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Política

Mundo

Bolsonaro volta 
atrás e diz que 
Mourão pode ser 
seu vice em 2022

Gabriel Boric é 
eleito presidente 
do Chile

Palmeiras empata com a 
Ferroviária e conquista 
o Campeonato 
Paulista Sub-15

Corinthians lançará 
site de transparência 
para tentar melhorar 
reputação e
atrair dinheiro

São Paulo tem interesse 
na contratação do 
lateral-direito Rafinha, 
ex-Grêmio

Sandry cita evolução em 
temporada marcada por grave 
lesão: “Certeza que 2022 será 
um grande ano”                  P11

Itapemirim diz que passageiros 
podem pedir reembolso

Economia

P6Nove estados, além do DF, estão com informações desatualizadas devido a problema no sistema

Brasil registra 49 mortes 
por Covid-19 em 24h

Mulher joga spray de 
pimenta em crianças por 
spoiler de ‘Homem Aranha’
Caso aconteceu em sala de cinema em Caso aconteceu em sala de cinema em 
São Paulo; de acordo com relatos, ação São Paulo; de acordo com relatos, ação 
gerou uma confusão generalizadagerou uma confusão generalizada  P4P4

Em comunicado no sábado (18), o Grupo Itapemirim 
informou que intensificou a comunicação com os 
passageiros impactados pela suspensão das opera-
ções da companhia. A empresa informou ainda que o 
serviço telefônico pelo número 0800 723 2121 assim 
como o chat do site foram restabelecidos, com horá-
rio de atendimento de 6h às 21h.                                      P5

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) disse neste 
domingo (19) que o atual 
vice-presidente Hamilton 
Mourão (PRTB) pode ser 
escolhido para compor sua 
chapa novamente nas elei-
ções de 2022.            P2

O candidato de esquer-
da Gabriel Boric foi eleito 
presidente do Chile neste 
domingo (19). Aos 35 anos, 
será a pessoa mais jovem 
da história a ocupar o cargo. 
Ele já foi deputado e líder 
estudantil.             P6

O Palmeiras empatou em 
1 a 1 com a Ferroviária na 
manhã deste sábado, em 
Araraquara, e conquistou o 
Campeonato Paulista Sub-
15. O Verdão havia vencido 
o jogo de ida por 2 a 0.     P10

Para atrair mais parceiros 
comerciais e, consequen-
temente, arrecadar mais 
dinheiro em 2022, o Co-
rinthians entende que é 
necessário melhorar sua 
reputação no mercado.     P10

O São Paulo fará nos pró-
ximos dias uma proposta 
para o lateral-direito Rafi-
nha, recentemente libera-
do pelo Grêmio.                 P11

Primeiro-ministro, Mark Primeiro-ministro, Mark 
Rutte, anunciou o lockdown Rutte, anunciou o lockdown 

na noite de ontem na noite de ontem P9P9

Holanda inicia lockdown contra Holanda inicia lockdown contra 
variante do novo coronavírusvariante do novo coronavírus

Palmeiras

Corinthians

São Paulo

Santos
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POLÍTICA

Bolsonaro volta atrás e diz que 
Mourão pode ser seu vice em 2022

Antes de jantar com Lula, Alckmin 
se encontra com presidente do PSB

Da Redação

O ex-governador de 
São Paulo Geraldo Al-
ckmin (PSDB) se reu-
niu neste domingo com 
o presidente nacional 
do PSB, Carlos Siqueira. 
O encontro ocorreu na 
capital paulista horas 
antes de um jantar do 
grupo Prerrogativas 
que deve contar com a 
presença do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula 
da Silva.

O PSB é um dos par-
tidos cotados para 
receber Alckmin de-
pois que ele deixou o 
PSDB, sigla que ajudou 
a fundar e onde mili-
tou por 33 anos. Uma 
negociação política em 
andamento prevê que o 
PSB indicaria Alckmin 
como vice na chapa de 
Lula. Em troca, petistas 

apoiariam os socia-
listas em seis estados, 
incluindo São Paulo.

Antes de Siqueira, 
Alckmin tomou café 
da manhã com outro 
nome do PSB: o depu-
tado Marcelo Freixo, 
que deve ser o candi-
dato da legenda ao go-
verno do Rio. À revista 
Veja, Freixo disse que 
a entrada do ex-go-
vernador à chapa é um 
“grande ganho para 
todo mundo”.

O possível candidato da 
sigla ao governo paulis-
ta, Márcio França, é um 
interlocutor constante 
de Alckmin e está por 
trás das negociações. 
Aliados do ex-governa-
dor dizem esperar que 
ele se pronuncie sobre 
o partido a que vai se 
filiar até os primeiros 
meses do ano que vem.

Antes, presidente já chegou a dizer que Mourão atrapalha sua gestão

Ex-governador paulista negocia filiação ao partido, que o indicaria para ser vice do petista na disputa presidencial

Da Redação

presidente Jair Bol-
sonaro (PL) disse 
neste domingo (19) 
que o atual vice-
-presidente Ha-

milton Mourão (PRTB) pode 
ser escolhido para compor 
sua chapa novamente nas 
eleições de 2022.
Em entrevista à VTV, afi-
liada do SBT, transmitida 
nas redes sociais do próprio 
presidente, Bolsonaro foi 
questionado se Mourão con-
tinuaria como vice para as 
eleições do ano que vem.

“O vice está aí. Mourão é o 
vice. A gente vai ver como 
é que fica no ano que vem. 
Tem pessoas que querem 
ser vice, normal. Eu vou 
escolher um vice, pode ser 
ate o próprio Mourão. Mas 

um vice que agregue e tenha 
conhecimento de Brasil, que 
ajude”, respondeu Bolso-
naro.
A declaração é diferente das 
que o presidente vinham 
dando recentemente, quan-
do afirmou que não queria 
repetir a chapa de 2018 na 
corrida eleitoral de 2022.

Em julho,  Bolsonaro chegou 
a dizer que Mourão atra-
palha sua gestão e que ele 
tinha que aturá-lo. “Foi 
um nome escolhido meio 
a toque de caixa. Ele faz o 
trabalho dele. Por vezes, 
aqui, atrapalha um pou-
co. É que nem o cunhado. 
Você casa e tem que aturar 
o cunhado do seu lado. Não 
pode mandar o cunhado 
embora”, disse o presidente 
na ocasião, em entrevista 
à Rádio Arapuan, de João 
Pessoa (PB).
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Da Redação

uciano Hang, 
dono da rede 
de lojas Havan, 
processou o 
influenciador 

digital Felipe Neto por 
conta de uma publica-
ção feita no Twitter. De 
acordo com a coluna de 
Ancelmo Gois no jornal 
O Globo, a ação tramita 
desde o início de dezem-
bro no Tribunal de Justi-
ça de Santa Catarina.
Hang processa Neto 
por conta de postagens 
relacionadas à morte de 
sua mãe. Em um tuíte, 
o influenciador cita o 

falecimento, que ocor-
reu no Hospital Prevent 
Senior, em São Paulo, e 
fala sobre a possibilidade 
de Hang ter falsificado o 
atestado de óbito.

No processo, o empresá-
rio pede R$ 300 mil de 
indenização por danos 
morais e ainda solicita 
que a publicação seja 
retirada do ar.

Esta não é a primeira vez 
que Hang processa Neto. 
Ainda segundo a coluna, 
o empresário já acionou 
também a Justiça do Rio 
de Janeiro, mas na esfera 
criminal, por motivos 
parecidos.

Empresário pede R$ 300 mil em indenização por danos morais

Luciano Hang processa Felipe 
Neto por publicação no Twitter

L

Saídas se darão por conta das eleições 2022

11 dos 23 ministros de Bolsonaro 
devem deixar o cargo até abril

Da Redação

O governo federal deve 
sofrer uma debandada 
de ministros até abril de 
2022. Isso porque, pelo 
menos 11 dos 23 mi-
nistros devem disputar 
um cadeira nas eleições 
prevista para o ano que 
vem e o mês citado é o 
prazo final de desincom-
patibilização de cargos 
públicos.

Entre os ministros que 
devem sair está Tereza 
Cristina, da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to, que tentará o manda-
to de deputada ou uma 
vaga ao Senado; o mi-
nistro de Justiça e Segu-
rança Pública, Anderson 
Torres, que deve disputar 
uma vaga ao Senado pelo 
DF; além de Ciro Noguei-
ra (PP) da Casa Civil, que 

deve deixar o governo 
para se candidatar à ree-
leição para o Senado.

Tarcísio de Freitas, de 
Infraestrutura; João 
Roma, de Cidadania; 
Fábio Faria, de Comu-
nicação; Marcos Pontes, 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação; Rogério Ma-
rinho, de Desenvolvi-
mento Regional; Flávia 
Arruda, da Secretaria de 
Governo; Gilson Macha-
do, do Turismo; e Onyx 
Lorenzoni, atual ministro 
do Trabalho, completam 
a lista da possível deban-
dada.
O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga e a 
ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Al-
ves, negam a possibilida-
de, mas também podem 
se arriscar nas próximas 
eleições.
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POLÍCIA

Foragido foi preso na cidade de Praia Grande e entregue à Corregedoria da Polícia do Estado de São Paulo
Da Redação

O policial militar aposenta-
do Jorge Henrique Matos foi 
recapturado na manhã deste 
domingo (19) na cidade de 
Praia Grande (SP), depois de 
uma ação conjunta entre as 
policias militares de Minas 
Gerais e São Paulo, e a Dire-
toria de Inteligência do Mi-
nistério Público do Estado de 
Minas Gerais. As informações 
foram repassadas pela capitã 
Layla, porta voz da Polícia 
Militar de Minas Gerais.

