ÚLTIMA NOTÍCIA

Doria diz que presos de SP vão pintar as 5.500 escolas do Estado
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta sexta-feira (11) que os presos pintarão as
cerca de 5.500 escolas estaduais. De acordo com a equipe de Doria, o serviço será feito nos períodos de
férias escolares e nos finais de semana -dessa maneira, os detentos não terão contato com os estudantes.



Ano 28 nº 904



De 11 a 17 de janeiro de 2019

Distribuição Gratuita nos
Terminais de Trólebus



Tiragem: 30.000 exemplares

Ministério da Saúde quer enviar medicamento
perto de vencer para paciente com hepatite C
O Ministério da Saúde corre contra o tempo para tirar de seus estoques um medicamento essencial
para tratar pacientes com hepatite C e que está prestes a vencer, o sofosbuvir.
Página 06

novo governo

Pente-fino
no INSS deve
atingir mais de
2 milhões de
benefícios
O pente-fino preparado pelo
novo governo deve atingir mais de
2 milhões de benefícios pagos pelo
INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social) com indícios de ilicitude. O
secretário especial de Previdência
e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou ainda que relatórios governamentais, convalidados pelo TCU
(Tribunal de Contas da União),
demonstram uma incidên cia de
16% a 30% de fraudes no pagamento desses benefícios.
Página 02
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Pente-fino no INSS deve atingir mais de
2 milhões de benefícios, diz secretário
Equipe estuda ainda dificultar o acesso à aposentadoria para quem tem se afasta do trabalho por doença
Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

O secretário especial de
Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou nesta
quarta-feira (9) que o pentefino preparado pelo novo
governo deve atingir mais de
2 milhões de benefícios pagos
pelo INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) com indícios de ilicitude.
Na saída de reunião no
Palácio do Planalto com o
presidente Jair Bolsonaro,
ele disse que a medida provisória que revê regras previdenciárias atingirá pessoas
que já participam e que estão
entrando no sistema e que
deve ser assinada até segunda-feira (14).
“Há mais de 2 milhões de
benefícios que precisam ser
auditados, porque têm algum indício de ilicitude. Não
significa que sejam ilícitos.
Por isso, há necessidade de se
fazer uma espécie de mutirão
para que nós zeremos esse estoque”, disse.
O secretário afirmou ainda que relatórios governamentais, convalidados pelo
TCU (Tribunal de Contas da
União), demonstram uma
incidência de 16% a 30%
de fraudes no pagamento
desses benefícios. Segundo
ele, a economia total que a
medida pode trazer ainda
não foi fechada pela equipe
econômica.
Sem dar detalhes, disse
também que a proposta fará
alterações na atual legislação,
com o objetivo de dar segurança jurídica à iniciativa, e
que haverá mudanças também no auxílio-reclusão, o
que já havia sido prometido
pelo presidente.

A equipe econômica do
ministro da Economia, Paulo
Guedes, estuda ainda dificultar
o acesso à aposentadoria para
quem tem que se afastar do
trabalho por motivo de saúde.
Segundo pessoas envolvidas nas discussões, está no
radar um artigo para que o
período de recebimento do
auxílio-doença seja, na prática, descontado do tempo que
se conta para ter direito a se
aposentar.
Em termos técnicos, o
que ocorreria seria uma mudança na forma de calcular o
chamado tempo de carência:
o número mínimo de meses
pagos ao INSS para ter direito
a benefícios, como auxílios e
aposentadoria. (Folhapress)

Marinho: medida atinge quem entrou e vai entrar no sistema

Sebrae vai selecionar dez startups do ABC para
programa gratuito de desenvolvimento
O escritório paulista do
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae-SP) vai selecionar dez
startups do ABC para participar do Startup SP, programa
gratuito de desenvolvimento
de startups digitais em estágio de validação do modelo
de negócio. O programa tem
duração de quatro meses e
oferece workshops, acompanhamento do negócio e mentoria com parceiros de mercado. As inscrições podem ser
feitas até 12 de fevereiro no
site startup.sebraesp.com.br.
O foco do programa – que já
atendeu mais de 200 startups
em dois anos – é selecionar startups inovadoras, com alto poten-

