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Datena vai 
deixar o PSL e 
se filiar ao PSD

Calota polar da 
Groenlândia perde 3,5 
trilhões de toneladas 
e provoca aumento 
do nível do mar

Nubank vai 
oferecer ações de 
graça a milhões de 
clientes em IPO

Mundo

Política

Política

Economia

Lateral passou por cirurgia no 
joelho e fez primeiro treino 

integral nesta terça-feira P12

Sylvinho responde a pelo menos 
quatro perguntas sobre o excesso 
de bolas alçadas e se defende P11

Atacante e meio-campista se 
recuperam de lesões e podem 

enfrentar o Bahia, domingo  P10

Zagueiro fica na parte interna do 
CT Rei Pelé, mas só por precaução 

após dores musculares.  P10

Relatório abre a possibilidade para que mandatários que se 
sentirem prejudicados contestem a decisão em três dias P2

92 prefeitos e vices 
paulistas não poderão 
votar nas prévias do PSDB

Podemos pede afastamento 
de Davi Alcolumbre da CCJ
Senador foi acusado da prática de rachadinha no gabinete; Segundo partido, medida é para 
senador não prejudicar os trabalhos da comissão e ‘se defender de maneira plena’  P3

Palmeiras Corinthians São Paulo Santos

Mayke volta a treinar com 
elenco e pode reforçar Palmeiras 

na final da Libertadores

Corinthians cruza 38 vezes contra 
a Chape e faz apenas segundo gol 
em 156 escanteios no Brasileirão

Calleri e Rodrigo Nestor 
participam de atividades em 

reapresentação do São Paulo

Velázquez é preservado 
de treino, mas não deve 

ser problema para clássico
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O apresentador José Luiz 
Datena está mudando de 
partido. Até então filiado ao 
PSL, ele confirmou durante 
uma participação no progra-
ma Melhor da Tarde, apre-
sentado por Kátia Fonseca, 
da Band, que está rumo ao 
PSD de Gilberto Kassab.    P3

Prestes a abrir sua oferta 
pública inicial (IPO) na bolsa 
de valores de Nova York e na 
brasileira B3, o Nubank vai 
oferecer uma fatia de graça 
da empresa para milhões de 
clientes, que podem passar a 
ser sócios da fintech.         P5

A calota polar da Groenlândia 
perdeu cerca de 3,5 trilhões de 
toneladas de gelo em 10 anos, o 
que provocou um aumento do 
nível do mar de um centímetro 
e agravou o risco de inunda-
ções em todo o mundo.  P6
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POLÍTICA

Na Itália, Bolsonaro encontra líder 
da ultradireita Matteo Salvini
Encontro aconteceu em Pistoia, na Toscana, onde presidente visitou momento em 
homenagem aos 462 brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial
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Da Redação

O  presidente 
Jair Bolsonaro se 
encontrou, nesta 
terça-feira (2), na 
Itália, com o único 

dirigente da política na-
cional italiana que o apoia, 
o  senador Matteo Salvini, 
líder da Liga, partido de 
ultradireita. O evento ocor-
reu em Pistoia, na Toscana, 
onde há um momento em 
homenagem aos 462 bra-
sileiros mortos na Segunda 
Guerra Mundial.

Bolsonaro deixou uma 
coroa de flores no túmulo 
do soldado desconhecido e 
fez um rápido discurso em 
que se disse “honrado” por 
pisar pela primeira vez em 
solo italiano. “Ouso dizer 
que, mais importante que a 
vida, é a nossa liberdade”, 
disse.

Matteo Salvini recepcionou 
a chegada de Bolsonaro ao 
monumento. Aos jornalis-
tas, pediu desculpas pelos 
protestos contra o presi-
dente vistos na segunda-
-feira.

“Trata-se de uma polêmica 
incrível, feita até na come-
moração dos mortos que 
perderam a vida para de-
fender nosso país e liberá-
-lo do nazi-fascismo. É um 
presidente que foi eleito, de 
uma república amiga, que 
veio recordar os soldados. 
Me desculpo em nome das 
instituições italianas”, afir-
mou Salvini.

Apesar da declaração, o 
político se notabilizou no 
seu país pela postura fria 
em relação às comemora-
ções nacionais para recor-
dar a liberação da Itália do 
nazifascismo.

O evento em Pistoia — onde 
também houve manifesta-
ção contra o brasileiro — foi 
o último da agenda oficial 
de Bolsonaro em sua via-
gem de cinco dias à Itália. 
Ele retorna para o Brasil na 
tarde desta terça.

Em razão da imagem nega-
tiva de Bolsonaro,  isolado 
durante o G-20, a presença 
de Salvini no evento causou 
incômodo inclusive en-
tre os partidos da direita 
italiana. Salvini é o político 

C

Relatório abre a possibilidade para que mandatários que se sentirem prejudicados contestem a decisão em três dias

92 prefeitos e vices paulistas não 
poderão votar nas prévias do PSDB

Agência Brasil

A Comissão das Prévias 
presidenciais do  PSDB 
recomendou nesta ter-
ça-feira a exclusão de 92 
prefeitos e e vices pau-
listas da lista de eleitores 
da disputa que vai es-
colher um candidato do 
partido à presidência da 
República em 2022. As 
datas de filiações des-
ses políticos estão sob 
suspeitas de irregulari-
dades.

De acordo com a Comis-
são, os prefeitos devem 

ser excluídos da votação 
tanto do aplicativo de 
votação das primárias, 
quanto das urnas eletrô-
nicas do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-DF), 
já que haverá a possibili-
dade de escolher o can-
didato presencialmente 
num evento presencial 
em Brasília em 21 de 
novembro.

O relatório do grupo 
que organiza as prévias, 
porém, abre a possibili-
dade para que prefeitos 
e vices que se sentirem 
prejudicados possam 
contestar a decisão. Nes-

se caso, os representan-
tes teriam que solicitar 
à Executiva Nacional à 
participação nas prévias, 
mas teriam que apre-
sentar “provas contun-
dentes”.

“Registre-se que tal 
pedido deve ser acom-
panhado de provas 
contundentes, não sen-
do aceito, conforme já 
dito, a mera apresenta-
ção de ficha partidária, 
certidão do filiado com 
lançamento retroativo e 
outras provas de caráter 
unilateral”, diz o rela-
tório.

italiano que mais se asse-
melha à estética e às prá-
ticas bolsonaristas: crítico 
da mídia e anti-imigração, 
ele já polemizou até com o 
Papa Francisco.

Em 2019, Salvini forçou 
uma ruptura no parlamento 
italiano, tentando derrubar 
o governo que integrava 
para que novas eleições 

fossem convocadas e ele se 
tornasse o novo primeiro-
-ministro. Hoje, apesar de 
seu partido integrar a ampla 
coalizão que sustenta o 
governo de Mario Draghi, 
Salvini age como um oposi-
cionista.

Brasil na Segunda Guerra Mundial
Mais de mil soldados da 
Força Expedicionária Bra-

sileira (FEB) foram envia-
dos para a Itália durante a 
Segunda Guerra. Morreram 
465, mas os restos de dois 
militares nunca foram en-
contrados. Nos anos 1960, 
os corpos dos 462 brasilei-
ros enterrados em Pistóia 
foram levados para o Brasil, 
permanecendo apenas um 
deles, o soldado desconhe-
cido.
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Datena vai deixar o PSL e se filiar ao PSD: 
“Não me DEM bem com essa fusão”

Da Redação

apresentador José 
Luiz Datena está 
mudando de partido. 
Até então filiado ao 
PSL, ele confirmou 

durante uma participação no 
programa Melhor da Tarde, 
apresentado por Kátia Fonse-
ca, da Band, que está rumo ao 
PSD de Gilberto Kassab.

Ele aproveitou para confirmar 
se vai disputar as eleições em 
2022. “Dessa vez, confirmo 
que vou ser candidato mesmo. 
A que? A que o partido definir. 
Por enquanto, o candidato do 
PSD [à Presidência] é o Rodri-
go Pacheco, mas se quiserem 
que eu ajude o Pacheco, vou 

ajudar”, disse.

Mesmo sem entrar em de-
talhes, Datena explicou sua 
saída do PSL, e indicou a fusão 
com o DEM como a responsá-
vel pela decisão.

“O interesse que eu tenho de 
entrar para a vida pública é só 
interesse público, é de traba-
lhar para o povo. Quando eu 
percebo que tem gente que o 
interesse é mais barganhar, aí 
eu mudo de lugar”, explicou.

“Não que eu não goste do que 
esteja acontecendo porque já 
não é problema mais meu. Mas 
não me ‘DEM’ muito bem com 
essa fusão. Não gostei dessa 
fusão, só fiquei sabendo dessa 
fusão quando já estava defini-

da e por isso decidi seguir meu 
caminho.”

Segundo ele, inicialmente, o 
plano era concorrer ao Senado, 
mas até outubro de 2022, as 
coisas podem mudar.

“Queriam que eu fosse can-
didato ao governo, mas meu 
objetivo sempre foi, de fato, o 
Senado. O partido que me deu 
a incumbência de ser can-
didato à Presidência porque 
eles acreditavam que eu teria 
condição de ser presidente. 
Gostaria muito de servir o 
Brasil como presidente, como 
vice do Ciro, que também 
gosto muito. Mas gostaria de 
servir meu estado que me deu 
tanto até hoje. Quem sabe um 
dia eu possa servir o Brasil.”