Segundo a PM, Jorge Henri-
que foi conduzido e entregue 
à Corregedoria da Polícia 
do Estado de São Paulo para 
as providências decorren-
tes: audiência de custódia e 
posterior transferência para 
Belo Horizonte. Não há até 
um momento uma previsão 
de quando o policial foragido 
retornará à capital mineira.

Entenda o caso
O segundo sargento Jorge 
Henrique Matos fugiu da 

unidade da PM no bairro Cai-
çara, Região Noroeste de Belo 
Horizonte, e estava foragido 
da polícia desde a manhã do 
sábado passado (11). Ele fugiu 
após danificar a cerca de 
arame de concertina.

Segundo o boletim de ocor-
rência, um agente foi até a 
cela onde Jorge Henrique 
Matos estava preso para en-
tregar o café da manhã e viu 
que ele não estava lá, após 
bater na porta várias vezes.

Na cela, havia um aparelho 
de rádio ligado e, na parte 
de trás, uma escada. A cerca 
de arame de concertina que 
protege o local estava dani-
ficada.

Os militares que estavam na 
guarda no período da noi-
te informaram que viram o 
foragido pela última vez por 
volta das 22h15 de sexta-feira 
(10) e que, durante a madru-
gada, não notaram nenhu-
ma movimentação fora do 
normal. Na troca de turno, no 
entanto, não foram realiza-

das conferências nas celas.

A perícia esteve na unidade e 
identificou, preliminarmen-
te, que o foragido utilizou 
uma serra para cortar o bloco 
de trancamento da porta e, 
assim, conseguir fugir.

A equipe da Corregedoria 
da Polícia Militar também 
esteve no local e entrevistou 
os militares responsáveis 
pela guarda durante a noite e 
a madrugada da fuga.

Envolvimento em homicídio
Segundo o Ministério Públi-
co, o sargento Jorge Henrique 
Matos foi preso na 3ª Fase da 
Operação Hexagrama, em 
novembro de 2020.

“Também estava preso por 
envolvimento em homicídio 
no ano de 2019, tendo sido 
denunciado pelo MP em 
outubro de 2020, processo no 
qual foi prolatada sentença 
de pronúncia em 03.05.2021. 
Cabe frisar que foram obtidas 
provas do envolvimento 
do militar e de outros no 

Caso aconteceu em sala de cinema em São Paulo; de acordo com relatos, ação 
gerou uma confusão generalizada

Mulher joga spray de pimenta em 
crianças por spoiler de ‘Homem Aranha’

Policial Militar que fugiu de batalhão 
em BH é recapturado em São Paulo

Da Redação

uitas pessoas 
ficam irritadas ao 
receber “spoilers” 
de um filme 
muito aguardado, 

mas uma mulher em São 
Paulo teria tido uma res-
posta agressiva a eles.
O caso aconteceu em 
uma sala de cinema no 
Shopping Higienópolis, 
em São Paulo. Depois 
que três crianças falaram 
sobre o que aconteceria 
nas cenas do filme “Ho-
mem-Aranha: Sem Volta 
Para Casa”, a mulher teria 
apertado um jato de spray 
de pimenta dentro da sala 
de cinema, o que causou 
uma confusão generali-
zada.

O jornalista Bruno Faria 
comentou em sua conta 

do Twitter sobre o aconte-
cimento. Ele disse estar na 
sala quando o fato ocor-
reu, e que as pessoas pre-
sentes na sessão saíram 
correndo, enquanto tos-
siam sem parar. Segundo 
ele, as crianças teriam 
soltado informações sobre 
o filme duas vezes, o que 
fez com que a mulher 
disparasse o jato contra as 
três, e saísse correndo da 
sala em seguida.

Outra repórter disse estar 
presente no cinema no 
momento, mas do lado de 
fora, onde uma confusão 
generalizada se instau-
rou depois que as pessoas 
saíram correndo da sala. 
Ela publicou o relato de 
um seguidor, que falou 
anonimamente sobre o 
aconteceu lá dentro.

Uma internauta compa-
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rou os aressóis do spray de 
pimenta com as partículas 
de Covid-19, chamando a 
atenção para a velocidade 
e amplitude em que se es-
palharam. “Pra gente ver 

como as coisas se espa-
lham rápido pelo ar numa 
sala fechada”, publicou.

O filme, tão esperado 
pelos fãs, quebrou recor-

des: em 24 horas, ele se 
tornou a maior pré-ven-
da da Ingresso.com no 
Brasil, superando em 5% o 
recordista anterior, “Vin-
gadores: Ultimato”.

homicídio durante as inves-
tigações da Hexagrama, que 
foram compartilhadas com a 
Polícia Civil após autorização 
judicial”, disse o Ministério 
Público.

O que diz a defesa
O advogado Jorge Vieira da 
Rocha Júnior alega que o 
cliente dele “é portador de 
doenças mentais”. O defen-
sor falou que o PM cumpria 
prisão preventiva – sem data 
definida – desde o dia 15 de 
setembro de 2020 pela sus-

peita de três crimes.

São eles:
Tortura – que teria ocorrido 
em 2013. O suposto crime é 
julgado pela Justiça Militar;
Corrupção passiva e envol-
vimento em organização 
criminosa – que teria ocorri-
do em 2018/2019. O suposto 
crime é julgado pela Justiça 
Militar;
Homicídio – que teria 
ocorrido em 2019. O suposto 
crime é julgado pela Justiça 
comum.
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Grupo diz ainda que está utilizando sua empresa de transporte rodoviário como 
parte do plano de reacomodação dos passageiros por via terrestre

Itapemirim diz que passageiros 
podem pedir reembolso

Da Redação

m comunicado 
no sábado (18), o 
Grupo Itapemirim 
informou que in-
tensificou a comu-

nicação com os passageiros 
impactados pela suspensão 
das operações da companhia.

A empresa informou ainda 
que o serviço telefônico pelo 
número 0800 723 2121 assim 
como o chat do site foram 
restabelecidos, com horá-
rio de atendimento de 6h às 
21h. Além disso, o passageiro 
pode enviar um mail para fa-
lecomita@voeita.com.br com 
o nome completo e número 
do localizador da reserva 
para agilizar o atendimento.

Caso os passageiros optem 
por solicitar o reembolso 
total das passagens, podem 
fazê-lo pelo site da compa-
nhia www.voeita.com.br 
seguindo os passos abaixo:

clique em meus voos;
Faça o login com usuário e 
senha;
Clique na opção remarcação/
reemissão/reembolso;
selecione seu ticket;
selecione a opção reembolso
A Itapemirim afirmou ainda 
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ECONOMIA

Auxílio Brasil paga R$ 400 atualmente; políticos veem o aumento como única 
saída para presidente ser competitivo em 2022

Da Redação

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) e seus aliados 
estão sentindo o peso das 
pesquisas eleitorais mais 
recentes, que mostram a 
pior avaliação do go-
verno, que tem 53% de 
reprovação. Diante disso, 
o Centrão pressionar por 
aumento no valor do 
Auxílio Brasil.
De acordo com a coluna 
de Lauro Jardim no jornal 
O Globo, Valdemar Costa 
Neto (PL) defende, nos 
bastidores, o aumento do 
benefício de R$ 400 para 

R$ 600.
Os aliados de Bolsonaro 
defendem que esta seria 
a única saída possível 
para fazer o presidente 
voltar à corrida eleitoral 
de 2022 de forma com-
petitiva.
Ainda segundo a coluna, 
a alternativa do Centrão 
desagrada o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. 
Em outubro, ele amea-
çou deixar o ministério 
quando Bolsonaro afir-
mou que elevaria o valor 
do Auxílio Brasil para 
R$ 400, o que provocou 
uma debandada na equi-
pe econômica.

Para melhorar imagem de Bolsonaro, 
Centrão quer auxílio de R$ 600
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que continua trabalhando 
“arduamente” junto à Anac 
para mitigar os efeitos da 
suspensão dos voos e que 
tem contado com a colabora-
ção das demais companhias 
aéreas para reacomodação 
dos passageiros.

O comunicado diz ainda que 
está utilizando sua empresa 
de transporte rodoviário - 

Viação Itapemirim - como 
parte do plano de contingên-
cia para reacomodação dos 
passageiros por via terrestre.

Segundo a empresa, a prio-
ridade para a reacomodação 
em voos de outras compa-
nhias tem sido para passagei-
ros que já estão fora de sua 
cidade de domicílio e preci-
sam retornar para casa. Os 

demais serão atendidos com 
prioridade total do reembol-
so dos valores pagos.

Por fim, a empresa orienta os 
passageiros com passagens 
marcadas a partir de hoje que 
não tentem realizar o check-
-in on-line e não compare-
çam aos aeroportos antes de 
contatar a empresa aérea.
Na noite de sexta-feira, a em-

presa anunciou que suspen-
deu “temporariamente” todas 
as operações . A companhia 
alega que a situação está 
ligada a uma “reestrutura-
ção interna”. Horas depois, a 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) suspendeu o Cer-
tificado de Operador Aéreo da 
ITA Transportes Aéreos. Sem 
o documento, a empresa não 
poderá voltar a voar.



dia a dia
DIÁRIO DE S. PAULO - SEGUNDA-FEIRA/20 DE DEZEMBRO DE 20216

SAÚDE

No Brasil, 30 crianças morreram de doenças que podem ser prevenidas com imunizantes em 2020
Da Redação

Em menos de dois anos, 
a Covid-19 matou mais 
crianças no Brasil do que 
doenças preveníveis com 
vacinação nos últimos 15 
anos. Desde o início da 
pandemia, 1.148 crianças de 
0 a 9 anos morreram de Co-
vid-19 no país; entre 2006 
e 2020, 955 crianças na 
mesma faixa etária morre-
ram de doenças “reduzíveis 
pelas ações de imunização”.

