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O Metro jornal é impresso em papel 

Palmeiras e Flamengo fazem duelo épico no estádio Centenário valendo 
hegemonia da América, o tricampeonato e a “Glória Eterna” pic. 
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SÉRIE DOCUMENTAL DOS 
BEATLES, “GET BACK” 
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Anvisa sugere 
exigir vacina 
de turistas 
Proximidade com o Carnaval e nova 
explosão de casos na Europa geram 
recomendação para a Casa Civil pág. 04 

SP registra 100% dos 
adultos imunizados... 
só que ainda não 
Embora capital tenha alcançado a 
marca de toda população, porcentagem 
também computa pessoas de fora pác.o2 

Black Friday sim, mas 
com um “algo a mais” 
Além dos descontos, consumidor busca 
vantagens como cashback e frete pág. 06 

Covid-19 já matou 
100 mil na Alemanha 

No mesmo dia da marca, país tem 
recorde de infecções em 24h rác.os 



Amanhã, na Band 
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Capital vacina 100% dos 
adultos, mas só no papel 

pleto. São Paulo imuniza o relativo a toda sua população a partir de 18 anos, mas ainda tem faltosos 

A cidade de São Paulo com- 
pletou a vacinação contra 
a covid-19 no equivalen- 
te a 100% de sua popula- 
ção adulta. O marco foi di- 
vulgado no “Vacinômetro” 
de ontem, mas atingido na 

“orande vitória”: “A cida- 
de tornou-se a capital mun- 
dial da vacina. Só consegui- 
mos chegar até aqui porque 
contamos com profissionais 
qualificados e com expertise 
na logística de vacinação.” 

NA RETA FINAL 
Doses aplicadas: 21.456.736 

Dose única: 328.331 7 
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noite de anteontem. Entre os faltosos, desta- 12 dose: 10.586.777 22 dose: 9.313.934 

O grito de comemoração cam-se os grupos de 20 a 
por ter imunizado todos os 24 anos, com 77,6 mil do- 3º dose: 1.227.694 ) 
paulistanos, porém, segue ses pendentes, e o de 18 e Wa, 
entalado na garganta. Isso 19 anos, com 47,8 mil pes- — * Cobertura da * Cobertura da à 
porque, na prática, estima-se soas (veja detalhes ao lado). população adulta população adolescente: à 
que cerca de 155 mil pessoas 108,5% —100,2% 106,2% ço 
com 18 anos ou mais ainda Menores em foco | | 13,3% RR 46,9% 4. 
precisam voltar aos postos O próximo passo da prefeitu- | sei | | E s % 
para tomar a segunda dose. | ra é garantir a segunda dose tê dose) 2º dose) 3º dose 1º Dose 2º Dose b A. 

Segundo a Secretaria da entre crianças e adolescentes puto nuca a 
Saúde, o percentual de co- 
bertura vacinal do municí- 

de 12 a 17 anos, cuja cober- 
tura ainda está em 46,9%. No ATRASADOS PARA A FESTA pio leva em consideração total, são quase 448 mil pes- . % 

a” dados de população da pas- soas que receberam a primei- a 

ê ta. Como ps estão Pr ra oa da Pfizer e já eve Faixa etária Cobertura vacinal Faltosos” 
| J tualizados e muitas pessoas voltar para a segunda. 18 e 19 anos Ai 47,8 mil 
1 a p OI de fora da cidade também Ontem, teve início a cam- | 204 24anos 91,1% 77,6 mil N 
SW N foram imunizadas na capi- panha dentro das escolas mu- | 25429 anos 99% 8,6 mil ; 
oamuitos o a tal paulista, os dados aca- nicipais e estaduais, com 107 | 30a34anos 99,4% b,2 mil 

frentadc bam não sendo precisos. unidades recebendo equipes | 35439anos 98,6% 14,6 mil 

São Paulo. O 

programa da 

Olhar de Repór e 

estreia amanhã, 85 9h, 

vai discutir soliigões, 

| bradores da de 

mostrar bons e plos 

e cobrar os gestores 

públicos. Apresentada 

pelo jornalista Marco 
Antonio Sabino (foto), 

a atração é produzida 

junto com o cidadão. 

Questões do seu bairro, 

iniciativas positivas e as 

cenas inusitadas da cidade 

poderão ser enviadas 

em um vídeo gravado 

na horizontal para o 

e-mail olhardereporter(a 

band.com.br ou postado 

nas redes sociais com a 

hashtag folhardereporter. 

Dólar 

a 0,53% 

(R$ 5,565) 

Ibovespa 

+ 1,24% 

(105.811 pts) 

Euro 

E 0,45% 

(R$ 6,238) 

Selic Salário 

(+7,75 % a.a.)| mínimo 
(R$ 1.100) 

Para o secretário Edson 
Aparecido, o número sim- 
bólico já representa uma 

da Saúde para vacinar os alu- 
nos. À ação também deve che- 
gar na rede particular. & METRO 

“PI. Enfermeiros da Prevent 

receitavam, dizem médicos 

A CPI da Prevent Senior na 
Câmara Municipal de São 
Paulo recebeu ontem três 
médicos que trabalharam 
na elaboração de um dos- 
siê com denúncias contra a 
operadora de saúde duran- 
te a pandemia de covid-19. 

Walter Souza Neto, An- 
dressa Joppert e George 
Joppert afirmaram que en- 
fermeiros atuavam como 
médicos, atendendo, pe- 
dindo exames e prescre- 
vendo remédios. O método 
era aplicado em ao menos 
duas unidades: Santana, na 
zona norte, e Butantã, na 
zona oeste. 

“Há uma pressão por 
atendimento muito rápi- 
do, o que leva o enfermei- 
ro a fazer o atendimento. O 
médico só passa ali para ca- 
rimbar e assinar. Em alguns 
casos, os médicos chega- 
vam a ter 3 ou 4 carimbos. 
Deixavam um com cada en- 
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Conduta da operadora de saúde é 

investigada | RICHARD LOURENÇO/CMSP 

fermeiro e eles assinavam 
pelo próprio médico”, rela- 
tou Souza Neto. 

A Prevent Senior negou, 
em nota, os fatos relatados 
pelos profissionais da saú- 
de. “Os médicos mentiram 
à CPI e serão processados 
criminalmente, assim co- 
mo a advogada que os re- 
presenta.” & METRO 

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | FOTO: DANILO VERPA/FOLHAPRESS 
*ESTIMATIVA A PARTIR DOS DADOS DE POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Será que vai limpar? 
Uma instalação de 20 metros de comprimento feita com garrafas 
pet que cobra maior transparência no projeto de despoluição do 
rio Pinheiros foi colocada ontem no local. A ação é do movimento 
Volta Pinheiros, que acusa o governo estadual e a Sabesp de não 
divulgarem dados atualizados sobre a qualidade da água. A gestão 
João Doria (PSDB) contabiliza 49,4 mil toneladas de lixo removido 
e 462 mil imóveis conectados à rede de esgoto. A meta é entregar 
o rio Pinheiros limpo no fim de 2022 | pivuicação 

Instituto busca 
assintomáticos 
em testagem 
Uma ação de testagem para 
diagnóstico da covid-19 pro- 
cura identificar e entender 
melhor o comportamento 
do coronavírus em pacien- 
tes assintomáticos. 

A iniciativa, do Instituto 
Butantan, vai até o dia 17 de 
dezembro em sete pontos da 
capital paulista: aeroporto de 
Congonhas e largo Treze, na 
zona sul; Mercado Munici- 
pal e UBS Dr. Manoel Saldiva 
Neto, no Centro; rodoviária 
do Tietê, na zona norte; esta- 
ção Faria Lima, na zona oeste; 
e Mercado Municipal de São 
Miguel Paulista, na zona leste. 