cial de crescimento, que usem a
tecnologia digital como ponto
central do seu modelo de negócio. Para participar é necessário
que a startup tenha equipe de no
mínimo dois fundadores, sendo
um deles da área tecnológica.
Segundo o coordenador
estadual do Startup SP, Leandro Queiroz, um dos diferenciais do programa é trabalhar
com startups em estágio de
validação, ao contrário da
maioria dos programas do
mercado que buscam startups em fase de tração. “Ajudamos a startup a validar sua
problemática ou sua solução.
É uma fase de pré-aceleração,
de preparação para os estágios futuros”, destacou. O

programa é gratuito.
Todas as inscrições passarão por seleção inicial. Até 20
startups serão escolhidas para
a banca de pitch e seleção final. Na ocasião, cada finalista
terá direito a cinco minutos
de apresentação, seguidos de
até dez minutos para esclarecimentos da banca. Os critérios
de seleção incluem avaliação
do empreendedor e da equipe,
do potencial de mercado e da
solução proposta.
As capacitações começam
em março e seguirão até julho.
Entre 30 de maio e 1º de junho
será realizado, em São Paulo, o
Bootcamp, evento que vai reunir
todos os participantes do programa. (Reportagem Local)

Classe média terá
juro de mercado
para crédito
habitacional
O novo presidente da Caixa Econômica Federal afirmou
que a classe média var pagar
taxas de juros de mercado,
mais altas que as do programa
Minha Casa Minha Vida, para
o financiamento habitacional.
Pedro Guimarães explicou que
as taxas do crédito para a casa
própria para os mais pobres não
serão reajustadas.
“O juro não vai subir para
o Minha Casa, Minha Vida. Se
hoje você tem zero de empréstimo para pessoas de classe média, não serão (cobrados) os juros de Minha Casa, Minha Vida,
porque juros de Minha Casa,
Minha Vida é para quem é pobre”, disse Guimarães. (AE)
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Coop vai investir R$ 147 milhões, abrir
três lojas e sete drogarias neste ano

Valor 145% superior ao aplicado em 2018 também contempla a reforma de quatro unidades e o lançamento de aplicativo
Divulgação

Confiante na retomada
do consumo, a Coop iniciou
2019 bastante otimista. A
cooperativa anunciou, nesta
quarta (9), investimentos de
R$ 147 milhões em sua rede
neste ano, montante 145%
superior ao aplicado em
2018 (R$ 60 milhões).
Com o valor, a Coop pre
tende abrir três lojas – uma
delas atrasada, inicialmente
prevista para 2018 – e outras
sete drogarias de rua, além de
reformar quatro unidades e
lançar aplicativo para reforçar o
relacionamento com os clientes.
Segundo o presidente
executivo da Coop, Marcio
Valle, a virada do consumo
tem dado sinais desde o se
gundo semestre de 2018,
período em que as vendas
apresentaram crescimento
n

O NÚMERO

31 unidades
de distribuição possui a
Coop, além de três postos de
combustível e 50 drogarias

entre 3% e 4% acima da in
flação do período.
“O consumidor está vol
tando ao mercado de forma
muito moderada, mas está
voltando”, destacou Valle.
Com o desempenho positivo
dos últimos seis meses, a Coop
deve fechar 2018 com cresci
mento nominal entre 2% e
3% em relação ao ano passado
e faturamento na ordem de
R$ 2,2 bilhões – a projeção era
de expansão de 4%.
Outro motivo de comemo
ração foi a conquista de 60 mil
novos cooperados. Além disso,
817 mil cooperados realizaram
compras nas lojas e drogarias da
rede ao longo do ano, fluxo 4%
maior do que 2017.
O faturamento poderia ter
sido maior caso o projeto da loja
Giovanni Pirelli, prevista para
ser inaugurada no ano passado
em Santo André, tivesse saído
do papel. Por conta de entraves
burocráticos relacionados à
liberação das obras, a Coop
deixou de cumprir o crono
grama estabelecido e estuda
buscar novos locais na cidade
para futuros investimentos.
Segundo o executivo, as

