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FuturoministrodaJustiçairátentar
usartrocadaslegislaturasparaaprovar
novasmedidascom70propostas

Tramitaçãodoatualpacoteestáparado
noCongressodesde2016,apóstersido
desfiguradopelosatuaisparlamentares

BRASIL

Moro influenciaa
pautaanticorrupção

‘Estamos
ainda mais
criativos’
BATERISTA DA BANDA  
AT THE DRIVE-IN FALA 
SOBRE A CARREIRA DO 
GRUPO, QUE VEM AO PAÍS

SÃO PAULO 

Política feita 
em família se 
mantém em SP

Desmoronamento
deixa 15mortos

emNiterói

BRASIL

DIVERSÃO & ARTE 
ALDO CARNEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADAO CONTEÚDO

DIVULGAÇÃO

BRASIL 

PASSOFINAL
Milhares de candidatos realizaram
ontem as últimas provas do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem); o

gabarito sai no dia 14

COM SABOR DE VITÓRIA
LÍDER PALMEIRAS EMPATA

COM O ATLÉTICO-MG

E MANTÉM VANTAGEM

Moro influencia a 
pauta anticorrupção
Futuro ministro da Justiça irá tentar usar troca das legis-
laturas para aprovar novas medidas com 70 propostas P5
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dia a dia
Justiça Restaurativa reúne 
mais de 600 pessoas

   Mais de 600 pes-
soas participaram do 
Seminário de Justi-
ça Restaurativa – Um 
novo olhar, promovido 
em parceria pela Asso-
ciação Paulista do Mi-
nistério Público e Eixo 
Social da Justiça Res-
taurativa de Rio Preto, 
em comemoração à 
Semana Internacio-
nal Restaurativa, co-
memorada em vários 
países como Canadá, 
Nova Zelândia, África 
do Sul e Japão.

A mesa de trabalhos 

foi composta pelo juiz 
de Direito Evandro Pe-
larin, pelo promotor 
André Luiz de Souza, 
procurador da Repú-
blica Eleovan Mascare-
nhas, juíza Alessandra 
Pimentel, assistente 
social Bruna Miranda, 
advogada Célia Passos 
e a secretária munici-
pal de Educação, Sueli 
Petronilia, represen-
tando o prefeito Edi-
nho Araújo (em férias).

Antes do início dos 
trabalhos, houve apre-
sentação musical de 
um grupo de crian-
ças da Escola Riscieri 

Berto que participam 
do projeto Juventude 
Sinfônica, dirigido pelo 
maestro Gilmar de As-
sis, na rede municipal. 
O projeto beneficia 
600 crianças.

O evento teve parti-
cipação de 43 cidades 
paulistas e de especia-
listas de outro Estados 
brasileiros. Foi reali-
zado no Teatro Paulo 
Moura, do Complexo 
Swift.

Pela manhã, o pú-
blico ouviu palestras 
de Celia Passos, presi-
dente da Comissão de 

Justiça Restaurativa da 
OAB Rio (“Reflexões 
sobre a Justiça Res-
taurativa”); Alessandra 
Pimentel, titular do 
Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, de 
Ponta Grossa (PR); e 
Bruna W. de Miranda, 
assistente social no 
Juizado de Violência 
Contra a Mulher, de 
Ponta Grossa (PR).

Na segunda parte do 
evento, à tarde, a assis-
tente social judiciária 
Sueli Aparecida Lopes 
falou do Polo Irradia-
dor de Rio Preto.

A Justiça Restaura-
tiva é uma técnica de 
solução de conflito e 
violência a partir da 
escuta dos ofenso-
res e das vítimas. É 
um conceito adotado 
pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e 
tem trazido resulta-
dos animadores. Dá 
um novo direciona-
mento à maneira de 
compreender, viver e 
aplicar o direito penal. 
As partes, agressor e 
vítima, determinam 
a melhor forma de re-
parar o dano causado 
pela transgressão.

Da Redação
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dia a dia

o ex-prefeito de São Paulo lidera
um movimento de aproximação
doPSDBcomoPSL, paradesgos-
to de caciques como Alckmin.
Mas ao que tudo indica, eles não
serão obstáculo para o avanço de
Doriana liderançado partido.Nos
bastidores, afirma-se que o novo
presidente será indicado por ele.
E omais cotado paraa cadeirade
Alckmin é o do deputado federal
Bruno Araújo (PE).

Pressionado,
Alckmindeve
deixar o
comandodo
PSDB emmaio

Derrotado na disputa presiden-
cial, Geraldo Alckmin admitiu dei-
xar a presidência do PSDB antes 
do prazo previsto. O ex-governa-
dor de São Paulo foi eleito em de-
zembro de 2017, e deveria ficar no 
cargo até  o fim do  ano que  vem.
Na semana passada, ele comen-
tou que  o estatuto do partido  pre-
vê a realização de uma nova con-
venção nacional em maio. O mar-
telo será batido em reunião da 
Executiva, no próximo dia 22.
A antecipação da saída de 
Alckmin do cargo, porém, é plei-
teada por setores do partido – es-
pecialmente os ligados ao gover-
nador eleito de São Paulo, João 
Doria. No dia 8, o governador elei-
to do Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite, defendeu a antecipação pela 
“necessidade de atualização dos 
processos internos do PSDB”.

Ações recentes
deram protagonismo
a Doria, que deve
escolher novo
presidente da sigla

A fala ocorreu durante coletiva 
promovida por Doria, no qual go-
vernadores tucanos prometeram 
apoiar o governo Bolsonaro. Aliás,

ENSINO SUPERIOR
INSCRIÇÕES NO SENAI

Vãoaté21denovembroasinscriçõesparaoscursostecnológicossuperioresdoSenai-SP.Há18opçõesdeunidades,
cursoseturnosparaquemjáconcluiuoEnsinoMédio.Oeditalpodeserconferidonositehttp://bit.ly/selesenai.

Famílias
ocupam
governo
paulista

atual presidente do Legislativo
paulistano Milton Leite (DEM).
Apolíticade pai para filho tam-
bémé praticadapeladeputada fe-
deral reeleita Bruna Furlan
(PSDB-SP), filha do ex-deputado
Rubens Furlan. AssimcomoCauê
Macris (PSDB), que descende de
Vanderlei Macris (PSDB-SP).
No ABC, essa prática é ainda
mais comum.EmSãoBernardo, o
atual deputado federal Alex Ma-
nente (PPS), iniciou sua carreira
como vereador.Mas ahistóriapo-
lítica dele começou com seu pai
Otávio Manente (1955-2011), que
foi eleito vereador.
Em Diadema, o atual prefeito,
Lauro Michels (PV), é sobrinho-
neto do ex-prefeito, também cha-
mado LauroMichels (1964-1969 e
1977-1982). Atualmente, seu pri-
moMarcosMichels tambémocu-
pa cargo público em Diadema.

