeiras no de-
correr de 2021, não ficou 
entre os relacionados na 
final da Libertadores e 
vinha sendo pouco utili-
zado até quando o técni-
co Abel Ferreira escalava 
uma equipe alternativa.

O clube paulista preten-
de fazer uma renovação 
no elenco para a pró-
xima temporada. Uma 

Infoesporte

O atacante Diego Tardelli 
não vai permanecer no 
Santos. O vínculo do joga-
dor com o clube encerra 
em dezembro e não será 
renovado. Havia opção de 
renovação até o final do 
Paulista 2022, mas o Peixe 
abriu mão.
Aos 36 anos, Tardelli che-
gou ao Alvinegro no final 
de agosto. Por ter ficado 
três meses sem clube, 
estreou somente em 15 de 
setembro, na derrota para 
o Athletico por 1 a 0, pela 
Copa do Brasil. Pelo clube 
foram 13 jogos e um gol 
marcado.
A última partida do ata-

cante pelo Peixe foi con-
tra o Fortaleza, em 25 de 
novembro, pela 35ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
Ele acabou substituído no 
intervalo do confronto de-
vido a um edema na coxa, 
desfalcando o Santos na 
reta final da competição.

PERSEGUIÇÃO E LIDERANÇA
Diego Tardelli iniciou a 
passagem pelo Alvinegro 
de maneira conturbada. 
Após estrear na elimina-
ção do clube na Copa do 
Brasil, o jogador foi vítima 
de uma emboscada por um 
grupo de torcedores, que 
o perseguiu de carro pelas 
ruas de Santos. Na ocasião, 
ele teve o veículo depre-
dado.

Aos poucos, o atacante 
superou o início traumáti-
co e conquistou seu espaço 
em campo, se tornando 
titular no esquema de 
Fábio Carille. Além disso, 
virou uma referência para 
jovens atletas do elenco.
– São garotos que estão 
maturando, e realizan-
do isso num grupo com 
profissionais excelentes. 
O Tardelli foi fundamental 
nesse papel no dia a dia. 
Um cara muito positivo, 
que já tem nome, partindo 
para um final de carreira, 
com uma história boni-
ta no futebol. Foi muito 
importante – comentou 
o treinador santista em en-
trevista coletiva, na última 
semana.

Infoesporte

Jogador deixa o clube após 13 jogos e um gol
Santos não vai renovar contrato com Diego Tardelli

definição, porém, só 
deverá acontecer após 
Leila Pereira, presidente 
eleita, assumir o clube, o 
que ocorrerá no dia 15 de 
dezembro.

Willian curte férias com 
a família nos Emirados 
Árabes Unidos e retorna 
ao Brasil no próximo dia 
18 de dezembro. En-

quanto isso, seu estafe 
conversa com os clubes 
que manifestaram in-
teresse e buscam uma 
definição sobre o futuro 
do jogador.
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Receitas
Chef Luiz Borba

INGREDIENTES 
1 kg de carne seca de primeira 

500 g de feijão fradinho 

2 cebolas roxas

250 g de queijo coalho seco

250 g de queijo minas padrão 

2 colheres de manteiga de garrafa 

1 paio

Salsa 

Pimenta biquinho

Azeite 

Sal 

Pimenta do reino

1 dente de alho 
 

MODO DE PREPARO
Corte a carne seca em cubos e leve à geladeira com água por 24 
horas, trocando a água a cada três horas.

Em seguida, cozinhe a carne seca na panela de pressão por 30 
minutos. Desfie e refogue. Acrescente uma colher de manteiga, 
meia colher de cebola roxa picada, pimenta do reino e acerte o sal. 
Reserve.

Pegue o feijão fradinho e cozinhe por dez minutos na panela de 
pressão. Reserve. Não dispense a água da fervura.

Corte os queijos em cubinhos e doure com uma colher de mantei-
ga de garrafa. Reserve.

Pique meio paio defumado e doure. Reserve.

Pique uma cebola roxa e doure no azeite. 

Frite o arroz e cozinhe com a água do feijão. Adicione a folha de 
louro.

Depois, adicione ao arroz, o feijão, o azeite, a carne seca, o queijo 
em cubos, o paio e a pimenta biquinho. 

Polvilhe com a salsa, e sirva em seguida.

Baião de Dois com
Pimenta Biquinho
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 13

SIAFV
NOTREDAME
DRON
RO

EONIX
GPETALA

MITCETIM
IDEARIOICE

DAGASSI
CECIREMAR

BURCASOCO
URTOTAS
RIMAARARA

INTIMASIC
OIRPRIOR

JUBARTECU
TACAPATAZ

Conjunto 
dos concei-
tos de uma

doutrina

Irmandade
mística de

origem
egípcia

Agressão
violenta

desferida 
com a mão

Mauro (?),
autor da

peça
"Pérola"

Constru-
ção dos

versos do
repentista

Superior
de certas
ordens

religiosas

Baleia 
que habita
todos os
oceanos

Parceiro
de João
Carreiro
(Mús.)