Apresentador aponta fusão entre PSL e DEM como responsável pela decisão, e 
garante que será candidato
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Senador foi acusado da prática de rachadinha no gabinete; Segundo partido, medida é 
para senador não prejudicar os trabalhos da comissão e ‘se defender de maneira plena’

Podemos pede afastamento de Davi Alcolumbre da CCJ

Da Redação

Após as acusações de que o 
senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) teria emprega-
do servidoras fantasmas 
em seu gabinete por cinco 
anos, no esquema conhe-
cido como “rachadinha”, a 
bancada do Podemos no Se-
nado Federal defendeu seu 
afastamento da Presidência 
da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ). Alcolumbre nega as 
acusações.

Segundo publicou o G1, o 
partido emitiu nota na se-
gunda-feira afirmando que 
o afastamento seria para o 
parlamentar |se defender 
de maneira plena” e não 
prejudicar o andamento dos 
trabalhos da CCJ.

“Tendo em vista as graves 
denúncias veiculadas na 
imprensa no último final 
de semana, o Podemos 
defende o imediato afas-
tamento do Senador Davi 
Alcolumbre da Presidência” 
da CJJ diz o documento. “A 
medida tem dois propósi-
tos: permitir ao Senador se 
defender de maneira plena 
e, ao mesmo tempo, não 

prejudicar o regular an-
damento dos trabalhos da 
mais importante comissão 
da Casa”, conclui a nota.

Na semana passada, uma 
reportagem da revista 
“Veja” revelou um es-
quema de manutenção de 
funcionários-fantasmas e 
de “rachadinha” que seria 
comandado por Alcolum-
bre. Mulheres que foram 
lotadas no gabinete dele 
contaram à revista que eram 
obrigadas a devolver parte 
dos salários e, em troca, não 
precisariam trabalhar. Em 
nota, o senador negou todas 
as acusações e disse ser alvo 
de uma “orquestração por 
uma questão e institucional 
da CCJ”.

Uma notícia-crime que 
pede a apuração da suposta 
prática do crime de racha-
dinha por Alcolumbre foi 
apresentada ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) pelo 
senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE). O Podemos 
diz na nota que as denún-
cias também serão inves-
tigadas pelo Conselho de 
Ética do Senado Federal.

“As denúncias, que já são 
objeto de notícia-crime ao 

O

Supremo Tribunal Federal, 
devem também ser inves-
tigadas pelo Conselho de 
Ética do Senado Federal, 
colegiado cuja composição 
atual está com mandato 
vencido e cuja eleição dos 
novos membros está pen-
dente”, diz o documento.
Alcolumbre vem articulan-
do para tentar viabilizar a 
indicação do procurador-
-geral da República, Augus-
to Aras, ao STF. Enquanto 
isso, o presidente da CCJ 

mantém o colegiado inope-
rante há um mês. A última 
reunião da comissão ocor-
reu no dia 29 de setembro.

Com os trabalhos parados, 
o escolhido pelo governo 
para ocupar a cadeira na 
Corte, o ex-advogado-geral 
da União André Mendonça, 
aguarda há mais de cem 
dias para ser sabatinado 
pela CCJ. Além disso, proje-
tos importantes para o país, 
como a reforma tributária, 

seguem parados nos escani-
nhos da comissão.
Hoje, há 214 matérias pron-
tas para serem votadas pelo 
colegiado, entre elas indi-
cações de autoridades para 
órgãos como o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
e o Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP). 
Há também impactos no Ju-
diciário: o STF vem funcio-
nando com dez ministros, o 
que prejudica os julgamen-
tos em casos de empate.
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Ninguém ficou ferido; Suspeito de 29 anos afirmou que havia sido roubado e queria afugentar ladrões

Três crimes foram registrados em um intervalo de quatro horas em Várzea Paulista e Campo 
Limpo Paulista (SP). Imagens de câmeras de segurança foram entregues para a Polícia Civil

Polícia procura por quadrilha armada suspeita 
de furtar veículos na região de Jundiaí

Da Redação

Polícia procura por qua-
drilha armada suspeita 
de furtar veículos na 
região de Jundiaí
Três crimes foram re-
gistrados em um inter-
valo de quatro horas em 
Várzea Paulista e Campo 
Limpo Paulista (SP). 
Imagens de câmeras de 
segurança foram entre-
gues para a Polícia Civil

Em poucos segundos, 
ele abre o carro e, na 
fuga, quase bate em um 
ônibus, que precisa fre-
ar. O dono do veículo só 
percebeu que havia sido 
vítima dos bandidos 
quando saiu do trabalho.

“É revoltante. Não tanto 
pelo valor do carro, mas 
pelo que a gente faz com 
ele. A gente depende 
para trabalhar. É o dia a 
dia nosso, né?”, lamen-
ta.
O segundo caso foi 
registrado uma hora e 
meia depois. O vídeo 
mostra os suspeitos 
passando várias vezes 

na calçada da mesma 
rua, que fica no bairro 
Vila São José, em Várzea 
Paulista.

Cinco minutos depois, 
eles voltam na outra 
calçada e anunciam o 
assalto. Em seguida, 
fogem levando o carro. 
A dona do veículo havia 
acabado de entregar 
alguns itens na casa de 
uma amiga quando ficou 
na mira de uma arma.

“Apontou assim próximo 
à barriga. Aí eu só escu-
tei outro que passou por 
trás falando onde estava 
a chave do carro. Aí eu 
falei que estava no carro, 
né? Ele já entrou no car-
ro e já saiu com tudo: o 
carro, o celular, tudo.”

Por fim, às 23h20 da 
mesma noite, um carro 
roubado foi usado para 
assaltar uma mulher de 
moto em Campo Limpo 
Paulista. Um dos sus-
peitos estava armado. 
Assustada, a motoci-
clista deixa o capacete 
cair. Em 20 segundos, os 
bandidos levam a moto.

Homem atira contra pessoas em 
situação de rua em SP e é preso

Da Redação

A
Guarda Civil 
Metropolitana de 
São Paulo prendeu 
na madrugada de 
ontem um homem 

de 29 anos que atirou na 
direção de pessoas em 
situação de rua nas imedia-
ções da estação Anhangabaú, 
linha 3-vermelha do Metrô, na 
região central da cidade. 
Ninguém se feriu.

Em depoimento no 2º Distrito 
Policial do Bom Retiro, ele 
contou que foi roubado, e ati-
rou para o alto para assustar os 
ladrões. A arma, uma pistola 

380, de propriedade do autor 
dos disparos, foi apreendida. 
As informações são do Agora.

No local, as portas dos 
estabelecimentos ficaram 
com as marcas dos tiros. A 
perícia encontrou cápsu-
las no local. O atirador vai 
responder por tentativa de 
homicídio e porte ilegal de 
arma de fogo de uso permi-
tido, segundo a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP).

O homem alegou que não 
tinha intenção de atingir 
as pessoas que vivem nas 
imediações da estação. A 
investigação será conduzi-
da pelo 3º DP.R
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A vítima, que tem 23 
anos, conta que voltava 
para casa depois de um 
dia de trabalho quando 
foi abordada. Ela per-
cebeu que estava sendo 
seguida.

“Quando eu percebi que 
eles estavam me se-
guindo, eu tentei fugir, 
mas não deu certo. Na 
hora que eu cheguei na 
avenida, eles acelera-

ram um pouco mais e 
daí eles conseguiram 
anunciar o assalto”, 
conta.

Para as vítimas ficam o 
medo e o trauma. Quem 
vive e trabalha na re-
gião reclama que falta 
policiamento.

“A gente trabalha tanto 
para conquistar o que 
a gente sonha e almeja 

para quatro caras co-
vardes chegarem e le-
varem desta forma. Em 
menos de um minuto, 
levar o seu sonho”, 
completa a motociclista.
A Tv Tem está tentando 
contato com a Polícia 
Militar desde a semana 
passada para falar sobre 
as rondas que são feitas 
nestes dois locais, mas 
ninguém respondeu as 
solicitações.
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Banco vai abrir programa para que clientes se tornem sócios por meio de ativos 
negociados na estreia do Nubank na bolsa de valores no Brasil e nos EUA

Ministério do Comércio chinês pediu a autoridades em locais com restrições sanitárias 
disseminarem informações sobre redes de distribuições de produtos essenciais

China pede que população estoque comida 
em casa em meio a novos surtos de Covid

Da Redação

restes a abrir sua 
oferta pública inicial 
(IPO) na bolsa de 
valores de Nova 
York e na brasileira 

B3, o Nubank vai oferecer 
uma fatia de graça da empre-
sa para milhões de clientes, 
que podem passar a ser sócios 
da fintech. Por meio do pro-
grama NuSócios, o banco vai 
oferecer os chamados BRDs, 
que são recibos de ações ne-
gociadas no IPO, e que podem 
ser negociados no Brasil.