Domínio político
Para o doutor em comunicação
política e professor da Universi-
dadeMetodistade SãoPaulo, Kle-
ber Carrilho, o expediente tenta
manter a menor capacidade de
traição possível.
"São dois fenômenos: umdane-
cessidade de confiança a umgru-
po político, e a outra, do domínio
do poder que é repassado", expli-
cou ao Destak.
Em Mauá, essa relação está
muito presente nos dias atuais. O
prefeito eleito Átila Jacomussi
(PSB) é filho de Admir Jacomus-
si (PRP), atual presidente da Câ-
mara Municipal. A vice-prefeita
da cidade também temumsobre-
nome conhecido. Alaíde Damo

FABÍOLA ANDRADE

Políticapassadadepaipara filhoseperpetuano
EstadoeganhaprotagonismonascidadesdoABC;
umadasmais famosaséafamíliaTortorello

A democracia brasileira tem 
pouco mais de 30 anos, mas 

há características na forma de 
praticar a política que se asseme-
lham à monarquia, como a indica-
ção de familiares para ocuparem 
cargos públicos.
No Estado de São Paulo, vemos 
isso se perpetuar por algumas dé-
cadas, mesmo que por meio do 
voto. Professor de Políticas Públi-
cas da Universidade Federal do 
ABC (UFABC), Ivan Fernandes 
explica que esse recurso ganhou 
força no atual cenário.
"A democracia é um sistema de 
competição política no qual os 
membros apresentam os recur-
sos que têm, sejam eles figura ar-
tística, midiática, com recurso fi-
nanceiros ou um herdeiro. Isso 
se agrava pela falta de competiti-
vidade", diz.

Para especialista,
característica faz
parte de processo
que busca menor
capacidade de traição

A família Tatto, por exemplo, 
com os membros filiados ao PT 
desde sua origem, já ocupou se-
cretarias na prefeitura de São 
Paulo, cadeiras na Assembleia Le-
gislativa de São  Paulo (Alesp) e
na Câmara Municipal.
Outro sobrenome conhecido pe-
los paulistas é o Leite. O deputa-
do federal Alexandre Leite (DEM) 
é filho do vereador de São Paulo e

(MDB) é esposa de Leonel Damo 
(sem partido), que esteve à fren-
te do município por dois manda-
tos. Além disso, os Damo já tive-
ram representante na Alesp, com 
Vanessa, filha do casal.
De acordo com o professor Ivan 
Fernandes, isso se deve ao fato de 
que, quanto menor o município, a 
origem do político ganha mais 
chances.
"Pertencer a certas famílias que 
têm reconhecimento político pode 
facilitar ser aceito, e os herdeiros 
acabam recebendo o benefício".
São Caetano é exemplo dessa 
característica na política. O atual 
prefeito, José Auricchio Júnior 
(PSDB), elegeu o filho Thiago Au-
ricchio (PR) como deputado esta-
dual. Mas esse método já é apli-
cado na cidade há alguns anos. 
Anacleto Campanella foi eleito 
prefeito. Hoje, seu caçula, Tite 
(PPS), tem mandato na Câmara.

Professor da UFABC
diz que essa forma
de fazer política
ocorre por falta
de competividade

O mais famoso político de São 
Caetano, Luiz Olinto Tortorello, 
que foi prefeito da cidade por três 
mandatos, também foi o que dei-
xou maior número de membros 
da  família na política.
Para Vander de Andrade, pro-
fessor de direito administrativo 
da Fundação Santo André, a 
abertura do processo político fará 
com que esse modelo conserva-
dor tenha seus dias contados.

Convenção do partido pode ser
antecipada, admite ex-governador

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
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N
Avidaadulta
cheganaforma
deumboletoe,
pramuitos,na

formadeumadívida.Mas
partedestasdívidaspoderiaser
pagacompequenosvalores,
abaixodeR$500.Éoquediz
umapesquisaquefizemoscom
anossabasedeusuáriosdoapli-
cativoGuiabolso.Quase3em
cada10pessoascomonome
negativado(28,4%)poderiam
voltarproazulpagandoatéR$
500,umvalorconsiderado
relativamentebaixo.Umadas
primeiras recomendaçõespra
limparonomeétentarfugir
dasdívidasmaiscaras, aquelas
comocartãodecréditoe
chequeespecial, quecostumam
cobrartaxasmuitoaltasdo
consumidor, acimade10%ao
mês.Praestasdívidasmenores,
sócortargastos jádeveriaser
suficiente. Jáquandosóseaper-
tarnãoresolve,umasaídaébus-
carumempréstimocomtaxa
de jurosmenor.Atrocade
dívidasfazcomqueapessoa
passeapagarmenos juros
todososmesesalémdeparce-
lasmaisbaratas.Proporcional-
mente, asmulheresestãomais
negativadas.Nogrupodelas,
26,02%estãocomnomesujo
contra22,22%nogrupode
homens.O jogomudaquandoo
valordevidoentraemcena.O
sexomasculinoficaproporcion-
almentecommaisnomesujo
emdívidasacimadeR$2mil.
Ouseja,quandoagenteolha
dívidasabaixodeR$2mil, apor-
centagemdemulheresnegati-
vadasémaiordoqueados
homens.Alógicase invertepra
valoresacimadisso.Emrelação
à idade,quantomaisotempo
passa,maiorovalordevido.
Dificilmenteumjovemcom18
anosassumetantasobrigações
quantoalguémnafaixados30,
jácomumafamíliadependente
eplanosmaiores.
Emqualquersituação,encararo
problemae liquidá-looquanto
anteséumaboaopçãopraque
adívidanãocresça.

Pequenas
dívidas

THIAGOALVAREZ
CEO do GuiaBolso, aplicativo
de controle financeiro
automático e gratuito

SEU
BOLSO

mercadode trabalhoquenãoeram
reconhecidas em nossa legislação
trabalhistaeque impossibilitavam
o trabalhador de se formalizar”,
afirma o secretário do Ministério
do Trabalho, AdmilsonMoreira.

Ações na Justiça caem
No primeiro ano da nova lei, caí-
ram em36% as ações trabalhistas
no país. Segundo juristas, aqueda
se deve ao fato de que agora o au-
tor da ação pode ser condenado a
pagar o advogado da empresa.
ParaaadvogadaCíntiaFernandes,
as novas regras inibiram o traba-
lhadorde reivindicar seusdireitos.