O exame, gratuito, é o RT- 
“PCR, que detecta a presença 
do vírus independentemen- 
te de sintomas aparentes. O 
resultado sai em até 24h. E 
preciso ter ao menos 18 anos 
para participar. & METRO 

O Metro Jornal, no Brasil, é uma joint 

venture do Grupo Bandeirantes de 
Comunicação e da Metro Internacional. 

Editado e distribuído por Metro Jornal S/A, CNP) 07.780.914/0001-61. 
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Carrefour (f> 
A oferta que você procura tá aqui! 
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De 26 a 28 de novembro de 2021 

ÁGUA BONAFONT : 
S/ GÁS - SOOML/ : 

ILITRO/1,5 LITRO/ : | 
6,25 LITROS : TODAS AS ÁGUAS : 

CoM : SABORIZADAS COM : | 
TODAS AS AGUAS DE 
COCO - EMBALAGEM 

ms INDIVIDUAL 
4 

na 2º unidade : S na 2º unidade 
do mesmo produto do mesmo produto 

Mesma marca, fabricante, : Mesma marca, fabricante, : Mesma marca, fabricante, 
tipo e preço de venda. : o á - -d tipo e preço de venda. : tipo e preço de venda. 

Energético Black Flip CHÁ MATE 
2 litros | FRIIZI 

SABORES 
ILITRO OU 

CHA LIPTON 
o SABORES 

Comprando pe 99 TODOS OS ISOTÔNICOS : 1,5 LITRO 
7 unid. pague 5, 

! E 
<A, e | Mesma marca, fabricante, - Mesma marca, fabricante, 

Nye < tipo e preço de venda. : tipo e preço de venda. 

: TODOS 
REFRESCO : OS SUCOS 

EM PÓ TANG : NÉCTARES 
456 OU : SUCO INTEGRAL : ILITRO COM REFRESCO : NATURAL ONE : 

EM PO FRESH : 
SABORES : 

106G Roy pe sie 
900ML . 

SABORES : 

na 2º unidade 
- do mesmo produto 

Mesma marca, fabricante, - Mesma marca, fabricante, - Mesma marca, fabricante, 
tipo e preço de venda. tipo e preço de venda. tipo e preço de venda. 

3004 2222 
Região metropolitana 

0800 718 2222 
Demais regiões 

Todos os dias, das 8h às 21h 

TODOS MERECEM O MELHOR 

Ofertas válidas de 26 a 28/11/2021, ou enquanto durarem os estoques, somente para as lojas Carrefour Estado de São Paulo. Consulte no site carrefour.com.br os telefones, endereços e horário de funcionamento de todas as lojas. 
Alguns produtos anunciados podem não estar disponíveis em todas as lojas, havendo variações no sortimento de cada loja. Consulte a loja mais próxima. 

Para o sortimento disponível em loja, garantimos a quantidade mínima de 10 unidades/kg por loja dos produtos aqui anunciados. As compras parceladas só serão válidas com o Cartão Carrefour. 
Os elementos utilizados para as produções das fotos deste impresso são meramente ilustrativos. Consulte disponibilidade dos produtos nas lojas. 

EV -133125 
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Anvisa recomenda 
exigência de vacina 
para entrada no pais 
Covid-19. Orientação 
foi encaminhada ao 
Ministério da Casa 
Civil, mas pasta 
afirmou que não hã 
mudanças nas regras 
por enquanto 

De olho no cenário preocu- 
pante da pandemia de co- 
vid-19 fora do país, prin- 
cipalmente na Europa, a 
Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) pu- 
blicou ontem duas notas 
técnicas recomendando que 
o governo federal endureça 
as regras para a entrada de 
viajantes no Brasil. A prin- 
cipal orientação é solicitar 
um comprovante de vacina- 
ção contra a covid-19. 

No caso das fronteiras 
terrestres, o órgão pede ao 
Ministério da Casa Civil a 
exigência do “passaporte da 
vacina” e, caso o estrangei- 
ro não tenha, ele deve ser 
proibido de entrar no país. 
Aqueles que receberam as 
duas doses estarão autori- 
zados, mas apenas se a se- 
gunda dose tiver sido apli- 
cada há pelo menos 14 dias, 
de acordo com a principal 
orientação da OMS (Organi- 
zação Mundial da Saúde). 

Em relação à entrada aé- 
rea no território brasilei- 
ro, O comprovante também 
deverá ser solicitado pelas 
autoridades. No entanto, 
quem não tiver se vacina- 

Movimentação no Aeroporto Internacional de Guaru 

do poderá entrar no Brasil, 
mas primeiro terá de apre- 
sentar teste PCR com resul- 
tado negativo realizado em 
até 72h antes do embarque, 
ou de antígeno feito em até 
24h. Além disso, precisará 
cumprir quarentena de pe- 
lo menos cinco dias. 

A diferença das regras 
para as entradas em relação 
à proibição ou não ocorre 
porque as medidas de con- 
trole sanitário nas viagens 
aéreas já são mais rigoro- 
sas, de acordo com a Anvisa. 

A agência ressalta que 
as recomendações foram 
feitas levando em conside- 
ração “as mudanças no ce- 
nário epidemiológico no 
Brasil e no mundo com re- 

ml 

“A inexistência de uma 
política de cobrança dos 
certificados de vacinação 
pode propiciar que o 
Brasil se torne um dos 
paises de escolha para 
os turistas e viajantes 
não vacinados.” 

ANVISA, EM NOTA TÉCNICA 

lação à transmissibilidade 
e disseminação das novas 
variantes do SARS-CoV-2, a 
evolução da vacinação e a 
tendência mundial de revi- 
são das restrições de mobili- 
dade transfronteiriça”. 

A Europa, por exemplo, 

Expectativa de vida do 
brasileiro cresce 2 meses 
A expectativa de vida dos 
brasileiros subiu dois me- 
ses em 2020, passando de 
76,6 anos em 2019 para 76,8 
anos. Os dados foram divul- 
gados ontem pelo IBGE (Ins- 
tituto Brasileiro de Geogra- 
fia e Estatística). O cálculo, 
no entanto, ainda não incor- 
pora o efeito da pandemia 
por questões metodológicas. 

O órgão estatístico expli- 
cou que para captar a reali- 

dade atual da expectativa de 
vida em meio a pandemia a 
metodologia de cálculo pre- 
cisaria ser alterada, o que de- 
manda tempo, discussão e 
mais informações. 

As mortes por covid-19 se- 
Tão incorporadas à esperança 
de vida apenas na divulgação 
de 2023, referente ao ano de 
2022, mesmo assim em cará- 
ter preliminar, afirmou a ge- 
rente de população do IBGE, 

Izabel Guimarães Marri. 

O aumento mantém a 

tendência de crescimento 
da taxa por anos consecuti- 
vos. Em 1940, a expectativa 
de vida do brasileiro ao nas- 

cer era muito baixa, de 45,5 
anos. Depois disso, com re- 
dução da mortalidade infan- 
til e outros avanços da medi- 
cina e do país, o número vem 
crescendo consistentemente. 
“) METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO 
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lhos (SP), o maior do Brasil | sauLo pias/PHOTOPRESS/FOLHAPRESS 

vive uma quarta onda da 
pandemia de covid-19, se- 
gundo a OMS. Autoridades 
de saúde de diversos países 
estão endurecendo as me- 
didas de restrição por cau- 
sa da alta de casos e mortes 
decorrentes da doença (leia 
mais na página 8). 