NuSócios vai oferecer partici-
pação no Nubank via BDR

O NuSócios deve começar 
a partir da próxima terça-
-feira (9), quando alguns 
clientes selecionados pelo 
banco digital irão receber 
um convite para se tornarem 
sócios do Nubank por meio 
dos BDRs. A empresa avisa 
que o programa só deve durar 
até o esgotamento de recibos 
de ações disponíveis a serem 
negociados.

O “pedacinho” do Nubank 
oferecido no NuSócios vem 
em forma de BDR. Enquan-
to ações de uma companhia 
são negociadas em bolsas no 
exterior, no Brasil são ne-
gociados papéis com lastro 
que representam os ativos do 

banco — os Brazilian Deposit 
Receipts.

Nubank espera levantar US$ 
16,8 bilhões com IPO
Quem compra esse tipo de 
valor mobiliário não está ad-
quirindo ações, mas no caso 
do Nubank, um BDR repre-
senta o valor de um sexto das 
ações ordinária listadas na 
bolsa de Nova York. O preço 
do ativo será determinado 
após a conclusão do IPO, 
mas o banco espera levantar 
US$ 16,8 bilhões, com preço 
médio de US$ 10 a US$ 11 por 
ação.

No documento enviado à Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM), o Nubank dá mais de-
talhes sobre a venda de BDRs 
do NuSócios: a fintech deve 
desembolsar entre R$ 180 
milhões a R$ 225 milhões, e 
estipula que cada título ven-
dido terá preço médio de R$ 
9,82. O banco também estima 
que a oferta de BDRs equiva-
lerá a cerca de 3,4 milhões de 
ações ordinárias da bolsa.

Clientes que se tornarem só-
cios do Nubank podem ven-
der sua fatia da empresa após 
1 ano de emissão inicial do 
BDR. Durante esses primeiros 
12 meses, o banco diz que vai 
admninistrar o investimento 
para o cliente, enquanto ele 
se “familiariza” com o mundo 
dos investimentos:

Da Redação

O governo da China 
emitiu um comunicado 
oficial nesta terça-feira 
(2) recomendando que 
os cidadãos estoquem 
comida e outros produ-
tos essenciais em casa.
Nas últimas semanas, 
alguns pontos específi-
cos do país asiático têm 
enfrentado novos surtos 
pontuais de Covid-19, e 
o Ministério do Comércio 
chinês recomenda que as 
autoridades desses locais 
que enfrentam restrições 
informem a população 

sobre as redes de dis-
tribuição de produtos es-
senciais disponíveis.

O objetivo é evitar o 
desabastecimento du-
rante todo o inverno no 
hemisfério norte, e para 
isso são listadas uma 
série de medidas, den-
tre elas a recomendação 
para estocar produtos 
essenciais em casa. A 
política de tolerância 
zero contra novos casos 
de Covid-19 não tem 
sido vista como suficien-
te nas últimas semanas, 
então a capital do país, 
Pequim, por exemplo, já 

fechou cinemas, cen-
tros de entretenimento e 
determinou restrições a 
circulação.

Pequim entende que é 
preciso, além de evitar 
novos casos e a circu-
lação do vírus em larga 
escala, garantir a esta-
bilidade dos preços dos 
produtos e ter uma lide-
rança fortalecida para fa-
zer controlar a situação.

Nesta segunda-feira (1º), 
a Disney de Xangai fe-
chou após um único caso 
de Covid-19 ter sido de-
tectado. Em todo o país, 
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Nubank vai oferecer ações de 
graça a milhões de clientes em IPO

segundo os números 
oficiais, foram 92 casos 
de Covid-19 registrados. 
A China tem 1,4 bilhão 

de habitantes e já chegou 
a erradicar os casos, que 
atingiram agora o maior 
nível desde setembro.

“Durante os primeiros 12 me-
ses a partir da nossa entrada 
na Bolsa, vamos cuidar do 
seu pedacinho enquanto você 
pode se familiarizar com 
o mundo dos investimen-
tos para tomar as melhores 
decisões sobre o que fazer 
com ele no futuro. Depois de 
12 meses, você poderá decidir 
manter o seu BDR, o pedaci-
nho, ou vendê-lo no merca-
do, com a nossa ajuda.”

Segundo o Nubank, um dos 
principais objetivos com o 
NuSócios é fazer com que 
seus clientes entrem no 
mundo do mercado de ações, 

mas sem que eles tenham 
que pagar para isso.

Confira as condições para se 
tornar acionista do Nubank
Para estar elegível ao pro-
grama, existem algumas 
condições para os clientes do 
roxinho:

Ter uma conta Nu que não 
esteja bloqueada para tran-
sações;
Não estar inadimplente com 
o banco por mais de oito dias 
corridos;
E ter recebido pelo menos 
uma operação feita em qual-
quer produto do Nubank no 

último mês.
Para entrar no NuSócios e 
obter um ativo do Nubank, 
basta o cliente seguir o passo 
a passo do convite que será 
enviado pelo app no dia 9. 
Quem controlará os inves-
timentos será a Nu Invest, 
plataforma de investimen-
tos do banco. Vale lembrar 
que o BDR é um ativo com 
valor sujeito às oscilações de 
mercado.

O IPO do Nubank deve acon-
tecer em dezembro. Contudo, 
o banco não ofereceu uma 
data específica para a estreia 
na bolsa de valores.
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A superfície congelada da Groenlândia cobre uma área de 1,8 milhão de 
quilômetros quadrados, o que faz dela a segunda maior depois da Antártica

Da Redação

A calota polar da Groenlândia 
perdeu cerca de 3,5 trilhões de 
toneladas de gelo em 10 anos, o 
que provocou um aumento do 
nível do mar de um centímetro 
e agravou o risco de inunda-
ções em todo o mundo, de 
acordo com um estudo publi-
cado nesta segunda-feira (1).
Muitas equipes de cientis-
tas estudam a evolução da 
situação na Groenlândia, mas 
o artigo publicado na revista 
Nature Communications é o 
primeiro a utilizar observações 
de satélites da Agência Espa-
cial Europeia, que permitiram 
constatar que o degelo aumen-
tou 21% em 40 anos.
Desde 2011, a calota perdeu 3,5 
trilhões de toneladas de gelo, 
dois terços dessa quantidade 
nos verões de 2012 e 2019, de 
acordo com o estudo. A super-
fície congelada da Groenlândia 
cobre uma área de 1,8 milhão 
de quilômetros quadrados, o 
que faz dela a segunda maior 
depois da Antártica.
Os cientistas monitoram o 
aquecimento dessa massa 
congelada (que seria capaz de 
elevar o nível dos oceanos em 

6 metros a 7 metros), já que a 
Antártica está aquecendo três 
vezes mais rápido que o resto 
do planeta.
Os dados obtidos com as 
imagens por satélites destacam 
as importantes variações no 
ritmo de degelo, que aumenta 
mais durante as ondas de calor 
do que pelo aquecimento pro-
gressivo do planeta.

Vulnerabilidade
“Como em outras partes 
do mundo, a Groenlândia é 
vulnerável ao aumento de 
fenômenos meteorológicos 
extremos”, afirmou o principal 
autor do estudo, Thomas Sla-
ter, da universidade britânica 
de Leeds.
A observação por satélite 
permitiu calcular rapidamen-
te e com precisão o degelo de 
um ano e sua relação com o 
aumento do nível do mar, afir-
mam os cientistas. Um método 
que “permitirá uma compre-
ensão melhor dos processos 
complexos no degelo”.
“As estimativas por modelos 
sugerem que a calota de gelo 
da Groenlândia aumentará o 
nível do mar entre 3 a 23 cen-
tímetros até 2100”, explicou 
a coautora do artigo Amber 

Reunião foi marcada para a próxima sexta-feira
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Conselho de Direitos Humanos da 
ONU fará sessão urgente sobre Sudão

Calota polar da Groenlândia perde 3,5 trilhões de 
toneladas e provoca aumento do nível do mar em 1cm

Agência Brasil

Conselho de 
Direitos Huma-
nos das Nações 
Unidas realiza-
rá uma sessão 

de emergência sobre o 
Sudão na sexta-feira (5), 
a pedido de Reino Unido 
e de outros países, após 
o golpe militar da sema-
na passada, informou a 
ONU em comunicado 
divulgado nesta terça-
-feira (2).

O pedido do Reino Unido 
foi feito em nome de 18 
Estados-membros, mais 
do que um terço exigi-
do para convocar uma 
sessão especial do Fórum 
de Genebra, de 47 mem-
bros, incluindo o Sudão. 
Foi apoiado por 30 países 

com status de observa-
dor, incluindo os Estados 
Unidos.

A missão permanente do 
Sudão na ONU em Gene-
bra distribuiu um aviso a 
outras delegações anun-
ciando que havia retirado 
seu embaixador. O Sudão 
não apareceu na lista da 
ONU de 17 países que 
apoiaram a realização da 
sessão.

Na semana passada, 
os militares sudaneses 
tomaram o poder por 
meio de um golpe, pren-
dendo autoridades civis 
e políticos e prometen-
do estabelecer um novo 
governo de tecnocratas. 
O golpe de 25 de outubro 
foi recebido com oposi-
ção e manifestações de 
rua.
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Jeffrey Feltman, envia-
do especial dos Estados 
Unidos para o Chifre da 
África, disse que os mi-

litares sudaneses mos-
traram “contenção” em 
sua resposta às manifes-
tações no sábado, o que 

considerou sinal poten-
cial para um retorno ao 
compartilhamento do 
poder com civis.

