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Política

Mundo

Mourão mira cargo 
de governador do 
Rio em 2022, com 
apoio de Bolsonaro

Rodovia fica coberta 
de dinheiro nos EUA 
após porta de carro 
forte se abrir

Corinthians joga 
bem, bate o 
Santos e entra no 
G-4 pela primeira 
vez no Brasileirão

Em domingo sem 
jogo, Ceni foca 
trabalho defensivo 
com titulares

Abel Ferreira fica? E 
Felipe Melo? Veja o 
que diz Leila Pereira, 
a nova presidente 
do Palmeiras

Empresas da Zona Franca de Manaus 
faturam R$ 116,59 bilhões em 2021

Economia

P7São mais de 9 milhões de pessoas com o ciclo vacinal completo na cidade de São Paulo

SP ultrapassa 99% do público-alvo adulto 
vacinado com duas doses ou dose única

PSDB confirma Rodrigo 
Garcia como pré-candidato 
ao governo de São Paulo
Ex-governador Geraldo Alckmin não Ex-governador Geraldo Alckmin não 
compareceu ao evento partidário em Brasíliacompareceu ao evento partidário em Brasília  P3P3

As empresas que atuam no Polo Industrial na Zona Fran-
ca de Manaus faturaram R$ 116,59 bilhões no período de 
janeiro a setembro deste ano. Um crescimento de 42,27% 
em relação ao mesmo intervalo do ano passado, quando 
o polo registrou R$ 81,95 bilhões de faturamento.           P4

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mou-
rão (PRTB), sabe que não 
permanecerá ao lado de Jair 
Bolsonaro (sem partido) na 
próxima eleição, mas tem 
grandes ambições políticas 
para o pleito de 2022.       P2

Uma rodovia ficou coberta 
de dinheiro nos Estados 
Unidos na sexta-feira (19) 
após a porta de um carro 
forte se abrir e sacos com 
notas de dólar se espalha-
rem pela pista.             P6

O Corinthians jogou bem, 
foi muito superior ao Santos 
e venceu o clássico deste 
domingo, na Neo Química 
Arena, por 2 a 0. Os gols de 
Jô, no começo do segundo 
tempo, e Gabriel, quando 
a partida se encaminhava 
para o fim, colocaram o Ti-
mão no G-4 do Campeonato 
Brasileiro pela primeira vez 
na temporada.                     P11

Sem jogos no fim de sema-
na, o São Paulo voltou aos 
trabalhos no CT da Barra 
Funda na manhã deste do-
mingo. O time se prepara 
para enfrentar o Athletico, 
quarta-feira, no Morumbi, 
pela 34ª rodada do Campe-
onato Brasileiro. P10

Eleita presidente do Pal-
meiras neste sábado, Leila 
Pereira assume o comando 
do clube apenas no dia 15 de 
dezembro, mas já deixou cla-
ra sua vontade de contar com 
Abel Ferreira em 2022. P10

Responsáveis dizem Responsáveis dizem 
que todos os protocolos que todos os protocolos 

sanitários serão seguidos sanitários serão seguidos P5P5

Festivais de música Festivais de música 
em São Paulo devem em São Paulo devem 
reunir grande públicoreunir grande público

Clássico

Palmeiras

São Paulo
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Cerca de 26 mil tucanos não conseguem 
votar em app das prévias, diz PSDB-SP
Eleição acontece neste domingo entre os candidatos João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio

Da Redação

esde o início da 
manhã deste 
domingo (21), 
políticos tucanos 
credenciados 

para votar no primei-
ro turno das prévias do 
PSDB enfrentam dificul-
dades com o aplicativo 
da eleição. De acordo 
com o Diretório Estadual 
do PSDB de São Paulo, 
o problema atinge cerca 
de 26 mil credenciados 
(62%) apenas no territó-
rio paulista.

O pleito teve início às 
7h, mas a partir das 8h 
começaram os relatos de 
instabilidade no app, o 
que provocou a extensão 
do horário de votação - 
antes previsto das 7h às 
15h e agora até às 18h. 
Mesmo com a prorroga-

ção do prazo, o problema 
persiste e há políticos 
que falam em desistir de 
registrar o voto.

“Não deixe de tentar! É 
sua única chance de vo-
tar no futuro do PSDB”, 
clama o diretório da 
legenda no Rio Grande 
do Sul em postagem no 
Instagram. O grupo ex-
plica que a instabilidade 
é decorrente do “grande 
número de acessos” no 
aplicativo.

Já o diretório paulista se 
pronunciou por meio de 
nota enviada à impren-
sa. “O Diretório Esta-
dual do PSDB de São 
Paulo já requereu pro-
vidências e aguarda que 
o sistema de votação 
das prévias nacionais 
seja retomado o mais 
brevemente possível, 
evitando, assim, prejuí-

D

Vice-presidente sabe que deixará o cargo e pensa também na possibilidade de concorrer ao Senado

Mourão mira cargo de governador do 
Rio em 2022, com apoio de Bolsonaro

Da Redação

O vice-presidente da 
República, Hamilton 
Mourão (PRTB), sabe que 
não permanecerá ao lado 
de Jair Bolsonaro (sem 
partido) na próxima 
eleição, mas tem grandes 
ambições políticas para o 
pleito de 2022. Segundo 
Lauro Jardim, colunista 
do jornal O Globo, Mou-
rão quer ser o nome de 
Bolsonaro na corrida 
pelo governo do estado 
do Rio de Janeiro.
Nascido em Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul, o 
vice de Bolsonaro che-
gou a ser cogitado como 
candidato ao governo da 
capital gaúcha, mas pa-
rece ter decidido pelo Rio 
de Janeiro, onde viveu 
boa parte de sua vida.

De acordo com Lauro 
Jardim, Mourão conver-
sou com o presidente 
do PRTB fluminense na 
última quinta-feira (18) 
e definiu concorrer no 
Rio, e não no Sul. Além 
do cargo de governa-
dor, o vice-presidente 
também vê com bons 
olhos a possibilidade 
de concorrer ao Senado 
Federal.

A agenda pensando nas 
eleições de 2022 deve 
envolver encontros com 
empresários, eventos e 
atividades mais foca-
das no Rio, começando 
a ligar, para o eleitor, 
Mourão ao estado flu-
minense. O vice-pre-
sidente, que não tem a 
melhor das relações com 
Bolsonaro, espera ser o 
nome do presidente no 

zo enorme para o filiado 
exercer seu direito ao 
voto”, dizem o pre-
sidente da Executiva es-
tadual, Marco Vinholi, e 
o presidente municipal, 
Fernando Alfredo.

Doria x Leite
Três tucanos concorrem 
nas prévias - o gover-
nador de São Paulo, João 
Doria, o governador do 
Rio Grande do Sul, Eduar-
do Leite, e o ex-prefeito de 

Manaus, Arthur Virgílio -, 
mas a disputa está acirra-
da entre os dois primei-
ros . O mais votado deve 
representar o partido na 
eleição para a Presidência 
da República em 2022.

Rio. Mourão conta com o 
apoio bolsonarista para 
tentar se eleger, e sabe 
que precisa se movi-
mentar para conquistar 

isso.
Publicamente, o vice-
-presidente, inclusive, 
não confirma que deixa-
rá Bolsonaro nas elei-

ções do ano que vem. 
A ideia é minimizar os 
atritos e, pouco a pouco, 
conquistar o apoio do 
capitão reformado.
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PSDB confirma Rodrigo Garcia como 
pré-candidato ao governo de São Paulo

Da Redação

vice-governador 
Rodrigo Garcia foi 
oficializado neste 
domingo pré-can-
didato do PSDB ao 

governo de São Paulo. Só 
ele se registrou nas pré-
vias estaduais da sigla. A 
decisão sai no mesmo dia 
em que o partido também 
define quem será o pré-
-candidato a presidente da 
República.

- Agora, as coisas ficaram 
mais bem definidas. Só 
falta ver como vai ficará 
a disputa nacional - dis-
se o vice-governador. Ele 
compareceu neste domingo 
no centro de Convenções 
Ullysses Guimarães, em 
Brasília, para participar do 
evento das prévias estadu-
ais e nacionais da sigla.

Ex-liderança partidária do 
DEM, Garcia se filiou ao 
PSDB, em maio, num mo-
vimento encampado pelo 
governador de São Paulo, 
João Doria. A troca parti-
dária foi vista como uma 
estratégia de Doria para 

Ex-governador Geraldo Alckmin não compareceu ao evento partidário em Brasília

Empresário deve sair como candidato ao Senado

Luciano Hang fala em candidatura, 
critica Bolsonaro e pode apoiar Moro

Da Redação

O empresário Luciano Hang 
confirmou que está cogi-
tando uma candidatura em 
2022.

Em entrevista ao site da 
Jovem Pan, o dono das lojas 
Havan e até então apoiador 
do governo Bolsonaro, afir-
mou que decidirá até abril.

“Vejo tantos candidatos 
ruins que penso como essas 
pessoas se candidatam. 
Nunca tocaram uma biros-
ca, uma máquina de fazer 
suco de cana, um carrinho 
de pipoca e são candidatos 
a presidente, senadores, 
governadores. Por isso que 
o nosso país está do jeito 

que está, são candidatos 
ruins que não acreditam no 
capitalismo, no trabalho, na 
meritocracia como forma de 
crescimento, e eu fico triste. 
Pensando nisso, às vezes me 
dá a vontade de me candi-
datar e colocar meu nome à 
disposição dos catarinenses 
ou dos brasileiros”, afirmou.

Ele aproveitou para negar 
ser chapa-branca e criticou 
a atuação de Bolsonaro junto 
ao Congresso. “O presidente 
não é o salvador da pátria. 
Ele pode ter todos os inte-
resses possíveis para querer 
mudar o país, colocou um 
grupo de ministros fantásti-
cos, mas não foi muito bem 
com o Congresso”, disse ele.

Diante do quadro atual, ele 

não descartou, inclusive, 
apoiar Sergio Moro.

“Moro fez um grande traba-
lho no Brasil. Sem a operação 
Lava Jato, talvez o PT esti-
vesse no poder até hoje. A 
Lava Jato mostrou as entra-
nhas do poder, das estatais 
brasileiras, o quanto nós 
somos roubados diariamen-
te. Sobre o candidato que 
vou escolher o ano que vem, 
ainda está cedo. Se antecipou 
muito as eleições no país, 
devíamos ter trabalhado e, a 
partir do segundo trimestre 
de 2022, falar em eleições. 
Podíamos ter trabalhado as 
reformas que mais precisá-
vamos. Como fiz em 2018, 
lá na frente vou escolher 
o candidato para apoiar”, 
apontou.
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minar os planos do ex-go-
vernador Geraldo Alckmin 
de tentar mais um mandato 
no Palácio dos Bandei-
rantes. Alckmin pretendia 

concorrer ao cargo nas 
eleições de 2022, mas se 
recusava a participar das 
prévias pois considera-
va que não tinha chances 

contra um candidato que 
tem a máquina estadual 
nas mãos. 