Em nota, o Ministério 
da Casa Civil afirmou que 
as medidas para entrada de 
viajantes no Brasil perma- 
necem as mesmas. “Even- 
tuais mudanças na portaria 
estão em análise com a par- 
ticipação de todos os órgãos 
envolvidos no assunto.” 

Avião bimotor cai 
com três pessoas 
entreSPeR)J 

Uma aeronave bimotor 
com três pessoas a bordo 
caiu no mar ontem en- 
tre as cidades de Ubatu- 
ba (SP) e Paraty (RJ). Até o 
fechamento desta edição, 
as equipes que trabalha- 
vam no resgate haviam 
encontrado um corpo 
na área de busca, mas a 
identidade ainda não ha- 
via sido divulgada pelas 
autoridades. & METRO 
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Ele é ex-ministro da Saúde de Bolsonaro | ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOLHAPRESS 

Eleições 2022. Mandetta 

Com pouco menos de um 
ano para as eleições de 
2022, as peças do xadrez 
político estão sendo cada 
vez mais movimentadas. 
Ontem, o ex-ministro da 
Saúde Luiz Henrique Man- 
detta (DEM) anunciou que 
não pretende mais ser can- 
didato à presidência da Re- 
pública. Ex-chefe da pasta 
federal durante o governo 
de Jair Bolsonaro (sem par- 
tido), ele se colocava como 
pré-candidato até então. 

Mandetta informou ao 
União Brasil, partido que 
surgirá da fusão de DEM e 
PSL, que pretende concorrer 
a cargo legislativo em 2022. 
À sua saída da lista de presi- 
denciáveis abre caminho pa- 
ra que o União Brasil apoie 
outro nome da chamada ter- 
ceira via para enfrentar o ex- 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), líder nas pes- 
quisas de intenção de voto, 
e Jair Bolsonaro, que apare- 
ce em segundo. 

Agora, o comando do 
futuro União Brasil anali- 
sa que são três os nomes 
que podem emplacar no 
ano que vem: o ex-minis- 

Garimpo ilegal 

Governo federal 
promete ação 
contra balsas 

Integrantes do gover- 
no federal afirmaram 
ontem que pretendem 
“agir rapidamente” con- 
tra as cerca de 300 bal- 
sas com garimpeiros que 
estão no rio Madeira, no 
município de Autazes, a 
113 quilômetros de Ma- 
naus, capital do Amazo- 
nas. À região é conheci- 
da por exploração ilegal 
de ouro. & METRO 

desiste de ser candidato à 
presidência da República 

tro da Justiça e Seguran- 
ça Pública e ex-juiz, Sergio 
Moro (Podemos), o candi- 
dato do PSDB, que ainda 
não foi definido por pro- 
blemas técnicos nas pré- 
vias, e a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS). 

O MDB, inclusive, anun- 
ciou ontem que lançará ofi- 
cialmente em dezembro a 
pré-candidatura de Simone 
Tebet na disputa pelo Palácio 
do Planalto. Por enquanto, 
ela é a única mulher cotada 
para tentar ocupar a cadeira 
mais importante do país. 

Podemos 
Outra importante movi- 
mentação de ontem foi a fi- 
liação do general Carlos Al- 
berto dos Santos Cruz ao 
Podemos. Assim como Ser- 
gio Moro, ele é ex-aliado de 
Jair Bolsonaro. Santos Cruz 
ocupou o primeiro escalão 
do governo federal como 
ministro-chefe da Secreta- 
ria de Governo entre janei- 
ro e junho de 2019. Duran- 
te o evento de entrada no 
partido, ele criticou o atual 
presidente e também o PT. 

João de Deus é 
condenado a mais 

44 anos de prisão 

À Justiça de Goiás con- 
denou João Teixeira de 
Faria, conhecido como 
João de Deus, a mais 44 
anos e seis meses de pri- 
são, em regime inicial 
fechado, por crimes se- 
xuais contra quatro mu- 
lheres entre os anos de 
2009 e 2018. Atualmen- 
te, ele já cumpre pena 
em regime domiciliar. 
“> METRO 



CLASSIFICADOS LOFT 
Aponte a câmera para os QR Codes e conheça alguns de nossos apês à venda: 
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República Brooklin 

Bela Vista Vila Madalena Brooklin 

Butantã Liberdade Republica 

Quer vender 
E ; O- 

seu ape também? 
A gente divulga seu 

Só a Loft tem 3 jeitos apartamento para mais 

pra você vender mais de 5 milhões de pessoas, 

rápido, com segurança Ligo /or= Too do Diigo Ro DEci(— 

SR if= a(o [D|| [6/5 [6 [1 compra, com apenas uma 

visita, de você. 

Nunca é só 
um apartamento http://loft.com.br/vender-apartamento 
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Consumidor quer mais que 
descontos na Black Friday 

www.metrojornal.com.br 

Deseja vantagens! Buscas por termos como cashback, cupom e frete grátis cresceram até 38% na comparação com a data passada no Google 

A Black Friday retorna hoje 
com público mais antenado 
de que o bom negócio mo- 
ra nos detalhes da compra. 
Com descontos mais aper- 
tados por conta da inflação 
que encarece os produtos e 
reduz a margem de negocia- 
ção dos lojistas, o consumi- 
dor vai levar em conta van- 
tagens como frete grátis, 
cashback e cupons na hora 
de escolher qual a melhor 
oferta, mostra análise divul- 
gada ontem pelo Google. 

De acordo com o levan- 

O que você 
precisa saber para 

a Black Friday 
hoje 

e Produtos com maior crescimento 

de busca ligados à Black Friday 
entre os dias 14 e 20 no Google 

Chocolate Lindt 

Processador 

de alimentos 

Comida 

Bebê rebomn 

Capacetes 

Pneus 

Espumante 

Panetone 

Gim 

Bebidas 

Pizza 

e Produtos que mais subiram 
em 60 dias, segundo o JáCotei 

13,23% 12,58% 

Lavadora de 

roupas 
Geladeira 

FONTE: PROTESTE, JÁCOTEI, GOOGLE, PROCON 

Fogão 

tamento da empresa de tec- 
nologia, que comanda o si- 
te de buscas mais usado no 
mundo, a procura por cash- 
back teve a maior alta: 38% 
entre 14 e 20 deste mês na 
comparação com a mesma 
semana do ano passado. 

“Preços e produtos são 
parecidos nas lojas, mas de- 
talhes, como o cashback, 
fazem diferença. Está é a 
Black Friday do cashback. 
As pessoas entendem que o 
valor da promoção não che- 
ga no preço que gostariam, 

8,37% 

5,64% 

4% 

Smartphone Micro-ondas 

mas há possibilidade de re- 
ceber até 25% sobre o pro- 
duto de volta. Vale a pena 
se você pensa em itens mais 
caros como uma TV”, afir- 
ma o gerente sênior de In- 
sights e Analytics do Goo- 
gle, Rodrigo Chamorro. 

O cashback é bastante 
popular nos Estados Unidos 
desde a década de 1990 e 
vêm ganhando espaço tam- 
bém no Brasil. Ele permite 
que, após cadastro, parte do 
Valor comprado retorne em 
bônus ou depósito na conta. 

Para o lojista, a vantagem é 
a fidelização do cliente. 

Outros termos com alta 
na procura são cupom (7%), 
retirada na loja (6%) e fre- 
te grátis (3%). Já promoção 
e frete rápido caíram, res- 
pectivamente, 4% e 17%. “O 
frete rápido foi muito pro- 
curado no ano passado por 
conta das restrições no co- 
mércio com a pandemia. 
Mas, neste ano, quem pre- 
cisa de algo com mais ur- 
gência já opta por retirar 
na loja”, explica. 