Reforma
nãogeraos
empregos
esperados

A lei 13.467/17, conhecida
como reforma trabalhista,

que completou ontem umano de
vigência, não cumpriu o propósi-
to para a qual foi criada: gerar
mais empregos. Neste último ano,
o saldo de postos é de 372.748 va-
gas formais, ante a uma expecta-
tiva de 2milhões nos dois primei-
ros anos – número divulgado à
épocapelo entãoministro doTra-
balho, Ronaldo Nogueira.
Paraespecialistas emDireito do
Trabalho, além de não ter o im-
pacto previsto sobre o emprego e
de não contribuir diretamente
pararetomadadaeconomiacomo
pretendia a equipe de Temer, as
mudanças da Consolidação das
Leis doTrabalho (CLT) trouxeram
precariedade ao mercado, segun-
do indicamosnúmeros sobre con-
tratação de trabalho intermitente
– novamodalidade previstana re-
forma. Tal modalidade, que per-
mite que se trabalhe apenas algu-
mas horas na semana e que se re-
cebaporhora trabalhada, contabi-
liza 35.930 contratações, envol-
vendo 6,4 mil empresas.
Há notícias, segundo José
EymardLoguércio, do LBSAdvo-
gados, de empregados que firma-
ramacordos nademissão parase-
rem posteriormente contratados
pelamesmaempresaoupor outra
terceirizada como intermitentes.
“A reforma levou a uma rotati-
vidade alta da mão de obra, para
que trabalhadores mais bem re-
munerados fossem trocados por
trabalhadores mais mal remune-
rados”, diz o advogado João Ga-
briel Lopes, sócio do escritório
Mauro Menezes & Advogados.
Ogoverno, porém, comemoraos
números. “Tínhamos situações no

DA REDAÇÃO

MudançasnaCLT
completaramontemum
anosemalcançaremo
impactoque justificou
acriaçãodanova lei

� Fim do imposto
sindical obrigatório

� Vale o combinado entre
sindicatos e patrões. Só não
podem ser negociados
direitos essenciais

� Parcelar férias em até
três períodos, desde que um
período tenha pelo
menos 14 dias

� Nas ações na Justiça,
o trabalhador poderá ter
de indenizar a empresa
em caso de pedidos
demá-fé ou negados

� Terceirização
é permitida até para
as atividades-fim das
empresas

� Trabalho intermitente,
em que se trabalha algumas
horas na semana e se
ganha por hora, é criado

� Demissão em acordo
agora é legal

� Flexibilidade da jornada
diária e novasmodalidades

� Gestante pode trabalhar
em local insalubre

� Home Office

RELEMBRE AS PRINCIPAIS
ALTERAÇÕES NA CLT Para 51%, BlackFriday

épouco confiável
tam na Black Friday do Brasil.
Entre os otimistas, 46,08% con-
fiamparcialmente nas promoções
do evento e afirmamque é neces-
sário pesquisar bemparaaprovei-
tar ofertas de verdade. Apenas
2,78% confiam totalmente nas
ofertas da data.
Para o presidente do Recla-
meAqui, Mauricio Vargas, a acei-
tação do consumidor melhorou
desde que a Black Friday chegou
ao país. “O brasileiro está pesqui-
sando mais e as empresas estão
consertando seus erros”, diz.

Dia de descontos, neste ano, estámarcado para a sexta, 23 de novembro

REPRODUÇÃO

ABlackFriday, diademegades-
contos no comércio eletrônico,
que, neste ano, será no dia 23 de
novembro, ainda gera certa des-
confiança entre os consumidores,
segundo levantamento do Recla-
meAqui com 2,9 mil pessoas feito
na segunda quinzena de outubro.
A pesquisa revela que 51% dos
entrevistados acreditam que a
data é pouco ou nada confiável.
Desses, 38,65% acreditam que,
mesmo pesquisando, é possível
cair na “Black Fraude” (falsos
descontos), e 12,48% não acredi-

Para Bradesco e Itaú, juromais baixo
da história vai ajudar na retomada

Economia vai crescer,
segundobancos

2,5%, a previsão do PIB de 2019.
“A economia brasileira encon-
tra-se em uma posição cíclica fa-
vorável à retomadado crescimen-
to. A inflação e os juros estão bai-
xos; as famílias e empresas estão
menos alavancadas”, informou o
banco, para justificar a revisão.

Os dois maiores bancos priva-
dos do país melhoraram a previ-
são para o desempenho da econo-
miaem2019.Emboraestejammais
otimistas com o futuro da ativida-
de, ItaúeBradescomantiveramas
projeções para o Produto Interno
Bruto (PIB, somadasriquezaspro-
duzidas em umpaís) deste ano.
O Itaú projeta agoraumcresci-
mento de 2,5% em2019, acimados
2% previstos anteriormente. Para
2018, a expansão esperada segue
em 1,3%. Naavaliação do banco, a
melhora é sustentada por condi-
ções financeirasmais expansivas.
O banco prevê que a taxa bási-

ca de juros, a Selic, subirá para
8%apenas em2020, emvez do se-
gundo semestre do ano que vem,
como previa antes. Em2019, deve
permanecer em 6,50% ao ano, no
menor nível da história.
O Bradesco subiu para 2,8%, de

REPRODUÇÃO
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PROTESTO
CONTRA REAJUSTE

Umpequenogrupodeaproximadamente60pessoassereuniuontemnaPraçadosTrêsPoderes,emBrasília,para
protestarcontraoreajustedesaláriosdeministrosdoSTFepedirqueopresidenteMichelTemerveteaproposta.

PopularidadedeMoropoderá
influenciarpautaanticorrupção

“As dez medidas que foram
apresentadas pelo MPF estão
dentro desse radar. Algumas pro-
postas serão resgatadas, outras
talvez [...] Não são tão pertinen-
tes como eramno passado”, disse.
Questionado, então, sobre quais
medidas podemser alteradas com
o aval do governo, Sérgio Moro
disse que ainda analisa o tema,
mas ressaltou que a ideia é um
“plano forte, mas simples” para
ser aprovado no Congresso “em
tempo breve”.
Para o procurador do Ministé-
rio PúblicoRodrigoChenim, a tro-
cade governo e apopularidade de
Moro poderiam influenciar o voto
dos parlamentares. “Acredito que
se ele apresentar as propostas ali,
logo após aposse dos novos depu-
tados, as chances que a Casa
aprove sem desconfigurar como
foi feito comas propostas doMPF
serão grandes. Neste primeiro
momento, a população fica co-
brando, e os deputados prezam
por isso”, afirmou o procurador.
Mesmo assim, Rodrigo alertou
que Moro deverá apresentar as
medidas de forma paliativa.
“Se ele apresentar as 70 medi-
das de umaúnicavez, a chance de
que aCasanão vote é grande. Cer-
tezaquemuitas coisas irão impac-
tar diretamente na vida política
deles, e isso assusta”, disse.
Para o procurador, Moro terá
que ter prioridades. “Temque vo-
tar o que for de mais importante
neste primeiromomento, e depois
vai incorporando”, conclui.

Apopularidade do juiz fede-
ral Sérgio Moro poderá in-

fluenciar o Congresso Nacional
para que as medidas anticorrup-
ção propostas por ele sejamapro-
vadas. O futuroministro daJusti-
ça promete entregar para a Câ-
mara um novo pacote para vota-
ção ainda nos três primeiros me-
ses do próximo ano.
Segundo anunciou o juiz fede-
ral, o pacote proposto por ele será
diferente do que foi apresentado
pelo Ministério Público Federal
(MPF), chamado de 10 medidas
contra a corrupção. A iniciativa
popular tramitou na Câmara du-
rante oitomeses e quando foi para
o Plenário acabou sendo descon-
figuradae desagradou oMPF. En-
viadas aoSenado, as propostas se-
guem sem previsão de análise.
Mesmo sabendo dos imbróglios
que permeiam a aprovação de
projetos e comumarenovação de
menos de 50%dos parlamentares,
Moro acredita que terá maioria
dos votos. Segundo o anúncio fei-
to por ele, o seu pacote terá cerca
de 70medidas e algumas das que
foramapresentadas peloMPFpo-
derão ser incorporadas.