Alckmin não compareceu 

ao evento partidário em 
Brasília. Aliados dizem que 
ele está de saída do partido 
que ajudou a fundar para o 
PSD.
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Resultado é do período de janeiro a setembro deste ano
Da Redação

As empresas que atuam no 
Polo Industrial na Zona Franca 
de Manaus faturaram R$ 
116,59 bilhões no período de 
janeiro a setembro deste ano. 
Um crescimento de 42,27% 
em relação ao mesmo inter-
valo do ano passado, quando o 
polo registrou R$ 81,95 bilhões 
de faturamento. Os dados 
foram repassados pela Supe-
rintendência da Zona Franca 
de Manaus (Suframa) nesta 
semana.

O resultado dos noves primei-
ros meses mantém a previsão 
de faturamento até dezembro, 
que deve ficar entre R$ 140 
e R$ 145 bilhões. O resultado 
é impulsionado pelo cresci-
mento do segmento de bens 
de informática, que representa 
27,37% de todo o faturamento 
do Polo Industrial de Manaus 
(PIM).

De acordo com o balanço, as 
exportações também fecha-
ram os nove primeiros meses 
do ano em alta. Até setem-
bro, o polo teve exportações 

de US$ 331.92 bilhões, o que 
indica crescimento de 25,08% 
na comparação com o mes-
mo período de 2020, quando 
foram o resultado das expor-
tações registrou US$ 265.37 
bilhões. A alta, segundo a 
superintendência, foi impul-
sionada pela variação da taxa 
de câmbio.

De acordo com a Suframa, 
apesar do resultado positivo, a 
intenção é aumentar a partici-
pação das exportações da Zona 
Franca. “Entre as medidas que 
estão sendo tomadas, podem 
ser destacadas a melhoria do 
ambiente de negócios e as 
ações de promoção comercial 
e atração de investimentos 
realizadas pela Suframa que 
buscam evidenciar as diversas 
janelas de oportunidades de 
negócios existentes no am-
biente tecnológico e produtivo 
da Zona Franca de Manaus”, 
informou a assessoria do 
órgão.

Entre os setores que apresen-
taram desempenho positivo 
está o de bens de informática, 
que apresentou faturamento 
de R$ 31,88 bilhões e cresci-

mento de 48,69% no período 
de janeiro a setembro. Na 
sequência vem o setor eletro-
eletrônico, com faturamento 
de R$ 25,38 bilhões e cresci-
mento de 22,77%; o de duas 
rodas, com faturamento de R$ 
14,84 bilhões e crescimento 
de 44,34%; o termoplásti-
co, com faturamento de R$ 
10,18 bilhões e crescimento 
de 76,26%; o metalúrgico, 
com faturamento de R$ 9,95 
bilhões e crescimento de 
46,87%; o químico, com fa-
turamento de R$ 9,43 bilhões 
e crescimento de 36,48%; e o 
mecânico, com faturamento 
de R$ 8,13 bilhões e cresci-
mento de 69,48%.

Produtos
De acordo com a Suframa, 
entre os principais produtos 
fabricados no polo indus-
trial de Manaus, os itens com 
maior aumento de produ-
ção no período de janeiro a 
setembro de 2021 foram home 
theaters (83.942 unidades e 
crescimento de 154,95%); 
tablets (1.437.576 unidades 
e crescimento de 148,85%); 
dvd record player, inclusive, 
blue ray (318.734 unidades e 

Por causa da pandemia, abono foi antecipado neste ano, pago em duas parcelas no primeiro semestre

Aposentados do INSS 
terão 14º salário em 2021? 
Entenda situação do projeto

Empresas da Zona Franca de Manaus 
faturam R$ 116,59 bilhões em 2021

Da Redação

Natal dos aposenta-
dos e pensionistas do 
Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
será minguado em 

2021. Isso porque os segura-
dos receberam o  13º salário 
antecipadamente, dividido 
em duas parcelas, no primeiro 
semestre (pagas de 25 de maio 
a 8 de junho e de 24 de junho a 
7 de julho). Para Yedda Gaspar, 
presidente da Federação das 
Associações de Aposentados 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Faaperj), o fim do ano não 
será digno de comemoração 
diante de todas as dificuldades 
que a categoria enfrenta.

“Os aposentados estão esque-
cidos pelo governo, em plena 

pandemia de coronavírus. 
Nenhuma ação foi feita para 
diminuir o impacto dessa do-
ença nas finanças dos idosos”, 
afirma Yedda, complemen-
tando: “Não foi levado em 
conta que, com o desemprego 
em alta, que aumentou com 
a pandemia, os segurados 
do INSS tiveram que susten-
tar suas famílias com o que 
recebem de aposentadoria (ou 
pensão).”

A presidente da Faaperj ainda 
chama a atenção para a defa-
sagem de valor dos benefícios 
previdenciários diante da alta 
da inflação:

“O governo antecipou o paga-
mento do 13º salário, mas não 
liberou nenhum outro tipo de 
benefício para nos auxiliar em 
nossas despesas com exames 

médicos, remédios e consul-
tas”, afirma.

Procurados, o Ministério da 
Economia e o INSS não retor-
naram os questionamentos 
sobre o eventual pagamento de 
um novo abono de fim de ano 
para os segurados.

PL em tramitação desde o ano 
passado
O Projeto de Lei 4.367/2020, 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados desde o ano passa-
do, sugere o pagamento de um 
valor extra — o chamado 14º 
salário — no fim do ano para 
aposentados e pensionistas do 
INSS.

O texto propõe que os bene-
ficiários recebam esse paga-
mento também em 2022 e 
2023. A tramitação da propos-
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crescimento de 132,50%); e 
microcomputadores portáteis 
(761.786 unidades e cresci-
mento de 84,39%).

Outros produtos que tiveram 
destaque no período incluem 
motocicletas, motonetas e 
ciclomotores (913.943 unida-
des e crescimento de 31,36%); 
condicionadores de ar do tipo 
split system (4.694.487 unida-
des e crescimento de 47,63%); 
e relógios de pulso e de bolso 
(5.572.447 unidades e cresci-
mento de 65,38%).

Nos nove primeiros meses 

de 2021, o polo industrial de 
Manaus registrou um aumen-
to de 4,57% no número de 
trabalhadores, entre efetivos, 
temporários e terceirizados. 
Foram 102.555 trabalhadores 
registrados, ante os 98.073 
registrados em setembro do 
ano passado.
Com os resultados apurados 
até setembro, a média mensal 
de empregos diretos do PIM, 
em 2021, ficou estabelecida 
em 102.794 trabalhadores, 
uma alta de 11,70% em relação 
à média mensal de igual perí-
odo de 2020, cuja média foi de 
92.023 trabalhadores.

ta, no entanto, continua parada 
na Casa, ou seja, sem data 
para apreciação. E ainda que 
passasse pelo crivo da Câma-
ra, teria que ser submetida ao 
Senado.

Em caso de aprovação, será 
enviado ao presidente Jair Bol-

sonaro (Sem Partido), que vai 
analisar a proposta de autoria 
do deputado Pompeo de Mat-
tos (PDT-RS).

Para o pagamento, é necessária 
também definição de uma fon-
te de recursos.
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Inmet passou a divulgar previsão climática pelos próximos seis meses
Agência Brasil

Depois de uma primavera 
chuvosa, boa parte do Centro-
-Sul terá um verão de chuvas 
irregulares, com meses de seca 
alternando-se com períodos 
chuvosos. No Centro-Norte, 
a região do Matopiba (Mara-
nhão, Tocantins, Piauí e Bahia) 
também sofrerá momentos de 
falta de chuva no verão.

As previsões foram divulga-
das pelo Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), que 
apresentou, pela primeira vez, 
a tendência de chuvas e de 
temperaturas para os próximos 
seis meses em todo o país. Até 
agora, o órgão fornecia apenas 
a previsão climática para cada 
trimestre.

Foram apresentadas as proje-

ções climáticas entre novem-
bro e abril. As estimativas se-
rão atualizadas mensalmente 
e seguirão uma média móvel 
semestral. No próximo mês, 
serão divulgadas as previsões 
entre dezembro e maio. Em 
janeiro, as estimativas irão até 
junho.

Chuva
Segundo o Inmet, novem-
bro tem se caracterizado por 
muita chuva no Centro-Norte 
e chuvas abaixo da média para 
a Região Sul. As projeções 
apontam a manutenção desse 
padrão até o fim do mês. Em 
dezembro, a previsão indica 
chuva entre 10 milímetros e 
50 milímetros abaixo da média 
no Rio Grande do Sul, oeste 
de Santa Catarina, norte de 
Minas Gerais, Acre, sudoeste 
do Amazonas e no Matopiba. 
Nas demais áreas, as chuvas 

deverão ficar próximas ou 
ligeiramente acima da média.

Em janeiro, o Inmet prevê 
chuvas abaixo da média em 
Goiás, em Minas Gerais, no 
Distrito Federal, no Espírito 
Santo, centro do Mato Grosso 
do Sul, sul e leste de Tocantins, 
sul do Piauí e na Bahia (exce-
to no leste do Estado). O Sul 
poderá ter chuvas ligeiramente 
acima da média, assim como 
o estado de São Paulo e a faixa 
norte do Brasil.

Para fevereiro, o modelo indica 
chuvas irregulares em prati-
camente toda a faixa central 
e a Região Sul. Determinadas 
áreas do Rio Grande do Sul e 
de Santa Catarina deverão ter 
chuvas abaixo da média.

Em março e abril, as chuvas 
deverão continuar abaixo da 

Responsáveis dizem que todos os protocolos sanitários serão seguidos
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Festivais de música em São Paulo 
devem reunir grande público

Verão deverá ser de chuva irregular 
em vários estados do Centro-Sul

Agência Brasil

lateias que podem 
chegar a 600 mil 
pessoas reunidas em 
torno de um palco, 
cena impensável no 

auge do período pandêmico, 
voltarão a ser realidade na 
capital paulista. Os principais 
festivais de música interna-
cional já divulgaram datas e 
algumas atrações. A venda 
de ingressos de um deles, 
Lollapalooza, teve início na 
quinta-feira (18).