10,13% 
é a prévia da inflação 

acumulada em 12 meses até 

novembro, divulgou ontem o 

3% 
1,96% 1,69% 

TV Ar condi- Pneu 

cionado 

IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) 

0,94% 0,74% 

Notebook Forno 

Entre os produtos que 
mais cresceram em buscas 
na última semana, comidas 
e bebidas ganham desta- 
que, itens que no início da 
Black Friday, em 2010, não 
faziam parte dos participan- 
tes. Dos 11 objetos de dese- 
jo mais buscados, seis são 
alimentícios. “E interessan- 
te ver o próprio movimen- 
to de novembro todo, com 
promoções nos supermerca- 
dos bem forte. A Black Fri- 
day não é apenas para com- 
pra de impulso, mas é uma 

As principais fraudes 

forma de viabilizar muita 
coisa em momento difícil 
de queda de renda ao consu- 
midor”, analisa Chamorro. 

Outros objetos na lista 
do brasileiro para as pro- 
moções da data, como bo- 
tas, roupas de ginástica e 
relógios inteligentes, são 
vistos por Chamorro como 
reflexo da volta das pessoas 
às ruas após a pandemia. 

VANESSA 
SELICANI 
METRO ê 

Fique esperto para não cair em ciladas 

e Promoções enganosas 
Preço sobe semanas antes e 
baixa para o valor padrão no dia 
da Black Friday. Dessa forma, o 
consumidor tem a percepção de 
que o item está em oferta. Use 
sites de acompanhamento de 
preço e faça pesquisas antes 

e Publicidade enganosa 
Cliente é atraído por um preço na 
divulgação e se depara com outro 
valor no site ou na loja física. Um 
golpe comum são produtos que 
aparecem com preço diferente 
no carrinho, quando o cliente 
finaliza a compra no site. Faça 
prints e guarde provas dos valores 
para conseguir reclamar depois. 
Compras no cartão de crédito são 
mais fáceis de cancelar 

Para e compara 

e Sites falsos 
Criminosos criam réplicas falsas 
de sites famosos com promoções 
imperdíveis. Ao comprar, os dados 
pessoais e o dinheiro são roubados. 
Para se proteger, observe se à 
esquerda do endereço do site 
tem uma imagem de cadeado. 
Também averigue se o site tem a 
sigla “https” no endereço da web. 
Busque sempre páginas oficiais 

e E-mails falsos 
São enviados como se fossem 
de lojas verdadeiras e oferecem 
descontos atrativos. O usuário é 
enviado a um site fraudado e tem 
seus dados e dinheiro roubados. 
Não clique em links. Entre no site 
da loja pelo buscador e confira se a 
promoção existe 

Ferramentas que auxiliam na comparação de preços 

BUSCAPÉ 
Permite a comparação de preços 
em 500 lojas e mostra o histórico 
dos valores cobrados seis meses 
antes. Tem a função também de 
vigia do preço, que te manda 
notificações caso encontre boas 
ofertas para o produto que 

você selecionou. Pode ser 
utilizado via app ou pelo site 
www.buscape.com.br 

Z00M 
Compara preços e mostra gráficos de 
como estava o valor nos últimos seis 

meses para você não cair em fraudes. 
Tem vídeos curtos dos produtos e 
garantidor de entrega: se você não 
recebeu o item, o app tenta negociar 
com a loja e, se mesmo assim não 

der certo, promete devolver o valor, 
com limite de R$ 5 mil. Via app ou em 
WWW.Z0om.com.br 

PELANDO 

Também indica promoções, dá alertas 
e fornece descontos. O diferencial 
é a interação com os usuários. São 

eles que indicam se a oferta é boa 
mesmo, dão dicas e opinião sobre os 
produtos. Do lado de cada item tem 
um termômetro que indica o quão 
“pelando” está a oferta. Em 
www.pelando.com.br ou via app 

CUPONERIA 

Está sempre querendo um 
descontinho a mais? O Cuponeria 
pode te dar uma força. O app oferece 
cupons com descontos de até 80% em 
várias redes de varejo. E possivel achar 
ofertas também para restaurantes, 
cinemas e supermercados. Permite 
encontrar estabelecimentos próximos 
de sua localização com cupons. 
Disponível em www.cuponeria.com. 
br ou via app 
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Ganhar dinheiro comprando. Pode parecer confuso, 
mas essa é a premissa do cashback, em que se recupera 
parte do dinheiro gasto em produtos ou serviços. E como 
funciona? O consumidor se cadastra em uma plataforma e faz 
a compra normalmente. O site vai acumulando os valores que 
retornarem (a porcentagem depende da loja parceira). Alguns 
programas permitem usar o saldo em compras e outros 
aceitam transferência do valor para conta bancária. Conheça 
algumas empresas que oferecem o serviço: 

MELIUZ 
Possui 800 lojas parceiras — 
incluindo grandes varejistas, 
supermercados e farmácias. 
Para garantir o cashback, cuja 
porcentagem depende do vendedor, 
o consumidor deve visitar o 
site do produto a partir de um 
link específico, fornecido pela 
plataforma. O dinheiro acumulado 
pode ser usado em novas 
compras em lojas físicas, ou então 
transferido para a conta bancária do 
titular. meliuz.com.br 

p DICP; AV 
rAI 

A proposta é servir como uma rede 
social de pagamentos, enviando 

e recebendo dinheiro de seus 

HE aj E 

— — — 

O fim das restrições de pú- 
blico e horário animam lojis- 
tas para a volta do movimen- 
to presencial na Black Friday. 
Os shoppings estimam 20% 
mais público que a edição 
passada, de acordo com a 
Abrace (Associação Brasileira 
de Shopping Centers). 

Apesar da “cara” de volta 
ao normal, o comércio ain- 
da deve amargar venda me- 
nor que a pré-pandemia. E 
um dos maiores inimigos 
do faturamento neste mo- 
mento é a inflação, que já 
ultrapassa 10% no acumula- 
do em 12 meses. 

A Abrasce prevê vender 
7% mais que o ano anterior, 
mas -13% quando compa- 
rado a 2019, em projeções 
reais descontando a infla- 
ção. O faturamento deve- 
rá chegar a R$ 2,9 bilhões 
na semana dos descontos. 
A Alshop (Associação Bra- 

E. Eu 

id 

contatos. Aqui, O cashback acontece 
ao realizar um pagamento no 
aplicativo. O valor acumulado 
fica disponível para gastar com 
produtos, transferir para outra conta 
ou pagar boletos. Na Black Friday, a 
PicPay oferece até 50% de cashback 
e cupons surpresa. picpay.com 

AME DIGITAL 

É uma carteira digital que oferece o 
benefício do cashback nas compras 
da sua rede de parceiros. Suas 
principais funções são a gestão 
e a transação de recursos, mas 
você pode usar exclusivamente 
para ganhar dinheiro de volta 
nas suas compras. E possível 
combinar os ganhos no app com 

ERR 
A 

e 

é a projeção de faturamento da 

CNC a Conte deração Nacional do 
Com cio) com a Black k Friday 

| m 0, 
deste ano, valor D,2/ o menor que 

a Inflação conta da 

sileira de Logistas de Shop- 
ping) também prevê cres- 
cimento tímido, de 5% nas 
vendas. “A vacinação trouxe 
uma confiança maior para 
o cidadão sair de casa para 
fazer compras. Ao mesmo 
tempo, a inflação, o dólar 
alto e problemas de logísti- 
ca, que têm atrasado alguns 
produtos, são empecilhos. 
Mas esperamos um resulta- 
do positivo”, afirma o dire- 
tor institucional da associa- 
ção, Luis Augusto Ildefonso. 