WESLEY OLIVEIRA

FuturoministrodaJustiça
irá tentarusar trocanas
legislaturasparaaprovar
novasmedidas;pacote
deverá ter70propostas

Propostas aprovadas
�Responsabilização
dos partidos políticos
e tipificação do caixa
dois eleitoral

�Abuso de
responsabilidade
a juízes e integrantes
do Ministério Público

�Prevenção à corrupção
e transparência

�Aumento das penas
e inserção de tipos
na Lei de Crimes Hediondos

�Ações populares

�Recursos

Propostas retiradas
�Acordos de leniência

�Enriquecimento ilícito
de funcionários públicos

�Pagamento por denúncia

�Prescrição de penas

� ‘Confisco alargado’

�Acordos entre defesa
e acusação

�Responsabilização
de partidos

TRAMITAÇÃO NA CÂMARA

30/03/2016

24/11/2016
Encaminhamento
para Plenário

Apresentação
do Requerimento 
de Urgência

06/04/2016
Criação de Comissão 
Especial para analisar 
a matéria

30/11/2016
Votação em Plenário

Encaminhado
para o Senado

30/11/2016

07/04/2016 até 23/11/2016
Analises da Comissão Temporária

29/03/2016
Apresentação do
Projeto de Lei n.
4850/2016, feita
pelo Ministério
Público Federal,
na Câmara dos
Deputados

24/11/2016
Apresentação
do relatório final

SegundaetapadoEnem
teve 29,2%deausentes

2016, a taxa ficou em 30,12%.
No primeiro dia de provas,
ocorrido no último domingo (4), a
taxa de ausentes foi de 24%.
O percentual é o menor da série
histórica, iniciada em 2009.
O gabarito oficial das provas
será divulgado nesta quarta-feira
(14), e o resultado até 18 de janei-
ro. Ao todo, 64 pessoas foram eli-
minadas do exame devido ao des-
cumprimento de regras do edital.
Outras 88 pessoas passarammal.

O segundo dia de provas do
ExameNacional do EnsinoMédio
(Enem) de 2018, aplicadas ontem,
registrou uma taxa de 29,20% de
inscritos ausentes. Dos 5.513.662
de estudantes, pouco mais de 1,6
milhão não compareceram.
De acordo com o Ministério da
Educação (MEC), a taxa de au-
sentes é menor que a registrada
nos dois últimos anos. Em 2017,
cerca de 32% não compareceram
ao segundo dia de provas. Em

Tragédia aconteceu noMorro da Boa
Esperança, emNiterói, no sábado

Desmoronamento deixa 15mortos
feitura se comprometeu a arcar
com os funerais. Segundo o pre-
feito, RodrigoNeves (PDT), o aci-
dente foi imprevisíveil.
Emmeio à tragédia, aprefeittu-
ra prometeu pagar aluguel social
para 22 famílias que ficaram se
casa. Diversos imóveis foram in-
terditados pela Defesa Civil do
município, de forma preventiva.
Apedido do presidenteMichelTe-
mer, o ministério da Integração
Nacional enviou, uma equipe ao
Morro daBoaEsperançaparavis-
toriar os locais.

A madrugada do último sába-
do foi de tragédia para os mora-
dores do Morro da Boa Esperan-
ça, emNiterói. Segundo a prefei-
tura, o local não era considerado
de alto risco geológico. A tragédia
teria sido causada por uma rup-
turanomaciço daencosta.Aome-
nos 15 pessoas morreram, mas
ainda há desaparecidos sob a
lamae destroços, que destruíram
17 casas ao todo.
O Corpo de Bombeiros traba-
lha initerruptamente na busca
por sobreviventes e corpos. Apre-

VIVIANE LEPSCH/ESTADÃO CONTEÚDO

dia a dia
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DIvulgação

Prazo de pré-seleção dos inscritos foi prorrogado novamente

Indústria de Rio Preto tem importado mais do que exportado. Isso tem provocado um desequilíbrio na balança 
comercial da cidade

A balança comercial 
brasileira teve um superávit 
de R$ 34 bilhões, ou seja, o 
país exportou mais do que 
importou.

Rio Preto, por sua vez, 
caminha em uma direção 
contrária, já que a cidade 
vem comprando muito mais 
do que vende, segundo da-
dos oficiais.

Empresários do setor 
industrial informaram que o 
alto custo de produção está 
fazendo com que os mes-
mos busquem componentes 
lá fora.

Os preços cobrados pela 
indústria nacional estão 
muito altos, razão pela qual 
o mercado rio-pretense
importou cerca de U$ 52

milhões contra apenas  U$ 9 
milhões relativos à venda de 
seus produtos. 

Os maiores fornecedo-
res de componentes para a 
indústria de Rio Preto são o 
Chile, a China e os Estados 
Unidos. 

Os números divulgados 
recentemente mostram um 
evidente desequilíbrio na 
balança comercial, fato pre-
ocupante. 

O empresário Robson 
Vieira,  destacou que na 
maioria das vezes a im-
portação dos produtos e a 
terceirização de serviços 
acabam contribuindo para 
baratear o preço do produto 
final. “A gente importando 
alguns componentes faz 
com que os nossos preços 
fiquem muito mais compe-
titivos”, destacou. 

Divulgação

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

INSCRIÇÕES
UNESP 

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abre na segunda-feira (10) as inscrições para o vestibular 2019. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 8 de outubro no site da Vunesp ou no site unesp/vestibular.  A taxa custa R$ 170. A primeira fase será realizada 
no dia 15 de novembro.

Indústria rio-pretense importa mais do que exporta
Balança comercial da cidade caminha na direção oposta ao Brasil. Enquanto o país 
vende muito mais do que compra, Rio Preto importa mais do que exporta

ECONOMIA 

A Tuberculose voltou e 
segue fazendo vítimas em 
todo o país.

Em Rio Preto, as informa-
ções mais recentes mostram 
que são 71 casos da doença, 
sendo que duas pessoas mor-
reram. 

Médicos destacam que a 
pessoa que estiver com tosse 
prolongada (acima de três 
semanas), febre no cair da 
tarde e sudorese excessiva 
devem procurar um médico 
para buscar um diagnóstico 
mais preciso. 

Em casos mais graves, as 
pessoas poderão apresentar 
inchaço nas pernas, o que 
caracteriza um estágio mais 
avançado da doença, e nesses 
casos as chances de cura vão 
ficando menores.

A falta de informação 
ainda é um grande problema 
enfrentado pela população, 
mas os médicos destacam 
que a Tuberculose é transmi-
tida através do ar, razão pela 
qual fica difícil fazer uma 
prevenção mais adequada. 

Autoridades da saúde 

destacam que uma das for-
mas de evitar o contágio é a 
pessoa evitar ficar em locais 
muito fechados e sem venti-
lação. 