Em entrevista à Agência 
Brasil, o secretário estadu-
al de Turismo de São Paulo, 
Vinicius Lummertz, disse que 
a retomada está diretamente 
relacionada à ampliação da 
aplicação de vacinas. “Temos 
que dar a garantia de uma 
retomada segura. Este ano, foi 
parcial em eventos médios, 
mas, no ano que vem, tem 
Lollapalooza, o The Town [em 
2023]; teremos a normalidade, 
sempre com os cuidados”.

O governo do estado de São 
Paulo tem como referência os 
cuidados sanitários contra a 
covid-19 aplicados no Grande 
Prêmio de Fórmula 1, no últi-
mo domingo (14). Participantes 
que apresentaram a carteira de 
vacinação com as duas doses 
puderam entrar livremente; 

aqueles cuja carteira tinham 
apenas uma dose precisa-
ram mostrar um exame PCR 
negativo realizado até 48 horas 
antes do evento. Crianças que 
ainda não receberam a vacina 
só entraram mediante apre-
sentação do PCR negativo.

Entretanto, os protocolos 
podem se diversificar, de 
acordo com Lummertz. “Esse 
é um quadro evolutivo, vai 
depender do que acontecer 
com a vacinação. Por outro 
lado, continuamos monitoran-
do todos os índices de saúde, 
internação, etc. Monitora-
mos também, com atenção, 
qualquer eventual necessidade 
futura de ampliação de UTIs, o 
que nós não acreditamos [que 
seja preciso]”, disse.

A quatro meses do Lollapaloo-
za, os organizadores informam 
que aplicarão as medidas 
governamentais que estiverem 
vigentes.

O festival está marcado para 
25, 26 e 27 de março de 2022 
no Autódromo de Interlagos. 
“Esses eventos serão realiza-
dos dentro de normas que não 
colocarão em risco as vidas das 
pessoas. Mas serão realizados 
com seu público máximo”, 
disse o secretário.

As pessoas que adquiriram 
os ingressos para a edição 
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média no Sul. Também deve 
chover menos que o esperado 
no Mato Grosso do Sul e no sul 
do Mato Grosso. Outras áreas, 
no entanto, poderão ter chuva 
acima da média, como Ama-
zonas, Roraima, Pará, Piauí e 

centro e sul do Ceará. Também 
há tendência de chuva maior 
que o normal no sul de Minas 
Gerais e norte de São Paulo, 
onde se concentram reserva-
tórios importantes para o setor 
elétrico.

de 2020, precisaram esperar 
dois anos para ver seus ídolos 
de perto. De acordo com a 
organização, esses mesmos 
ingressos comprados em 2020 
continuam válidos para março. 
O festival nasceu em 2012 no 
país e reuniu, em sua última 
edição, 246 mil pessoas.

The Town
Outro megaevento, com pre-
visão de 600 mil espectadores, 
foi confirmado em São Paulo, o 
The Town. Diante da confiança 
na retomada do setor de en-

tretenimento, o investimento 
será de R$ 300 milhões, vindos 
dos mesmos criadores do Rock 
in Rio, gerando impacto de 
R$ 1,2 bilhão no estado de São 
Paulo e 27 mil empregos. O 
evento também está progra-
mado para ocorrer no Autó-
dromo de Interlagos em 2, 3, 
8, 9 e 10 de setembro de 2023, 
com a promessa de trazer ao 
país os principais nomes da 
música mundial.

Pesquisa realizada pelos orga-
nizadores apontaram que 25% 

dos ingressos vendidos para o 
Rock in Rio eram para pessoas 
de São Paulo, e que 85% desses 
fãs da música gostariam de um 
evento do mesmo porte acon-
tecendo na capital paulista. “O 
público do Rio de Janeiro vai 
vir pra cá [São Paulo] também, 
como o paulista vai para lá [Rio 
de Janeiro]. São Paulo é tão 
grande que o problema não é 
falta de público, é falta do que 
fazer aqui. Tem estrada, tem 
aeroporto, tem tudo. O Brasil 
precisa disso”, disse o secretá-
rio de Cultura, Lummertz.
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Rodovia chegou a ser completamente bloqueada e diversas pessoas pararam seus carros para 
recolher as notas de dólar que ficaram espalhadas pela pista. Ao menos 2 pessoas foram detidas

Da Redação

Uma rodovia ficou coberta de 
dinheiro nos Estados Unidos 
na sexta-feira (19) após a porta 
de um carro forte se abrir e 
sacos com notas de dólar se 
espalharem pela pista (veja no 
vídeo acima).

A “chuva de dinheiro” aconte-
ceu em San Diego, na Cali-
fórnia, na Interstate 5 — uma 
importante rodovia da Costa 
Oeste, que vai da fronteira com 
o México até o Canadá e liga 
Los Angeles a Seattle.

Imagens divulgadas nas redes 
sociais mostram que a rodovia 
chegou a ser completamente 
bloqueada nos dois sentidos e 
diversas pessoas pararam seus 
carros para recolher as notas 
de dólar do chão.

Nas imagens é possível ver 
algumas correndo de felicida-
de com o dinheiro nas mãos e 
outras jogando as cédulas para 
o ar.
Ao menos duas pessoas foram 
detidas pela polícia, mostram 
imagens de TVs locais.
Autoridades pedem devolução 

do dinheiro
A Patrulha Rodoviária da Cali-
fórnia (CHP, na sigla em inglês) 
disse à imprensa local que uma 
porta do veículo blindado se 
abriu e sacos de dinheiro caí-
ram na rodovia e se abriram.

“Estamos trabalhando com o 
FBI agora”, disse um porta-voz 
da polícia à emissora local 
News 8. “Se você pegou algum 
dinheiro, sugiro que você o 
entregue ao escritório da CHP 
imediatamente porque temos 
muitas evidências”.

Procurado pela imprensa 
local, o FBI de San Diego disse 
que está trabalhando junto à 
polícia rodoviária e orientou as 
pessoas que “devolvam todo o 
dinheiro à CHP”.

Um policial da CHP afirmou 
ao jornal “San Diego Union-
-Tribune” que qualquer pessoa 
que pegou o dinheiro “pode 
enfrentar acusações”. “Se um 
monte de TVs caírem de um 
caminhão na rodovia você não 
pode simplesmente pegar as 
TVs”.

Polícia divulga imagens de 
suspeitos

Peng agradeceu o COI pela preocupação com seu bem-estar

Tenista chinesa diz que está segura 
em ligação com autoridade do COI

Rodovia fica coberta de dinheiro nos 
EUA após porta de carro forte se abrir

Agência Brasil

estrela chinesa do 
tênis Peng Shuai 
fez uma ligação por 
vídeo neste do-
mingo (21) com o 

presidente do Comitê Olím-
pico Internacional (COI) e 
disse a ele que está segura e 
bem, informou o Comitê em 
comunicado.

Fotos e vídeos de Peng num 
torneio em Pequim neste 
domingo surtiram pouco 
efeito em mitigar preocupa-
ções internacionais após ela 
passar quase três semanas 
sem aparecer em público 
depois de acusar o ex-vi-
ce-premiê chinês de abuso 
sexual.

Em comunicado, o COI disse 
que no início de sua ligação 
de 30 minutos com o presi-
dente, Thomas Bach, Peng 

agradeceu o COI pela preo-
cupação com seu bem-estar.

“Ela explicou que está se-
gura e bem, vivendo em sua 
casa em Pequim, mas que 
gostaria de ter sua priva-
cidade respeitada neste 
momento”, disse o comu-
nicado do COI. “Por isso, 
prefere passar mais tempo 
com a família e os amigos no 
momento. Ainda assim, ela 
continuará envolvida com 
o tênis, o esporte que ama 
tanto.”

A preocupação sobre Peng 
surge num momento em 
que associações internacio-
nais defensoras dos direitos 
humanos pedem boicote às 
Olimpíadas de Inverno em 
Pequim, que acontecerão 
em fevereiro, devido ao his-
tórico da China em relação 
aos direitos humanos.

Em 2 de novembro, Peng 
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O policial rodoviário disse 
também ao jornal que “cerca 
de uma dúzia de pessoas” já 
tinham devolvido o dinheiro 
roubado: “As pessoas estão 
trazendo muito [dinheiro]. 
As pessoas pegaram muito 
dinheiro”.

A polícia não informou quanto 
dinheiro caiu do carro for-
te nem quanto foi levado, e 

a empresa responsável pelo 
transporte não quis se pro-
nunciar. Em um comunicado 
divulgado à noite, a CHP agra-
deceu àqueles que já haviam 
devolvido o dinheiro e fez um 
alerta aos demais:
“Várias fotos e vídeos foram 
postados nas redes sociais e 
capturaram rostos e placas de 
veículos na cena do incidente. 
A CHP está trabalhando com 

o FBI para identificar aqueles 
que participaram do roubo de 
dinheiro”, afirmou a Polícia 
Rodoviária da Califórnia.
A CHP divulgou 16 fotos e 
frames de vídeos mostrando 
algumas das pessoas pegaram 
o dinheiro da rodovia e disse 
que elas “são encorajados a 
entregar o dinheiro dentro de 
48 horas para evitar possíveis 
acusações criminais”.

fez um post em redes sociais 
chinesas dizendo que o 
ex-vice-premiê Zhang Gaoli 
a havia assediado sexual-

mente há alguns anos. Nem 
Zhang nem o governo chinês 
comentaram sua acusação. 
O post de Peng foi deleta-

do rapidamente das redes 
sociais e o assunto foi banido 
na altamente censurada 
internet chinesa.
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Cesarneto
cesarneto@spdiario.com.br

HISTÓRIAS 
Fundado em 1988 , o PSDB teve Fernando Henrique Cardoso 
reeleito Presidente do Brasil (1995 - 2002).  Com 33 anos , o 
partido não havia decidido - até o fechamento desta edição - 
como explicará que ...    
.
DA 
... o aplicativo de votação que veio de uma Fundação da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul - Estado de um dos 
concorrentes apresentou várias falhas - não funcionando como 
prometia da plataforma - ...   
.
POLÍTICA 
... durante as prévias pra escolher o candidato à Presidência da 
República do Brasil para concorrer em 2022 : ou o governador 
paulista João Doria ou o governador gaúcho Eduardo Leite . O 
comando nacional tucano ...   
.
NO 
... do PSDB encerrou a votação em urnas eletrônicas , garantin-
do que os votos computados serão preservados ,  fato que não 
tirou nem a insatisfação , principalmente do Doria , que tem 
contra ele o senador (Ceará) ...    
.
PARTIDO 
... Tasso Jereissati e o deputado federal (Minas Gerais) Aécio 
Neves , que são acusados de tentar ‘melar a eleição’ , alegando 
que o governador paulista poderá tentar levar o partido para o 
agora pré-candidato para ... 
.
SOCIAL 
... a Presidência da República do Brasil - pelo Podemos - Sérgio 
Moro (juiz federal - Paraná - que condenou o ex-Presidente 
Lula (PT) à prisão por corrupções e lavagens de dinheiro e que 
depois foi ministro (Justiça) ...
.
DEMOCRACIA .  
... do Jair Bolsonaro , Presidente da República do Brasil e candi-
dato à reeleição que negocia a filiação ao Partido LIberal (PL) 
para concorrer em 2022 . Em tempo : se houver um 2º turno , o 
candidato Artur Virgílio ...       
.
BRASILEIRA  
... - ex-prefeito de Manaus (Amazonas) - deve votar no Doria . 
Um dos destaques das prévias foi a presença do Bruno Covas , 
filho do falecido prefeito de São Paulo , que está com 16 anos e 
foi filiado por Doria ao PSDB      
.
M Í D I A S 
Cesar Neto é jornalista desde 1992 e colunista de política na 
imprensa (Brasil) desde 1993. O site - cesarneto.com - recebeu 
“Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e “Colar 
de Honra ao Mérito” da Assembleia do Estado de São Paulo
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São mais de 9 milhões de pessoas com o ciclo 
vacinal completo na cidade de São Paulo