O ticket médio de compras 

outros programas de fidelidade, 
aumentando os seus pontos. 
amedigital.com 

BEBLUE 

Se você hop por fazer suas 
compras de Black Friday 
presencialmente, o Beblue pode 
ser uma boa. A plataforma só 
vale em lojas físicas. Para garantir 
o cashback, porém, é preciso 
If a um comércio parceiro e 
informar o CPF registrado no 
final da compra. Aqui, não há 
opção de saque, sendo o saldo 
utilizado exclusivamente nas lojas 
vinculadas. Como o pagamento 
é presencial, o saldo entra 
instantaneamente. beblue.com.br 

a Ps 

Trabalhos no centro de distribuição do Mercado Livre, um dos maiores em vendas digitais | DANILO VERPA/FOLHAPRESS 

Mais pessoas nas lojas 
nos shoppings deve ser de 
R$ 242, diz a Abrace. Já as lo- 
jas virtuais, que vivem alta de 
procura desde o início da pan- 
demia, continuam em expan- 
são. A ABComm (Associação 
Brasileira de Comércio Eletrô- 
nico) prevê faturamento de 
R$ 6,38 bilhões nas 24 horas 
de hoje — crescimento 25% su- 
perior ao registrado em 2020. 
A expectativa é de 10,28 mi- 
lhões de pedidos, com tíque- 
te médio de R$ 620. 

Para o vice-presidente da 
associação, Rodrigo Bandeira, 
as boas projeções são reflexo 
do processo de digitalização 
provocado pela pandemia. 
“Houve um incremento de 
massa de consumidores, que 
não podiam comprar presen- 
cialmente, e de oferta de pro- 
dutos na forma de novas lo- 
jas. Vemos esse movimento 
como definitivo para o comér- 
cio eletrônico.” & METRO 

). Câmara 
aprova Medida Provisória 
que cria o Auxílio Brasil 
Com apoio da oposição, 
a Câmara dos Deputados 
aprovou ontem a MP (Me- 
dida Provisória) que acaba 
com o programa Bolsa Fa- 
mília e cria o Auxílio Bra- 
sil. O relatório do deputado 
Marcelo Aro (PP-MG) rece- 
beu 344 votos a favor e ne- 
nhum contrário. Agora, a 
MP vai para o Senado, onde 
precisa ser aprovada até o 
dia 7 de dezembro para não 
perder validade. 

Apesar dos protestos con- 
tra o fim do Bolsa Família, 
criado pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, as 
lideranças da oposição costu- 
Taram um acordo para man- 
ter a determinação de fila ze- 
TO para quem for elegível ao 
programa de acordo com os 
critérios de pobreza e extre- 
ma pobreza que servem para 
acesso ao Auxílio Brasil. 

Os oposicionistas justi- 
ficaram que, no momento 
atual de aumento da fome 
no país, com as pessoas co- 
mendo osso, não poderiam 

y 

if 
Relator da MP, Marcelo Aro (PP-MG) 

| CÂMARA/DIVULGAÇÃO 

votar contra o auxílio, mas 
reforçaram que estavam vo- 
tando contra a MP elabora- 
da pelo governo e a favor do 
relatório do deputado Mar- 
celo Aro, que melhorou o 
desenho do programa. 

Pressionado pelo presi- 
dente da Câmara, Arthur Li- 
ra (Progressistas-PP), e pelos 
governistas, o relator retirou 
do parecer a correção auto- 
mática anual do valor do be- 
nefício atrelada à inflação. 
“) METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO 

ECONOMIA 0/ 

Governo quer 
resgatar hipoteca 
para crédito 

O projeto de lei do No- 
vo Marco de Garantias, 
apresentado ontem pe- 
lo governo federal, quer 
resgatar o uso da hipote- 
ca como modalidade de 
garantia no mercado de 
crédito brasileiro, segun- 
do nota do Ministério da 
Economia. “Embora ela 
seja O instrumento mais 
usado em outros países, 
no Brasil, o mecanismo 
é usado em apenas 6% 
das operações de crédito 
imobiliário. A inseguran- 
ça jurídica da excussão 
hipotecária é a principal 
causa dessa situação”, In- 
forma o ministério. 

O projeto de lei con- 
tém dispositivos para 
aperfeiçoar as regras de 
garantia de bens imó- 
veis, permitindo que um 
mesmo imóvel seja usa- 
do como garantia em 
mais de uma operação 
de crédito, desde que 
com o mesmo credor. 
E “> METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO 

TÉRMINO DAS OBRAS | DEZEMBRO 2027 
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Alemanha bate 100 mil 
mortes por covid-19 
Coronavírus. Europa volta a sofrer com aumento de casos durante o inverno e governos do bloco retomam restrições para frear contágio 

Mais de 100 mil pessoas 
morreram de covid-19 na 
Alemanha desde o início da 
pandemia, informou ontem 
o Instituto Robert Koch do 
governo federal, após con- 
tabilizar 351 novas mortes 
nas últimas 24 horas. Ago- 
ra, a Alemanha torna-se o 
13º país a superar as 100 mil 
mortes por covid-19. Entre 
eles, está o Brasil, com mais 
de 610 mil vítimas. 

Nas últimas 24h, o insti- 
tuto também registrou 75,9 
mil novas infecções, um no- 
vo recorde diário para o país 
europeu, que vive um re- 
crudescimento de contami- 
nações sem precedentes. A 
média móvel (ou seja, casos 
reportados nos últimos sete 
dias) atingiu um pico máxi- 
mo de 419,7 infecções por 
100 mil habitantes e as auto- 
ridades de saúde temem pe- 
la saturação da rede sanitá- 
ria alemã. 

Hospitais do país já aler- 
tam que os leitos de UTI 
(Unidades de Terapia Inten- 
siva) estão se esgotando e 
que quase 4 mil estão ocu- 
pados por pacientes com a 
doença. Diante da situação, 
alguns hospitais no sul e no 
leste do país já começaram a 

» NR 
Naufrágio no Canal da Mancha deixou 31 mortos | DAN KiTWooD/GETTY IMAGES 

Refugiados. França pede 

transferir pacientes para ou- 
tras regiões. 

A taxa da população com- 
pletamente vacinada na Ale- 
manha é de 67% — abaixo de 
outros países europeus co- 
mo Portugal (87%), Espanha 
(80%), Itália (72%) e França 
(69%), segundo dados da pla- 
taforma Our World in Data, 
da Universidade de Oxford, 
do Reino Unido. 

De olho no vizinho, ou- 
tros países do bloco europeu 
temem o recrudescimento 
da doença e retomam me- 
didas para frear o contágio 
do coronavírus, como é o 
caso da França. A partir de 
hoje, o uso de máscara será 
obrigatório em todos os es- 
tabelecimentos fechados da 
França, assim como alguns 
eventos ao ar livre, como as 
feiras de Natal. 

Já na Itália, para frear a 
quarta onda de infecções, o 
Ministério da Saúde afirmou 
ontem que todos os italia- 
nos acima de 18 anos serão 
instruídos a tomar a terceira 
dose do imunizante contra 
a covid-19. Assim como no 
Brasil, o reforço será com a 
dose da Pfizer e cinco me- 
ses após a segunda vacina. 
“> METRO COM AGÊNCIAS 

cooperação em crise 
Autoridades britânicas e 
francesas prometeram on- 
tem agir para combater a 
imigração de pequenos bar- 
cos pelo Canal da Mancha, 
depois que ao menos 31 pes- 
soas morreram afogadas na 
última quarta-feira. 

O presidente francês Em- 
manuel Macron pediu ten- 
tativas aceleradas por parte 
da França, Reino Unido, Bél- 
gica, Holanda e Alemanha 

de encerrar as operações de 
tráfico de pessoas em toda a 
Europa após o desastre. 