Dentro dos ônibus cole-
tivos, por exemplo, os pas-
sageiros devem manter os 
vidros abertos para que o ar 
circule mais rapidamente.  
Já as pessoas que puderem, 
devem escolher locais mais 
arejados.

A pessoa com tuberculo-
se expele, ao falar, espirrar 
ou tossir, pequenas gotas de 
saliva que contêm o agen-
te infeccioso e podem ser 
aspiradas por outro indivíduo 
contaminando-o. Má ali-
mentação, falta de higiene, 
tabagismo, alcoolismo  ou 
qualquer outro fator que gere 
baixa resistência orgânica, 
também favorece o estabele-
cimento da tuberculose.

A tuberculose é uma 
doença infecto-contagiosa 
causada por uma bactéria 
que afeta principalmente os 
pulmões, mas também pode 
ocorrer em outros órgãos do 
corpo, como ossos, rins e 
meninges (membranas que 
envolvem o cérebro).

Rio Preto registra duas 
mortes por Tuberculose

SAÚDE

Pessoa que estiver com tosse prolongada (acima 
de três semanas), febre no cair da tarde e sudo-
rese excessiva devem procurar um médico para 
buscar um diagnóstico mais preciso

O prazo de pré-seleção 
da lista de espera dos estu-
dantes que se inscreveram 
no processo seletivo do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) do segundo 
semestre de 2018 foi pror-
rogado para sexta-feira (14). 
O prazo se encerraria no 
domingo (9).

De acordo com o MEC, 
“os candidatos devem seguir 
consultando a página ele-
trônica do programa (http://
fies.mec.gov.br) para veri-
ficar se aparecem entre os 
pré-selecionados. Quem 
estiver na lista deve acessar 
o Sistema Informatizado do
Fies – FiesSeleção e comple-
mentar a inscrição no prazo
de cinco dias úteis, a contar
da divulgação do resultado
no sistema. O prazo final se
encerra às 23h59 do dia 14”.

Fies prorroga prazo de 
pré-seleção dos inscritos

LISTA DE ESPERA

Estudante que estiver na lista deve acessar o sistema e 
complementar a inscrição no prazo de cinco dias úteis 
para garantir contrato de financiamento

Da Redação

O ministério ainda es-
clarece que, após concluir o 
procedimento no sistema, o 
candidato deverá validar as 
informações prestadas no 

ato de inscrição na Comissão 
Permanente de Supervisão 
e Acompanhamento (CPSA) 
da instituição de educação 
superior em até cinco dias.
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LIBANESAS
ATUAM EM PROTESTO

DezenasdelibanesasparticiparamdamaratonadeBeirute,ontem,paraprotestarcontraestuproseabusossexuais
noLíbano.Nopaís,umaemcadaquatromulheresévítimadeviolênciadestetipo,deacordocomosorganizadores.

“Nossos corações estão com
quem combate os incêndios, com
os 52 mil que foram retirados de
suas casas e as famílias dos 11 que
morrerem”, escreveu.
Devido ao Camp Fire, mais de
300 mil pessoas deixaram suas
casas. As chamas já queimaram
70 mil hectares.

Ação dos bombeiros
Ontem, bombeiros tentaram sem
sucesso controlar o incêndio. Os
maiores registros ocorrem no
condado deButte, naSierraNeva-
da, ao norte de Sacramento, capi-
tal do Estado da costa oeste.
No sul, o Woosley Fire afeta os
condados de Ventura - onde fica
a cidade deMalibu, casade várias
estrelas deHollywood - e Los An-
geles. Os bombeiros estão se pre-
parando para o retorno de ventos
perigosos, que poderiamespalhar
as chamas. Até agora, 19 dasmor-
tes relatadas ocorreramemPara-
dise, onde mais de 6.700 prédios,
em sua maioria residenciais, fo-
ram incinerados.

Cerca de 3.200 bombeiros trabalham na contenção das chamas no Estado

Incêndios
naCalifórnia
jádeixaram
25mortos

AFP

Pelomenos 25 pessoasmor-
reram e mais de 100 estão

desaparecidas emdecorrênciade
incêndios no norte da Califórnia,
nos Estados Unidos. O chamado
CampFire já é considerado o pior
episódio do gênero, no Estado.
O xerife do condado de Butte,
Kory Honea, informou aos jorna-
listas que foramencontradosmais
14 corpos, 10 deles em Paradise,
uma cidade de 26 mil habitantes.
Já haviam sido confirmadas nove
mortes, anteriormente.
Ao lamentar o episódio, o presi-
dente dosEstadosUnidos, Donald
Trump, havia escrito em seu
Twitter que o número de mortos
chegava a 11.

DA REDAÇÃO

Fogo teve inícionaúltima
quinta-feiraeéomais
destrutivoaatingiro
Estado;maisde52mil
pessoassaíramdo local

CENTENÁRIO Cerca de 70 chefes de Estado acompanharam ontem, em Paris, a cerimô-
nia do centenário do Armistício da Primeira Guerra Mundial. O presidente da França,
Emmanuel Macron, foi o anfitrião do evento, que ocorreu no Arco do Triunfo.

LUDOVIC MARIN/AGÊNCIA BRASÍL

Segundo a ONU, cerca de 14milhões
de pessoas estão à beira da fome

formaesporádica, neste domingo
pela manhã. Antes dos confron-
tos deste domingo, pelo menos 61
combatentes (43 rebeldes e 18
pró-governo) morreram nas últi-
mas 24 horas na batalha de Ho-
deida, segundo fontes médicas.

Fome
O Iêmenatravessaapior crise hu-
manitária do mundo, segundo a
ONU, com 14 milhões de pessoas
à beira da fome.
Várias organizações humanitá-
rias estão preocupadas como im-
pacto dos combates em dezenas
demilhares de civis presos na ci-
dade de Hodeida, e com a distri-
buição de ajuda.

Os combates pelo controle de
Hodeida, no Iêmem, chegaram,
neste domingo, a um bairro resi-
dencial desta cidade portuária ie-
menita, onde as forças pró-gover-
no tentam romper a resistência
dos rebeldes huthis.
Um alto comando militar pró-
governo afirmou que o objetivo
era “purgar” as ruas de qualquer
presença rebelde. No oeste do
país, Hodeida é umacidade estra-
tégica, porque por ela entram75%
das importações e daajudahuma-
nitária internacional ao Iêmen.
Os habitantes de umsetor loca-
lizado mais ao sul relataram te-
rem ouvido disparos e bombar-
deios durante toda a noite e, de

AFP

Governo do Iêmem tenta romper
resistência dos rebeldes huthis

Arqueólogos afirmamque as
múmias representam a Deus Bastet

Egito encontra tumbas de animais
uma espécie de cemitério de ani-
mais, de acordo com o ministro
Khaledal-Anani. Esta foi aprimei-
ravez que foramencontradasmú-
mias de gatos na região.

Supervisor
Os arqueólogos também encon-
traram em um dos mausoléus
uma tumbado supervisor de pré-
dios reais do fim da quinta dinas-
tia dos faraós (2.400 a.C).