SAÚDE

SP ultrapassa 99% do 
público-alvo adulto 
vacinado com duas 
doses ou dose única

Da Redação

A cidade de São Paulo já 
alcançou 99,2% da popula-
ção adulta com o esquema 
vacinal antiCovid comple-
to, com as duas doses ou 

dose única.
Os dados divulgados no boletim 
Vacinômetro deste sábado (20) 
apresentam um total de 10.570.110 
pessoas acima dos 18 anos de idade 
vacinadas com a primeira dose (D1), 
sendo que 9.113.315 delas concluí-
ram o processo de imunização com 
a segunda dose (D2). Outras 328.125 
pessoas receberam a dose única (DU) 
da vacina da Janssen. Em relação a 
dose adicional (DA), 1.130.279 doses 
foram aplicadas no público elegível. 
No total, o município já contabiliza 
21.141.826 doses aplicadas.
Além disso, na cidade de São Pau-
lo, 889.853 adolescentes de 12 a 17 
anos, o que corresponde a 105,4% da 
população estimada para essa faixa 
etária, já receberam a primeira dose 
do imunizante. O município alcan-
çou 33,9% dos adolescentes vacina-
dos com a segunda dose, um total de 
286.344 doses aplicadas.
A SMS aguarda 345.372 munícipes, 
acima de 18 anos, que deixaram de 
receber a segunda dose das vacinas 
antiCovid. O órgão conta com o com-
promisso e entendimento dos imu-
nizados com a primeira dose, para 
buscarem junto aos serviços de saúde 
a segunda dose, e, assim, completar o 
seu esquema vacinal, para proteção 
pessoal e coletiva.
Para o secretário municipal da Saúde, 
Edson Aparecido, a cidade de São 
Paulo conseguiu avançar na apli-
cação da vacina contra a Covid-19 
devido à capacidade técnica e ao 
compromisso dos profissionais de 
saúde para oferecer de maneira ágil 
a vacina à toda população que aderiu 
em todas as fases da campanha. “Ul-
trapassar o marco de 99% da popula-
ção vacinada com a segunda dose no 
município é motivo de muita alegria. 
A administração municipal construiu 
uma rede de postos de vacinação e 
diferentes estratégias que serviram 
de modelo para vários municípios e 
estados do país, como por exemplo, 

os megapostos e drive-thrus que 
foram organizados com um padrão 
de segurança, principalmente, para 
facilitar o fluxo de atendimento con-
tando com equipes fixas. Agora, o de-
safio é completar 100% dos cidadãos 
vacinados”, afirmou o secretário.

Megavacinação
A SMS reforça a importância da 
campanha nacional de megavacina-
ção contra a Covid-19, força-tarefa 
promovida pelo Ministério da Saúde 
(MS). Na capital, toda a rede de pos-
tos de vacinação esteve aberta para à 
população.
A ação do MS se estende até o dia 26 
de novembro. No período, os postos 
de vacinação estarão preparados para 
intensificar a imunização dos brasi-
leiros. A ideia é incentivar os cerca 
de 21 milhões de brasileiros, que 
ainda não retornaram para receber 
a segunda dose ou dose de reforço, a 
se vacinarem. A cidade de São Paulo 
aguarda 345.372 pessoas que que es-
tão com a segunda dose em atraso.
A capital paulista participa da cam-
panha com a aplicação da primeira 
(D1) e segunda (D2) doses da vacina, 
além de busca ativa pelos faltosos. 
Pessoas com mais de 18 anos que 
tomaram a última dose do esquema 
vacinal (D2) há pelo menos 5 meses 
estão aptos a tomar a dose adicio-
nal. A dose adicional deve ser feita 
preferencialmente com o imunizante 
Pfizer.
Somente neste sábado (20/11), até as 
17h30, foram aplicadas 56.093 doses 
da vacina anti-Covid na capital, 
sendo 2.260 de primeira dose (D1), 
33.285 de segunda dose (D2), 20.547 
de doses adicionais (DA) e uma dose 
única (DU).
A Secretaria Municipal da Saúde 
reforça que, mesmo com o avanço 
da vacinação e a queda no número 
de casos, óbitos e internações por 
Covid-19, é importante que todos os 
protocolos de biossegurança sejam 
respeitados, para garantir a saúde e 
a proteção de todos. É fundamental 
que as pessoas mantenham o dis-
tanciamento social, evitando aglo-
merações, usem máscaras e adotem 
medidas de higiene pessoal, como 
lavar frequentemente as mãos e usar 
álcool em gel.
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O Partido da Social Democra-
cia Brasileira (PSDB) nasceu 
em 1988 , após um racha de 
integrantes do então PMDB 
(voltou recentemente a ser 
MDB) , após o partido se 
tornar o maior do Brasil e 
do Ocidente - elegendo 22 
governadores dos então 23 
Estados brasileiros nas elei-
ções de 1986 . Em tempo : a 
ARENA (hoje PP) foi o maior 
partido do Brasil e do Oci-
dente durante boa parte do 
período dos governos milita-
res (1964 - 1985) . Voltando a 
1988 , o Presidente da Repú-
blica do Brasil era José Sarney 
, que traiu a ARENA (então 
PDS) . Aceitou ser candidato 
a vice-Presidente do mineiro 
Tancredo Neves (PMDB hoje 
MDB) no Colégio Eleitoral do 
Congresso , derrotando o ex-
-governador paulista Paulo 
Maluf ... 

Em tempo : as eleições dire-
tas só voltaram em 1989 . No 
Estado de São Paulo , o eleito 
(PMDB hoje MDB) foi Orestes 
Quércia , que dominou o Es-
tado desde 1987 teve contra 
si o ex-prefeito (indireto de 
1983 a 1985) de São Paulo 
Mario Covas e o derrotado à 
prefeitura paulistana (1985 
quando voltaram as elei-
ções diretas para as capitais) 
Fernando Henrique Cardoso 
, que fundaram o PSDB em 
1988 , junto com lideranças 
em vários Estados . O partido 
foi o que mais rapidamente 
ganhou eleições Presiden-
ciais : 1994 com FHC (reeleito 
em 1998) . Portanto , a crise 
e as acusações - caso do 
aplicativo e plataforma - é só 
mais um dos capítulos do que 
Doria hoje chama de PSDB 
‘do muro’ e do seu PSDB ‘li-
beral de centro’ ...

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
E A MORAL DE CÉSAR
Após as principais consequências da Reforma da 
Previdência começarem a mostrar sua verdadeira 
e nefasta face, justamente pelo maior impacto na 
vida daqueles que possuem menor poder aquisi-
tivo, em especial no âmbito do serviço público, em 
nível nacional, muitas fake news circulam no sen-
tido de imputar aos governadores e assembleias 
legislativas, assim como aos prefeitos e Câmaras 
municipais a responsabilidade por todo esse ce-
nário.

Fato é que, cabe uma explicação acerca das res-
ponsabilidades de cada qual, dentro de uma análi-
se das competências legislativas expressamente 
previstas na Constituição da República que, traz 
em seu artigo 24 a competência concorrente dos 
Entes da Federação, ou seja, a competência para 
legislar de modo concorrente entre União, Esta-
dos e Municípios, trazendo no seu inciso XII essa 
competência para tratar de temas relacionados a 
Previdência Social, não fazendo qualquer ressalva 
quanto a previdência privada ou pública.

O texto da Constituição é claro em afirmar o se-
guinte:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre:
[...]
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

Como se vê e como já afirmado, a competência 
legislativa para tratar de temas relacionados à 
previdência social é concorrente entre a União, os 
Estados e o Distrito Federal e os Municípios (em-
bora esse último não conste expressamente desse 
dispositivo, mas sim no art. 29 da mesma norma), 
sendo essa competência concorrente uma com-
petência que deixa a cargo da União a competência 
para estipular as regras gerais, ficando a cargo dos 
Estados e Municípios, tão somente, regulamentar 
tais regramentos, só cabendo a esses Entes elabo-
rar a norma de maneira independente, no caso de 
não haver previsão geral, senão vejamos:

Art. 24. [...]
[...]
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a compe-
tência da União limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competência suple-
mentar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os 
Estados exercerão a competência legislativa plena, 
para atender a suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas 
gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que 
lhe for contrário.

Nesse sentido, cumpre destacar que a Reforma 
Previdenciária discutida e aprovada no seio das 
Assembleias Legislativas, bem como das Câmaras 
Municipais, são, por certo, frutos de regulamenta-
ção do que fora proposto, como norma geral, pelo 
então Governo Federal, aprovada no Congresso 
Nacional no ano de 2019.

Como é cediço, o Governo Federal apresentou ao 
Congresso Nacional, em fevereiro de 2019, atra-
vés do Ministro da Economia, Paulo Guedes, a PE 
(Proposta de Emenda à Constituição) da Reforma 
da Previdência, ao argumento da necessidade pre-
mente de mexer no modelo existente, uma vez que 
o crescimento das despesas previdenciárias e o 
envelhecimento da população levariam o Brasil ao 
colapso das suas contas.

Em julho de 2019 os destaques a PEC foram vo-
tadas em Plenário, cujas mudanças, por certo, não 
foram debatidas com quem realmente interessava, 
grande parte da população de renda mais baixa e 

os servidores públicos das carreiras mais simples 
do funcionalismo público, em especial professores, 
as carreiras da saúde (com exceção dos médicos) e 
os policiais militares de baixa patente.