Até a madrugada de on- 
tem, a França afirmava que 
Já havia prendido cinco sus- 
peitos de tráfico humano e 
que atuam como contraban- 
distas nas fronteiras. Uma 
reunião com representantes 
dos cinco países está progra- 
mada para ocorrer no do- 
mingo. “& METRO COM AGÊNCIAS 

Cresce o número de pacientes de covid-19 internados em UTIs na Alemanha | jens scHLUETER/GETTY IMAGES 

Bolsonaro critica 

Lula e Macron 
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reagiu ontem 
ao encontro entre o presidente francês, Emmanuel 
Macron, e o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da 
Silva. Para o atual chefe do Executivo, o encontro entre 
seus dois antagonistas tratou-se de uma “provocação”. 

“PARECE QUE É UMA 

PROVOCAÇÃO. A FRANÇA NÃO É 

UM EXEMPLO PARA NÓS, MUITO 

MENOS O MACRON (...) ELE 

SEMPRE BATEU NA GENTE SOBRE 

A AMAZÔNIA, COMO SE ELE 

TIVESSE PRESERVADO ALGUMA 

COISA NA FRANÇA” 

JON IYSI 

Hd/voa 

" 

Turismo em 2022 

UE libera 

turistas com 

Coronavac 

À partir de 1º de março do 
ano que vem, a UE (União 
Europeia) vai recomendar 
que seus 26 Estados-mem- 
bros autorizem viajantes 
que tenham sido vacina- 
dos contra a covid-19 com 
qualquer um dos imuni- 
zantes homologados pe- 
la OMS (Organização Mun- 
dial da Saúde), entre elas, 
a vacina Coronavac, pro- 
duzida no Brasil pelo Ins- 
tituto Butantan. Mesmo 
assim, turistas que recebe- 
ram doses não autorizadas 
pelo bloco ainda precisa- 
rão apresentar testes ne- 
gativos para a doença. No 
mesmo anúncio, a UE afir- 
mou que colocará em prá- 
tica uma validade máxi- 
ma de nove meses para os 
certificados de vacinação 
— depois desse período, se- 
rá preciso apresentar uma 
dose de reforço. & METRO 

Coronavirus. 
Africa do Sul 
identifica 
nova cepa 
O NICD (sigla em inglês pa- 
ra Instituto Nacional de 
Doenças Transmissíveis da 
Africa do Sul) comunicou a 
descoberta de uma nova va- 
riante do coronavírus. Essa 
cepa, segundo os cientistas, 
tem uma “constelação in- 
comum” de mutações e há 
preocupação sobre o risco 
de escape da proteção da va- 
cina. Chamada de B.1.1.529, 
a nova variante é responsá- 
vel por 22 casos de covid-19 
no país até o momento. Os 
casos detectados e a por- 
centagem de testes positi- 
vados estão aumentando ra- 
pidamente nas províncias 
de Gauteng, a mais popu- 
losa do país, North West e 
Limpopo. METRO COM ESTADÃO 
CONTEÚDO 
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Festa Literária de Paraty. Evento faz novas adaptações de formato em segunda edição online por conta da 
pandemia. Mesas destacam Ailton Krenak, Alice Walker, Conceição Evaristo, David Diop e Margaret Atwood 

Pelo segundo ano consecuti- 
vo, o centro histórico de Pa- 
raty (RJ) não vai ter desfile 
de leitores disputando um 
lugar diante dos debates da 
Flip. A 19º edição da Festa Li- 
terária Internacional come- 
ça amanhã, novamente em 
formato online por exigên- 
cia do distanciamento so- 
cial que a pandemia impôs. 
Além da transmissão via ca- 
nal do YouTube do evento, 
este ano, pela primeira vez, 
as mesas serão exibidas na 
TV, pelo canal Arte 1. 

Em lugar de um autor 
homenageado, a Flip tira o 
foco humano desta edição. 
O tema é “Nhe'éry, plantas 
e literatura”. “Olhando a 
partir de Paraty - sua cidade 
berço, lugar de encontros 
das águas com a terra -, bus- 
camos na floresta a inspira- 
ção para a Festa deste ano: 
a diversidade, a colabora- 
ção em vez da competição, 
a capacidade regenerati- 
va”, diz trecho do manifes- 
to do evento, um dos prin- 
cipais dedicados à literatura 
na América Latina. Nhe'éry 
(pronuncia-se nheeri) é co- 
mo a etnia Guarani denomi- 
na a Mata Atlântica. 

Diferentemente de ou- 
tras edições, a Flip este ano 
conta com um quinteto de 
curadores. O antropólo- 
go Hermano Vianna coor- 
dena o coletivo curatorial, 

Conceição Evaristo 

| ZANONE FRAISSAT/FOLHAPRESS 

que tem ainda a fundado- 
ra do Selvagem - Ciclo de 
estudos sobre a vida; o fi- 
lósofo Evando Nascimento, 
pioneiro na reflexão sobre 
literatura e plantas no Bra- 
sil; João Paulo Lima Barreto, 
antropólogo do povo Tuka- 
no, e Pedro Meira Monteiro, 
professor da Universidade 
de Princeton e um dos fun- 
dadores da oficina Poéticas 
Amazônicas. 

As mesas também serão 
plurais, reunindo autores 
brasileiros como Adriana 
Calcanhotto, Ailton Krenak, 

Margaret Atwood 

| JEREMY CHAN/GETTY IMAGES 

Conceição Evaristo e Eliane 
Brum a escritores interna- 
cionais como Alice Walker 
(EUA, autora de “A Cor Púr- 
pura”), David Diop (França, 
ganhador do Prêmio Inter- 
nation Booker deste ano), 
Han Kang (Coreia do Sul) e 
Margaret Atwood (Canadá, 
que se notabilizou para as 
novas gerações pela adap- 
tação da série homônima a 
seu livro “O Conto da Aia”). 

À programação vai até O 
dia 5 de dezembro (veja al- 
guns destaques ao lado). 
“) METRO 

AMANHÃ 

16h | Abertura 
Nhe'éry Jerá 

Representantes do povo Gua- 
rani da região fazem uma ce- 
rimônia, protegendo os ca- 
minhos da Nhe'éry e dando 
permissão para a entrada da 
Flip em seu território sagrado. 
Tudo realizado na Praça da Ma- 
triz, onde havia uma aldeia in- 
dígena antes da fundação da 
cidade 

18h| A Literatura e as plantas 
Stefano Mancuso e Evando 

Nascimento 

DOMINGO 

16h| Naturalismo e violência 
David Diop e Micheliny 
Verunschk 

SEGUNDA 

20h | Árvores e escrita 
Paulina Chiziane e Itamar 

Vieira ) 

TERÇA 

20h | Tecnobotânicas 
K Allado-McDowell e Giselle 
Beiguelman 

Um “grampo” no estúdio dos 
Peter Jackson sabia na enras- 
cada em que meteria e ne- 
gou de cara quando a Apple 
Corps, empresa fundada pe- 
los Beatles, propôs que ele tra- 
balhasse sobre as 60 horas de 
imagens brutas da banda cap- 

En S 

QUARTA 

20h | Utopia e distopia 
Margaret Atwood e Antonio 
Nobre 

QUINTA 

20h |Políticas vegetais 
Kim Stanley Robinson e Elia- 
ne Brum 

03/12 

20h | Vegetalize 
Han Kang e Adriana Lisboa 

04/12 

18h |Em busca do jardim 
Alice Walker e Conceição 
Evaristo 

05/12 

16h | Metamorfoses 
Emanuele Coccia e Adriana 

Calcanhotto 

18h |Cartografias para adiar o 
fim do mundo 
Ailton Krenak e Muniz Sodré 

Onde assistir: 
YouTube: https://www.youtu- 
be.com/c/flipfestaliteraria 
Canal Arte 1 

Beatles 
músicas e se preparar para a 
primeira apresentação ao vi- 
vo após mais de dois anos. O 
prazo era apertado. 