Leeson, da Universidade de 
Lancaster, no Reino Unido.

Holanda faz alerta
Na semana passada, o Insti-
tuto Meteorológico da Ho-
landa (KNMI) fez um alerta 
para o aumento do nível do 
mar na costa holandesa, que 
pode chegar a 2 metros. “As 
projeções atuais mostram 
um aumento do nível do mar 
maior do que o anterior”, 

declarou o instituto.
Com cerca de um terço de 
seu território abaixo do nível 
do mar, a Holanda é parti-
cularmente vulnerável ao 
aquecimento global, mas 
também é um dos maiores 
poluidores “per capita” da 
Europa.
 “Se não reduzirmos as 
emissões de gases de efeito 
estufa, o nível do mar na 
costa holandesa pode subir 

1,2 metros até 2100, em 
comparação com o início do 
século atual”, e até 2 metros 
se o degelo das calotas pola-
res se acelerar, acrescentou 
o KNMI.
Com seus reservatórios e 
barreiras contra tempesta-
des, inovação constante e 
milhares de quilômetros de 
diques e dunas, a Holanda se 
orgulha de ser “o delta mais 
seguro do mundo”.
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CÂMARA (São Paulo) 
Funcionalismo público segue pressionando os vereadores con-
tra a ‘reforma da reforma’ na Previdência (Sampaprev parte 2)    
.
PREFEITURA (São Paulo) 
O católico Ricardo Nunes (MDB) aproveitou o feriado de Fi-
nados pra voltar a rezar pelo espírito do seu amigo, o Bruno 
Covas     
.
ASSEMBLEIA (São Paulo)
Filiação do Datena, candidato ao Senado e do Alckmin ao 
governo (SP) vão detonar migrações pra bancada do PSD do 
Kassab      
.
GOVERNO (São Paulo)
Guerra : comissão (prévias) pra Presidente 2022 do PSDB reti-
rou as filiações dos prefeitos paulistas que iriam votar em Doria    
.
CONGRESSO (Brasil)
Bancada de senadores (Podemos) acha que o Sérgio Moro vai 
se filiar - 10 (novembro) - pra disputar a cadeira do Alvaro Dias    
. 
PRESIDÊNCIA (Brasil)
De volta da Itália (G20) e homenagem aos pracinhas na 2ª 
Guerra, Bolsonaro segue negociando sua volta ao partido que é 
a ...       
.
(Brasil)
... antiga Arena (depois PDS, PPR, PPB e agora PP), ou ao PL 
que foi PR e voltou a ser PL) do Malufista (anos 1990) Costa 
Neto   
.
PARTIDOS 
Comunicador Datena (ex-PT, ex-PP, ex-DEM, ex-MDB e ex-
-PSL) filiou-se ao PSD do Kassab, pra ser candidato ao Senado 
numa ...  
.
(Brasil)
... possíve chapa com o ex-governador (saindo do PSDB) Alck-
min, candidato ao cargo que mais venceu (3 vezes) : governo 
(SP)   
.
JUSTIÇAS
O PT do Lulismo entrou na Justiça (DF), contra a rede Record 
(tv) - de Edir Macedo (igreja Universal) - com ação indenizató-
ria ...   
.
(Brasil)
... por ofensa à honra do partido. Leia-se “Domingo Espetacu-
lar” apresentar matérias sobre financiamentos ilegais do exte-
rior  
.
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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Mudança no iFood foi notada por usuários 
do aplicativo de delivery e relatada em perfis 
nas redes sociais; valor da taxa é de R$ 0,99

dia a dia GERAL

iFood passa a cobrar taxa 
de serviço em pedidos 
com valor de até R$ 20

Da Redação

N os últimos dias, usuários do 
iFood notaram a presença 
de uma taxa extra nos 
pedidos feitos pelo app. De 
acordo com os casos 

relatados nas redes sociais, além de 
cobrar pela entrega, o serviço de 
delivery adotou uma taxa de serviço 
de R$ 0,99 em pedidos com valor 
menor do que R$ 20 . Na hora de con-
cluir o pagamento, o cliente é 
informado que a novidade é destina-
da à manutenção do app.

Procurado pelo Tecnoblog , o iFood 
não se pronunciou a respeito da 
cobrança das taxas até a finalização 
da matéria. Além disso, também 
não é possível saber se o acréscimo 
está sendo feito em todo o Brasil ou 
apenas em regiões específicas do país. 
O texto será atualizado em caso de 
resposta.

Nos últimos dias, usuários do iFood 
notaram a presença de uma taxa 
extra nos pedidos feitos pelo app. De 
acordo com os casos relatados nas 
redes sociais, além de cobrar pela 
entrega, o serviço de delivery adotou 
uma taxa de serviço de R$ 0,99 em 
pedidos com valor menor do que R$ 
20 . Na hora de concluir o pagamento, 
o cliente é informado que a novidade 
é destinada à manutenção do app.

Procurado pelo Tecnoblog , o iFood 
não se pronunciou a respeito da 
cobrança das taxas até a finalização 
da matéria. Além disso, também 
não é possível saber se o acréscimo 
está sendo feito em todo o Brasil ou 
apenas em regiões específicas do país. 
O texto será atualizado em caso de 
resposta.

Nos termos de uso para entregadores, 
atualizado em março de 2020, o iFood 
informa o seguinte (grifo nosso):

O iFood poderá, a seu exclusivo cri-
tério, cobrar dos Clientes Finais um 
valor de taxa de intermediação (que 
poderá ser denominada de “taxa de 

entrega”, “taxa de serviço” ou outra) 
nos casos em que atua como contra-
tante intermediário dos Estabeleci-
mentos Parceiros...
Porém, lendo os termos de uso para 
clientes finais, não encontramos 
nenhuma referência específica a 
uma taxa de serviço - o que talvez 
faça sentido, já que o documento foi 
atualizado pela última vez em 2013. 
(É possível conferi-lo no app indo em 
Perfil > Ajuda > Políticas e termos > 
Termos de uso.)

A mudança repentina no iFood cau-
sou espanto em usuários do Twitter, 
como você pode conferir a seguir:

Uber Eats e Rappi já cobravam taxa 
de serviço
Diferente de outros aplicativos de 
delivery, o iFood ainda não tinha 
uma taxa específica para manutenção 
do serviço.

O Uber Eats vem cobrando, desde 
2019, uma taxa de serviço de 5% 
a 10% em pedidos no Brasil, mais 
o valor da entrega. Por sua vez, a 
Rappi diz em seus termos de uso que 
“pode cobrar do usuário uma taxa de 
serviço pelo uso de sua plataforma e 
continuar fornecendo um serviço de 
qualidade”. Esse valor pode variar de 
acordo o tipo de produto e com a loja 
em questão.

Dona do iFood recebeu aporte de R$ 
1 bilhão
Nos últimos meses, a empresa Movile 
- dona do iFood e outros empreendi-
mentos de tecnologia - recebeu um 
aporte de R$ 1 bilhão, o maior desde 
sua fundação em 1998. O dinheiro 
vem de um fundo de investimento 
holandês especializado em negócios 
digitais. O grupo diz que vai investir o 
montante em sua divisão de fintechs, 
logística e games dentro do ecossiste-
ma de startups latino-americano.
Além disso, a divisão de fintechs da 
Movile criou a Conta Digital do iFood, 
elaborada pela Zoop e pela Movile-
Pay. Desde sua criação no final de 
2020, ela já concedeu mais de R$ 300 
milhões em empréstimos a pequenos 
restaurantes registrados na platafor-
ma de delivery.
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A política brasileira é tão sur-
real, que vai sobrevivendo até 
mesmo às atuais guerras da 
humanidade : comunicações,  
tecnológicas, culturais, políti-
cas-ideológicas, jornalísticas, 
liberdades religiosas e com-
portamentais, fome, falta de 
água potável e e colapso da 
saúde pública pela destruição 
do clima da Terra ; devendo 
afligir cerca de 10 bilhões de 
habitantes até 2050 ... 

Segundo a Literatura Bíblica, 
ainda não será a Guerra Final 
“do Armagedon”, mas sim o 
início da falência das Orga-
nização das Nações Unidas 
e das diplomacias dos seus 
quase 200 países-membros, 

entre eles o Brasil. A tentativa 
- inclusive religiosa do tam-
bém decadente Vaticano - de 
se formar um governo mun-
dial é interpretado como um 
período de falsa paz global ...  

Apesar das vacinações na 
Europa, China, EUA, Russia 
e Índia, começam a aumen-
tar novos casos que podem 
ser de novas variantes com 
o ‘liberou geral’ pelas econo-
mias - inclusive sem máscara 
- com aglomerações e sub-
notificações de vítimas fatais 
na África e na Índia (2º mais 
populosos do mundo). Agora, 
o ‘liberou geral’ começou no 
Brasil. Que DEUS e o Cristo 
nos salve ...

A Cúpula do Clima em Glasgow
Este não é – esclareço de antemão – um 
artigo negacionista. 