Coop possui 31 unidades de distribuição, das quais 23 localizadas no ABC

duas unidades contempladas
no planejamento estratégico de
2019 ainda não têm endereços
definidos. Das sete drogarias
previstas, quatro têm locais
confirmados. Uma delas abrirá
no primeiro trimestre no Mauá
Plaza Shopping, e as demais
em Santo André, São Bernar
do e São Caetano até julho.
Mesmo com a concorrência
acirrada no segmento farma,
as drogarias da rede apresen
tam bom desempenho e já res

pondem por 16% do forneci
mento geral da Coop. “Nosso
projeto de expansão das uni
dades de rua continua sendo
um negócio promissor, até pela
sinergia existente com a opera
ção das lojas de supermercados
e pelo nosso conhecimento do
ramo”, explicou Valle. A nova
previsão da cooperativa é che
gar em 2023 com 104 droga
rias, entre internas e de rua.
Ao mesmo tempo em que a
marca cresce no semento farma,

a Coop não desvia os olhos de
seus supermercados. Do inves
timento previsto para 2019, R$
35 milhões serão empregados
na reforma das lojas Pereira Bar
reto e Carijós (Santo André), Café
Filho (São Bernardo) e Morumbi
(São José dos Campos). Além dis
so, os projetospiloto que deram
largada em 2018, como a loja da
Swift, cafeteria e restaurante em
parceria com a Nestlé, tendem a
ser expandidos para as demais
unidades. (Reportagem Local)

RODÍZIO
Jantar R$ 59,90
Domingo a quinta-feira
Oferecemos 25 tipos de carnes
nobres, saladas variadas,
Sushi, Sashimi e Camarão

Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

(11) 4178-9024 l 4173-1634
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Decreto pró-arma do governo Bolsonaro
poderá abranger 76% da população
Cidade de São Paulo seria a única capital a não ser englobada pela medida
Três em cada quatro
brasileiros poderão ser incluídos no decreto que o governo
Jair Bolsonaro está preparando para facilitar a posse de
arma de fogo. O presidente estuda associar a liberação simplificada para quem mora em
cidades onde a taxa de homicídios por 100 mil habitantes é
maior que 10. Levantamento
do Estado com base em dados
do Ministério da Saúde mostra
que, nesse caso, a medida
atingiria 3.485 das 5 570 cidades, ou 62% dos municípios

do País, onde vivem 159,8 milhões de pessoas (76% da população brasileira).
A Polícia Federal, além de
documentos e exames psicológicos e de capacidade técnica, exige hoje que o cidadão
apresente justificativa de “efetiva necessidade” para a posse
de arma - o que permite ter o
equipamento dentro de casa ou
de estabelecimento comercial.
O decreto de Bolsonaro deverá
dizer o que objetivamente seria uma justificativa aceitável.
Uma das ideias em estudo, se-

gundo revelou o próprio presidente, seria afrouxar essa
“efetiva necessidade” nessas
cidades violentas. Assim, o
cidadão que requerer na PF
a arma nesses lugares, em
tese, veria o processo andar
mais rápido.
A maior parte dos Estados
do Norte e Nordeste, por exemplo, veria uma grande parcela das suas cidades serem
afetadas. Em Pernambuco,
por exemplo, 95,7% dos 185
municípios poderão ter acesso
facilitado a armas. No Acre

(95,4%), Alagoas (92%), Pará
(90%), Sergipe (89%), Ceará
(88,5%) e Amapá (87,5%), o
porcentual também é elevado.
As cidades que poderão ter
as regras alteradas, além de
compreender parcela significativa da população, concentram
94% dos homicídios. Na outra
ponta, São Paulo (36,1%),
Piauí (39,2%) e Santa Catarina (40%) têm a menor proporção de cidades violentas.
A cidade de São Paulo seria a
única capital a não ser englobada pela medida.

O Estado analisou dados
preliminares referentes a
2017 registrados pelo Sistema
de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da
Saúde. Esse registro engloba
várias causas de mortes intencionais, como arma de fogo,
arma branca (faca) e agressões
corpo a corpo. O dado, porém,
não inclui mortes causadas
em ações policiais, que em alguns Estados, como São Paulo
e Rio, podem ser significativas
ante o total de homicídios.
(Agência Estado)
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Ministério tenta distribuir remédio
contra hepatite C prestes a vencer
Segundo o ministério, a quantidade é suficiente para tratar até 2.000 pacientes por quatro semanas