Privada

Ouvir, em
espanhol

A amada
de Peri
(Lit.)

Traje de
mulheres
afegãs e
paquis-
tanesas

Mitologia
(abrev.)

Expressão
latina

Reprise
(abrev.)

Ave da
nota de

dez reais
Habilitada

Cedo, em
francês

Pontaria

Impulsio-
nar barco
Pegam;

apanham

André (?),
ex-tenista
Capital do

Paraná

Gelo, em
inglês

Descanso 
pós-almoço

Peça da
corola das

flores
Delatar

Pedra de
camafeus
Repetir;

reproduzir

Fruto de
geleias

Tecido de
sapatilhas

(?) religioso, causa de
conflitos na Nigéria
Tradição matrimoni-
al da cultura árabe

Vergonha
Grupo alvo
de CPI, no 
RJ (2008)

Avião não
tripulado
usado em
operações
militares

Catedral
parisiense
atingida

por
incêndio
em 2019

Transtorno
ligado a

condições
estres-

santes de
trabalho
(Psiq.)

Tonelada,
em inglês

Reunião caracterizada
pela licenciosidade
sexual 
(p. ext.)

"(?) bem",
expressão
de apro-
vação

3/ice — oír — sic — ton — tôt. 4/ônix. 7/ideário. 8/rosa-cruz. 16/síndrome de burnout.

ARIES - 21/03 a 20/04
Você vai iniciar a semana ainda mais ambiciosa e determinada a conquistar seus objetivos. 
Mercúrio chega ao topo do seu Horóscopo, onde se une a Vênus e Plutão para favorecer a sua 
carreira. Ou seja, é o momento para conversar com os chefes sobre as suas competências, 
apresentar ideias, projetos e mostrar que quer crescer na profissão. O Tarot do Trabalho pode 
dar conselhos em como se aproximar e garantir seu sucesso! Aliás, a presença do Sol e Marte 
na Casa do Conhecimento dão mais um conselho valioso: invista nos estudos, pois isso pode 
contribuir muito para o seu sucesso. No amor, você saberá bem o que quer, e só dará chance 
para alguém se sentir que vale mesmo a pena. Se tem seu amorzão, dica de diamante: lutem 
juntos pelos sonhos do casal.

TOURO - 21/04 a 20/05
Os astros dão sinal verde para você colocar em prática as mudanças que mais deseja em sua 
vida. Você saberá bem o que quer e terá a coragem necessária para dar uma guinada na sua 
vida, seja na busca de um novo emprego, iniciando um curso importante ou mesmo para dar 
um basta numa relação em crise ou em uma situação ruim — a ordem é cortar o mal pela raiz 
e livrar-se de tudo que atrapalha o seu caminho. Com os desejos e a sensualidade à flor da 
pele, você pode se envolver num romance clandestino ou repleto de paixão. Na vida a dois, os 
desejos ficam em alta e a temperatura segue a mesma linha. Ui, que delícia!

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
A união faz a força e você pode se beneficiar muito disso a partir de hoje, com Marte se juntan-
do ao Sol na Casa das Alianças. É uma ótima época para fazer parcerias ou mesmo iniciar uma 
sociedade com alguém de confiança, e alie-se aos colegas no trabalho, principalmente se tive-
rem metas conjuntas para cumprir. Mercúrio na Casa 8 também envia ótimas vibrações para o 
seu bolso; aproveite as boas energias e mãos à obra! A paixão está no ar e pode pegar você de 
jeito. Romance com amigo(a) recebe ótimas vibrações. Com o mozão, a ligação fica mais forte e 
os desejos esquentam ainda mais — é só aproveitar!

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Você vai encarar a segundona com disposição e determinação em dobro para o trabalho. Além 
de renovar as suas energias, Sol e Marte na Casa 6 acentuam o seu senso de responsabilidade 
e garantem mais disciplina para cumprir seus compromissos. Além disso, a Lua na Casa 10 
aumenta o seu desejo de alcançar o sucesso, o que também te incentiva a se dedicar mais ao 
trabalho. Mercúrio e Plutão na Casa 7 favorecem as parcerias e o bom relacionamento com as 
pessoas em geral. É uma ótima fase para iniciar um namoro ou falar em casamento com quem 
namora. Falando nisso, os comprometidos contam com estabilidade, além de espaço para o 
diálogo.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Esta deve ser uma semana muito positiva para você, leonina. Com Sol e Marte no seu paraíso 
astral, seu entusiasmo será contagiante e você poderá contar com a sorte em tudo que fizer. 
Pode até ganhar dinheiro com jogos e sorteios e ainda terá ideias muito criativas para faturar. 
No trabalho, você vai mostrar boa memória, rapidez de raciocínio e muita habilidade para 
negociar e convencer as pessoas. É uma fase de conquistas, por isso, você deve investir sua 
energia em seus principais objetivos. O período também promete fortes emoções na conquis-
ta e no romance. Renda-se ao romantismo e aos desejos e à paixão.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Assuntos de casa e família serão prioridade para você! É uma fase promissora para quem está 
negociando a compra da casa própria ou planeja se mudar, além de um bom momento para 
quem trabalha em casa ou com produtos e serviços caseiros. Afinal, você conta com muita 
criatividade no trabalho: anote as boas ideias que vão surgir. Agora, Marte deixa o convívio 
familiar bastante intenso: valorize o diálogo, mas sem entrar em discussões. Na paquera, sinal 
verde para puxar papo, seduzir e se declarar para alguém. Já no romance, é uma fase carinhosa, 
romântica e de desejos ardentes.