O quarteto ficou junto 
por 21 dias e o diretor Mi- 
chael Lindsay-Hogg captou 

tadas em estúdio em 1969. Is- 

so porque o cara encarou fa- 

zer “O Senhor dos Anéis”, 

as Imagens. Em busca de 
um pouco de privacidade, 
os músicos tentaram distor- 

A É 

ad Tl 
í 

-. 

4 o dm 
k l 

: 

Ca «dA 

ratura de fantasia dos jovens 
de língua inglesa. Um verda- 
deiro vespeiro nerd. 

Mas ele se traiu e per- 
guntou, antes de sair da re- 
união: “Ei, posso dar uma 
espiada nas imagens?”. Qua- 
tro anos depois, a olhadinha 
deu origem à série “The Bea- 
tles: Get Back”, que estreia 
seu terceiro e último episó- 
dio amanhã na Disney+. 
O documentário é uma ex- 

periência quase religiosa pa- 
ra quem é fã de John Len- 
non, Paul McCartney, George 
Harrison e Ringo Starr. Para 

h é ; a As Hei Pd. a mo“ 
simplesmente a bíblia da lite- ; are | | 26 ip — —* - 

'Get Back) série documental, está disponível na Disney+ | pivuLGação 

quem tem horror a esse tipo 
de reverência, mas ama mú- 
sica, os episódios também 
são bacanas. Jackson utiliza 
a tecnologia disponível agora 
para ser indiscreto e quebrar 
as picuinhas dos amigos que 
estavam, sim, bem chateados 
uns com os outros quando se 

reuniram em estúdio. 
Em janeiro de 1969, o bi- 

cho estava pegando. Criati- 
vamente e entre os músicos. 
Eles estavam longe dos pal- 
cos, compondo feito loucos, 
mas pouco se entendiam. 
Gravaram bastante, mas não 
à toa, anunciaram a “separa- 

ção” no ano seguinte. 
As imagens a que Jack- 

son teve acesso ficaram 
guardadas na sede da Apple 
por mais de cinco décadas. 
Quando os FabFour, cabe- 
ludos e já em outra “vibe”, 
se trancaram em estúdio, a 
Ideia era escrever 14 novas 

cer os diálogos, aumentan- 
do o som dos equipamentos 
de áudio quando tentaram 
falar algo mais delicado. 
Jackson conseguiu “fofocas” 
restauradas, entre reclama- 
ções e rusguinhas. São mais 
de 150 horas de áudio. 

Entre as principais pérolas 
da série documental está, pe- 
la primeira vez, a íntegra da 
última e tensa apresentação 
ao vivo dos Beatles: o show 
no topo do Savile Row de Lon- 
dres, assim como as composi- 
ções clássicas nos dois discos 
de despedida: “Abbey Road” e 
“Let It Be”. & merro 
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| Horóscopo | Personare 
Do autoconhecimento ao bem-viver. 

4 

WWw.personare.com.br 
O Revistas COQUETEL 

O indivíduo homo- Barao de” óbico ou racista 
: Recipiente para 

cardeais servir ChampanhO 

www.coquetel.com.br INDICA SP 
Áries Incompatibilidades entre 

(21/3 a 20/4) demandas coletivas e privadas 
podem se fazer presentes agora. Cuidado com 
flutuações emotivas. 

Apresentadora brasilei- 
ra que celebrou seus 
25 anos de carreira 
em agosto de 2013 

Touro A tendência é que você 
(21/4 a 20/5) se sinta oprimido pelo 

contexto profissional e familiar. Tente não 
se sobrecarregar pelas demandas. 

Com a proximidade do verão, 
nos inspiramos nas praias do Fidelidade Gêmeos A produtividade intelectual 

Havaí para escrever a coluna Constru- ?) Ca pd pode passar por fase difícil. 

de hoje. ão tipica canti: a Busque cultivar autocontrole 
e praças 

do interior 

Ave evo- 
cada em lizado 

de balé levantadas 

O poke, que em havaiano sig- Mulatas e procure se aprofundar no que lhe interessa. 

nifica o ato de cortar ou fatiar, 
combina peixe, vegetais, arroz 
japonês e complementos diver- 
sos, chegou ao Brasil em 2015. A 
facilidade de consumo aliada ao 
frescor dos pratos logo conquis- 
tou o público. Essa comida leve, 
geladinha, colorida e repleta de 
sabores é perfeita para uma re- 
feição saudável, principalmente 
no verão tropical. 

A primeira dica é deste lugar 
que amamos, o (ahipokee. A en- 
trada do estabelecimento pode 
assustar, pois parece um beco 
com uma mini portinha, bem 

Câncer Seu senso de objetividade 
Cas$) (21/6 a 22/7) tende a ficar comprometido. 
Procure ter atenção às possíveis oscilações do 

nórdico, mercado financeiro. 
pai de Tor 

(Mit) 5 Leão Pode ser complicado entrar em 

Florim (23/7 a 22/8) Consenso com seus conviventes 

criador do quanto a assuntos de interesse comum. Tente 
dar mais espaço e tempo. 007 (Lit.) 

O animal que não se 
deixa domesticar 

Match (2), 
ponto do 
tênis 

Atmosfera 

Virgem Durante esta fase, é possível 
(23/8 a 22/9) que ocorra queda em sua 

vitalidade. Mais cuidado quanto aos hábitos que 
interferem na saúde. 

Libra Oterreno social está delicado, 
Poke Garden 4 pitoresco. E quando você entra, 

geralmente está cheio. Por isso, 

Final do 
intestino 

ta de 19h. 

Eles oferecem combinações já 
prontas ou você também pode 
montar o seu, escolhendo a pro- 
teina, O arroz, acompanhamen- 
tos, molho, etc. Eles atendem to- 
dos os tipos de gostos: tem com 
peixe, frango e vegetariano. São 
deliciosos e nosso molho prefe- 
rido é o cítrico. Os amendoins 
servidos em potinhos indivi- 
duais enquanto você espera são 
gratuitos. 

O (dpokegarden é o mais que- 
ridinho dos paulistanos e fica 
em um ambiente simples e pe- 
queno. No dia da visita, não pe- 
gamos fila. Optamos por montar 
o nosso com proteína, molho e 
os complementos. O poke é bem 
grande e a variedade de comple- 
mentos torna a tarefa de montar 

o seu divertida. 
O (Qtastypokebrasil faz par- 

te de uma rede de restaurantes 
de poke surgida na Europa, que 
chegou ao Brasil por Campinas e 
depois se espalhou por Sampa. 
Não é à toa que o mote é “design 
your poke”, pois há inúmeras op- 

FOTOS: INDICA SP 

ções diferentes de ingredientes 
no cardápio, possibilitando di- 
versas combinações. 

Experimentamos os de frango 
e salmão via delivery e os pra- 
tos chegaram bem embalados. 
O molho já vem no poke, e eles 
mandam uma garrafinha com 
mais shoyu para aqueles que 
gostam de tudo bem molhado. 
As porções são bem grandes e 
tudo estava muito gostoso, com 
sabor de quero mais. 

Escolha a sua opção e refres- 
que-se com esse prato colorido e 
prático! E lembre-se: o talher do 
poke é o hashi! 