Os dados foram levantados 
pelo Uol, que consultou o 
Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM), do 
Ministério da Saúde. Eles 
explicam a pressa que mé-
dicos especialistas têm em 
iniciar a vacinação contra a 
Covid-19 em crianças.

O número de mortes in-
fantis pela doença causa-
da pelo novo coronavírus 
(Sars-Cov-2) representa 
apenas 0,18% do total, 
mas é bastante expressivo 
quando comparado com 
outras enfermidades que 
têm vacina. Em 2020, por 
exemplo, 30 crianças mor-
reram em todo o Brasil de 
doenças preveníveis com a 
imunização - tuberculose 

Covid-19 já matou mais crianças que 
doenças com vacinas em 15 anos
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Nove estados, além do DF, estão com informações desatualizadas devido a problema no sistema

Com dados faltantes, Brasil registra 
49 mortes por Covid-19 em 24h

Da Redação

Brasil perdeu 
49 vidas para 
a Covid-19 nas 
últimas 24 ho-
ras, de acordo 

com dados divulgados 
pelo Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde 
(Conass) deste domingo 
(19). O número, porém, 
desconsidera atualiza-
ções em nove estados, 
além do Distrito Federal. 
Ao todo, são 617.803 óbi-
tos pela doença no país.
De acordo com as in-
formações disponíveis 
no Painel Nacional do 
Conass, Bahia, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Paraíba, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do 

Norte, São Paulo, Tocan-
tins e o Distrito Federal 
mantiveram dados de 
dias anteriores por pro-
blemas técnicos na base 
de sistemas do Ministério 
da Saúde.

Sem novidades quanto à 
situação nesses estados, 
a média móvel de mortes 
dos últimos 7 dias está 
em 139, enquanto a mé-
dia móvel de casos está 
em 3.414.

Nas últimas 24 horas, 
1.419 novos casos de 
infecção pelo novo co-
ronavírus (Sars-Cov-2) 
foram registrados em 
todo o Brasil, chegando a 
22.213.762 desde o início 
da pandemia de Co-
vid-19.

O

e sarampo foram as princi-
pais:

Tuberculose do sistema 
nervoso - 10 óbitos entre 
crianças
Sarampo - 10 óbitos entre 
crianças
Coqueluche - 4 óbitos entre 
crianças
Meningite por Haemophilus 
- 3 óbitos entre crianças
Tuberculose miliar - 2 óbi-
tos entre crianças
Hepatite aguda B - 1 óbito 
entre crianças

O número de mortes evi-
táveis vem caindo ano a 
ano diante do sucesso do 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI). Em 1996, 
por exemplo, 19 crianças 
morreram de difteria, 47 de 
tétano e 3 de rubéola - atu-
almente, nenhuma dessas 
enfermidades causa mor-
tes no país. Veja o número 
de mortes de crianças por 
doenças preveníveis por 
vacinas no Brasil ao longo 
dos anos:
1996 - 254

2001 - 120
2006 - 62
2011 - 72
2016 - 32
2020 - 30

Na última quinta-feira (16) 
a  Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou a aplicação 
da vacina da Pfizer  contra 
a Covid-19 para crianças 
de 5 a 11 anos. Na ocasião, 
especialistas garantiram 
que o imunizante é seguro 
e fundamental não só para 

proteger as crianças contra 
a doença, mas também para 
diminuir a transmissão do 
novo coronavírus em todo 
o país.

A aprovação, que foi cri-
ticada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que chegou a 
ameaçar a Anvisa , ainda 
não foi viabilizada pelo Mi-
nistério da Saúde. No sába-
do (18), o ministro Marcelo 
Queiroga disse que só irá 
anunciar a decisão sobre o 
tema no dia 5 de janeiro .
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

CÂMARA (São Paulo)
2021 : as vereadoras Janaina Lima (2º mandato) e Cris Mon-
teiro (1º mandato) brigaram fisicamente no banheiro da Casa. 
Uma tá processando a outra. Podem ser cassadas ? E o parti-
do Novo, vai expulsar ?   
.
PREFEITURA (São Paulo)
2021 : De ex-vereador a vice do Bruno Covas, que foi reeleito 
em 2020, Ricardo Nunes (MDB) completa neste 19 dezembro 
217 dias como prefeito. Ele comemora o slogan “São Paulo 
capital mundial da Vacinação”
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
2021 : o pior que podia ter acontecido foi o deputado Fernando 
Cury ter assediado sexualmente a deputada Isa Penna (PSOL). 
Foi punido pela ALESP, expulso pelo partido Cidadania e viran-
do réu na Justiça               
.
GOVERNO
2021 : em 2016, Doria ganhou a prefeitura paulistana (1º turno 
inédito) com o Haddad (PT do Lulismo) tentando ser reeleito. 
Em 2018 ganhou o governo (SP), apoiando Alckmin à Presi-
dência (PSDB) no 1º turno      
.
CONGRESSO (Brasil)
2021 : ano difícil pro ex-governador paulista José Serra (PSDB), 
porque além de enfrentar o Mal de Parkinson (ainda sem cura 
pela Ciência) terá outras dificuldades na tentativa de reeleição 
da sua cadeira em 2022           
.
PRESIDÊNCIA (Brasil) 
2021 : Presidente Jair Bolsonaro fecha o ano na região da 
baixada santista, na qual vai apoiar o desembargador (ex-pre-
sidente do Tribunal de Justiça - SP) Ivan Sartori, que deve ser 
candidato à Câmara dos Deputados   

PARTIDOS 
Um fato tá incomodando os deputados federais do PL (SP) 
que votaram pra derrubar o veto - do agora filiado Jari Bol-
sonaro, candidato à reeleição - aos quase 6 bilhões do Fundo 
Eleitoral 2022 : Katia Sartre (cabo PM), ... 
.
POLÍTICOS 
... capitão (PM) Augusto e Miguel Lombardi votaram pela ma-
nutenção do veto Presidencial, sendo que proporcionalmente 
são os que mais recursos tiveram pelo Estado de São Paulo. 
Eles vão abrir mão da dinheirama ...   
.
(Brasil)
... que não queriam que os colegas recebessem na campanha 
? Em tempo : o pastor Paulo Freire votou pela manutenção do 
veto porque se dá ao luxo de ter eleitores no maior ministério 
(Belém) da Assembleia de Deus  
.
M Í D I A S 
Cesar Neto  é jornalista desde 1992 e colunista de política na 
imprensa (Brasil) desde 1993. O site  www.cesarneto.com  
recebeu Medalha Anchieta da Câmara Municipal (São Paulo) e 
Colar de Honra ao Mérito da Assembleia do Estado (São Paulo)
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Em disputa polarizada, representante da 
esquerda e ex-líder estudantil venceu 
o ultradireitista José Antonio Kast. Com 
apenas 35 anos, será o presidente 
chileno mais jovem da história

MUNDO

Gabriel Boric é eleito 
presidente do Chile

Da Redação

Ocandidato de esquerda 
Gabriel Boric foi eleito 
presidente do Chile neste 
domingo (19). Aos 35 anos, 
será a pessoa mais jovem 

da história a ocupar o cargo. Ele já foi 
deputado e líder estudantil.

Numa eleição marcada pela polariza-
ção política, Boric venceu o advogado 
José Antonio Kast, de ultradireita. 
Kast informou em rede social que 
telefonou para o rival reconhecendo 
a derrota e parabenizando-o pela 
vitória.

Até as 20h10 deste domingo, com 
98,77% das urnas apuradas, Boric 
tinha 55,9% dos votos, contra 44,2% 
de Kast.

Boric havia ficado em segundo lugar 
no primeiro turno, com 25,82%. Já 
Kast teve 27,91%. É a primeira vez 
desde a redemocratização, três déca-
das atrás, que um candidato que não 
venceu o primeiro turno chega à pre-
sidência. A posse ocorre em março.

Polarização
Boric e Kast representaram lados 
opostos do espectro político e dispu-
taram cada voto do eleitorado.
O novo presidente representa uma 
esquerda progressista revitalizada, 
que cresceu muito desde os protes-
tos de 2019. Já Kast fundou o ultra-
conservador Partido Republicano e 
avalizou a mensagem “lei e ordem” 
na campanha.
Boric disputou a presidência do Chile 
com a idade mínima exigida e foi o 
mais jovem dos sete candidatos na 
disputa pela sucessão do conservador 
Sebastián Piñera. Sua candidatura 
representa a coalizão “Aprovo Digni-
dade”, que reúne a Frente Ampla e o 
Partido Comunista.
Sua maior crítica à democracia após a 
ditadura de Augusto Pinochet (1973-
1990) é ter continuado com o modelo 
econômico liberal que deixou uma 
classe média e baixa endividada para 
pagar a educação, a saúde e a previ-
dência privada.