LIBRA - 23/09 a 22/10
A Lua estimula a cooperação e indica que você deve trabalhar em equipe para cumprir as 
metas em comum. Com Sol e Marte na Casa 3, você terá mais força e confiança para defender 
suas ideias e terá habilidade para motivar e liderar os colegas. Mas deve ter cautela para não 
parecer autoritária demais: meça as palavras. À tarde, Mercúrio chega à Casa 4 e estimula 
ainda mais o diálogo em família, só não deixe os parentes se intrometerem nos seus relaciona-
mentos amorosos. Caso esteja na pista e esteja de olho em alguém, pode criar coragem e se 
declarar de vez! E quem já namora pode querer falar em casamento. Já está ouvindo os sinos 
da igreja?

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Você atravessa uma ótima fase para ganhar dinheiro, mas não basta ter boas oportunidades: é 
preciso agarrar as chances e fazer a sua parte para ver a carteira cheia. Também é importante 
controlar os gastos, senão, a grana pode sair tão rápido quanto vai entrar. À tarde, Mercúrio 
trará boas ideias e ainda mais habilidade para você negociar, pechinchar e fechar negócios. Se 
precisar de conselhos para negociações importantes, pode contar com o Tarot do Trabalho. 
Na paquera, pessoas conhecidas terão mais chances de ganhar o seu coração, pois você vai 
querer segurança. Com o mozão do seu coração, procure conversar mais e esclarecer qualquer 
mal-entendido, além de controlar o ciúme para não brigar.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Se depender de Sol e Marte, você inicia a semana ainda mais determinada e confiante para 
correr atrás dos seus objetivos. Seu entusiasmo será invejável e vai deixar o clima bem mais 
descontraído no emprego. Motive os colegas e lutem juntos para alcançar as metas no tra-
balho! Além disso, Mercúrio na Casa 2 pode trazer ideias incríveis para você ganhar dinheiro: 
anote tudo e escolha o que é mais fácil de colocar em prática. Também vale fazer uma fezinha, 
desde que não aposte alto demais. No amor, use e abuse do seu charme para conquistar quem 
deseja ou para apimentar o romance. Capriche na sedução!

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
O Sol na Casa 12 deixa você ainda mais reservada do que já é. É um ótimo período para obser-
var, refletir e fazer um balanço sobre a sua vida e as coisas que deseja para o próximo ano. No 
trabalho, por exemplo, vai querer cuidar das suas tarefas e mostrar sua experiência, sem se 
destacar demais. À tarde, Mercúrio chega à Casa 1 de pode ajudá-la a se expressar melhor, 
sendo um bom momento para dialogar, negociar e defender suas ideias. Só não leve ao pé da 
letra: controle suas reações para não brigar com os parentes. Uma paixão proibida pode ser 
arrebatadora — qual será o futuro dessa relação? Consulte o Tarot do Amor para conselhos. 
Com o mozão, valorize a cumplicidade e realize suas fantasias mais secretas.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Trabalhar em equipe será uma ótima opção para você nesta semana e, com Marte na Casa 
11, você terá muita facilidade para liderar os colegas. Estimule a troca de ideias, pois isso pode 
render soluções criativas e inovadoras para os problemas, tornando o serviço mais fácil para 
todos. Mas evite se envolver em fofocas ou desabafar com quem você não conhece tão bem — 
é melhor não confiar demais nas pessoas. Sol e Marte brilham na Casa das Amizades e avisam 
que pode se apaixonar por alguém da turma. No romance, vai mostrar que é parceira para 
todas as horas. Se por acaso bater alguma insegurança, converse com o par.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Sol e Marte na Casa 10 deixam você super confiante e determinada, e vai lutar com unhas e 
dentes para conquistar seus objetivos. Até porque o desejo de ganhar dinheiro e subir na vida 
será um ótimo estímulo para você se jogar no trabalho! Falando em trampo, você fará tudo 
que estiver ao seu alcance para mostrar o seu potencial, ainda mais se souber que existe uma 
chance de conseguir uma promoção. À tarde, pode trabalhar em equipe e trocar ideias com 
os colegas. Na paquera, você vai se sentir poderosa e pode atrair alguém de tirar o fôlego. Na 
união, boa fase para planejar o futuro e lutar pelos sonhos do casal.
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