OMinistério daAntiguidade do
Egito anunciou a descoberta de
sete tumbas de diferentes épocas
faraônicas no complexo de Saqqa-
ra. As tumbas contêmdezenas de
estátuas emúmias de gatos, infor-
mou o ministério local.
As tumbas são do século 16 e 11
a.C, daépocado chamado Império
Novo. Asmúmias de gatos encon-
tradas representamaDeusaBas-
tet, do Antigo Egito. O lugar era

AGÊNCIA BRASIL
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Logística Reversa, 
também conhecida como 
logística inversa, é a área 
da logística com foco no 
retorno de materiais já 
utilizados para o proces-
so produtivo, visando 
o reaproveitamento ou 
descarte apropriado de 
materiais e a preserva-
ção ambiental.

Quando uma empre-
sa de logística consegue 
empregar um processo 
de logística reversa de 
maneira ainda lucrati-
va, ela está alcançando a 
sustentabilidade econô-
mica e ambiental do seu 
negócio.

E isso é muito impor-
tante para que grandes 
empresas não se tornem 
inimigas da sociedade, 
mas parceiras valiosas na 
rotina.

Fabricantes de produ-
tos como geladeiras, pi-

lhas, computadores, en-
tre outros, segundo a Lei 
12.305, são responsáveis 
pela destinação final dos 
resíduos industriais pro-
venientes da fabricação 
seus produtos.

Então, sempre que 
você vê lixo em beiras de 
estradas e rios, enten-
da que alguma empresa 
está falhando em sua lo-
gística reversa.

Assim, neste texto, 
explicamos com dicas e 
exemplos do que é logís-
tica reversa e como ela 
funciona em detalhes.                                                                                           
A logística reversa traz 
muitos benefícios às em-
presas, principalmente 
porque ela estará cum-
prindo a lei e benefician-
do a sociedade.

Isso pode ser utiliza-
do como argumento de 
marketing em sua estra-
tégia de comunicação.

A voz e a vez do leitor
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João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

Recentemente tive a oportunidade de fa-
lar com um querido jovem piraporano.
Logo de início percebi sua boa vontade e
iquei sabendo de seus talentos ligados a
desenho e pintura. É impressionante
como estamos cercados de gente boa e
pessoas com virtudes e capacidades. O
que elas precisam é de oportunidades. A
oportunidade unida ao talento faz com
que toda a sociedade saia ganhando. Pre-
cisamos descobrir caminhos e maneiras
de ajudar as pessoas talentosas que estão
perto de nós. É tão bom quando nos depa-
ramos com pessoas que cultivam sonhos
dentro de si. Este jovem partilhou comigo
seus sonhos e projetos para utilizar o seu
talento em favor de si próprio e da socie-
dade. Os sonhos nos dão ânimo e coragem
para enfrentar as tempestades que sur-
gem; nos dão resistência para vencer a
dor; nos dão paciência para sabermos es-
perar a hora certa das coisas acontece-
rem. E nos enchem de esperança para que
nunca desistamos dos nossos sonhos.
Toda pessoa deve sonhar com alguma
coisa, independentemente da idade, da
escolaridade, da sua história e do contexto

que esteja vivendo. Todos podem sonhar.
Os sonhos não fazem parte só da época da
juventude, quando pensamos que pode-
mos “conquistar tudo” , mas as pessoas
com setenta, oitenta, noventa e mais anos
de idade podem ter tantos sonhos, e
quando os têm se rejuvenescem interior-
mente e testemunham o gosto enorme
pela graça de viver.
O jovem sonhador a quem me referi logo
nas primeiras linhas deste artigo se chama
Wellington. Ele tem dezenove anos de ida-
de, já concluiu o Ensino Médio e está à pro-
cura de trabalho. Enquanto está sem tra-
balhar, faz curso e dá aulas como
voluntário na Escola de Arte Sacra, em Pi-
rapora do Bom Jesus. Os seus sonhos to-
caram-me o coração. E o pensamento
constante na minha alma, à luz das con-
versas que tivemos me leva a desejar que
muitos outros jovens se permitam sonhar
e que muitas oportunidades surjam na
vida de todos os sonhadores. A possibili-
dade de sonhar nos capacita a sermos ho-
mens e mulheres com condições de ajudar
a transformar a humanidade e o mundo
num lugar melhor!

Secretário-geral da Força Sindical e vice-presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo
Dia 5: um chega pra lá no governo!

As centrais sindicais, sindicatos, federa-
ções e confederações, setores sociais e a
classe trabalhadora estão empenhados
em brecar a reforma da Previdência pro-
posta pelo governo, que retira direitos e
atira conquistas históricas dos trabalha-
dores num latão de lixo, penalizando
cruelmente justo aqueles que mais con-
tribuíram para o desenvolvimento e o
crescimento econômico nacional.
Para tanto, uma Greve Nacional foi convo-
cada para o próximo dia 5 no intuito de de-
mover o governo de suas pretensões de
sanar os cofres públicos suprimindo direi-
tos trabalhistas e previdenciários. Sabe-
mos que o tempo é curto, mas não pode-
mos mais esperar que nossos
governantes se conscientizem de que não
é assim que devem agir, tirando de quem
tem menos e jogando “a faca e o queijo”
nas mãos daqueles que retêm as maiores
fortunas.
Os trabalhadores de todos os setores pro-
dutivos, que há tempos vêm tendo como
companheiras a insegurança e a descren-
ça ante o atual cenário econômico, estão
cansados da intolerância e do descaso

com que vêm sendo brindados, e com a
dura sequência de atentados contra o seu
bem-estar. Assim, estão se mobilizando
para, unidos, fortalecer a luta por dias me-
lhores e dignidade.
O texto de reforma previdenciária apre-
sentado ao Congresso, que o governo
quer que seja votado o quanto antes, vem
enfrentando resistência inclusive de par-
lamentares da própria base aliada, o que
explicita claramente a pressa com que foi
forjado e redigido. Até a reforma trabalhis-
ta aprovada pelo Congresso já recebeu
cerca de novecentas emendas propondo
alterações em seu texto.
Ainda hoje, 29, os presidentes das centrais
estarão em Brasília para se reunirem com
o presidente da Câmara, deputado Rodri-
go Maia, a im de tratar justamente da re-
forma previdenciária. Estamos atuando
em todas as frentes para impedirmos que
esta injustiça se abata sobre a classe tra-
balhadora. Mas o nosso grande trunfo será
no dia 5, com milhares de trabalhadores,
em todo o Brasil, bradando, em uma única
voz: “Não à reforma da Previdência que
retira direitos!”.

Eduardo Cunha e sua cara de pau
O Supremo Tribunal Federal acertou, desta
vez, a mão em manter o ex-presidente da
Câmara Eduardo Cunha na cadeia. Inescru-
puloso, o peemedebista quer icar livre ou
sertransferidoda carceragemdaPFdeCuri-
tiba para Brasília, onde vivem seus advoga-
dos. Cunha é mestre da negociação, intimi-
dação e, principalmente, em esconder
dinheiro roubado. Existem outros três de-

cretos de prisão contra ele. Mas seria mais
fácil derrubá-los se saísse da cadeia, já que 
só neste em questão há condenação. O de-
tento foi sentenciado em 15anos por receber
US$ 1,5 milhão pela aquisição, da Petrobras,
de um campo de petróleo na África. Nunca foi
achada uma gota de óleo. É um perigo fora da
cela e deve reparar à Justiça e ao povo brasi-
leiro por sua ganância e cara de pau.