Liberal em temas sociais, o novo 
presidente defende “um Estado de 
bem-estar” ao estilo europeu na área 
econômica.
Solteiro e oriundo de Punta Arenas, 
no extremo sul do país, Boric cresceu 
no seio de uma família simpática aos 
partidos Socialista e Democrata-Cris-
tão.
“Sou da Patagônia Austral, onde 
começa o mundo, onde se fundem 
todos os contos e a imaginação, no 
Estreito de Magalhães, que inspirou 
tantos romances”, disse, orgulhoso 
de sua região.
Ele afirmou ainda que quer para o 
Chile “algo que na Europa seria bas-
tante óbvio, que é garantir um estado 
de bem-estar para que todos tenham 
os mesmos direitos, independente-
mente de quanto dinheiro possuem 
na carteira”, resumiu.
Alguns pontos do programa de go-
verno de Boric:

• foca em três reformas que ele 
considera essenciais: previdên-
cia, saúde e educação

• outras três temáticas que per-
meiam as propostas: feminismo, 
crise climática e trabalho digno

• amplia a participação do Estado 
para o bem-estar social

• há elementos mais moderados 
em seu programa, como a refor-
ma tributária

• mudança do sistema de pensões
O novo presidente governará um 
país com uma nova Constituição, 
agora em elaboração, e marcado pela 
inflação crescente nos últimos dois 
anos.
Foi a primeira eleição presidencial 
desde que o país foi abalado pelos 
protestos generalizados contra a 
desigualdade que renderam meses de 
marchas e episódios de violência nas 
ruas, em 2019.
As eleições presidenciais de 2021 
também foram as primeiras em 16 
anos sem Sebastián Piñera nem 
Michelle Bachelet como candidatos a 
presidente.
Piñera é o atual presidente, mas 
enfrenta forte rejeição popular e 
acabou de escapar de um processo de 
impeachment. Já Bachelet é hoje alta 
comissária da ONU para os Direitos 
Humanos.
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O ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso vai cumprir 
a palavra de apoiar João Doria 
- governador do Estado de São 
Paulo - como candidato vence-
dor das prévias, para a disputa da 
Presidência da República 2022 
? Ou vai tentar ‘justificar’ que 
aceita apoiar a volta do Lulismo - 
que ele derrotou em 1994 e 1998 
ainda no 1º turno das eleições 
Presidenciais - porque pode ter 
o ex-governador paulista Geral-
do Alckmin como vice na chapa 
2022, filiado ao PSB, PSD do 
Kassab ou até ao Solidariedade 
da Força Sindical, por conta da 
desfiliação do PSDB do qual foi 
um dos seus fundadores ?      

Para alguém que completou 
90 anos no dia 18 de junho de 
2021, não deve cabe mais se 
preocupar com as histórias que 
serão agregadas à sua história 

como quem começou perdendo 
a prefeitura de São Paulo para o 
ex-Presidente Jânio Quadros em 
1985. FHC é um daqueles inte-
lectuais que se julgam acima do 
bem e do mal, especialmente em 
relação a vaidade humana, tão 
condenada - segundo a Lite-
ratura Bíblica - pelo mais sábio, 
poderoso e rico Rei de Israel. Em 
tempo : foi Salomão que chegou 
a conclusão de que tudo neste 
mundo não passava de vaidade 
perante os Olhos de DEUS ... 

Em tempo : numa rápida análi-
se sobre os comportamentos 
humanos, a real é que Fernando 
Henrique Cardoso quer perma-
necer, na História política brasi-
leira, como único candidato pelo 
PSDB - saído do MDB em 1988 
- que foi Presidente do Brasil, 
eleito e reeleito em 1º turno, con-
tra Lula (PT) ...

A POLÊMICA SOBRE O 
PASSAPORTE SANITÁRIO É A NOVA 
REALIDADE DE UM PAÍS IGNORANTE
A polêmica da vez, não bastassem tan-
tas, é a questão da cobrança do passa-
porte sanitário, ou seja, a exigência do 
comprovante de vacinação para entrada 
de estrangeiros no Brasil, assim como dos 
próprios brasileiros para ingresso em de-
terminados locais, públicos ou privados, 
como ocorreu recentemente no âmbito do 
próprio Supremo Tribunal Federal ao exigir 
que o Presidente da República apresentas-
se o comprovante de vacinação ou teste de 
Covid recente para ter acesso a posse do 
mais novo ministro daquela Corte, André 
Mendonça.

A mesma polêmica já se deu no passado 
recente, na própria exigência da vacinação, 
da obrigatoriedade do uso de máscaras, 
assim como, em um dos casos mais ex-
tremos, quando alguns poucos municípios 
implantaram a denominada “pulseira do 
contaminado”, que se dava pela colocação 
e uma pulseira no pulso dos infectados ou 
suspeitos de contaminação pela Covid-19 
como forma de alertar as demais pesso-
as do risco de contato e obrigar àqueles a 
respeitarem as medidas de isolamento. A 
lógica que se aplica a todos os casos é a 
mesma.

Todas essas medidas tem uma única inten-
ção: conter o contágio da doença e reduzir 
as consequências/danos na população e, 
por fim evitar o colapso no sistema de saú-
de, o que, por certo, é obrigação primordial 
das autoridades públicas, bastando, para 
tal a análise detida do que prevê a Consti-
tuição da República, especialmente no que 
tange aos direitos e garantias individuais e 
coletivos, sem deixar de considerar, ainda, 
os preceitos constantes da Resolução da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
segundo a qual o enfrentamento a pan-
demia jamais pode prescindir do respeito 
aos direitos humanos das pessoas com 
covid-19, com especial enfoque para elimi-
nação de todas as formas de discriminação 
e respeito à autodeterminação.

Assim, devemos considerar, diante do caso 
presente, dada a complexidade do proble-
ma, uma questão de importância macro, 
passível de ser resolvida por análise prin-
cipiológica constitucional, o que afasta 
qualquer dúvida que a Constituição Fede-
ral assegura, tanto a liberdade e integrida-
de, assim como a igualdade, intimidade e 
vida privada, quanto assegura o respeito 
máximo à saúde, à vida, além da plena ob-
servância da dignidade da pessoa humana, 
em todos os seus aspectos, considerando 
dever de todos, assegurando harmonia no 
livre exercício dos direitos e garantias fun-
damentais. Por tudo isso, não há que se fa-
lar em princípio absoluto no Brasil.

 Por certo que o Direito, assim 
como a sociedade, deve se adaptar às 
mudanças, levando em consideração a re-
alidade atual, respeitando sempre os pre-
ceitos mais sensíveis e fundantes da Re-
pública, em especial a dignidade da pessoa 
humana e, principalmente, à vida e saúde 
dos cidadãos, não sendo a imposição de 
privação momentânea, através da exigên-
cia do passaporte sanitário ou da apresen-
tação de teste PCR, de estrangeiros ou na-
cionais, um obstáculo ao livre exercício de 
qualquer direito, nem a honra e dignidade 
de qualquer pessoa, logrando aceitabilida-
de ou razoabilidade, admitindo assim um 
relativo sacrifício aos atos da vida civil, em 
prol da segurança sanitária e da ordem pú-
blica, resguardando-se as garantias cons-
titucionais de todos, especialmente a saú-
de e a vida da coletividade.

 Então, as normas e, por conse-
quência, os princípios constitucionais de-
vem ser interpretados de acordo com a 
natureza jurídica da medida adotada, razão 
pela qual, medidas excepcionais e caute-
lares que exijam, para sua plena eficácia 
(redução do contágio e garantia das me-
didas sanitárias de combate à pandemia), 
a adoção de regras rígidas de preservação 
de direitos e garantias de igual ou maior re-
levância, admite-se que a lei, em seu amplo 
aspecto, possa restringir o exercício pleno 
de algumas liberdades, quando se tratar de 
exigência de interesse social, consoante o 
que dispõe a Constituição.

 Nesse sentido, cumpre destacar, 
por sua vez, que a dignidade da pessoa 
humana, além de princípio constitucional, 
é um dos fundamentos da República Fede-
rativa do Brasil, previsto no artigo 1º., inciso 
III, da nossa Carta Magna, sendo, portanto, 
imprescindível a observância desse fun-
damento quando da ponderação de qual-
quer preceito constitucional, em especial 
quando se está em jogo a saúde e a vida 
das pessoas, devendo, no presente caso, 
ser considerado em prol da coletividade e, 
jamais, de modo individual. Aqui, prevalece 
o direito da maioria!

 E não se pode falar em conflito 
de interesses e ponderação, sem analisar 
o princípio da proporcionalidade, este que 
se encontra intrinsecamente ligado à evo-
lução dos direitos e garantias individuais da 
pessoa humana, tendo sua utilização, no 
ordenamento jurídico pátrio, pautado na 
interpretação constitucional e infracons-
titucional, como técnica de controle de li-
mites aos direitos fundamentais, vez que 
a dignidade da pessoa humana, acolhido 
como fundamento da República, determina 
que as normas sejam aplicadas de acordo 
com a gravidade do ato e o grau de impor-
tância do bem jurídico constitucionalmen-
te protegido.¹

Sendo assim, numa ponderação de inte-
resses e realização à adequação principio-
lógica constitucional, pode-se inserir que 
a imposição estatal da exigência de pas-
saporte sanitário e/ou teste PCR, seja de 
estrangeiros ou nacionais, para ingresso no 
País ou em determinados locais, por cer-
to que é de conhecimento a ocorrência de 
constrangimento ilegal, mas, no entanto, 
é devida a mitigação da liberdade do atin-
gido pela medida, vez que a sua essência 
encontra-se preservada na vontade do 
próprio em se submeter as regras que o 
momento exige, fundamentando-se no 
princípio da proporcionalidade e, nesse 
viés, da dignidade da pessoa humana, sen-
do medida extrema, mas que visa preser-
var, em primeiro lugar, a vida e a saúde de 
toda uma coletividade e, em último grau, 
evitar o colapso do sistema de saúde e ga-
rantir a eficácia das medidas sanitárias de 
enfrentamento à pandemia.

