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Confira o
raio-x da
campanha
do Verdão C3
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Confira o que são
os espasmos A9

VIVA BEM

O DONO DA AMÉRICA

TENDÊNCIA

Decoração
de Natal
ganha tons
de rosa D6

R$ 4,00 DOMINGO, 28 DE NOVEMBRO DE 2021

Especialistas
explicam ataque
de tubarão
■ Chuvas constantes, falta de
saneamento universal e cresci-
mentodeocupaçãosãohipóte-
ses para os recentes ataques de
tubarõesno litoral paulista. A4

LITORAL PAULISTA

Cientistas
pedem rapidez
contra variante
■ Cientistas que analisaram os
riscosdanovavariantedocoro-
navírus, identificada na África,
afirmamqueéprecisoagir rápi-
do e aumentar a precaução. A3

ÔMICRON

OPINIÃO DOS CRAQUES
Tostão:
Prepotência
científica C7

Juca:
Miséria da
cartolagem C7

Vitão:
Verdão vence
o Fla C7

Divirta-se com a
Supercruzada B4

PASSATEMPO

■ O Verdão conquistou o tricampeonato da Liberta-
dores daAmérica ontem, emMontevidéu, emum jogo
eletrizante,ondemostrou forçaecoraçãoparasuperar
o Flamengo por 2 a 1. Como no bi, o título de 2021 teve
um herói improvável, Deyverson. Criticado e sem clu-
be, o jogador voltou ao Palmeiras neste ano, após um

empréstimo na Espanha, para, na prorrogação, fazer o
gol do título. A vitória também teve a cara de Abel Fer-
reira. A equipe foi disciplinada taticamente, acreditou
no plano do treinador e se entregou em campo. Com
o tricampeonato, o time se iguala ao Peixe, ao Tricolor
e ao Grêmio como omaior vencedor do Brasil namais

importante competição sul-americana. Comdois títu-
los consecutivos (2020e2021), o Palmeiras obteveum
feito raro.Oúltimoaconseguir duas taçasemsérieha-
via sido o Boca Juniors (ARG), em 2000 e 2001. Agora,
asatençõesdoVerdãoestarãovoltadasparaoMundial
de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes. C1 a C4

Conquista em cima do Flamengo tevemuito coração e o herói improvável Deyverson
Juan Mabromata/AFP

Jogadores
do Verdão
erguem
a taça de

tricampeão

Saiba aumentar a aposentadoria B1

DICAS DE INFLUENCIADORES
Redes sociais ajudam
a bombar restaurantes A5

Ronny Santos/Folhapress

Edu Feltrin, do Turistando
São Paulo, emgravação

JORNAL DEIXA DE CIRCULAR

Obrigado, leitor
Esta é a última edição do Agora São
Paulo, que deixará de circular a
partir de amanhã após 22 anos A3

1999 2020 2021
Leve pôsterdo campeão