Após problemas de desa
bastecimento de medicamen
tos, o Ministério da Saúde
começou a enviar para sec
retarias estaduais de saúde
alguns lotes de um remédio
contra hepatite C, o sofosbuvir,
para ser distribuído a pacien
tes. O problema está na data de
validade dos produtos: 28 de
fevereiro de 2019.
A data gerou protestos de
coordenadores de programas
estaduais de controle da hepa
tite C, para quem a distribuição
é inviável dentro desse prazo.
O impasse foi revelado pelo jor
nal O Estado de S. Paulo.
Nesta semana, a pasta
enviou um ofício aos estados
pedindo prioridade na distri
buição dos remédios. Segundo
o ministério, a quantidade é
suficiente para tratar até 2.000
pacientes por quatro semanas.
No documento, o gover
no recomenda que os medi
camentos, previstos para
chegar aos estados a partir
desta sexta, sejam distribuí
dos até o dia 25 deste mês.
Para Leonardo Vilela, presi
dente do Conass (conselho na

cional de secretários estaduais
de saúde), não há como cum
prir este prazo. “É absoluta
mente impossível”, disse.
Segundo Vilela, em muitas
secretarias, a distribuição é de
scentralizada junto a coordena
ções regionais de saúde para as
farmácias, muitas localizadas a
quilômetros de distância. Em
seguida, é preciso começar a
chamar os pacientes para que
busquem os remédios.
“Depois disso, muitos deles
procuram o médico para rece
ber instruções. É impossível
atingir todo o universo de paci
entes nesse prazo, e esses med
icamentos vão vencer”, afirma.
“Vamos procurar o ministério e
dizer que é inexequível.”
Questionado, o ministério
informa que o problema ocor
reu devido à falta de um me
dicamento complementar ao
tratamento, o daclastavir.
Isso ocorre porque o me
dicamento sofosbuvir precisa
obrigatoriamente estar as
sociado a complemento para
que seja utilizado nos trata
mentos. A compra do dacla
stavir, no entanto, sofreu

Arquivo

atrasos e ocorreu apenas no
final de 2018.
Já os lotes de sofosbuvir
em questão haviam sido ad
quiridos em 2017. Na época,
segundo a pasta, 98.840 com
primidos foram comprados
ao custo de US$ 49 cada o
que pode fazer com que, caso
os comprimidos não sejam
distribuídos e usados dentro
do prazo, o governo tenha
prejuízo equivalente a R$ 18
milhões. (Folhapress)

Garantia da qualidade dos medicamentos
preocupa coordenadores de programas
Além da validade, outro
problema, segundo Leo
nardo Vilela, presidente do
Conass (conselho nacional
de secretários estaduais de
saúde), é a falta de garantia
sobre a quantidade dos re
médios que será distribuída
nos próximos meses. Desde
o ano passado, os estados
têm alertado sobre a falta de

medicamentos. A estimativa
é que até 15 mil pacientes
aguardem para obter os re
médios contra hepatite C.
Segundo o ministério, a
última distribuição dos me
dicamentos, que precisam
ser repassados em conjunto
para o tratamento, ocorreu
em março de 2018.
Em nota, o Ministério da

Saúde diz que, inicialmente,
os 98 mil comprimidos en
viados devem atender aos
pacientes que possuem pre
scrições para 12 semanas de
tratamento. Já os pacientes
prescritos para 24 semanas
serão atendidos a partir de
fevereiro, quando a próxima
parcela será distribuída.
(Folhapress)
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Medalhista olímpico, Diego Hypólito
diz estar há sete meses sem salário
Prefeitura de Sã o Bernardo diz que o problema ocorreu porque a renovação de contrato com a Caixa não foi formalizada
O ginasta Diego Hypólito
reclamou, por meio de sua
conta no Instagram, de atra
sos de salário envolvendo a
Prefeitura de São Bernardo.
O atleta competia pela cidade
e afirmou não ter recebido
sete rendimentos do seu con
trato de 24 meses.
“Foram sete meses sem
receber e ainda me submet
endo a ficar calado, pois
qualquer coisa dita podia
espantar novos patrocina
dores”, afirmou. “Em certo
momento cogitei abrir mão
de quatro meses, desde que
os pagamentos se tornassem
pontuais. Nem assim cum
priram o que foi acordado”,
continuou.
Diego disse que a pre
feitura chegou a pedir que
ele reduzisse os valores
dos salários para que con
seguissem pagar.
“Eles estavam atrasados