Já nos acostumamos a ouvir, quase que 
diariamente, que o mundo está derre-
tendo e que o fim da humanidade está 
próximo. Creio que por uma tradição das 
religiões monoteístas, parece atrair-nos 
o discurso do fim do mundo e da destrui-
ção total. Sonha-se tanto com um mun-
do melhor e, nessa história, relegamos o 
atual em que vivemos a um segundo ou 
terceiro plano. 

O fato é qu[e esta narrativa tem, de fato, 
cansado a todos. Esta expectativa de 
uma hecatombe com um desastre glo-
bal não é algo novo na história da huma-
nidade. Já tivemos a questão do inverno 
nuclear, o buraco na camada de ozônio, o 
resfriamento global, o “bug” do milênio, 
e por ai vai, somente para relembrar-nos 
dos mais recentes.  A preocupação com o 
meio ambiente deve constituir a priorida-
de mais importante de toda administra-
ção pública e também de todo indivíduo. 
Por alguma razão, despendemos nossas 
vidas neste planeta e cabe a nós preser-
vá-lo a fim que possamos desfrutá-lo da 
melhor maneira possível e, com susten-
tabilidade, legarmos algo igual ou melhor 
às próximas gerações. Mas o fato é que 
a hipocrisia prevalece neste assunto e 
que muito pouco tem sido feito. Políticos 
adoram discutir assuntos sobre o futuro, 
quando já não se encontrarão mais por 
aqui. Chega a ser gracioso ouvir grandes 
compromissos assumidos para 2050, 
2060 ou até mesmo depois de 2070. 
Com certeza, aqueles que fazem estes 
compromissos hoje deverão vê-los reali-
zados, só que o farão embaixo da terra ou 
convertidos em cinzas. 

Alguns exemplos desta grande hipocrisia 
global que tivemos nesta Cúpula de Glas-
gow: Joe Biden, ao visitar o Papa Francis-
co, em Roma, foi acompanhado por uma 
carreata de 85 veículos. Obviamente que, 
diante da repercussão do erro, culpou-se 
a regulamentação italiana sobre a Co-
vid-19. Ou os 30 mil delegados e mais de 
100 mil manifestantes que se deslocaram 
até Glasgow para participar da Cúpula. 
Como a Grã-Bretanha é uma ilha, o aces-
so ao país ainda se dá por barco, avião, 
trem ou carro. Desconheço eventuais ra-
dicais ou puristas que optaram por che-
gar na “Pérfida Albion” a nado para não 
utilizarem combustíveis fósseis. Também 
chega a ser irônico que muitos dos líderes 
europeus presentes na Cúpula, que serão 
extremamente críticos ao uso do carvão 
como fonte energética, terão suas casas 
aquecidas, em seus países de origem, 
com a queima do carvão e do gás, oriun-
dos da Rússia que, neste sentido, tem 
sido coerente em suas palavras e ações. 
O fato é que a consistência não tem sido 
o objetivo primário destas grandes con-
ferências. 

O maior problema, no entanto, reside no 
fato de que  países que têm muito pouco 
a ensinar sobre a questão da preserva-
ção ambiental são os primeiros a utilizar 
dela para restrições protecionistas ou até 
tentar refrear o desenvolvimento de pa-
íses que se têm industrializado nos últi-
mos anos. Não se engane: até mesmo o 
mecanismo de doações, sempre aquém 
do necessário, tem o objetivo de exercer 
controle. 

O fato é que, desde a ECO-92, muito se 
falou mas pouco se evoluiu. Recordo-me 
dos protestos do saudoso Cacique Juru-
na que, ao expor uma pele de onça para o 
mundo, era um ferrenho defensor de que 
era dever do brasileiro ter a consciência de 
preservar o País e não ser um mero rece-
bedor de esmolas alheias para fazer uma 
coisa que lhe deveria ocorrer natural-
mente. Além disso, desde aquela época, 
passaram no governo os mais variados 
matizes ideológicos. E a Amazônia piora, 
a situação da população não melhora e o 
Brasil pouco tem explorado do vastíssimo 
potencial de sua biodiversidade. As uni-
versidades brasileiras – com professores 
e estudantes sempre ativos na questão 
ambiental – deveriam ter mais polos de 
estudo na Amazônia. O governo federal, 
por exemplo, deveria incentivar cada vez 
mais pesquisas na região para sabermos 
aproveitar, de modo inteligente e susten-
tável, a riqueza daquela parte do globo. 

Há alguns anos li assombrado um artigo 
de um Stephen Walt, professor de Rela-
ções Internacionais na Universidade de 
Harvard, na Revista Foreign Policy, em 
agosto de 2019, em que num recorte, ele 
afirmava o seguinte:  “O Brasil não é ver-
dadeiramente uma grande potência, e 
ameaçá-lo com sanções ou mesmo com 
o uso da força, caso se recuse a proteger 
a floresta tropical, pode ser viável.” E, ao 
final, ele concluiu, na tentativa de dourar 
a pílula: “Para ser claro: não estou reco-
mendando este curso de ação, nem agora 
nem no futuro. Estou apenas apontando 
que o Brasil pode ser um pouco mais vul-
nerável à pressão do que alguns outros 
Estados.” Ora, se isto não serviu como 
alerta em Brasília, tenho sinceras dúvidas 
sobre o quanto temos, de fato, interesse 
em manter a Amazônia no Brasil. Infe-
lizmente, o atual governo, que sempre 
se manifestou ufanisticamente sobre 
a questão da Amazônia, de fato, muito 
pouco tem feito, inclusive criou um plano 
para pedir esmola internacionalmente e 
tentar buscar mais doações sob a ale-
gação de que manter a Amazônia é caro 
para o Brasil. Lastimável esta postura en-
treguista. 

O fato é que o Brasil tem um peso am-
biental importante e deveria utilizar deste 
para projetar-se internacionalmente. É 
claro que não será a construção de uma 
nova Zona Franca de Manaus – outra 
ideia brilhante de nosso passado que 
nem vale a pena recordar – que fará a 
região crescer. A riqueza da Amazônia 
reside na exploração sustentável de sua 
biodiversidade, feita por empresas e pes-
quisadores verdadeiramente dedicados 
ao Brasil. O mundo seguirá na retórica 
atual por mais alguns anos até que venha 
uma nova “ameaça devastadora”. Espero, 
sinceramente, que até lá o Brasil já tenha 
sabido ler os reais interesses globais, sai-
ba liderar numa área em que tem muito a 
contribuir e que, de fato, preserve o meio 
ambiente, a nossa maior riqueza.  

Marcus Vinicius De Freitas
Professor Visitante, China Foreign Affairs 
University
Senior Fellow, Policy Center for the New 
South

diário de S.Paulo

Charge

Marcus Freitas 
O ‘Liberou Geral’ da Pandemia (Covid 19) 



Contra a Chape, Timão fez apenas segundo gol em escanteio   P11

Por que o Corinthians cruza tanto 
na área (e faz poucos gols)?

Calleri e Rodrigo 
Nestor participam 
de atividades em 
reapresentação 
do São Paulo

Velázquez é 
preservado de 

treino, mas não 
deve ser problema 

para clássico
Atacante e meio-campista se 
recuperam de lesões e podem 
enfrentar o Bahia, domingo P10

Zagueiro fica na parte interna do 
CT Rei Pelé, mas só por precaução 

após dores musculares P10

esportes
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Atacante e meio-campista se recuperam de lesões e podem enfrentar o Bahia, domingo

Calleri e Rodrigo Nestor participam de 
atividades em reapresentação do São Paulo

Em recuperação de le-
sões, o atacante Jonathan 
Calleri e o meio-campis-
ta Rodrigo Nestor parti-
ciparam do treino do São 
Paulo nesta terça-feira, 
quando o elenco tricolor 
se reapresentou após a 
folga – o time venceu o 
Internacional, domingo, 
por 1 a 0, pelo Brasileiro.

Eles, porém, participa-
ram de atividades dife-
rentes.

Nestor, com uma con-
tusão no tornozelo, fez 
todo o treino com os 
reservas ou atletas que 
atuaram menos de 45 
minutos no jogo do Mo-
rumbi.

Calleri, por sua vez, se 
juntou aos titulares, que 
fizeram um treino mais 
leve nessa reapresenta-

ção. Ele também fez um 
trabalho de complemen-
tação física. O argentino 
tem um edema na coxa 
e perdeu os dois últimos 
jogos.

A participação de ambos 
nas atividades desta terça 
dá esperança para que 
eles possam voltar a ser 
relacionados no próximo 
domingo, quando o São 
Paulo vai a Salvador en-
frentar o Bahia pela 30ª 
rodada do Brasileiro.

O técnico Rogério Ceni 
não terá desfalques por 
suspensão, e espera a re-
cuperação de ambos para 
montar o time.

O São Paulo tem 37 
pontos no Brasileiro, 
na 12ª posição, e sonha 
com a possibilidade de 
conquistar uma vaga na 
próxima Libertadores – o 
Corinthians é o sexto co-
locado, com 44 pontos.

Infoesporte

O Santos se reapresentou 
nesta terça-feira, no CT Rei 
Pelé, para se preparar para 
o clássico contra o Palmei-
ras, que será disputado no 
domingo, às 16h, na Vila 
Belmiro.