Em regra, no âmbito do funcionalismo públicos, as 
mudanças se deram no percentual da alíquota de 
incidência, na idade mínima para aposentadoria, 
assim como no tempo de contribuição e no tem-
po exigido no cargo e no serviço público, o que, 
segundo consta de alguns estudos, aumentou 
em cerca de 10 anos o tempo para aposentadoria 
desses servidores, uma vez que, como já ficou de-
cidido pelo STF há tempos, “não há direito adquirido 
a regime jurídico previdenciário”, ou seja, aqueles 
que já estão na carreira são impactados do mesmo 
modo que aqueles que irão ingressar no futuro.

O mesmo fato se deu com os aposentados da ini-
ciativa privada há anos passados, quando se deci-
diu pela imposição covarde do fator previdenciário, 
retirando parte da aposentadoria daqueles que 
contribuíam para o INSS à época, o que fez com que 
a aposentadoria, ao final, para muitos dos que con-
tribuíram no teto acabassem por receber cerca de 
60% do valor a que faziam jus antes da aprovação 
dessa regra. Parece que aqui o mesmo está se re-
petindo.

Só para conhecimento, as mudanças mais acen-
tuadas quanto a idade e tempo de contribuição no 
serviço público passaram a exigir o seguinte para 
que possam aposentar: a) para mulheres: 62 anos 
de idade, 25 anos de contribuição e 10 anos de ser-
viço com 5 anos pelo menos no mesma cargo; b) 
para homens: 65 anos de idade, 25 anos de contri-
buição e 10 anos no serviço com pelo menos 5 anos 
no mesmo cargo, sem contar o aumento da alíquo-
ta incidente sobre a contribuição e passou a onerar, 
especialmente os servidores de classe mais baixa, 
fazendo maior desconto naqueles que ganham 
menos, especialmente entre professores e praças 
militares que ganham até cerca de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).

E não é só, além de, como sempre, em toda dita Re-
forma Previdenciária, onerar mais, gerando maior 
desconto daqueles que ganham menos, o descon-
to passou a incidir também sobre pensionistas, o 
que demonstra claramente se tratar de uma me-
dida que vai contra aqueles que realmente fazem 
funcionar toda máquina estatal, especialmente 
nas carreiras e ensino, saúde básica e segurança 
pública, que são os verdadeiros alicerces do Estado 
brasileiro.

Em todo esse cenário, uma verdade precisa ser 
dita, a que a Reforma Previdenciária, embora saiba-
mos que é uma necessidade para o Brasil seguir em 
frente, com as contas públicas em dia, não foi feita 
como deveria e mais uma vez privilegiou quem não 
precisa em detrimento daqueles mais necessita-
dos e que precisavam, em sentido contrário, serem 
mais valorizados

Desse modo, fugindo de toda fake news que se 
apresenta por aí, essa responsabilidade nefasta 
não pode ser imputada a governadores, deputados 
estaduais, prefeitos e vereadores, mas, tão so-
mente, ao Governo Federal e ao Congresso Nacio-
nal, a quem compete, como já afirmado, a inciativa 
legislativa de apresentar as regras gerais da Previ-
dência Social, portanto devemos dar a César o que 
lhe cabe, que é a responsabilidade pelas consequ-
ências de seus atos.

______________________
AMILTON AUGUSTO
Advogado especialista em Direito Eleitoral e Ad-
ministrativo. Vice-Presidente da Comissão de Re-
lacionamento com a ALESP da OAB/SP. Membro 
julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RJ. 
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Charge

Sobre os 33 anos do PSDB

Amilton Augusto



Jô brilha com gol e assistência em Itaquera   P10

CORINTHIANS VENCE 
SANTOS E ENTRA NO G-4

esportes
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Em domingo 
sem jogo, Ceni 
foca trabalho 
defensivo com 
titulares

Abel Ferreira fica? E 
Felipe Melo? Veja o 

que diz Leila Pereira, 
a nova presidente 

do Palmeiras
Tricolor treina para duelo 
contra o Athletico, na próxima 
quarta, no Morumbi P10

Treinador tem contrato até o 
fim do ano que vem, mas já 

teve propostas para sair P10
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CLUBES DE SÃO PAULO

Tricolor treina para duelo contra o Athletico, na 
próxima quarta, no Morumbi

Treinador tem contrato até o fim do ano que vem, mas já teve propostas para sair

Em domingo sem jogo, Ceni foca 
trabalho defensivo com titulares

Sem jogos no fim de se-
mana, o São Paulo voltou 
aos trabalhos no CT da 
Barra Funda na manhã 
deste domingo. O time se 
prepara para enfrentar o 
Athletico, quarta-feira, 
no Morumbi, pela 34ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Na atividade, o técnico 
Rogério Ceni realizou um 
treino de 11 contra 11 com 
atenção principal ao po-
sicionamento defensivo 
da equipe titular.

Antes, os atletas fizeram 

exercícios físicos e de 
troca de passes.

Para o jogo contra o 
Atlhetico, Ceni poderá 
repetir a maior parte da 
equipe que enfrentou e 
venceu o Palmeiras, na 
última quarta, por 2 a 0.

Ele não terá Luciano, que 
passou por uma cirurgia 
no sábado para corrigir 
uma fratura em um osso 
do punho esquerdo. Não 
há previsão para a volta 
do atacante.

O mais provável é que 
Calleri herde a vaga, já 
que o argentino volta a 
ficar à disposição após 

cumprir suspensão no 
clássico.

Para o jogo de quarta, o 
único suspenso é o ata-
cante Eder, que não tem 
sido titular.

Assim, o time provável 
para enfrentar o Athle-
tico tem Tiago Volpi, 
Igor Vinícius, Arboleda, 
Miranda e Reinaldo; Ro-
drigo Nestor, Igor Gomes, 
Gabriel Sara e Vitor Bue-
no; Rigoni e Calleri.

São Paulo e Athletico 
têm a mesma pontuação 
no Brasileiro, 41, e ainda 
temem a zona de rebai-
xamento.

Eleita presidente do Pal-
meiras neste sábado, Leila 
Pereira assume o comando 
do clube apenas no dia 15 
de dezembro, mas já deixou 
clara sua vontade de contar 
com Abel Ferreira em 2022.

O treinador tem contrato até 
o fim do ano que vem, só que 
já recebeu propostas para 
deixar o clube. Espera-se que 
ele seja novamente procu-
rado na janela de dezembro. 
A nova dirigente alviver-
de, porém, entende que o 
português é parte importante 
no planejamento do próximo 
ano.

– É de minha vontade que o 
Abel, nosso técnico, perma-
neça no meu projeto. Isto 
com certeza eu vou conver-
sar com o Abel. Ele tem con-
trato conosco até o fim do 
ano que vem, e acho que ele 
é extremamente importante 
para o projeto que a gente 
tem – afirmou, em entrevista 
ao ge.

Neste primeiro ano no Ver-

dão, Abel já teve propostas 
do Al-Rayann, do Catar, e 
outra Fenerbahçe, da Tur-
quia. Nenhuma até agora 
seduziu o treinador, que 
mantém sua esposa e filhas 
vivendo em Portugal.

Em conversas informais an-
tes de vencer a eleição, Leila 
chegou a falar da possibili-
dade de a família de Abel se 
mudar para o Brasil em 2022, 
mas isto não está sendo tra-
tado no momento.

Prestes a disputar a final da 
Copa Libertadores, Abel Fer-
reira já tem na cabeça o que 
é necessário para a disputa 
da próxima temporada, mas 
ainda não teve uma conversa 
para tratar do planejamento.

– Desejo a ela as maiores 
felicidades, a maior sorte do 
mundo e continuar com o 
ciclo de vitórias. Tenho 42 
anos de idade e vou fazer dez 
anos de carreira, em que tive 
apenas quatro presidentes. 
Sempre tive relacionamento 
de respeito, de amizade, de 
frontalidade. Estes valores 
me acompanham. Ela é a 

pessoa certa no lugar cer-
to, vem com vontade de 
triunfar, e queremos isso, 
continuar a ganhar, estar nas 
finais. Desde que chegamos, 
só falhamos contra o CRB. 
Vamos procurar chegar às 
finais para ganhá-las. É a 
história recente do Palmei-
ras, e o futuro também será 
este – afirmou Abel.

Paulo Buosi, primeiro vice-
-presidente de Maurício Ga-
liotte, faz parte da gestão de 
Leila e deve ficar mais próxi-
mo do futebol. Já o diretor de 
futebol Anderson Barros tem 
vínculo até dezembro e ain-
da não foi comunicado sobre 
um interesse em renovar.

Além da definição sobre a 
direção do departamento, há 
decisões a serem tomadas no 
elenco, como as renovações 
de Jailson e Felipe Melo, que 
têm vínculo até o fim do ano.

– O Felipe (Melo) é um joga-
dor que não agrada só a mim, 
mas a todos os torcedores. É 
extremamente importante, 
somos gratos por toda a tra-
jetória conosco. Com relação 
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Abel Ferreira fica? E Felipe Melo? Veja o que diz 
Leila Pereira, a nova presidente do Palmeiras

a qualquer jogador, a decisão 
vai ser técnica. Quando falar 
com o Abel, com a comissão, 
o que for definido por eles, 
será feito e encaminhado – 
explicou Leila.

– Eu só tomo posse dia 15 de 
dezembro. Até lá, nosso pre-
sidente é o Maurício Galiotte. 
E dia 27 tem um dia muito 
importante para todos nós 
palmeirenses, com um jogo 

muito importante. Vou falar 
de planejamento, estrutura, 
após o dia 27, preferencial-
mente tendo a caneta no dia 
15. Mas sem dúvida o Pal-
meiras vai ser cada vez mais 
forte, precisa de investimen-
to para o futebol ser cada 
vez mais competitivo, e é 
para isto que estou aqui: para 
fazer o Palmeiras cada vez 
mais forte e mais vitorioso – 
concluiu.
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Gols de Jô e Gabriel, no segundo tempo, dão vitória merecida ao Timão; Peixe faz partida muito ruim

Corinthians joga bem, bate o Santos e entra 
no G-4 pela primeira vez no Brasileirão

O Corinthians jogou bem, 
foi muito superior ao 
Santos e venceu o clássi-
co deste domingo, na Neo 
Química Arena, por 2 a 0. 
Os gols de Jô, no começo do 
segundo tempo, e Gabriel, 
quando a partida se enca-
minhava para o fim, colo-
caram o Timão no G-4 do 
Campeonato Brasileiro pela 
primeira vez na temporada. 
Foi a sétima vitória conse-
cutiva da equipe de Syl-
vinho como mandante. O 
Santos, muito mal no jogo, 
segue sob risco de rebaixa-
mento.