Charge

Celebridades acima da lei
O Brasil é um país hipócrita. Enquanto o
cidadão comum, preto, pobre e assalariado
é discriminado, enganado e não tem
respeito por parte do próprio estado, os
parlamentares criam uma lei especial
chamada de “Carolina Dieckmann”
somente porque a atriz loira, bonita e
famosa teve suas fotos violadas e expos-
tas. Como se a população comum não
sofresse esse problema diariamente.
Também por serem artistas bonitos e
famosos, os atores Bruno Gagliasso e sua
esposa passaram a ter toda a atenção da
mídia, da polícia e da Justiça pelo fato de sua
ilha haver sido discriminada. É claro que

esses crimes devem ser apurados e
punidos, mas deveria ser assim também
para o cidadão comum, vítima da violência,
do preconceito e da invasão de privacidade
diária e não somente para os “globais”.
_Ricardo Dias dos Reis, São Paulo (SP)

Prevenir é a saída
As ações criminosas em centros comer-
ciais e bairros residenciais nos faz indagar
quando teremos efetivos policiais
preventivos adequados, com remunera-
ção e equipamentos modernos? Não dá
para agir apenas após os fatos consuma-
dos. A policia deve agir preventivamente.
Uriel Villas Boas, São Paulo (SP)
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nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

Recentemente tive a oportunidade de fa-
lar com um querido jovem piraporano.
Logo de início percebi sua boa vontade e
iquei sabendo de seus talentos ligados a
desenho e pintura. É impressionante
como estamos cercados de gente boa e
pessoas com virtudes e capacidades. O
que elas precisam é de oportunidades. A
oportunidade unida ao talento faz com
que toda a sociedade saia ganhando. Pre-
cisamos descobrir caminhos e maneiras
de ajudar as pessoas talentosas que estão
perto de nós. É tão bom quando nos depa-
ramos com pessoas que cultivam sonhos
dentro de si. Este jovem partilhou comigo
seus sonhos e projetos para utilizar o seu
talento em favor de si próprio e da socie-
dade. Os sonhos nos dão ânimo e coragem
para enfrentar as tempestades que sur-
gem; nos dão resistência para vencer a
dor; nos dão paciência para sabermos es-
perar a hora certa das coisas acontece-
rem. E nos enchem de esperança para que
nunca desistamos dos nossos sonhos.
Toda pessoa deve sonhar com alguma
coisa, independentemente da idade, da
escolaridade, da sua história e do contexto

que esteja vivendo. Todos podem sonhar.
Os sonhos não fazem parte só da época da
juventude, quando pensamos que pode-
mos “conquistar tudo” , mas as pessoas
com setenta, oitenta, noventa e mais anos
de idade podem ter tantos sonhos, e
quando os têm se rejuvenescem interior-
mente e testemunham o gosto enorme
pela graça de viver.
O jovem sonhador a quem me referi logo
nas primeiras linhas deste artigo se chama
Wellington. Ele tem dezenove anos de ida-
de, já concluiu o Ensino Médio e está à pro-
cura de trabalho. Enquanto está sem tra-
balhar, faz curso e dá aulas como
voluntário na Escola de Arte Sacra, em Pi-
rapora do Bom Jesus. Os seus sonhos to-
caram-me o coração. E o pensamento
constante na minha alma, à luz das con-
versas que tivemos me leva a desejar que
muitos outros jovens se permitam sonhar
e que muitas oportunidades surjam na
vida de todos os sonhadores. A possibili-
dade de sonhar nos capacita a sermos ho-
mens e mulheres com condições de ajudar
a transformar a humanidade e o mundo
num lugar melhor!

Secretário-geral da Força Sindical e vice-presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo
Dia 5: um chega pra lá no governo!

As centrais sindicais, sindicatos, federa-
ções e confederações, setores sociais e a
classe trabalhadora estão empenhados
em brecar a reforma da Previdência pro-
posta pelo governo, que retira direitos e
atira conquistas históricas dos trabalha-
dores num latão de lixo, penalizando
cruelmente justo aqueles que mais con-
tribuíram para o desenvolvimento e o
crescimento econômico nacional.
Para tanto, uma Greve Nacional foi convo-
cada para o próximo dia 5 no intuito de de-
mover o governo de suas pretensões de
sanar os cofres públicos suprimindo direi-
tos trabalhistas e previdenciários. Sabe-
mos que o tempo é curto, mas não pode-
mos mais esperar que nossos
governantes se conscientizem de que não
é assim que devem agir, tirando de quem
tem menos e jogando “a faca e o queijo”
nas mãos daqueles que retêm as maiores
fortunas.
Os trabalhadores de todos os setores pro-
dutivos, que há tempos vêm tendo como
companheiras a insegurança e a descren-
ça ante o atual cenário econômico, estão
cansados da intolerância e do descaso

com que vêm sendo brindados, e com a
dura sequência de atentados contra o seu
bem-estar. Assim, estão se mobilizando
para, unidos, fortalecer a luta por dias me-
lhores e dignidade.
O texto de reforma previdenciária apre-
sentado ao Congresso, que o governo
quer que seja votado o quanto antes, vem
enfrentando resistência inclusive de par-
lamentares da própria base aliada, o que
explicita claramente a pressa com que foi
forjado e redigido. Até a reforma trabalhis-
ta aprovada pelo Congresso já recebeu
cerca de novecentas emendas propondo
alterações em seu texto.
Ainda hoje, 29, os presidentes das centrais
estarão em Brasília para se reunirem com
o presidente da Câmara, deputado Rodri-
go Maia, a im de tratar justamente da re-
forma previdenciária. Estamos atuando
em todas as frentes para impedirmos que
esta injustiça se abata sobre a classe tra-
balhadora. Mas o nosso grande trunfo será
no dia 5, com milhares de trabalhadores,
em todo o Brasil, bradando, em uma única
voz: “Não à reforma da Previdência que
retira direitos!”.

Eduardo Cunha e sua cara de pau
O Supremo Tribunal Federal acertou, desta
vez, a mão em manter o ex-presidente da
Câmara Eduardo Cunha na cadeia. Inescru-
puloso, o peemedebista quer icar livre ou
sertransferidoda carceragemdaPFdeCuri-
tiba para Brasília, onde vivem seus advoga-
dos. Cunha é mestre da negociação, intimi-
dação e, principalmente, em esconder
dinheiro roubado. Existem outros três de-

cretos de prisão contra ele. Mas seria mais
fácil derrubá-los se saísse da cadeia, já que 
só neste em questão há condenação. O de-
tento foi sentenciado em 15 anos por receber
US$ 1,5 milhão pela aquisição, da Petrobras,
de um campo de petróleo na África. Nunca foi
achada uma gota de óleo. É um perigo fora da
cela e deve reparar à Justiça e ao povo brasi-
leiro por sua ganância e cara de pau.