O zagueiro Emiliano Veláz-
quez, que deixou a vitória 
por 1 a 0 sobre Athletico 
com um leve desconforto no 
adutor da coxa esquerda, foi 
preservado e ficou na parte 
interna do CT Rei Pelé nesta 
terça-feira, mas não deve ser 
problema para o clássico.

Apesar de ter sido substi-
tuído com dores no último 
sábado, Velázquez sequer 
precisou fazer exame de 
imagem e deve treinar com 

o grupo nos próximos dias 
da semana.

O técnico Fábio Carille 
contará com os retornos de 
Marinho e Vinicius Zano-
celo para o clássico contra o 
Palmeiras, pela 30ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
A dupla cumpriu suspensão 
pelo terceiro cartão amarelo 
diante do Athletico.

O Santos, no domingo, deve 
jogar com: João Paulo, Dani-
lo Boza, Robson Reis e Emi-
liano Velázquez; Madson, 
Vinicius Zanocelo, Felipe 
Jonatan e Marcos Guilher-
me; Marinho, Diego Tardelli 
e Lucas Braga.

O Santos tem 35 pontos na 
tabela de classificação do 
Campeonato Brasileiro e está 
em 15º lugar.

Infoesporte

Zagueiro fica na parte interna do CT Rei Pelé, mas só por precaução após dores musculares

Velázquez é preservado de treino, mas 
não deve ser problema para clássico
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Sylvinho responde a pelo menos quatro perguntas sobre o excesso de bolas alçadas e se defende

Corinthians cruza 38 vezes contra 
a Chape e faz apenas segundo gol 
em 156 escanteios no Brasileirão

O gol da vitória do Corin-
thians por 1 a 0 contra a 
Chapecoense, marcado por 
Róger Guedes no último 
lance da partida, foi ape-
nas o segundo originado de 
uma cobrança de escanteio 
no Campeonato Brasileiro 
em 156 tentativas. Foram 
38 bolas cruzadas na área 
durante a partida.

Antes desse lance, com 
cobrança de Adson, desvio 
de Jô e gol de Guedes, o 
outro saiu na vitória contra 
o Sport, no primeiro turno: 
Mateus Vital cobrou, Gil su-
biu para a disputa e a bola 
sobrou para Jô, que marcou 
de pé direito. O jogo foi vá-
lido pela sexta rodada, em 
24 de junho.

Em entrevista coletiva 
após o duelo, Sylvinho 
foi insistentemente ques-
tionado sobre o excesso 
de cruzamentos e defen-
deu sua estratégia. Dos 38 
cruzamentos, apenas oito 
foram certos. Foram ao 
menos quatro perguntas 
sobre o tema direcionadas 
ao treinador.

– O adversário fecha, você 
abre. Faltou um homem de 
primeiro pau para puxar e 
desmontar essa linha. O ad-
versário preenchia a área. 
Se não mexer no primeiro 
pau, desestabilizar, mu-
dar o posicionamento, fica 
simples para tirar. É algo 
trabalhado, mas ao longo 
do tempo, não saindo gol, 
tivemos que insistir mais. 
Era muito difícil entrar por 
dentro, e as opções foram 
essas. Tivemos 38 cruza-
mentos, que são passes in-
certos. No contra-ataque é 
mais fácil, a área está mais 
limpa, mas com oito atletas 
na área é mais difícil. Se 
teve um erro nosso, não foi 
o cruzamento, mas sim ata-
car a bola – disse Sylvinho.
Em outra resposta, o téc-

Infoesporte

nico voltou a aliar o fato 
de insistir em cruzamen-
tos com o jogo fechado da 
Chapecoense, que dispo-
nibilizou ao Corinthians 
pouquíssimos espaços no 
ataque.

– Quando você tem um 
time adversário que atrasa 
as linhas, vem na proposta 
de se defender o tempo que 
for necessário... Obvia-
mente a melhor jogada que 
tem hoje no futebol é entrar 
entre as linhas, aquela parte 
do meio-campo que você 
passa a primeira linha do 
adversário, seu atleta rece-
be, vira e joga contra a parte 
defensiva. Mas nem sempre 
ocorre isso porque essas 
linhas são curtas, aí você 
busca amplitude, aí vem o 
cruzamento. Da amplitu-
de você não volta mais. A 
não ser que o adversário te 
feche. No mundo inteiro se 
escuta falar, grandes treina-
dores falam: “Se fecham, eu 

tenho que dar amplitude, aí 
fico com cruzamento”.

– O cruzamento é quase um 
passe incerto, não é algo 
seguro como trabalhar en-
tre as linhas. É mais fácil a 
execução, tem mais contro-
le da situação. Mas quando 
entra na amplitude é por-
que está tudo fechado por 
dentro. Mas respondendo 
a pergunta, sim, o primei-
ro pau é algo que a gente 
ataca muito. Não somos um 
time de muita altura. E já 
fizemos gols assim, Roni, 
Jô, em bola de cruzamento 
que ele gira como quase fez 
hoje. Nos faltou um pouco 
de entrada no primeiro pau. 
Um atleta entra ali e desvia 
a bola ou cria espaço atrás 
na área – completou.

Especificamente sobre es-
canteios, foram 14 cobrados 
contra a Chape. No Brasi-
leirão, após a disputa de 29 
rodadas, foram cobrados 

pelo Timão 156 lances as-
sim. Apenas dois gols.

Após o jogo contra o Flu-
minense, há três rodadas, 
Sylvinho havia falado sobre 
a baixa estatura do elenco 
como um todo. Contra a 
Chape, ele classificou o ex-
cesso de cruzamentos como 
única opção.
– Os números que tenho 
são 38 cruzamentos. Não 
sou somente eu quem 
escolhe, o atleta joga, nós 
montamos uma estratégia. 
O outro time se defende 
em duas linhas de quatro 
e te dá o lado do campo, 
onde o cruzamento é um 
passe incerto. Se ele fecha 
por dentro, onde queremos 
entrar, e o atleta de mais 
qualidade quer o passe, 
mas sobra a amplitude. Na 
construção de jogo ela vira 
uma segunda opção. Entrar 
por dentro não somos nós 
que escolhemos – seguiu o 
técnico.

Na próxima rodada, o Co-
rinthians volta a jogar na 
Neo Química Arena, contra 
o Fortaleza, às 17h (de 
Brasília), pela 30ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
O Timão é o sexto, com 44 
pontos, e o rival o quinto, 
com 48.

– Se a gente faz um gol no 
começo, te sobra ampli-
tude e por dentro. Então 
seja, quanto mais tranquilo 
estiver em campo, eu es-
colho, o adversário sai. Fica 
fácil. Não foi fácil, criamos 
situações por dentro e fora, 
mas o gol não veio. Ficamos 
mais nervosos, com adver-
sário, arbitragem, atraso 
do jogo, mas é do jogo. Um 
time menos qualificado 
tecnicamente consegue 
ganhar do líder, isso ocor-
re no futebol, sabíamos da 
dificuldade, mas também 
da responsabilidade de 
ganhar em casa – encerrou 
Sylvinho.
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Lateral passou por cirurgia no joelho e fez primeiro treino integral nesta terça-feira

Mayke volta a treinar com elenco e pode 
reforçar Palmeiras na final da Libertadores

Após um dia de folga, o 
elenco do Palmeiras rea-
lizou na tarde desta ter-
ça-feira o primeiro treino 
após a vitória por 3 a 1 
sobre o Grêmio, no último 
domingo.

A principal novidade foi o 
retorno do lateral-direito 
Mayke, recuperado de uma 
cirurgia no joelho direito, 
realizada em setembro. 
Pela primeira vez ele par-
ticipou de todo o treina-
mento.

Dessa forma, o técnico 
Abel Ferreira ganha mais 
uma opção para a posição 
na final da Libertadores, 
dia 27, contra o Flamengo, 
já que o titular Marcos Ro-
cha está suspenso. Gabriel 
Menino é opção.

A atividade desta terça 
teve exercícios em cam-
po reduzido, com e sem 
goleiros, com o objetivo de 
aprimorar as aproximações 
e trocas rápidas de passes.

O próximo jogo do Verdão 
será no domingo, contra o 
Santos, fora de casa, pelo 
Brasileirão. O elenco volta 
a treinar nesta quarta, no-
vamente na Academia.