___________________
¹ FIOREZE, Juliana. Videoconferência no pro-
cesso penal brasileiro: Interrogatório On-line. 
Curitiba: Juruá, 2007. p. 204-205.

Amilton Augusto
Advogado especialista em Direito Eleitoral e 
Administrativo. Vice-Presidente da Comissão 
de Relacionamento com a ALESP da OAB/SP. 
Membro julgador do Tribunal de Ética e Disci-
plina da OAB/RJ. 

diário de S.Paulo

Charge

Sobre a Vaidade de FHC aos 90 de Idade 

Amilton Augusto
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MUNDO

Primeiro-ministro, Mark Rutte, anunciou o lockdown na noite de ontem
Da Redação

Com o comércio de rua fecha-
do na Holanda, os planos dos 
consumidores para o Natal 
foram por água abaixo após 
o país iniciar, neste domingo 
(19), um bloqueio com o obje-
tivo de limitar um aumento de 
casos de covid-19 por causa da 
variante Ômicron.

O primeiro-ministro, Mark 
Rutte, anunciou o lockdown 
repentino na noite de sábado 
(18), ordenando o fechamento 
de todas as lojas, exceto as es-
senciais, bem como restauran-
tes, cabeleireiros, academias, 
museus e outros locais públi-
cos, a partir deste domingo até, 
pelo menos, 14 de janeiro.

A notícia foi um choque para 
muitos holandeses, que se 
preparavam para o período 
de Natal e Ano Novo. Muitas 
pessoas correram às lojas no 
sábado, em meio a rumores 
publicados na imprensa sobre 
o lockdown, para comprarem 
presentes e comida, além de 
cortar o cabelo na última hora.
Os trabalhadores do setor ho-

teleiro exigiram compensação 
pela perda de renda na tem-
porada de férias, ao mesmo 
tempo, donos de academias 
enfatizaram a importância dos 
exercícios durante uma crise 
sanitária.

“Fechar todos os bares e 
restaurantes em um mês tão 
importante é incrivelmente 
doloroso e dramático. Preci-
samos de compensação e uma 
estratégia de saída”, disse a 
Associação Holandesa de Ser-
viços de Hotelaria.

Todas as escolas encerrarão as 
atividades uma semana antes 
do feriado de Natal, na segun-
da-feira, e devem permanecer 
fechadas até 9 de janeiro, e a 
recomendação é que as famí-
lias recebam até dois visitan-
tes, assim como as confrater-
nizações.

As infecções por coronavírus na 
Holanda caíram a níveis recor-
des nas últimas semanas, após 
a adoção de um lockdown no-
turno no final do mês passado. 
No entanto, os casos envolven-
do a variante Ômicron aumen-
taram rapidamente desde o 

Holanda inicia lockdown contra 
variante do novo coronavírus
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Peng Shuai falou durante um evento de esqui cross-country, em Xangai

Estrela do tênis da China nega ter 
feito acusação de assédio sexual

Da Redação

estrela chinesa do 
tênis Peng Shuai 
disse neste domin-
go (19) que nunca 
acusou ninguém 

de assédio sexual e que uma 
publicação que fez nas redes 
sociais no início do mês pas-
sado foi mal interpretada.

O bem-estar de Peng tor-
nou-se um motivo de preo-
cupação entre a comunidade 
global de tênis e grupos de 
direitos humanos quando 
ela acusou o ex vice-premiê 
chinês Zhang Gaoli de ter co-
metido assédio sexual contra 
ela no passado. Depois dessa 
publicação, ela ficou ausente 
da vista do público por quase 
três semanas.

“Primeiro, preciso enfatizar 
um ponto que é extrema-
mente importante, nunca 
disse ou escrevi que alguém 
cometeu assédio sexual, 

devo enfatizar claramente 
esse ponto”, disse Peng em 
vídeo publicado por Lianhe 
Zaobao, um meio de comu-
nicação de Cingapura.

Os comentários de Peng, 
hoje, marcaram a primeira 
vez que ela abordou o assun-
to em público. A tenista falou 
durante um evento de esqui 
cross-country em Xangai, do 
qual participou.

Ela disse que sua publica-
ção no Weibo, um site de 
mídia social semelhante ao 
Twitter, que foi rapidamente 
removida, era um “assunto 
privado”.

Peng, 35, disse no vídeo que 
“as pessoas tiveram muitos 
mal-entendidos” sobre sua 
publicação no Weibo. Ela 
não deu mais detalhes.

Ela também disse que está 
morando em sua casa em 
Pequim sem supervisão. Ela 
não mencionou Zhang.

A Reuters não conseguiu 
entrar em contato com Peng 
desde a publicação da tenista 
no Weibo.

No início deste mês, a As-
sociação de Tênis Feminino 
(WTA), que buscou uma 
linha direta de comunicação 
com Peng, disse que suspen-
deria os torneios na China 
imediatamente devido a pre-
ocupações com o tratamento 
dado a Peng e a segurança de 
outros jogadores.

A WTA não comentou o 
assunto neste domingo e 
Zhang não se manifestou.

A discussão sobre o escânda-
lo, que surgiu enquanto Pe-
quim se prepara para sediar 
as Olimpíadas de Inverno, 
em fevereiro, foi fortemente 
censurada na China.

Peng disse no vídeo publi-
cado neste domingo que ela 
havia escrito pessoalmente 

A

início de dezembro e espera-se 
que a cepa se torne dominante 
antes do final do ano.

Isso representará um grande 
problema para os hospitais, 
que vêm cancelando o aten-
dimento regular há semanas, 
na tentativa de evitar a falta de 

leitos devido ao alto número 
de pacientes com covid-19 em 
suas enfermarias.

O governo disse no sábado que 
vai acelerar a aplicação de do-
ses de reforço da vacina, após 
um início lento da campanha, 
e até o final do mês, preten-

de fornecer doses extras para 
todos acima de 60 anos.

Embora mais de 85% da popu-
lação adulta holandesa esteja 
vacinada, menos de 9% dos 
adultos receberam até agora a 
dose de reforço, uma das taxas 
mais baixas da Europa.

uma carta no mês passado 
para o chefe da WTA, Steve 
Simon, na qual ela afirmou 
que negou a alegação de 
assédio, e que uma tradução 
em inglês dela pela mídia 
estatal chinesa era correta.

Simon disse na época que 
“teve dificuldade em acre-
ditar” que Peng realmente 
escreveu a carta.

No evento em Xangai, hoje, 

Peng apareceu em uma 
varanda do quinto andar 
com atletas de vários espor-
tes, incluindo o ex-astro do 
basquete da NBA Yao Ming, e 
assistiu ao evento por cerca 
de 20 minutos, de acordo 
com a reportagem do Lianhe 
Zaobao.

Ela vestia uma jaqueta preta 
com a bandeira da China e 
uma camiseta vermelha com 
os personagens da China.
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Verdão havia vencido jogo de ida e foi campeão da competição pela nona vez

Palmeiras empata com a 
Ferroviária e conquista o 
Campeonato Paulista Sub-15

O Palmeiras empatou em 
1 a 1 com a Ferroviária na 
manhã deste sábado, em 
Araraquara, e conquistou 
o Campeonato Paulista 
Sub-15. O Verdão havia 
vencido o jogo de ida por 
2 a 0.

O gol do Palmeiras foi 
marcado por Inácio, no 
primeiro tempo. Foi a 
nona vez que o Verdão 
conquistou a competi-
ção.

A escalação do Verdão 
foi Kauan Lima; Kauan 
Firmo, Vitor Reis, Davi 

(Fellipe Jack) e Mateus 
Lyrio; Rafael Coutinho 
(Uberaba), Figueiredo 
(Riquelme Gomes) e Luis 
Guilherme; Paulo Souto 
(Ramon), Inácio (Estê-
vão) e Luighi (Marcio 
Vitor).

O time, treinado pelo 
técnico Rogério Ferreira, 
conquistou 16 vitórias, 
três empates e sofreu 
apenas três derrotas.

Além do sub-15, o Pal-
meiras também está na 
final do sub-17 (venceu 
o primeiro jogo contra 
o Corinthians, por 3 a 
1) e do sub-20, contra o 
Mirassol.
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Para atrair mais parceiros 
comerciais e, consequen-
temente, arrecadar mais 
dinheiro em 2022, o Corin-
thians entende que é neces-
sário melhorar sua repu-
tação no mercado, abalada 
num passado recente por 
cobranças judicias e alguns 
escândalos midiáticos. 
Nesse sentido, o presidente 
do clube, Duílio Monteiro 
Alves, promete cumprir 
uma antiga promessa de di-
ferentes gestões alvinegras: 
dar mais transparência ao 
Timão.

Para isso, será lançado 
no ano que vem um site 
com informações finan-
ceiras detalhadas, além de 
procedimentos internos 
e informações relevantes 
aos sócios e a agentes do 
mercado.

Atualmente, o site do 
Corinthians já conta com 

uma página de transpa-
rência, mas ele tem menos 
informações do que o clube 
entende serem necessárias.

Essa é uma das etapas do 
programa de “compliance” 
(termo em inglês que sig-
nifica conformidade) que 
vem sendo implementado 
no clube.

O “compliance” visa criar 
um código de conduta e 
estabelecer processos inter-
nos, que minimizem riscos 
ao Corinthians e ajude a 
prestar contas aos torcedo-
res e parceiros.

Para implementar esse 
projeto, o Timão contratou 
o escritório Gelson Ferrare-
ze Sociedade de Advogados, 
que trabalha em parceria 
com conselheiros do clube, 
como Celso Campello, 
Antônio Craveiro, Carlos 
Miguel e Leandro Cano.