Na tabela
Com a vitória, o Corin-
thians foi a 53 pontos, agora 
na quarta colocação, dentro 
do G-4 do Brasileirão – 
ultrapassando Fortaleza e 
Bragantino. O Santos, com 
42, é o 11º e espera o fecha-

mento da rodada para saber 
a distância para a zona de 
rebaixamento.

Próximos jogos
O Corinthians volta a cam-
po na quinta-feira. Às 20h, 
visita o Ceará. O Santos, no 
mesmo dia, mas às 19h, re-
cebe outro clube cearense, 
o Fortaleza.

Contra o racismo
Antes do jogo, jogadores 
dos dois times e equipe de 
arbitragem se ajoelharam 
no gramado e ergueram 
o punho. Foi um gesto de 
protesto contra o racismo. 
No sábado, foi lembrado o 
Dia da Consciência Negra.

Craque do jogo
Renato Augusto foi eleito 
o melhor em campo. Veja 
o que ele disse depois da 
partida no vídeo abaixo.

Se não fosse ele...
João Paulo fez defesas 

importantes e impediu que 
a derrota do Santos fosse 
pior. Depois do jogo, ele 
reclamou da desatenção 
da equipe. Veja no vídeo 
abaixo.

Primeiro tempo
O Corinthians foi muito 
superior na etapa inicial. 
E já começou o jogo com 
tudo. Nos primeiros minu-
tos, colocou forte pressão 
sobre o Santos e acumulou 
chances de gol. Poderia ter 
aberto o placar em diferen-
tes lances: com toque de 
cabeça de Gabriel Pereira; 
com finalização de Gabriel; 
com tentativa de Róger 
Guedes, travado pela zaga 
após tabela com Jô; com 
cabeceio de João Victor. 
Aos 20 minutos, o Timão 
tinha 6 a 0 em finalizações, 
além de quase o dobro de 
posse de bola. Com o passar 
do tempo, o Santos con-
seguiu respirar um pou-
co, mas se manteve com 

enormes dificuldades para 
atacar. O Corinthians se-
guiu melhor. Aos 30, após 
falha da defesa do Santos, 
Renato Augusto tocou para 
Róger Guedes, e o goleiro 
João Paulo saiu bem para 
evitar o gol. Aos 40, Gabriel 
Pereira recebeu de Renato 
Augusto e chutou forte para 
o gol. João Paulo defendeu 
mais uma. O Santos só foi 
finalizar pela primeira vez 
aos 41, em bonita jogada de 
Felipe Jonatan. O late-
ral mandou na cabeça de 
Diego Tardelli, que mandou 
com perigo, rente à trave 
de Cássio. O Corinthians 
reagiu com jogadaça de 
Fagner. A bola chegou a Jô, 
que emendou chute por 
cima.

Segundo tempo
O Santos voltou para o 
segundo tempo com duas 
modificações: Lucas Braga 
e Ângelo nos lugares de Ga-
briel Pirani e Madson. Mas 

nem deu tempo de ver uma 
possível reação do Peixe. 
Com um minuto, Jô colo-
cou o Corinthians na frente 
ao fazer o pivô depois de 
receber de Du Queiroz. 
O gol forçou o Santos a 
sair mais da defesa, mas o 
Timão seguiu mais perigoso 
– como mostrou o cabeceio 
de Gil, forçando João Paulo 
a fazer mais uma boa de-
fesa. Sylvinho mexeu com 
a Fiel ao chamar Willian, 
ausente dos últimos setes 
jogos. Ele entrou no lugar 
de Gabriel Pereira. Fábio 
Carille respondeu com 
Carlos Sánchez na vaga de 
Zanocelo. O jogo ficou mais 
disputado, com menos 
chances de gol. Mas ainda 
deu tempo de o Corinthians 
ampliar. Aos 40, Willian 
cobrou escanteio, a bola foi 
parar do outro lado, com 
Fábio Santos, e chegou a Jô, 
que fez o pivô para Gabriel 
mandar colocado, no canti-
nho, e fechar o placar.
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PALMEIRAS / SÃO PAULORENATO NALESSO

Esse ‘Portuga’ é um mistério, viu?

Resenha com o Kascão

Ouço muita gente criticando a qualidade ofensiva do ataque do 
Corinthians. E de fato é um dos piores ataques entre os primei-
ros colocados do Brasileirão. São só 37 gols em 34 rodadas. Muito 
pouco não é mesmo? E muita gente mira esse baixo rendimento no 
atacante Jô, que desde que retornou ao clube tem tido momentos 
bem ruins. Mas não é que no clássico de ontem foi o camisa 77 que 
decidiu a vitória do Timão contra o Peixe? Um grande gol e uma 
assistência que dão esperanças ao torcedor de que ele ainda tem 
potenciar para render mais. Eu particularmente acho que a idade 
chegou e o estilo dele jogar mudou. O técnico que entender isso e 
souber explorar pode se dar bem.

Artilheiro com 
lenha pra queimar
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 Renato Nalesso é profissional de mídia desde 1999. Jornalista, pós-gra-
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

Quanto a diretoria do 
Palmeiras anunciou a 
contratação do Abel Fer-
reira como novo técnico 
do time eu confesso que 
fiquei com uma pulga 
atrás da orelha. Afinal, 
quem era esse sujeito? 
Curioso eu fui tentar 
perguntar para alguns 
amigos. Ninguém sabia. 
Fui pesquisar na internet 
e descobri que se tratava 
de um ex-lateral de nível 
baixo pra médio que 
se transformou em um 
jovem treinador com um 
início de carreira con-
testável. Ou seja, em três 
trabalhos distintos nunca 
tinha conquistado nada 
de relevante.

Só que ele chegou, 
herdou o trabalho do 
interino Cebola e me-
lhorou muito o clima do 
vestiário do time. E isso 
talvez seja o que mais fez 
diferença na campanha 
da temporada passada, 
onde o Verdão jogou 
todos os jogos possíveis 
de um time e faturou os 
títulos da Copa do Bra-
sil e o tão sonhado Bi da 
Libertadores da América. 
Tudo isso aproveitando 
muito a qualidade dos 
meninos das categorias 
de base. O que significa 
dizer que soube valori-
zar demais os ‘ativos’ do 
clube.

Pois é, mas virou 2021 e 
alternâncias de boa per-
formance com péssimas 
jornadas tem tornado o 
português um alvo cons-
tante de críticas, não só 
por parte da imprensa 
como boa fatia da sua 
própria torcida. Ninguém 
se conforma com a in-
capacidade de substituir 
e mudar a forma tática 
durante as partidas. Não 
à toa o Verdão perdeu 
tanto na temporada. E as 
coletivas de imprensa? 
Pelo amor de Deus! Ele 
fica toda hora arrumando 
conflitos desnecessários. 
Depois põe a culpa no 
‘conflito’ de línguas. Dá 
pra acreditar?

De qualquer forma agora 
o Palmeiras vem de três 
derrotas consecutivas. E 
poderão ser quatro caso 
perca amanhã para o 
líder Atlético/MG. En-
frentará na decisão na 
Libertadores o Flamengo, 
que na contramão vem 
de quatro vitórias segui-
das. Posso falar? É bem 
capaz do Abel tirar um 
coelho da cartola assim 
como fez contra o favo-
rito Galo na semifinal 
e levar mais essa taça. 
Só para me deixar mais 
louco sem entender qual 
é a real desse cara, que 
parece meia boca mas é 
bom demais.
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SEGURANÇA 
URBANA

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/SMSU/2021 - Processo 
SEI nº 6029.2021/0014943-3, Oferta de Compra nº 801005801002021OC00155 
(PARTICIPAÇÃO AMPLA), Oferta de Compra nº 801005801002021OC00156 
(PARTICIPAÇÃO RESERVADA), com data prevista para o dia 09/12/2021 às 
11h00, que tem como objeto “Fornecimento de viaturas TIPO PICK-UP CABINE 
DUPLA e de TRANSPORTE DE PESSOAL (TP), a serem utilizadas pelo Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo”, conforme especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.


                      

             
                



             

                    



 

              



  



                    




 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO – INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Processo Digital nº:
0001690-37.2018.8.26.0001. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Duplicata
Requerente: San Tech Network - Comercial e Serviços Ltda - ME. Requerido: Marcel Ribeiro Marques e outros. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001690-37.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da
Lei. FAZ SABER a(o) VINÍCIUS DEIP MARTINS, CPF 358.894.358-76, MINEFARMA LTDA, CNPJ 60.640.190/0001-
33, CRN DROGARIA FARMA LTDA, CNPJ 62.706.775/0001-34, e DROGARIA FARMA GENTIL LTDA, CNPJ
11.476.136/0001-99, que nos autos de cumprimento de sentença nº 0001690-37.2018.8.26.0001 foi requerida a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Drogaria Francisca Julia Ltda- ME para incluir os sócios na
execução uma vez não localizado valores para satisfação do crédito. Estando os requeridos em local incerto e/ou não
sabido foi determinado a CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 (quinze) dias a fluir dos 20 do presente edital
se manifestem e requeiram provas cabíveis nos termos do artigo 135 do CPC, onde decorridos o prazo supra no
silêncio ser lhes ão 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 11 de Novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº: 0007804-78.2021.8.26.0003. Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços. Exequente: Elementar Sistemas Comércio e Reparação de
Ar Condicionado Ltda. Executado: Bsg Construcoes Ltda Na Pessoa Lucy Aparecida Stein Betazzo. EDITAL DE INTIMAÇÃO
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007804-78.2021.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a BSG Construções Ltda (CNPJ. 13.195.785/0001-47), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória,
ajuizada por Elementar Sistemas Comércio e Reparação de Ar Condicionado Ltda, converteu-se em mandado executivo,
constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 135.592,78 (julho de 2021). Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena
de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de
penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2021.

12ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital/SP.  Processo 1059671-30.2020.8.26.0100 - Procedimento Comum
Cível - Levantamento - F.L. - - G.L. e outro - VISTOS. Francis Luccas, Giscard Luccas e Francisco José Luccas Netto, ingressaram
com o presente pedido de levantamento total de interdição em face de Francis Lucas. Afirmam que nos autos do processo de nº
0058330-98.2011.8.26.0100 o interditado, FL, foi considerado totalmente incapaz de exercer os atos da vida civil, bem como, em
2017, tramitou Ação de Levantamento Parcial processo nº 1051160-48.2017.8.26.0100, sendo julgado procedente o pedido,
declarando a incapacidade apenas para os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial de grande monta. Alegam que F
ainda vive com a síndrome de Asperger, mas reúne todas as condições para gerir sua vida e seu patrimônio, visto que, houve
significativa melhora em sua capacidade. Apresentam avaliações psiquiátrica, cardiológica e neuropsicológica para apontar que o
requerido vive uma vida comum, laborando na floricultura H e A e integrando o projeto O Labirinto. Requerem o levantamento da
curatela, com a consequente expedição ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais. Documentos fls. 28/157. O Ministério Público
requereu a juntada de certidão de nascimento atualizada do interditado e a realização de perícia médica (fls. 167). O Juízo acolheu
os requerimentos ministeriais e determinou a realização de perícia médica (fls. 169). Os autores juntaram certidão de nascimento
atualizada do curatelado (fls. 178). Quesitos da autora a fls. 183/187. Laudo pericial a fls. 239/249. Os autores requereram a
procedência do pedido (fls. 254/256) e juntaram parecer de assistente técnico (fls. 257/260). O Ministério Público manifestou-se pela
procedência do pedido e levantamento da interdição (fls. 267/271). A fls. 272/275 foi lançada sentença aos autos nitidamente
equivocada. Os requerentes apresentaram embargos de declaração, apontando a existência de erro material (fls. 281/286). O
parquet opinou pelo acolhimento dos embargos de declaração (fls. 291). É o breve relatório. DECIDO Recebo os embargos e dou-
lhes provimento para anular a sentença de fls. 272/275, devendo ser excluída do feito. Anote-se. A ação é procedente. Cuida-se
de pedido de levantamento de curatela formulado por F.L, G.L., F.J.L.N. em face de F.L., com diagnóstico da Síndrome de Asperger,
alegando condições de capacidade para os atos da vida civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo
ao exame do mérito. Consta dos autos que o requerido, em virtude da Síndrome de Asperger CID 10: F84.5, foi interditado, conforme
sentença proferida no processo nº0058330-98.2011. Em 2017 tramitou Ação de Levantamento Parcial processo nº1051160-
48.2017.8.26.0100, na qual houve o levantamento parcial da curatela, declarando a incapacidade apenas para os atos da vida
civil, de natureza patrimonial e negocial de grande monta. Os autores reclamam o levantamento da interdição sob o argumento que
o réu recuperou as condições que outrora o debilitavam, readquirindo a capacidade de gerir a própria vida. Dispõe o Código de
Processo Civil: Art. 756.Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. § 1º O pedido de levantamento da
curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou pelo Ministério Público e será apensado aos autos da interdição. § 2º O juiz
nomeará perito ou equipe multidisciplinar para  proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após
a apresentação do laudo. A controvérsia dos autos cinge-se exclusivamente sobre a capacidade ou não do autor para reger os
atos da vida civil Assim, determinada a produção de prova pericial, o laudo médico emitido por médico perito da confiança do juízo
atesta que o requerido ainda apresenta a síndrome de Asperger (CID 10 F84.5), mas que: Fundamentado nos documentos
apresentados nos Autos, na entrevista realizada e nos fatos analisados, concluo que o Sr. FL é portador da Síndrome de Asperger
CID-10 (F-84.5), mas apresenta condições de conviver socialmente, bem como gerir seus bens. Portanto, o periciado apresenta-
se apto para os Atos da Vida Civil. Em resposta aos quesitos, o perito explicita: Não há limitações para os atos da vida civil (fls. 247).
Nesse sentido, o laudo conclui que a terapia conduzida pelo Dr. R R, que a constelação familiar e o significativo apoio familiar foram
fatores que contribuíram para as melhorias globais do periciado, de modo que ele se apresenta apto para os atos da vida civil, com
condições de gerir seus bens e conviver socialmente (fls. 245 e 246). Com efeito, sabe-se que a incapacidade civil causada por doença
mental não é dotada de caráter perpétuo, uma vez que “Inúmeras são as deficiências ou enfermidades mentais que podem ser
consideradas transitórias, reversíveis (...)” (CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoletti. Comentários ao Código Civil artigo por artigo. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 80). Por certo, o bem jurídico tutelado no caso em tela é a regência de pessoas incapazes,
isto é, das pessoas adultas que não têm meios intelectivos para cuidar de si, nem de seus direitos e deveres. Tal interesse é público,
incumbido o magistrado, pela lei civil, de impor medidas protetivas e efetivas ao bemestar do curatelado, as quais serão necessari-
amente obedecidas pelos curadores nomeados. Ocorre também que, conforme o disposto no artigo 84, § 3º, do Estatuto da Pessoa
com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária,
proporcional às necessidades e às circunstâncias e de cada caso, e durará o menor tempo possível. Deste modo, ante o resultado
do exame pericial, as declarações de testemunhas de fls. 143/148 e as fotografias de fls. 150/157, conclui-se que o requerido possui
discernimento para a prática dos atos da vida civil, sem prejuízo da capacidade cognitiva. Portanto, diante da alteração fática
constatada, não há razão para manutenção da interdição, visto que o interditado reúne condições de exercer os atos da vida civil.
Nessa medida, com a significativa melhora da causa que originou o comprometimento da função cognitiva, apresenta-se ausente
a nefasta incapacidade civil. Atualmente, pode retomar sua vida de modo consciente e voluntário, praticando de per si e respondendo
civilmente pelos seus atos. O levantamento da interdição é, pois, medida de rigor Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público
e JULGO PROCEDENTE o pedido, para levantar a curatela e tornar sem efeito a interdição de F. L., declarando-a absolutamente
capaz de exercer os atos da vida civil, na forma do art. 756, do Código de Processo Civil. JULGO EXTINO o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Em obediência ao disposto no art. 756, § 3º, do Código de Processo Civil, publique-
se esta sentença na imprensa local e no Órgão Oficial, três vezes, com intervalo de 10 dias e, após, inscreva-se a presente no Registro
Civil. Custas e despesas pelos requerentes. Servirá a presente sentença como ofício e mandado de averbação ao Cartório de
Registro Civil da Pessoas Naturais do 28º Subdistrito do Jardim Paulista, Capital do Estado de São Paulo, para fins de levantamento
da curatela e interdição. Transitada em julgado, oficie-se ao Cartório de Registro Civil e ao Cartório Eleitoral, servindo a presente
sentença de ofício. No mais, certifique-se a serventia se o curador, G. L., prestou contas desde sua nomeação. (prazo de quinze
dias às partes e trinta dias ao Ministério Público)
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Mulher do cantor mostrou estrago causado pela 
chuva em sua casa em Goiânia

Modelo e designer de moda desfila por marca de moda 
sustentável na edição da semana de moda paulistana
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Parte do teto de casa de Leonardo 
e Poliana Rocha desaba com chuva

Com Xuxa, Szafir e marido na plateia, 
Sasha Meneghel é destaque na SPFW

Viih Tube mostra 

maquinha 
do bronzeado em 
viagem à Bahia

Viih Tube ganhou 
elogios dos fãs neste 
sábado (20) ao com-
partilhar mais fotos de 
sua viagem à Bahia. No 
Instagram, a influen-
ciadora e ex-BBB mos-
trou a marquinha do 
biquíni após tantos dias 
de bronzeado.

“Calor, calor, calor, eu 
amo”, legendou Viih 
Tube. Solteira desde o 
fim do namoro de três 
anos com Bruno Magri, 
em outubro, a jovem 
foi vista trocando beijos 
com um cantor em um 
show em São Paulo 
recentemente.

Ela também já foi ques-

tionada na web sobre 
como superar término 
de relacionamentos. 
“Vocês me perguntam 
muito isso e sempre 
me falam que eu supe-
ro rápido demais. E eu 
acho também! Eu lido 
muito bem com isso 
e inclusive com meus 
ex. Eu enxergo como 
ciclos que se encerram 
e tudo bem, não é culpa 
de ninguém! E o que 
me ajuda a superar é 
pensar no futuro, se a 
longo prazo você sabe 
que aquela pessoa não 
é a que daria certo com 
você no futuro, en-
tão você já sabe o que 
fazer!”, afirmou Viih 
Tube na ocasião.

Influenciadora, que participou 
do BBB21, publicou fotos no 
Instagram neste sábado (20)

Poliana Rocha, mulher de 
Leonardo, levou um susto 
após parte do teto de sua 
casa em Goiânia, Goiás, 
desabar por causa da chuva. 
A influenciadora publicou 
vídeos mostrando o estrago 
e tranquilizou os fãs ao falar 

que todos passam bem.
“A calha entupiu, entrou 
folha. Choveu muito hoje, o 
dia inteiro e o teto de gesso 
desabou. Minha mãe estava 
sentada na cozinha e não 
pegou nada nela, graças a 
Deus!”, explicou Poliana.

“Olhem o que aconte-
ceu...”, disse ela em se-
guida, ao chegar em casa 
e filmar o teto e o gesso no 
chão. “Muito grata a Deus. 
O teto desabou e minha 
mãe estava na cozinha, 
nada aconteceu com ela.”

A modelo e designer de 
moda Sasha Meneghel che-
gou com o marido, o cantor 
gospel João Figueiredo, para 
desfilar na SPFW, na tarde 
desta sexta-feira (19), no 
Pavilhão das Culturas Bra-
sileiras, no Ibirapuera, em 
São Paulo. Nos bastidores, o 
casal trocou beijos antes da 
entrada de Sasha.
Sasha participou do ensaio 
pela marca sustentável Mis-
ci, que vai fazer seu primeiro 
desfile presencial na sema-
na de moda paulistana. Na 
quinta (18), foi Sasha quem 
prestigiou um desfile no 
evento, que contou com o 
pai, o ator Luciano Szafir, na 
passarela.
Quem também chegou para 
prestigiar Sasha foi a mãe, a 
eterna ‘rainha dos baixinhos’ 
Xuxa, que chegou acompa-
nhada de sua cachorrinha 
Doralice e gerou alvoroço 
com sua presença no local.
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BANCO 36

Serviço de 
professo-
res parti-
culares

Planta
aquática
típica da
Amazônia

(?) no ar,
gesto con-
sagrado
por Pelé

(?) fundos,
objetivo de
eventos de
caridade

(?) Cubas:
o "defunto-

autor"
(Lit.)

Fiscaliza
as contas
da União
(sigla)

Informa-
ção do

carimbo
postal

Equipamen-
to como a
Phoenix,
da Nasa

Cidade (?):
Campo
Grande
(MS)

O produto
luxuoso,
por seu
valor 

Estado da
Usina de

Itaipu
(sigla) 

Letra
símbolo do
tamanho

médio

Peça de
moinhos
de ventos

(pl.)