Indica SP é um site de dicas sobre São Paulo produzido por 
Chris e Bel, mãe e filha, duas paulistanas apaixonadas pela cidade 

www.indicasp.com.br * indicasampa(gmail.com 

Soluções 

897 
612 
534 
2 89 
753 
146 
9 65 
3/7/1 
428 SIN WIN O pjaio A alo O w|nNNa S'io Itu nialow p SIA NIO GlU|N A w ww col pNtoio 

I'O plw sa o mM 

maior (abrev.) 

valor em Em, em 
nossa francês 
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Para solucionar O jogo, basta preencher com números de 
1 a9as linhas verticais e horizontais sem repeti-los. 

& Revistas COQUETEL 

Disponível em bancas 

de todo o Brasil! 

E frevistascoquetel 

o coquetel 

Deditoracoquetel 

Escorpião Dificuldades para 
(23/10221/11) administrar demandas 

domésticas e profissionais podem se fazer 
presentes. Busque não ser negligente com prazos. 

Divisão , ss (23/9 a 22/10) de modo que conflitos 
Atrativo de editorial tendem a surgir. Você pode 

recomendamos chegar por vol- mirantes de obra encontrar barreiras para alcançar o que deseja. 

4 Sagitário Afloram dilemas existenciais, 
(22/11 a 21/12) que podem estar associados 

a situações que fogem ao seu controle. E preciso 
encarar os desafios. 

Capricórnio Busque ter mais atenção 
(22/12a20/1) com suas finanças e 

evite despesas extras ou que possam gerar 
endividamento, sobretudo agora. 

9 Bquário Conflitos associados a 
“9 (21/1a 19/2) adversidades se evidenciam 
e os interesses nos relacionamentos se dividem. 
Procure conciliar mais! 

5% Peixes Sua atuação na gestão do 
(20/2 a 20/3) cotidiano pode ser afetada e 

os desafios têm reflexo em sua resistência. Tente 
aproveitar as oportunidades. 

Uso de máscaras flexibilizado 

Continuarei usando. Simples as- 
sim. Quem tem familiares com se- 
quelas da doença sabe do que es- 
tou falando. 

PATRÍCIA BERN VIA QMETROJORNAL 

ur 

Não quer perder uma edição do , 
Metro Jornal? Em metronatela.com.br, 
você pode assinar para receber nosso 
conteúdo diariamente por e-mail. É de graça! 

Para falar com a redação: 

Participe também no Instagram, Facebook e Twitter: 

metrg 
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“É uma grande 
chance que nós 
temos de ficarmos 
marcados na história 
do Palmeiras pelo 
resto da vida” 

DUDU, ATACANTE DO PALMEIRAS, 

ÃO GLOBOESPORTE.COM 

“Aconteça o que 
acontecer, vo 
desfrutar o mom 

Jd) IN oO Afomade 
é dar o 
e fazer tudo « 
puder para venc 

ABEL FERREIRA, 

TÉCNICO DO PALMEIRA 

A 
A | E om! 

Brasileirão 
Aa 

4a 

“ torcida, venceu por 2 
a 0, com dois gols de 

Marcos Leonardo. Já o 

Timão visitou o Ceará 

no Castelão e voltou 

com uma derrota por 2 

a 1 na bagagem. Vina 
abriu o marcador para 

os donos da casa. No elas: Felipe Melo 

fim do 2º tempo, Roger 

Guedes (foto) empatou, 

mas ainda deu tempo de 

Yony González decretar o 

triunfo do Vozão. 

; Raphael 
Zé Rafael Veiga 

Scarpa 
Abel Ferreira 

1961 1968 1999 2000 2020 

FASE DE GRUPOS 

Universitario 2 x 3 Palmeiras 
Palmeiras 5 x O Independiente Del Valle 

Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras 
Independiente Del Valle 0 x 1 Palmeiras 

Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia 
Palmeiras 6 x O Universitario 

OITAVAS 

Universidad Católica O x 1 Palmeiras 

Palmeiras 1 x O Universidad Católica 

QUARTAS 

À inspiração para a 
capa da edição foi o 
pôster da Copa do 
undo de 1930, a 

São Paulo 1 x 1 Palmeiras 

Palmeiras 3 x O São Paulo 

SEMIFINAL primeira da história 

Palmeiras O x O Atlético-MG 

Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras 

Dudu 
Gustavo 

GR 

Palmeiras e Flamengo 
duelam amanha em Montevidéu pelo 

tricampeonato. Pelo reconhecimento. Por 
um lugar na história. Pela Glória Eterna” 

Estádio. Centenário, em 
Montevidéu, às 17h 

Transmissão. Fox Sports, Conmebol 

TV, SBT e Rádio Bandeirantes 

De um lado, o atual campeão 
da Copa Libertadores da Amé- 
rica. Do outro, o vencedor da 
edição anterior, em 2019. Ca- 
da um com dois troféus da 
competição mais cobiçada 
entre os sul-americanos em 
suas vastas prateleiras. Que 
será recheada amanhã com 
uma taça pesada. Pesadíssi- 
ma. No estádio Centenário, 
em Montevidéu, no Uruguai, 
a partir das 17h, as duas equi- 
pes que têm sido hegemôni- 
cas no futebol brasileiro dos 
últimos tempos medirão for- 
ças em uma partida que cer- 
tamente será lembrada por 
anos e anos. Um grito de 
campeão que vai ecoar. 

Uma rivalidade interes- 
tadual elevada à última po- 
tência. Um dos dois sairá de 
campo com o rótulo de tri- 
campeão, juntando-se aos 
recordistas São Paulo, San- 
tos e Grêmio no cenário na- 
cional —- o Independiente, da 
Argentina, é o que mais cole- 

Éverton 
Ribeiro 

ciona taças, com sete. 
As delegações já estão em 

solo uruguaio, com treinos e 
mistérios na escalação. Não ha- 
verá pistas para o adversário. 

Nos microfones, as de- 
monstrações de confiança 
vêm de jogadores, comissão 
técnica e diretoria dos dois 
lados. Entre os torcedores, 
se o clima de “já ganhou” 
encontra alguns poucos e o 
otimismo, outros muitos, a 
tensão é praticamente unà- 
nime. E alviverde e rubro-ne- 
gra. E também daqueles que 
torcem para clubes rivais 
dos finalistas. Ou não, há 
aqueles que simplesmente 
escolheram um para apoiar 
na decisão. Também pudera. 

Uma final grande de um 
torneio enorme entre dois gi- 
gantes. Com 90 minutos que 
vão durar por gerações. 

PN, | WILSON 
DELL'ISOLA 

a VIETRO 

Isla] NoTo [afeto 
Caio 

ALINE aa Te-To) 

Pereira 
Arrascaeta 
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DiÍcTo [o ANIS 

Filipe Luís 
Andreas 

Técnico: 
Renato Portaluppi 

4 4 

1981 2019 

FASE DE GRUPOS 

Vélez Sarsfield 2 x 3 | 
4x1 Unión La Calera 

LDU 2x3 Fla 
Unión La Calera 2 x 2 

2x2 LDU 
jo 0 x O Vélez Sarsfield 

OITAVAS 

Defensa y Justicia O x 1 Flamenc 
Ê 4x1 Defensa y Justicia 

QUARTAS 

Olimpia 1 x 4 Flan 
5x1 Olimpia 

SEMIFINAL 

2 x0 Barcelona de Guayaquil 
Barcelona de Guayaquil 0 x 2 

“Vai ser um jogo 
muito complicado 

e na minha opinião 
já começou. Temos 

que estar preparados 
para tudo” 

GABIGOL, ATACANTE DO FLAMENGO 

“Amo a Libertadores, 
todo mundo quer 

ganhar. Não é para 
llquer um, né, 
em mais uma 

final e eu busco 
mais esse titulo” 

RENATO PORTALUPPI, 

TÉCNICO DO FLAMENGO 