Os últimos contratos as-
sinados pelo Corinthians, 

Infoesporte

Página com informações financeiras e procedimentos internos está no cronograma para 2022

Corinthians lançará site de transparência para 
tentar melhorar reputação e atrair dinheiro

Reunião da diretoria do Corinthians no Parque São Jorge

como o do volante Paulinho 
e o do patrocínio da Taun-
sa, já passaram pelo crivo 
dessa área, que fica subor-
dinada ao departamento ju-
rídico. Segundo relatos, há 
dificuldade da mudança da 
cultura interna, mas houve 
avanços neste primeiro ano.

Este trabalho caminha em 
paralelo com o saneamento 

financeiro do clube. O Ti-
mão deve fechar o ano pra-
ticamente no zero a zero, 
com um pequeno superávit, 
encerrando uma sequência 
de quatro temporadas de 
prejuízo. Porém, a dívida 
segue em patamar elevado, 
próximo de R$ 1 bilhão.

O orçamento corintiano 
para o ano que vem, que 

foi elaborado pelo departa-
mento financeiro do clube 
com auxílio da empresa de 
consultoria Falconi, apre-
senta superávit de R$ 10 
milhões. Para isso, o Timão 
conta com aumento de 18% 
das receitas, turbinadas 
principalmente pelo retor-
no do público aos estádios 
e pela maior arrecadação 
com patrocínios.
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Jogador deixou o clube gaúcho após o rebaixamento para a Série B

São Paulo tem interesse na contratação 
do lateral-direito Rafinha, ex-Grêmio

O São Paulo fará nos 
próximos dias uma 
proposta para o lateral-
-direito Rafinha, recen-
temente liberado pelo 
Grêmio. O jogador tinha 
contrato até o fim do 
ano, mas a diretoria op-
tou por não renovar após 
o rebaixamento para a 
Série B.

Rafinha, de 36 anos, 
se encaixa no perfil de 
atletas procurados pelo 
São Paulo. Em grave 
crise financeira, o Tri-
color está com o cofre 
vazio para fazer grandes 
investimentos e procura 
no mercado opções que 
não precise gastar com a 

compra de direitos eco-
nômicos.

A lateral direita é uma 
das posições mais ca-
rentes do São Paulo. O 
clube pagou R$ 13 mi-
lhões pelo colombiano 
Orejuela, mas o jogador 
nunca conseguiu se fir-
mar e corre o risco de ser 
negociado. Igor Vinicius 
também teve uma tem-
porada ruim e deve sair.

Antes de cogitar Rafinha, 
a diretoria do São Paulo 
procurou o Flamengo 
para tentar a contratação 
do lateral-direito Ro-
dinei. O Rubro-Negro, 
porém, só tem interesse 
em vendê-lo, condição 
que não agrada ao Tri-
color.
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O meio-campista Sandry 
passou uma temporada 
difícil no Santos. O ano, que 
começou com expectativa 
de ser titular após a saída 
de Diego Pituca, se trans-
formou em uma luta para 
voltar a jogar futebol após 
sofrer uma grave lesão no 
joelho direito.

O rompimento do ligamen-
to cruzado anterior durante 
um treino, em abril, tirou 
o atleta de ação por cerca 
de sete meses e 60 jogos na 
temporada. O retorno se 
deu em 25 de novembro, na 
vitória contra o Fortaleza, 
pela 35ª rodada do Campe-
onato Brasileiro.

Na última rodada do Bra-
sileirão, contra o Cuiabá, o 
camisa 6 conseguiu atuar 
por 90 minutos pela pri-
meira vez após superar a 
lesão. Para Sandry, foi um 
ano de crescimento, tanto 
pessoal quanto profissional.

– Um ano em que vivi o 
momento mais difícil da 
minha vida. Estar impos-
sibilitado de fazer aquilo 
que amo me doeu muito. 
O balanço que faço dessa 
temporada é de superação. 
O período em que mais 
cresci e evolui na minha 
vida. Olho para trás com 
orgulho de quem me tornei. 
Poder voltar a jogar e ter al-
guns minutos foi prazeroso 
e especial. Certeza que 2022 
será um grande ano.

O longo período longe dos 
gramados fez, nas palavras 
do jogador, com que ele se 
sinta mais preparado para 
as possíveis dificuldades 
que encontrará na carreira. 
Mais maduro, o meio-cam-
pista vive a expectativa de 
voltar a ser titular, agora, 
sob o comando de Fábio 
Carille. O treinador, aliás, 
já disse que Sandry será 
um reforço para a próxima 
temporada.

– O professor Carille pro-

cura conversar muito com 
a gente. Fez um grande 
trabalho nessa reta final de 
temporada. Poder aprender 
com ele foi maravilhoso. 
Espero seguir evoluindo sob 
os cuidados dele em 2022.

Com Cuca, num esquema 
com três jogadores no meio 
de campo, Sandry atuou 
como segundo volante, res-
ponsável pela saída de jogo. 
Já no 3-5-2, com Fábio 
Carille, o atleta teve um po-
sicionamento mais defen-
sivo, auxiliando na marca-
ção. Apesar das diferenças, 
o volante não vê problemas 
em atuar em qualquer uma 
das funções.

– Sinceramente, não vejo 
dificuldade para atuar em 
nenhum desses esquemas. 
Eu me sinto confortável em 
campo para render o meu 
nível máximo. São treina-
dores com características 
diferentes, mas que são 
inteligentes e sabem extrair 
o máximo de cada jogador. 
Tenho certeza que teremos 

Infoesporte

Meio-campista perdeu 60 partidas do Peixe na temporada por problema no joelho

Sandry cita evolução em temporada marcada por 
grave lesão: “Certeza que 2022 será um grande ano”

uma excelente temporada 
sob o comando do professor 
Carille.

Sandry disse o que o torce-
dor do Santos pode esperar 
dele para a próxima tem-
porada.
– Podem esperar um San-
dry atuando e treinando 
sempre no mais alto nível. 

Muita entrega e dedica-
ção. Quero fazer um 2022 
perfeito e isso passa pelo 
sucesso coletivo. Como 
sempre digo nas entrevis-
tas, sou extremamente feliz 
no Santos e quero retribuir 
tudo que o clube fez por 
mim com títulos. Chego 
pronto para todos os desa-
fios que teremos.
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PALMEIRAS / SÃO PAULORENATO NALESSO

Uma notícia do último sábado chamou a 
atenção do mundo futebol. Em uma reunião 
secreta em Belo Horizonte o ex-atacante Ro-
naldo Nazário efetuou a compra de 90% das 
ações do Cruzeiro S.A. a um custo de aproxi-
madamente R$ 400 milhões. Sinceramente 
analisando o recente histórico do Fenômeno, 
isso não surpreende. Afinal de contas há três 
anos ele já tinha adquirido o Real Vallado-
lid da Espanha por algumas dezenas de mi-
lhões de Euros. Não acho que o Ronaldo está 
aplicando essa grana toda sozinho. Deve ter 
alguns vários parceiros nesses negócios. Até 
porque o eterno camisa 9 não dá ponto sem 
nó. Mas isso com certeza será um divisor de 
águas no futebol brasileiro. 
Por que digo isso? A transformação dos clu-
bes sociais para empresas, sobretudo na área 
da gestão do futebol, já deveria estar sendo 
feita há muito tempo. Além de evitar gen-
te incompetente se perpetuando no cargo, 
com certeza evitaria tanta roubalheira que há 
anos vemos assolando o esporte e quebran-
do clubes financeiramente. Até porque se for 
esperar sair a lei da responsabilidade fiscal – 
onde os cartolas respondem as dívidas com o 
próprio patrimônio – vamos morrer antes. 
Espero que o novo Cruzeiro do Ronaldo siga 
o bom exemplo do Red Bull Bragantino e vire 
mais um case de sucesso por aqui. Não dá 
mais para um time de futebol profissional ser 
comandado por dezenas de dirigentes, cente-
nas de conselheiros e milhares de aspones. É 
muita gente sem competência dando palpite 
na base da emoção ou na má fé. Não só sou fã 
do Ronaldo jogador, como agora sou fã dele 
como empresário. Vou mais uma vez ficar na 
torcida pelo sucesso dele.

Atitude ‘fenomenal’ pode virar divisor 
de águas no País

Resenha com o Kascão

A diretoria do Corinthians 
está trabalhando forte na 
busca por reforços para 
a próxima temporada. O 
volante Paulinho já chegou 
com a ajuda de patrocina-
dores e nos bastidores do 
Parque São Jorge dizem que 
a cereja do bolo ainda está 
por vir. Segundo fontes esse 
jogador seria um atacante 
que chegaria para impactar e 

vestir a camisa 9. Os boatos 
durante a semana falaram 
muito no artilheiro uruguaio 
Edinson Cavani, mas acho 
improvável pelos valores 
envolvidos no negócio. As 
mesmas fontes afirmaram 
que a ideia é pagar apenas 
salários – mesmo que altos 
-, mas não será investido 
dinheiro em direitos econô-
micos. Quero só ver.

Cereja do bolo no Timão?
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duado e com passagens por Bandeirantes, Globo e Record. Exerceu por 
três anos a função de assessor de imprensa do Guarani Futebol Clube. 