O mais 
alto 

grau na
capoeira 

(?) ambi-
ental, es-
tudo de e-
cologistas

Significa
"tumor",

em
"mioma" 

Parte
lateral e
móvel de

mesas

Sétima
nota da
escala

musical 

Tecido de
vestidos

elegantes

Cidade da
Colômbia
Alça do

bule

Veículo
surgido na
2ª Guerra 

Autora
goiana do
"Poema do

Milho"

Peças de
aduelas

Tornar
menos

apertado

Filme da Marvel,
recordista de

bilheteria mundial
(2019)

Sede da diplomacia
brasileira

Margem perigosa 
em estradas

Mentiroso,
em inglês

Inclusive;
também 

Usar de bai-
xeza (pop.)

As aparições do
 cometa Halley

Tipo de presilha 
de cabelo "Quem avi-

sa amigo
(?)" (dito) 

Ampère
(símbolo)
Black (?),

rapper

Tipo de
panqueca

(Cul.)

"Leis", 
em CLT 

Parente
dificil-
mente

conhecido
em vida

(?) romântico: é co-
mum em novelas (TV)
(?) o verbo, intenção

do supersincero

Carteado
popular

em Minas
Gerais

(?) expressa, estrada
de alta velocidade
"Livrai-nos do (?)",
frase do pai-nosso

ILB
VITORIAREGIA

ANGARIARTCU
AMBRASOL
DATASONDA

MORENACREPE

RACAROPR
MESTREAPAS

UYIMPACTO
LARION
TATARAVOA

JIPEAMAL
METSCALI
ALARGARIZ
TABUASSEDA

CORACORALINA

4/brás — jipe — liar. 5/truco. 6/apelar — morena. 12/cora coralina.

ARIES - 21/03 a 20/04
A Lua muda para Câncer nessa madrugada e os assuntos familiares podem exigir mais atenção. 
Tente equilibrar seus planos e as tarefas e obrigações em casa, especialmente se você tem tra-
balhado em sistema de home office e precisa dividir o espaço com o resto da família. No trabalho, 
praticidade e realismo para lidar com o que vier pela frente serão a melhor maneira de começar 
a semana com o pé direito. A paquera pode surpreender, especialmente se ainda não conseguiu 
superar um amor antigo ou um rompimento mais recente. Só não se esqueça de avaliar prós e 
contras antes de pensar em reatar com alguém, e nisso o Tarot do Amor pode te auxiliar. Dedica-
ção e ciúme sob controle serão a chave para se entender melhor com o mozão.

TOURO - 21/04 a 20/05
Você começa a semana com mais habilidade para se comunicar e trocar ideias, seja no trabalho ou 
na vida pessoal. Aproveite para resolver um mal-entendido e valorizar quem faz parte da sua vida. 
Mas foque no trabalho primeiro e deixe para entrar nas redes sociais ou conversar com os amigos 
mais tarde, ok? Embora a Lua estimule você a expandir sua rede de contato, faça isso no seu ritmo, 
sem pressa. Um lance passageiro pode animar seu coração se anda sonhando com romance, mas 
talvez não vire nada mais sério. A vida amorosa se torna mais agitada e vocês podem dar um 
chega pra lá na rotina, e aproveite para conversar sobre o que é realmente importante no romance.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Segundou, Gêmeos, e com a Lua de mudança para Câncer nessa madrugada, você vai dar um 
show na hora de lidar com dinheiro, encontrar novas oportunidades lucrativas e até dobrar seu 
faturamento se trabalha por conta própria. Tá bom ou quer mais? Embora sua habilidade financeira 
siga em alta, também é importante avaliar gastos e encontrar um equilíbrio nas contas para não 
torrar todo o seu dinheiro suado. A possessividade vai dar as caras no romance, provocando 
desentendimentos com o mozão. Não é hora de exagerar nas cobranças nem de ficar vigiando 
cada passo do par. Com esse astral mais pesado nos assuntos amorosos, a paquera pode andar 
devagar, devagarinho… Ainda bem que nosso Mapa Astral do Amor está aí para esclarecer todas as 
questões relacionadas à sua vida amorosa.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
A Lua vai brilhar em seu signo a partir de hoje, sinal de que terá ânimo para encarar qualquer 
parada! Seu jeito mais seguro e decidido pode ser interessante em alguns pontos, mas não vale 
exagerar. O truque é correr atrás dos seus interesses sem deixar as obrigações chatas do dia a 
dia em segundo plano. Passeio ou bate-papo com a turma pode dar uma animada no seu astral, 
mas se está sonhando com um amor pra chamar de seu, é melhor definir prioridades e tomar a 
iniciativa. Há sinal de mais animação com o love à noite, especialmente se você mostrar seu lado 
carinhoso e cobrir o mozão de mimos.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Com a Lua infernizando seu astral, é melhor agir nos bastidores se quiser dar conta de tudo o que 
precisa fazer nesta segundona. Passar despercebido/a ao cuidar da sua vida será a melhor pedida 
para afastar os invejosos. Além disso, nosso Patuá de Proteção é perfeito para afastar as energias 
ruins e a inveja. E falando nesse povo que adora cuidar da vida alheia, pode ser que você se torne 
assunto de fofoca se compartilhar mais do que deve sobre os seus assuntos, seja numa conversa 
ou em postagens nas redes sociais. Algumas conquistas devem ser preservadas — nada de baixar 
a guarda. Se quiser ficar no seu canto e repensar algumas coisas no romance, essa é a hora de 
fazer isso. Astral misterioso pode trazer surpresas na paquera.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
As amizades ganham destaque graças à Lua em Câncer, mas deixe pra se divertir com a galera 
mais tarde. No trabalho, ouvir novos pontos de vista e pensar fora da caixa será o caminho para 
o sucesso. Se surgir uma grande ideia, anote tudo pra não deixar nada se perder no meio do ca-
minho, tá? Você vai se preocupar mais com os outros e talvez se interesse por uma ação social — 
estender a mão a quem precisa pode aquecer o seu coração. As boas vibes astrais garantem mais 
animação com quem ama, mas são os interesses em comum que vão ajudar o romance a se tornar 
duradouro. A paquera pode surpreender, mas a galera dará uma mãozinha e pode apresentar 
alguém novo.

LIBRA - 23/09 a 22/10
A Lua está de mudança para Câncer nesta madrugada e você começa a semana esbanjando pique 
pra cuidar de tudo o que aparecer pela frente no serviço! É hora de fazer projetos mais ambiciosos 
para o futuro, repensar algumas coisas para a carreira e focar no que realmente importa. E conte 
com o auxílio de nosso Tarot do Trabalho para planejar seus próximos passos! Você também vai se 
importar mais com o que os outros pensam a seu respeito, por isso, capriche no visual se deseja 
causar boa impressão por aí. Se está buscando um amor, o Sol envia as energias mais positivas 
pra conhecer gente nova, dar um rolê e esbarrar em um novos contatinhos por aí, embora o lance 
possa ser passageiro. A relação tende a se firmar com o mozão se têm planos para um futuro 
juntos.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Hoje, vai sobrar disposição para sair por aí, dar uma volta ou viajar, graças à Lua que está de 
mudança para Câncer, trazendo à luz seu lado mais aventureiro. Mas também será preciso focar 
no trabalho, meu cristalzinho, e você vai dar conta do serviço se souber manter a atenção no 
que é importante. O Sol envia as melhores vibes para as finanças e seu esforço não vai passar 
despercebido, viu? Talvez você não ganhe na megasena, mas se fizer a sua parte, pode surgir um 
alívio lá na frente. Ufa! É um bom momento para investir em conhecimento também, e a astrologia 
é um exemplo! Que tal dar uma olhada em nosso Livro Definitivo dos Signos e aprender mais sobre 
o zodíaco? A dois, pode se divertir e trocar muitos carinhos com o mozão. Ainda tá buscando um 
amor? Se sim, há sinal de novidades no ar.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Com a Lua entrando em Câncer nesta madrugada, a segundona promete mudanças e surpresas 
pela frente, Sagita. Mas não há motivos para se preocupar demais, afinal, seu signo é famoso por 
viver de boas com todo mundo e é preciso muito pra te tirar do sério. Por outro lado, o astral será 
favorável para sair da rotina, tentar algo novo no serviço, jogar fora o que só ocupa espaço e não 
é mais útil... Se está livre, leve e solto/a e topar com alguém interessante no seu caminho, aposte 
na atração física para se dar bem na conquista. Também fica mais fácil incendiar os momentos de 
intimidade com o mozão, que vai penar pra acompanhar seu ritmo na cama.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Se depender da Lua, que brilha em Câncer a partir desta madrugada, os relacionamentos ganham 
destaque e você vai se entender melhor com os outros. Talvez precise ceder em algumas coisas, 
mas saiba que tudo o que for feito em parceria ou sociedade tem mais chance de ter sucesso. 
Aproveite para se colocar no lugar do próximo, exercitar a empatia e estender a mão para ajudar 
alguém próximo — esse é o primeiro passo para receber o mesmo em troca num momento de 
necessidade, meu bem. O romance também sai ganhando com as energias maravigolds enviadas 
pelos astros. Já a paquera pede atenção com tentativas de enganação — o golpe tá aí, bebê! Prote-
ja-se com o nosso Patuá de Proteção.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Segundou, Aquário, e com a Lua de mudança para Câncer nesta madrugada, o serviço pode 
ocupar a maior parte da sua atenção agora. Tarefas de rotina, inclusive aquelas mais chatas, podem 
ser finalizadas se você fizer um esforço extra. Não é nada divertido, mas nem tudo acontece do 
jeito que a gente quer, certo? O corpo também pede um pouco de atenção agora, por isso, não 
ignore os sinais se achar que algo não anda bem. Procure um médico se for necessário e reveja 
alguns hábitos que não são lá tão saudáveis quanto deveriam. A rotina pode ser a maior inimiga do 
romance ou da conquista, mas não jogue a toalha. O Sol promete novidades, o que ajuda a vencer 
a mesmice, e nossos Sais de Banho Terapêutico Amor servem tanto para atrair um amor ou para 
reacender a paixão do casal. E aí, que tal experimentar?

PEIXES - 20/02 a 20/03
Você começa a semana com a bola toda, Peixes! A Lua brilha em seu paraíso astral a partir 
dessa madrugada e até as obrigações mais chatas devem correr numa boa. Criatividade e 
habilidade para lidar com as pessoas serão seus trunfos em tudo o que fizer, seja no serviço 
ou em outras áreas. Também vai contar com as energias do Sol, que destacam seu lado ambi-
cioso e o desejo de crescer na vida profissional. Tá na pista? Pode se preparar para ser o centro 
das atenções na conquista! Aproveite para dar uma sondada nos seus contatinhos. O namoro 
também sai ganhando se você aproveitar seu lado mais charmoso para deixar o mozão aos 
seus pés. Credo, que delícia!
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