Infoesporte
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 EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL “FAZENDA SÃO SEBASTIÃO” – MARÍLIA/SP

ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial -JUCESP nº 954, autorizado por COUTO ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA. CNPJ. 15.519.700/0001-64, com sede na Fazenda São Sebastião Km 6, Estrada Marília/Assis, s/n, Marília/SP e LOTE 01
EMPREENDIMENTOS S/A (atual denominação de CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A), CNPJ. 05.262.743/0001-53, com
sede na Rua Álvares Penteado, 87, 9º Andar, Sala 4, Centro, São Paulo/SP. Faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/
1997, que instituiu a alienação fiduciária do bem imóvel, realizará o leilão na modalidade exclusivamente ONLINE do imóvel abaixo,
que integra o loteamento denominado “FAZENDA SÃO SEBASTIÃO”, registrado na matrícula nº 56.620, perante o 1º Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Marília/SP, em 1º praça terá início em 22/11/2021, a partir das 10:00 horas, encerrando-se em
26/11/2021 às 10:00 horas, caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação na 1º praça, a praça seguirá sem interrupção
até às 10:00 horas do dia 13/12/2021 (2º praça). Devedores fiduciantes: DELÍCIA RODRIGUES DA COSTA VALINI, CPF: 061.785.398-
35 casada com JOÃO CARLOS VALINI, CPF: 791.911.188-91. Descrição do Imóvel: Lote 02, Quadra 11, Loteamento Residencial
e Comercial Fazenda São Sebastião, Marília/SP – Matrícula 58.140, do 1º CRI de Marília/SP. Descrição completa: Um terreno
compreendendo o lote n. 02, da quadra n. 11, do Loteamento Residencial e Comercial “Fazenda São Sebastião”, Marília/SP,
medindo 10,70 metros em curva, de frente para a Rua 07; por uma face lateral, e da frente aos fundos, mede 25,13 metros,
confrontando com o lote n. 01; por outra face lateral e também da frente aos fundos, mede 24,86 metros, confrontando com o lote
n. 03; e finalmente na face dos fundos, mede 9,52 metros, confrontando com o lote n. 33; encerrando uma área de 253,00 metros
quadrados; distante 10,81 metros do início da curvatura existente na esquina da Rua 03; localizado do lado ímpar da numeração.
Inscrição Cadastral (IPTU): 30017000. Lance Mínimo em 1º Leilão: R$ 264.095,74 (duzentos e sessenta e quatro mil, noventa e
cinco reais e setenta e quatro centavos). Lance Inicial em 2º Leilão: R$ 115.152,90 (cento quinze mil, cento e cinquenta e dois reais
e noventa centavos). Ônus e Gravames: Conta na Av.1 Restrições urbanísticas, vez que não serão autorizados desmembramentos
do imóvel, conforme art. Parágrafo 1º, do art. 3º do Decreto Municipal n. 10832/2012. Nos valores de 2ª Praça estão incluídas as
despesas (como prêmios de seguro, IPTU, dos encargos contratuais, emolumentos, despesas de retomada e cobrança, ITBI e
despesas com publicidade do presente Edital), já atualizadas até a data do leilão. Cumpre ao interessado buscar eventuais débitos
e restrições sobre o imóvel, tais como, mas não se limitando a IPTU e Taxa Associativa. Forma de pagamento: A venda será à vista,
observado o direito de preferência do Devedor Fiduciante na arrematação do imóvel (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 9514/97), sem
concorrência de terceiros, em 2ª praça pelo valor da dívida até o término do leilão. Condições Gerais: Os interessados deverão se
cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. Os lances online e seus incrementos deverão estar de
acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. A eventual desocupação do imóvel é de
responsabilidade do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante todas as despesas relativas à aquisição do imóvel
no leilão, mas não se limitando ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que
será realizado no ato da arrematação, responsabilizando-se, ainda, pelas despesas com Escritura Pública ou Particular com a
Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás,
certidões, emolumentos, IPTU e outros débitos etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram e sem qualquer
garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações extrajudiciais
eletrônicas e vistoriar o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. As comunicações ao devedor fiduciante nos endereços físicos do contrato bem como eletrônico informando
as datas, local e horário da praça foram enviadas na forma do artigo 27, Parágrafo 2º - A, da Lei 9.514/97. Mais informações
no escritório do leiloeiro ou através dos telefones (11) 3197-0883 ou (11) 96355.0041. Rogério Boiajion, matrícula 954 e
contato@bcoleiloes.com.br.

                   BOM DIA MARÍLIA
03 + 04 + 05 / 11 / 2021
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“Se não for para levantar o boy, eu nem namoro”, 
brincou a apresentadora

Atriz está hospedada em resort de luxo com diárias de até 
5 mil reais com o affair, Alexandre Machafer
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Juju Salimeni treina usando 
namorado fisiculturista como peso

No Ceará com o affair, Grazi Massafera 
faz aula de kitesurf: “Aventuras”

Luísa Sonza 
abre álbum de 

bastidores 
de clipe com Jão e 
mostra looks ousados

Nesta terça-feira (2), Lu-
ísa Sonza ganhou elogios 
ao publicar fotos que 
mostram os bastidores 
da gravação do clipe de 
Fugitivos, sua parceria 
com Jão. Nas imagens, a 
cantora aparece usando 
diferentes looks ousados.

Em uma das imagens, Lu-
ísa usa um look de couro, 
com muitas tiras. Em 
outro, a cantora fez uma 
selfie no espelho com 
um cropped mostrando a 
parte de baixo dos seios, 

também conhecido como 
underboob.

A artista publicou um 
vídeo mostrando um 
trecho da gravação. Ela 
aparece algemada, sendo 
levada para dentro de 
um carro. “Que mu-
lher”, disse um fã. “Luísa 
passou na fila da beleza 
30 vezes”, elogiou outro. 
“Uma grande gostosa”, 
escreveu uma internau-
ta. O clipe de Fugitivos 
será lançado às 21h no 
YouTube.

Usando um look com tiras de couro, estilo 
sadomasoquista, cantora ganhou elogios 
ao mostrar visuais para vídeo de ‘Fugitivos’

Juju Salimeni, de 35 anos, 
mostrou que falta de ani-
lhas e halteres não é des-
culpa para não treinar. A 
apresentadora publicou um 
vídeo no Instagram nesta 
terça-feira (2) um vídeo 
em que aparece usando o 
namorado, o fisiculturista 
Diogo Basaglia, como peso 
para exercitar a parte supe-
rior do corpo.

“Se não for para levantar 
o boy, eu nem namoro”, 
brincou a apresentadora, 
mostrando o amado sorri-
dente com seu desafio.

Em entrevista recente, Juju 
afirmou ao falar sobre seus 
relacionamentos que não 
vê problema de dar visi-
bilidade para alguém, mas 
que não aceita ser chamada 

pelo nome artístico. “Cha-
mou de Juju, acabou. É Ju-
liana ou Ju. [Caso contrário] 
A pessoa não tá te vendo. 

Mas eu tenho muita sorte, 
e as pessoas que entraram 
na minha vida não têm essa 
visão”, disse.

Grazi Massafera dividiu com 
os fãs, nesta terça-feira (2), 
o novo momento de lazer 
de sua viagem romântica 
com o affair, Alexandre 
Machafer, no Ceará. A atriz 
teve uma aula de kitesurfe e 
fez o registro no Instagram.

“Aventuras”, escreveu 
Grazi. Ela e o diretor estão 
hospedados em um hotel 
de luxo com diárias que vão 
até 5 mil reais. Os dois já 
mostraram parte do quarto 
que estão dormindo, com 
direito à piscina privativa e 

vista para o mar.
Na segunda-feira (1), eles 
fizeram um passeio de 
bugue pelas areias do Ceará. 
Grazi estava solteira desde o 
fim do namoro de dois anos 
com Caio Castro. O término 
foi anunciado em agosto.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 6

FSTA
R

ECICLAGEM
NONUGMAC

PATERNIDADE
ONADDTSON

DIGUALRT
PONTARADIO

DOARIUSE
VERSADOSMQ

NNAGROU
SOLETRAAA

RALIPILAR
BOREALSAPE

NVUHTEN
HIENAMEAT

WAGNERMOURA

Paraíso
ecológico
de Per-

nambuco

Propostas
para o alu-
no fazer a
redação

Não, em
francês

Microcom-
putador 
da Apple

(red.)

Filho, em
inglês

Parte 
do dedo
usada no

do-in

(?) Niña,
fenômeno 
meteoro-

lógico

Empregue 
habitual-

mente

Fere de
leve (o
joelho)

Lê cada
unidade 

da palavra

Ave
migratória
de pesco-
ço longo

Faixa por 
onde passa
o canal do
Panamá

Cobertura
de casas
simples

Mamífero
que se

alimenta 
de carniça

Isaura
Garcia,
cantora

brasileira

Processo
de esterili-
zação do

leite

"Beija (?)",
sucesso de

Marisa
Monte

Protago-
nista de

"Tropa de
Elite"

Diletan-
tismo

Limite má-
ximo de 

caracteres
de cada

postagem
do Twitter

Exibidas
em primei-

ra mão
Quantia

fixa

Signo zodiacal cujo símbolo é um centauro
Um dos ritmos
inspiradores de

Chiquinha Gonzaga

Sinal ma-
temático
Nem, em

inglês

Investiga-
ção feita
por DNA

Resultado
final do
trabalho

do catador
de papel

Estrago
Compro-
misso do
fabricante

Sustenta 
a laje

Claridade
noturna

Dedicar;
consagrar
Peritos;
práticos

Corrida
rústica
Situado 
ao Norte

Ação
penosa ao
avarento 

Aparelho
alvo de

pequenos
furtos em
veículos

Onze, em
inglês

"Nosso (?)", filme
espírita dirigido por
Wagner 
de Assis

Tipo de
hepatite

Descer de
montaria

Hora
(símbolo)

Carne, 
em inglês

3/non — nor — son. 4/grou — meat. 5/lundu. 6/eleven. 14/cento e quarenta.