Desde 2013 acumula as funções de editor-chefe e diretor do programa 
‘Os Donos da Bola’ da Band, apresentado pelo ex-jogador Neto.

renato_nalesso@hotmail.com | @RenatoNalesso
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PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0029974-85.2000.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) 
Aparecida Balero Moreno Quinteiro, que nos autos da ação Cumprimento de Sentença que Condomínio Residencial Santana Plaza ajuizou 
contra Gabriel Morelo Quinteiro Junior, foi deferida a penhora do imóvel da matrícula nº 76.648 do 3º CRI da Capital, aptº 12, localizado 
no 1º andar do Edifício Piazza San Marcos, Bloco C, integrante do Residencial Santana Plaza, situado à Av. Engenheiro Caetano Alvares, 
4.579, 8º Subdistrito Santana. Estando a terceira interessada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após o prazo de 30 (trinta) dias do presente edital manifeste-se, se o caso em termos de embargos de terceiros. Decorridos 
os prazos supra em silêncio ser lhe á nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de Novembro de 2021. Eu, Ricardo Ramon Rivarolli, Coordenador, conferi.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012956-77.2019.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Fernando Nunes, CPF 221.065.178-66, que Sul América Seguros de Automóveis e 
Massificados S/A (“SUSAM”) lhe ajuizou Ação Comum, objetivando a cobrança de R$14.687,00 (04/2019), relativo aos 
danos causados em automóvel segurado da autora. Estando o réu em lugar ignorado foi deferida a citação por edital, 
para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra, conteste a ação, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 15 de dezembro de 2021.

5ª Vara Cível 5ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO 
Nº 1010430-52.2021.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). 
ANELISE SOARES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Enoque Agosnho da Silva e outro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o 
imóvel sito à Rua Joaquim de Abreu, nº 178, casa 01, Jardim Alberto, Barueri, São Paulo, CEP: 06433-210, São Paulo, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 05 de dezembro de 2021. P-17e20/12

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1009834-23.2018.8.26.0602. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários. Requerente:
Banco Mercantil do Brasil S/A. Requerido: Transportadora Focaccio Ltda Me. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1009834-23.2018.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a).
Alessandra Lopes Santana de Mello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TRANSPORTADORA FOCACCIO LTDA ME, CNPJ
14.008.538/0001-57, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Mercantil do Brasil S/A, alegando em síntese:
O Requerente é legítimo credor do Requerido, conforme Demonstrativo de Débito incluso, representada pelo Termo de Contratação
de Abertura de Crédito – Cheque Empresa MB e Multiextrato conta nº 01- 02-020876-1. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, para que no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor R$ 44.813,07 devidamente atualizada e
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Sorocaba, aos 09 de dezembro de 2021.

                   BOM DIA SOROCABAEDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002195-05.2017.8.26.0176. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a André França Sampaio (CPF. 279.491.358-16), que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Alpha-strong Treinamento e Educação Executiva Ltda e Fundação Getúlio Vargas objetivando a quantia de R$ 17.247,83 (janeiro
de 2020), representada pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais nº 1-1580/04172012. Estando o executado em lugar
incerto e não sabido, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que
a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora
o arresto procedido sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 169,14, R$ 101,12, R$ 31,80 e R$ 26,50. Decorridos os
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e
publicado. Dado e passado nesta cidade.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1038178-23.2014.8.26.0224. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Serviços Hospitalares (COVID-19). Requerente: HOSPITAL CARLOS CHAGAS S/A. Requerido: KÁSSIO FREITAS
MADUREIRA e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038178-23.2014.8.26.0224. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KÁSSIO FREITAS MADUREIRA, Brasileiro, CPF 188.871.448-42 e ROSÂNGELA
DE OLIVEIRA FREITAS, Brasileira, CPF 188.871.448-42, ambos com endereço desconhecido, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HOSPITAL CARLOS CHAGAS S/A, visando o recebimento de
R$ R$ 8.933,18 (oito mil novecentos e trinta e três reais e dezoito centavos) para outubro de 2014, referente à
serviços médico-hospitalar (atendimento, cirurgia, internação) realizado no dia 19 de dezembro de 2012 que perdurou
até 27 de dezembro de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15(quinze) dias úteis, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 02 de dezembro de 2021.

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 0002263-27.2013.8.26.0009. A Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza de Direito
da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP, Faz Saber a JOSEVAL DOS SANTOS (CPF. 765.914.095-72), que HSBC
Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhe ajuizou ação Monitória, para cobrança da quantia de R$ 49.268,12 (fevereiro de 2013),
decorrente dos produtos e serviços relacionados ao Contrato Global de Relacionamento Comercial e Financeiro para Pessoa
Física. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do
débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo.
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes
do artigo 257, IV do CPC. Será o presente, afixado e publicado. SP, 27/10/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1011043-14.2014.8.26.0005. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial -
Contratos Bancários. Exequente: Banco Santander (Brasil) S/A. Executado: JOEMIO BEZERRA DANTAS COLCHÕES ME e outro.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011043-14.2014.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) JOEMIO BEZERRA DANTAS, CPF 430.573.653-53, RG 534313012 e JOEMIO BEZERRA DANTAS COLCHÕES ME, CNPJ
07.054.782/0001-90, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/
A, alegando em síntese: Em 20 de maio de 2011, o Autor celebrou com os Réus, Contrato de Cédula de Credito Bancário –
Empréstimo – Cheque Empresa Plus - Business n.º 1086, cadastrado internamente como operação nº 1086130001071000173,
no valor principal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento em 20/08/2011. Ocorre que os Réus incorreram em inadimplemento
contratual, deixando de adimplir a obrigação assumida, vencida em 27 de julho de 2012 perfazendo o débito atualizado de R$
94.564,81 (noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Encontrando-se os réus em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o
débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o
crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao
mês, sob pena de penhora ou arresto a pedido do credor. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2021.

PUBLICIDADE
CONTEÚDO DISPONÍVEL

SOMENTE NO JORNAL IMPRESSO
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Atriz compartilha clique em preto e branco no Instagram neste sábado (18)

Lexa, Paulo Ricardo, Fiuk, Anny Gabrielly e Wanessa 
Camargo, que dublam personagens do longa infantil, 
marcaram presença no evento neste domingo (19)
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Marina Ruy Barbosa posa de calcinha, 
sutiã e toalha na cabeça em varanda

Famosos prestigiam a pré-estreia do 
filme ‘Sing 2’ em cinema de São Paulo

Gabi Martins arranca 

suspiros 
de seguidores em novos 
cliques de biquíni

Neste domingo (19), 
Gabi Martins encantou 
os seguidores com no-
vos cliques publicados 
nas redes. Nas imagens, 
a cantora aparece com 
um biquíni off white e 
óculos escuros, curtindo 
o dia de sol na piscina 
em Maceió.

“Cheguei Maceió”, 
escreveu a artista na 
legenda da postagem. 
E não demorou mui-
to para que amigos 

e seguidores de Gabi 
Martins enchessem a 
publicação com diver-
sos elogios e mensagens 
positivas.

“Que mulher linda, 
amamos você demais”, 
disse uma fã. “Isso que 
eu chamo de escândalo 
de beleza”, comentou 
outra. “Já deu, Gabi. 
Menos beleza, desse 
jeito os meus olhos não 
aguentam”, escreveu 
ainda uma terceira.

Em Maceió, a cantora apareceu em 
uma piscina curtindo o dia de sol

Lexa, Paulo Ricardo, Fiuk, 
Anny Gabrielly e Wanessa 
Camargo, que dublam os 
personagens de Sing 2, pres-
tigitam a pré-estreia do lon-
ga-metragem infantil neste 
domingo (19) em um cinema 
de São Paulo. Os cantores du-
blam os animais protagonis-
tas que exploram os talentos 
como cantores em busca de 
uma grande apresentação.

Lançado em 2016, o longa-
-metragem original ganhou 
o coração do público pela 
narrativa divertida, que conta 
a história de diversos ani-
mais que compartilham uma 
paixão em comum: a músi-
ca. Agora, na sequência da 
animação, os protagonistas 
encaram um novo desafio.

O novo capítulo da franquia 
animada da Illumination 
retorna com grandes sonhos 
e canções de sucesso espe-

Marina Ruy Barbosa com-
partilhou com os fãs no 
Instagram uma bela foto 
em preto e branco em que 
aparece apenas de calcinha 
e sutiã, com uma toalha 
enrolada na cabeça. Na 
imagem deste sábado (18), 
ela está sentada em uma 
poltrona, em uma varanda, 
com o mar ao fundo, arru-
mando a sandália de salto 
altíssimo.

“Oi”, escreveu a atriz em 
inglês. Marina, que está 
longe das novelas desde 
O Sétimo Guardião, que 
estreou em 2018, e fez uma 
participação em Bom Su-
cesso, em 2019, tem se de-
dicado ao mundo da moda.

Ela está escalada para Rio 
Connection, série original 
Globoplay sobre europeus 
que fazem do Brasil um 
ponto do tráfico de heroína 
para os Estados Unidos. O 
elenco tem ainda Renata 
Sorrah e Nicolas Prattes.

taculares, enquanto o coala 
Buster Moon e seu elenco de 
estrelas se preparam para 
lançar sua performance de 
palco mais deslumbrante até 
então, na radiante capital 
mundial do entretenimento. 
Há apenas um obstáculo: eles 

primeiro precisam con-
vencer o astro do rock mais 
recluso do mundo - inter-
pretado na versão original 
pelo lendário ícone da mú-
sica, Bono, em sua estreia no 
cinema de animação - a se 
juntar a eles.
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VAC

ILOESO
BITENOIR

A
EAGUAAE

CARAUAS
HUM

ANISTA
FIMTNAG

AR
LEVEDORA

FENOACARI
TANG

A
MA

NA
DA

CORATAS

Como
gostam de
andar os
naturistas

Julho, em
relação

aos doze
meses

Inteli-
gência

Artificial
(abrev.)