há muito tempo. Conver
saram uma época comigo
e perguntaram se eu podia
reduzir o valor, pois não
teriam como pagar os últi
mos quatro meses do ano.
Eu, com maior das boas in
tenções, falei que abdicava
de quatro meses de salário se
eles começassem a me pagar
em dia nos próximos me
ses e no final eles quitariam
os atrasados para honrar o
contrato comigo. O que eles
nunca fizeram”, afirmou.
Segundo Hypólito, mem
bros da Secretaria de Esporte
de São Bernardo pediam para
que o atleta não se mani
festasse sobre os atrasos
para não atrapalhar o acordo
de patrocínio com a Caixa
Econômica Federal.
Em nota enviada à report
agem, a Prefeitura de São
Bernardo nega que tenha coi
bido manifestações do atleta

e afirma que o problema
ocorreu porque a renovação
de contrato com a Caixa não
foi formalizada.
“O contrato foi encerrado
em agosto e houve prorroga
ção até novembro, com as
tratativas para a celebração
de nova parceria. No entan
to, o novo contrato não foi
formalizado pelo presidente
da Caixa na época, Nelson
Antonio de Souza. Em maio
de 2018, o prefeito de São
Bernardo, Orlando Moran
do, em agenda oficial em Bra
sília, recebeu sinalização para
a renovação do contrato da
Caixa com o município, inclu
indo verba também o Atletis
mo e outras modalidades, em
audiência com o então presi
dente da República, Michel
Temer, o qual não foi efeti
vado. Os valores eram na or
dem de R$ 3,3 milhões”, diz
trecho do comunicado.

Diego: “Foram sete meses sem receber e tendo de ficar calado”

“A Secretaria de Esportes
e Lazer refuta a afirmação
sobre coibir qualquer atleta
em sua manifestação. Res
salta que os atletas sempre
foram informados de todas
as questões relacionadas
ao contrato com a Caixa”,
prossegue a nota.
O imbróglio envolvendo
a Caixa e a Prefeitura de São
Bernardo vem desde maio do

ano passado. O banco decidiu
encerrar o patrocínio na épo
ca depois de investir R$ 3 mi
lhões no esporte da cidade. O
acordo entre as partes termi
nava em agosto de 2018.
Um dos motivos para o
término do acordo seria as
acusações de abuso sexual
envolvendo o extécnico do
clube Fernando de Carvalho
Lopes. (Folhapress)
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Animação
‘Homem-Aranha
no Aranhaverso’
chega às telonas