ARIES - 21/03 a 20/04
A companhia das pessoas será importante hoje, seja no trabalho, em casa ou apenas para matar a 
saudade dos amigos. Aproveite para terminar tarefas que exigem colaboração de terceiros — tudo 
que for feito em equipe tem mais chance de sucesso. É um bom momento para testar uma nova 
parceria ou até tentar uma sociedade com alguém que conhece bem. Só tenha cuidado para não 
entrar em disputas no trabalho depois do almoço: bater de frente com a chefia pode trazer dor de 
cabeça, viu? À noite, clima de mistério e segredos anima a paquera e pode se envolver em um caso 
intenso. Mostre seu lado sensual e saia da rotina para fortalecer a relação — os lençóis vão pegar 
fogo!

TOURO - 21/04 a 20/05
Sua atenção estará focada no trabalho como um raio laser e pode até encontrar novas oportuni-
dades nessa área se anda pensando em trocar de emprego. Para atrair energias boas para este 
novo ciclo, use os nossos Sais de Banho Terapêutico Emprego. Só um aviso: cuide da saúde, não 
abuse dos comes e bebes nem se sobrecarregue demais, especialmente à tarde, ok? Respeite 
seus limites e não assuma mais compromissos do que consegue dar conta. À noite, a Lua se muda 
para Escorpião e o astral será perfeito para se encontrar com pessoas queridas e deixar a solidão 
bem longe. O romantismo está em alta e os laços com a sua cara-metade devem se tornar mais 
fortes. Tá na pista? Nesse caso, vai buscar alguém que sonha com compromisso e que está a fim 
de algo sério.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Apesar dos compromissos profissionais, o seu coração vai sonhar com férias e momentos de 
diversão. Só não deixe que isso atrapalhe na hora de cuidar das tarefas, tá? Por outro lado, vai 
sobrar criatividade e bom humor para lidar com os desafios no trabalho. À noite, o astral muda e 
vale a pena fazer alguns sacrifícios quando se trata de cuidar do seu corpo -- agir com disciplina 
será a chave para o sucesso. Há sinal de romantismo tanto na vida a dois quanto na conquista, mas 
é melhor mostrar o seu carinho ao longo do dia também. Mensagens fofas, ou ousadas, ajudam a 
manter a paixão acesa com o mozão.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Assuntos domésticos ou que envolvem a família podem ocupar boa parte do seu tempo nesta 
quarta. Pode ser mais fácil colocar as coisas em ordem em casa ou fazer alguns reparos logo cedo, 
mas se tiver que trabalhar, não deixe que isso interfira no seu rendimento — cuide de cada assunto 
com bom-senso e evite se arriscar demais. À noite, a Lua brilha em seu paraíso astral: aproveite 
para passear, conhecer gente nova, bater um papo com a galera e sair da rotina. Seu carisma 
também cresce e você tem tudo para se transformar no centro das atenções na conquista! Você e 
o mozão estarão em sintonia e há sinal de diversão no relacionamento.

LEÃO - 22/07 a 22/08
No trabalho, a comunicação e as boas ideias serão seus maiores trunfos para se destacar em 
qualquer tarefa. Quem lida com o público, com vendas ou com comunicação tem tudo para brilhar! 
Depois do almoço, porém, cuidado para não perder informações, documentos ou mandar e-mails 
com erros. À noite, curtir sua casa e a companhia da família será uma ótima maneira de rela-
xar. Aproveite para cuidar do seu cantinho, preparar uma refeição caprichada ou simplesmente 
maratonar aquela série nova com o pessoal. E para deixar o ambiente ainda melhor, acenda um 
Incenso Indiano Sálvia Branca, que além de perfumar a casa, afasta as energias negativas. Só tem 
vantagem! O romance segue leve e apaixonado, mas pode cair na rotina mais tarde. Uma paixão à 
primeira vista pode surpreender durante o dia.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Assuntos financeiros seguem em alta nesta quarta, Virgem, e a melhor notícia é que os astros 
prometem boas vibes para o seu bolso. Claro que nada cai do céu, por isso, pode ir se preparando 
pra ralar dobrado, viu? Depois do almoço, cuidado pra não ter prejuízo nem sair por aí comprando 
tudo o que vê pela frente. À noite, o astral melhora e pode se divertir com os irmãos ou com pes-
soas mais próximas. Saia da rotina e agite seu círculo social -- o importante é botar o papo em dia. 
Pra quem anda sonhando com romance, uma boa notícia: alguém que você acabou de conhecer 
pode despertar seu interesse. Na vida a dois, o diálogo será muito importante para o relaciona-
mento de vocês.

LIBRA - 23/09 a 22/10
O dia começa tranquilo e você pode colocar algumas coisas em ordem. Mas depois do almoço, o 
astral fica mais tenso, principalmente com a família. Se você bater o pé em casa, vai criar a maior 
confusão sem motivo. Reclamar de tudo também não ajuda -- aposte no diálogo e preste atenção 
no que os outros dizem. À noite, a Lua entra em Escorpião e coloca as finanças em destaque. Pode 
ficar mais fácil organizar as contas de casa, mas o romance sai perdendo. Se já tem compromisso, 
a possessividade deve crescer e trazer problemas. Vai com calma, meu cristalzinho! A paquera 
pode surpreender, mas é melhor agir rápido — que tal um Banho de Atitude pra ajudar?

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Será preciso paciência para driblar gente fofoqueira ou mentirosa. Para evitar mal-entendidos, 
tenha cuidado com o que diz. É melhor checar as informações ou dados no trabalho duas vezes 
para não queimar seu filme. Se puder trabalhar a sós e resolver os perrengues no seu ritmo, há 
chance até de descolar uma grana extra, meu cristalzinho. À noite, a Lua entra em seu signo e 
ajuda a renovar sua energia. Se anda de olho em alguém, é hora de se aproximar e apostar na sua 
sensualidade para se dar bem! Com o mozão, fuja de assuntos delicados logo cedo. Se ainda assim 
pintar uma briga, dá tempo de voltar às boas com o love no final da noite, e vale contar com a ajuda 
dos Sais de Banho Terapêutico Amor.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Hoje, é melhor repensar alguns gastos e deixar os planos mais ambiciosos para outro momento. 
Em compensação, a galera pode dar uma mãozinha se está procurando um novo emprego ou se 
precisa desabafar e receber conselhos. À noite, a Lua se muda para seu inferno astral e você vai 
querer paz e sossego! Se puder ficar no seu canto e se isolar de todo mundo, melhor ainda. Às 
vezes, é preciso diminuir o ritmo e encontrar tempo para decidir qual é o rumo que deseja seguir. 
Para isso, pode contar com os Sais de Banho Terapêutico Emprego de nossa loja, que ajudam a 
estimular boas energias em novos ciclos.  A paquera tem mais chance de emplacar durante o dia. 
Depois, um crush comprometido pode cruzar seu caminho. Está num relacionamento? Invista na 
confiança para fortalecer o romance.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Pode se preparar para ralar dobrado hoje, Caprica. A boa notícia é que você poderá planejar o futuro 
e investir na carreira, um passinho de cada vez. Dica de ouro: use as Moedas Feng Shui e guarde-as 
na carteira ou bolsa, para atrair prosperidade! Como nem tudo é perfeito, não será fácil se entender 
com a chefia se exagerar na sinceridade e tentar impor suas opiniões. Não dá para exigir que todos 
obedeçam às suas ordens, tente ceder um pouco e lide melhor com as críticas, tá? Mas à noite, 
com a Lua entrando em Escorpião, o astral se torna mais descontraído. No romance, a sintonia 
entre vocês dois deve crescer e podem superar qualquer desafio. A paquera também pode sur-
preender se os amigos derem uma mãozinha.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Nesta quarta, vale aprender coisas novas, sair da rotina e até se arriscar em alguns projetos 
diferentes, seja na vida pessoal ou no trabalho. Nem tudo será perfeito, porém, e depois do almoço, 
talvez tenha que lidar com um astral tenso e alguns imprevistos pelo caminho. Preste atenção nos 
detalhes para diminuir os obstáculos, principalmente se planeja uma viagem, tá? Uma de nossas 
Pedras e Cristais para o dia a dia pode ajudar! À noite, você não vai poupar esforços para causar 
uma boa impressão e um cuidado extra com o visual pode ajudar na paquera. Um crush mais velho 
ou popular pode surgir de repente, inclusive nas redes sociais. Você e o mozão vão se importar 
mais com o futuro do relacionamento.

PEIXES - 20/02 a 20/03
No trabalho, seu sexto sentido vai fazer hora extra e pode te ajudar a conseguir o que deseja, des-
de que consiga se adaptar às mudanças que devem marcar esta quarta. Depois do almoço, porém, 
as diferenças podem falar mais alto e devem surgir alguns atritos com pessoas próximas. Se uma 
amizade já estava balançada, pode acabar de vez. Vá com calma: respire, não pire e siga em frente 
sem perder a boa, meu cristalzinho! Consulte o seu Mapa Astral para ver como os astros e as suas 
amizades estão relacionadas. Vale a pena fazer algumas concessões, porque o astral melhora à 
noite. Tá na pista e de olho em alguém? Nesse caso, bom humor será a chave para fisgar o seu alvo, 
Peixes. A descontração e o alto-astral animam os momentos com o mozão no final da noite.
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