Ornam a
frente da
sede da

ONU
Líquido 

bronzea-
dor usado
na praia

Variedade
de café

produzida
no ES

Que se
veste de

forma so-
fisticada

Poemas
que cele-
brizaram

Safo

Flor que
simboliza
a pureza

Antago-
nistas;
rivais

Decisão 
equivoca-
da (gíria)

A de
brinquedo
é proibida
na Suíça

Gênero 
de filme
policial

(fr.)
A menor
unidade
da Infor-
mática

Texto
lavrado

ao fim da
reunião

Com (?)
de tacho:
decepcio-
nado (pop.)

Presa ou
segura

com força

A Psi-
cologia 
de Carl
Rogers

Divisões
de

piscinas
olímpicas

Sonho rea-
lizado por

Santos
Dumont

Escrava
egípcia de

Abraão
(Bíblia)

Antigui-
dade

(abrev.)

Peixe da
Amazônia

Alimento
para

engordar
o gado

Traje de
certos

indígenas

A mais 
excluden-

te das
palavras

(?)
Coralina,
poetisa
goiana

São repre- 
sentadas pe- 
la cor verde, 
na Bandeira

O da anta é a mata
próxima às águas

Dois membros asso-
ciados ao Mercosul

Remate
Fungo que 
faz cres-
cer o pão

Agente de
erosão

Alta nos
preços

Auxiliares

Rocha usada em re-
vestimentos de piso

Isso, em
espanhol
Navios
(poét.)

Hiato de
"luar"

Procura
descobrir 

3/bit — eso. 4/agar — naus — noir — odes. 5/acari. 6/êmulos.

ARIES - 21/03 a 20/04
O Sol na Casa 9 desperta seu espírito aventureiro, aumenta o desejo de viajar, conhecer 
lugares e pessoas diferentes e viver novas experiências. E se tiver a companhia de amigos, 
melhor ainda! Você também vai sentir uma vontade maior de entrar em contato com pes-
soas queridas que moram longe. Mas para quem escolher ficar em casa, a Lua promete mo-
mentos deliciosos ao lado da família, e será um prazer curtir seu lar e espalhar amor entre os 
parentes. Na paquera, será mais fácil se envolver com alguém da turma ou que tenha estilo 
de vida parecido com o seu. Ótima sintonia e muito companheirismo na união.

TOURO - 21/04 a 20/05
A Lua chega à Casa 3 e deixa você muito mais extrovertida e falante. Terá um prazer enorme 
em fazer contato com amigos e parentes apenas para saber como eles estão, contar algu-
mas novidades e colocar o papo em dia. Uma delícia só! Você pode receber uma grana com 
a qual não está contando — provavelmente uma gratificação por algum trabalho ou algo que 
ajudou alguém a fazer. O Sol brilha na sua Casa da Sexualidade e deixa seu poder de atração 
es-pe-ta-cu-lar! Vai ser fácil atrair e envolver quem deseja, seja na paquera ou no romance. 
Use e abuse do seu poder de sedução, além de assumir o comando na intimidade.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Os astros enviam good vibes para as suas finanças. Pode receber uma grana que não está 
esperando ou pode ter uma boa ideia para faturar e aumentar seus rendimentos. O fato é 
que há boas chances de sair do sufoco, quitar uma dívida e livrar-se de algumas preocupa-
ções, mas terá que arregaçar as mangas e trabalhar para ver a cor do dinheiro. Pense que 
todo esse empenho vai valer a pena, meu docinho de mamão! Uma atração proibida pode 
mexer fundo com você, e se estiver a fim, você não pensará duas vezes para abrir o jogo e 
se declarar. Na vida a dois, o Sol fortalece a união, e aproveite a sintonia com o mozão para 
contar suas fantasias no sexo.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Você pode ser surpreendida com algumas mudanças no trabalho, então procure se adaptar 
logo às novidades, pois tudo indica que serão muito positivas para você. A Lua acentua os 
pontos fortes do seu signo, de modo que você usará toda sua determinação para brilhar. 
Trabalhar em equipe será uma ótima opção, ainda mais se estimular a troca de ideias e 
aprender com a experiência dos outros. No amor, você jogará todo seu charme e pode atrair 
muitos admiradores, e um romance com amigo(a) tem tudo para dar certo. Boas conversas 
e muita sedução com seu amor.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Com Sol na Casa 5 e Mercúrio na Casa 6, você vai contar com sorte, criatividade, rapidez de 
raciocínio e muita habilidade para dialogar e negociar, o que deve favorecer bastante o seu 
desempenho no emprego. Além disso, você pode ganhar uma grana em jogos e sorteios: 
faça uma fezinha. Mas a Lua na Casa 12 traz um alerta: evite confiar demais nas pessoas. 
Procure mexer seus pauzinhos discretamente, sem revelar seus planos a ninguém. O Sol 
anima as paqueras e indica boas chances de iniciar um namoro. Você também pode se 
envolver num romance secreto. Na união, não vai faltar romantismo, carinho e sedução.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
O céu indica uma fase muito próspera para quem trabalha em casa ou com parentes. Você 
também pode se destacar no emprego ao mostrar que tem experiência em determinada 
tarefa importante. A Lua na Casa das Associações incentiva o trabalho em equipe, portanto 
conte com o apoio de amigos e colegas para cumprir as metas em comum. Estimule a troca 
de ideias e busquem juntos soluções criativas para os desafios. Papos descontraídos vão 
estimular as paqueras e facilitar uma aproximação. E ainda, uma amizade pode se transfor-
mar em namoro. Na vida a dois, valorize o companheirismo e demonstre o seu amor.

LIBRA - 23/09 a 22/10
A Lua no topo do seu Horóscopo desperta seu lado mais ambicioso e incentiva você a 
investir toda sua energia para conquistar as coisas que deseja. Sol e Júpiter em harmonia 
vão garantir muita simpatia, boa lábia e criatividade para você, o que facilitará bastante a 
sua jornada em busca da prosperidade. No trabalho, por exemplo, você vai buscar o sucesso 
com todas as suas forças e pode ter uma boa oportunidade de mudar de cargo e conquistar 
uma promoção. Nas relações pessoas, pode ter uma boa conversa e fazer as pazes com 
parentes. Nos assuntos do coração, a dica que vale milhões é: capriche no visual e confie no 
seu charme, tanto para conquistar alguém quanto para seduzir a pessoa amada.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Com a Lua na Casa do Conhecimento, você terá muita facilidade para aprender e vai se 
interessar por tudo que possa abrir a sua mente. Ou seja, é um bom momento para estudar, 
fazer cursos e até se preparar para um concurso. Talvez tenha que investir uma grana nisso, 
mas com certeza vai valer a pena. Falando em dimdim, o Sol na Casa 2 e Júpiter na Casa 
4 indicam que você pode ganhar um bom dinheiro com algo feito em casa ou em parceria 
com parentes — busque os conselhos de quem já chegou aonde você quer chegar. Papos 
descontraídos vão facilitar a paquera e animar o romance. Mas invista em valorizar as afini-
dades entre vocês, e afastar o ciúme.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Você vai iniciar a semana focada em conquistar mais estabilidade — no emprego, no amor e 
nas finanças. Com Sol em Sagitário e Júpiter na Casa 3, você terá tudo de que precisa para 
conseguir o que deseja. No trabalho, você vai usar todos os seus talentos para se destacar e 
promover as mudanças que deseja. Nas finanças, você pode contar com muita criatividade 
e ótimas ideias para aumentar seus ganhos e engordar o bolso. E na paixão, bebê, pode 
mergulhar de cabeça num romance com alguém que já conhece! Se já mergulhou num 
amor, essa época é propícia para superar crises e fortalecer laços — valorize o diálogo e 
arrase na intimidade.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
A Lua incentiva a cooperação e o trabalho em equipe. Una-se aos colegas, converse sobre 
os desafios e busquem juntos as soluções para cada situação — isso vai ajudá-los a chegar 
mais rápido aos objetivos em comum. Também é um bom momento para você refletir sobre 
as finanças, avaliar seus gastos e cortar despesas desnecessárias, pensando em ter um fu-
turo melhor e mais seguro. No amor, talvez queira dar um tempo sozinha para superar uma 
decepção e se fortalecer antes de embarcar em outra história. Na união, só boas energias. 
Abra seu coração, compartilhe sonhos e namore muito!

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Você começa a semana com boa disposição para o trabalho e vai encarar as tarefas com 
muita disciplina. Se tiver algum serviço atrasado ou mais difícil, é um bom momento para se 
concentrar, persistir e dar conta do recado. A sensação de dever cumprido será deliciosa, 
então, mãos à obra! Você também pode se dar bem com serviços domésticos ou negócios 
de família. Fará boas parcerias e poderá contar com os amigos para o que precisar. Aceite 
convites de amigos e conheça gente nova, principalmente se estiver em busca de um novo 
amor. A dois, busque privacidade e curta seu ninho de amor.

PEIXES - 20/02 a 20/03
O Sol incentiva você a investir toda sua energia na carreira e a lutar com toda determinação 
pelo que quer. Júpiter na Casa 12 garante muita proteção e você pode até receber ajuda de 
alguém sem saber. A presença da Lua na Casa 5 renova seu entusiasmo, aumenta sua cria-
tividade e traz ainda mais sorte — e com tantas vibrações positivas, você vai superar qual-
quer desafio, bebê! Explore seu charme e carisma para atrair admiradores na paquera — se 
gostar de alguém, puxe papo e mostre que está a fim. No romance, vai curtir uma fase leve, 
descontraída e muito carinhosa com seu amor: conversem, façam planos e lutem juntos.
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