Quem pergunta, em tom de crítica, “Mas um outro filme
do Homem-Aranha?”, tem certa razão. Homem-Aranha no Aranhaverso, dirigido por Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney
Rothman, é o sétimo longa encabeçado pelo personagem nos
últimos 17 anos. Os produtores Chris Miller e Phil Lord, a dupla
por trás de Uma Aventura Lego e Anjos da Lei, sabem bem disso.
“Neste momento de saturação de filmes de super-heróis, tentar
fazer algo que não pareça novo e original parece loucura”, disse
Miller em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, em Los Angeles. “Mas todo filme nosso tem a mesma abordagem: como
fazer algo que o público nunca tenha visto, que pareça inovador,
que faça valer o preço do ingresso?”
A proposta de fazer uma animação em vez de uma produção
live action certamente contribuiu para diferenciar HomemAranha no Aranhaverso dos outros. “De cara, vimos que era uma
oportunidade de contar uma história que dava a impressão
ao espectador de entrar numa versão tridimensional de uma
história em quadrinhos”, disse Miller. Mas os dois queriam
mais. Sua ideia era que fosse uma animação também bem distante das que costumam chegar às telas. Foi quatro vezes mais
difícil do que um filme com CG regular e em certos momentos
demandou o trabalho de 170 animadores, mas valeu a pena - o
longa acaba de levar o Globo de Ouro de animação.
Homem-Aranha no Aranhaverso conta a história de Miles
Morales, um adolescente, filho de pai negro e mãe portoriquenha, admirador do Homem-Aranha, que enfrenta problemas para se encaixar na sua escola de elite e, depois de picado por uma aranha, desenvolve superpoderes. No mundo
de Miles, uma criação patrocinada por Wilson Fisk (Liev Schreiber), permite acessar universos paralelos. Assim, o garoto
entra em contato com Peter Parker (Jake Johnson), agora um
quarentão cansado e desiludido.
Uma das sacadas da história é que não há apenas um (ou
dois) Aranha, existem vários, de Mulher-Aranha (Hailee Steinfeld) a Homem-Aranha Noir (Nicolas Cage), passando por
Porco-Aranha (John Mulaney) e a nipo-americana Peni Parker
(Kimiko Glenn). “A ideia é mostrar que qualquer um podia estar
por trás daquela máscara”, explicou o produtor Phil Lord.
Segundo Lord, a mensagem de Homem-Aranha no Aranhaverso é de empoderamento. “Queremos que cada um pense em
si mesmo como um super-herói.” (Agência Estado)
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HORÓSCOPO
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GêmEOS - 21/05 a 20/06
ARIES - 21/03 a 20/04
TOURO - 21/04 a 20/05
Não despreze e nem faça
Neste dia, que lhe será
Considere, se as suas
pouco caso de ninguém.
de todo promissor, haverá
falhas ou erros, dentro
Você poderá se arrepenmuita produção profissiodo trabalho, se devem a
der. Muito sucesso está
nal e muita facilidade para
sua própria distração ou
previsto para você hoje.
arranjar empréstimos de
desinteresse. Ótimo fluxo
astral para o tratamento de sua beleza dinheiro e para solucionar suas dificul- Terá êxito em escritos, nas viagens que
física e para impor mais moral em seu dades financeiras. Excelente ao amor e empreender, nos negócios e nos estudos
que requeiram grande empenho mental.
para as viagens.
ambiente social.
CâNCER - 21/06 a 21/07

LEãO - 22/07 a 22/08

VIRGEm - 23/08 a 22/09

Influência astral muito
benéfica e renovação
profissional para solucionar seus problemas
financeiros e pessoais.
Fará boas amizades e receberá o
apoio de pessoas que exercem muita
influência nos meios sociais.

O aspecto entre planetas
importantes dentro do seu
mapa solar indicam um bom
dia, pois você estará em
seu melhor período para o convívio íntimo. Se agir corretamente, terá grande
expansão em todos os sentidos quer nos
negócios, quer na vida social.

Aplique-se melhor no trabalho, uma vez que você
está deixando esta parte
importante da sua vida
um pouco de lado. Com o
posicionamento benéfico dos astros,
você deve analisar suas chances profissionais.

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIãO - 23/10 a 21/11
SAGITáRIO - 22/11 a 21/12
Neste dia, maiores serão
Excelente estado mental.
as possibilidades de se
Ótima intuição e bastante
realizar materialmente,
gosto para as coisas novas.
através dos bons negócios
Há favorabilidade para ime pelo esforço no trabaportações e exportações,
viagens ao exterior, conhecimento com lho. Fluxo favorável também ao amor
estrangeiros, passeios, publicidade e e paixão. Aproveite. Você pode sentir
interesse pela filosofia ou religião.
diversões de um modo em geral.

Notícias pouco alvissareiras poderão vir hoje.
Tome cuidado também
com os inimigos ocultos
e opositores, pois estes
estarão prontos a prejudicá-lo em
algum sentido. Bom, porém as pesquisas, investigações.

CAPRICóRNIO - 22/12 a 20/01

AqUáRIO - 21/01 a 19/02

PEIxES - 20/02 a 20/03

Boas vibrações, emanando sentimentos de
amor e comunhão, refinamento pelos gostos
artísticos e atração pelo
sexo oposto. Espetacular influência
astral para o seu signo. Lucrativos
negócios, e receber dinheiro considerado perdido.

Período ideal para firmar
relacionamentos ou se lançar em novas conquistas.
A partir de hoje tudo tende
a melhorar sensivelmente para você. A
personalidade ira elevar-se bastante,
suas condições sociais se exaltarão e a
saúde também.

IVocê também estará sentindo muita segurança
junto aos amigos e conhecidos, podendo demonstrar a sua amizade
que será retribuída. Bom para novos
empreendimentos e aos negócios ao
mesmo tempo.
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