Charge

Celebridades acima da lei
O Brasil é um país hipócrita. Enquanto o
cidadão comum, preto, pobre e assalariado
é discriminado, enganado e não tem
respeito por parte do próprio estado, os
parlamentares criam uma lei especial
chamada de “Carolina Dieckmann”
somente porque a atriz loira, bonita e
famosa teve suas fotos violadas e expos-
tas. Como se a população comum não
sofresse esse problema diariamente.
Também por serem artistas bonitos e
famosos, os atores Bruno Gagliasso e sua
esposa passaram a ter toda a atenção da
mídia, da polícia e da Justiça pelo fato de sua
ilha haver sido discriminada. É claro que

esses crimes devem ser apurados e
punidos, mas deveria ser assim também
para o cidadão comum, vítima da violência,
do preconceito e da invasão de privacidade
diária e não somente para os “globais”.
_Ricardo Dias dos Reis, São Paulo (SP)

Prevenir é a saída
As ações criminosas em centros comer-
ciais e bairros residenciais nos faz indagar
quando teremos efetivos policiais
preventivos adequados, com remunera-
ção e equipamentos modernos? Não dá
para agir apenas após os fatos consuma-
dos. A policia deve agir preventivamente.
Uriel Villas Boas, São Paulo (SP)
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nossaopinião Alexandre Padilha
 Médico e ex-Secretário Municipal de Saúde

Heliópolis: exemplo de superação 
Ontem e hoje, sábado, acontece o 24º En-
contro da União de Núcleos e Associações
de Moradores de Heliopolis e região, a
UNAS, com o tema “Consciência Política
para a Garantia de Direitos.” A entidade foi
eleita a melhor ONG do Brasil na categoria
de desenvolvimento local. Pude participar
do primeiro dia do encontro e como foi bo-
nito ver todas aquelas pessoas que, jun-
tas, izeram e fazem a diferença na região
ao longo de todos esses anos, transfor-
mando Heliópolis em um bairro educador
e referência nacional.

A história da UNAS é exemplo de luta, com
a missão de transformar a comunidade
em educadora, cidadã e provedora de de-
senvolvimento integral. Fundada na déca-
da de 80 por moradores de todos os nú-
cleos da comunidade, a entidade lutava, a
princípio, pelo direito à moradia e hoje tem
projetos bem sucedidos e com resultados
positivos na educação, assistência social,
saúde, cultura, movimentos de base, em-
preendedorismo e política para LGBT e ju-

ventude. São 800 colaboradores que
atuam em 50 projetos que atendem men-
salmente a 12 mil moradores da comuni-
dade e região.
Esse projeto ajudou a reduzir os índices de
violência na comunidade, além disso, o
bairro foi o primeiro da cidade a receber
iluminação de LED na gestão do prefeito
Fernando Haddad, graças às reivindicação
das mulheres, que foram às ruas por me-
lhorias na iluminação pública.

Outro motivo de orgulho da comunidade
são dois médicos, Dr. Tom e Dr. Bebeca,
que nasceram em Heliópolis e se forma-
ram em Cuba, graças as vaquinhas e rifas
que os próprios moradores faziam para
que eles conseguissem realizar o sonho
de se formar em medicina. Hoje, eles
atendem a população brasileira pelo pro-
grama Mais Médicos.
Conhecer a história de Heliópolis é saber
que o poder emana do povo, que tem po-
tencial incrível de inclusão social e de res-
peito aos direitos humanos.

Trump: trapalhada após trapalhada
O presidente Donald Trump não consegue
icar muito tempo sem aprontar alguma
besteira. Após deixar o mundo em alerta
com o acirramento na península da Coreia, a
última trapalhada do fanfarrão de topete
atingiu em cheio o Oriente Médio. Ao reco-
nhecer Jerusalém como capital de Israel,
Trump foi na contramão da tentativa de paz
na região. Enquanto todo o mundo busca
paz e saídas para tantos problemas como

terrorismo, fundamentalismo religioso e
luxos migratórios descontrolados, entre
outros, Trump jogou gasolina na fogueira.
Sua decisão gerou escalada da violência no
Oriente Médio. Ontem, forças de segurança
israelenses entraram em confronto com
manifestantes palestinos perto da Faixa de
Gaza e em Belém. Pelo menos uma pessoa
morreu. A Defesa de Israel bombardeou a
Faixa de Gaza. Tudo culpa de Trump.

Charge

Kadai ajudou Lula?
Conforme delação premiada do ex-petista
Antonio Palocci, se o ex-presidente Lula
recebeu US$ 1 milhão do ditador sanguiná-
rio Kadaf para inanciar sua candidatura em
2002, está mais do que provado que os
petistas tinham mesmo o ideal de perma-
necerem no poder para sempre. E como
ditadores, usando e vilipendiando os cofres
públicos e destruindo nosso futuro. Se
nossa democracia não estivesse consoli-
dada, teriam conseguido. Nosso im seria a
Venezuela hoje, onde falta tudo, inclusive
liberdade. O duro é continuar ouvindo as
balelas de Lula em carreatas pelo país afora
como “salvador da pátria,” mas cuja

eleição lá trás foi inanciada pelo terrorista e
sanguinário Kadaf. É muita cara de pau!
_Beatriz Campos, São Paulo (SP)

Parabéns aos policiais do Rio
Parabéns aos policiais civis do RJ que, sem
disparar um tiro, prenderam “Rogério 157”,
responsável por verdadeira guerra na maior
favela do estado. A se lamentar que a
corregedoria irá apurar os “selies” tirados
pelos policiais junto com o traicante. Será
que diante de tamanha prisão, um selie é
relevante? Hipocrisia pura. Quando a polícia
não prende, é criticada, quando prende é
criticada também. Vai entender.
Ricardo Dias dos Reis, São Paulo (SP)

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

/Ali Zoghbi é jornalista, vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil 

Um gesto de ilegalidade e irresponsabili-
dade. Essa é a forma mais branda com a
qual podemos deinir a posição do presi-
dente Donald Trump em reconhecer Jeru-
salém como a capital de Israel. Essa é uma
violação ao Direito Internacional, já que
não há reconhecimento da anexação de
Jerusalém Ocidental por parte de Israel,
após 1967. Essa decisão certamente ali-
mentará a ira dos grupos extremistas e
deixaráasnegociações pela paz noOriente
Médio cada vez mais difíceis e distantes.

Compromisso de campanha deste e de
outros candidatos à presidência dos Esta-
dos Unidos, a mudança da Embaixada de
Tel-Aviv para Jerusalém é muito mais do
que uma questão de logística. Trata-se da 
imposição do Direito Unilateral sobre o Di-
reito Universal, que prega que todos os po-
vos são iguais e têm, segundo a Organiza-
ção das Nações Unidas – ONU, seus
direitos assegurados. E é justamente isto
que os muçulmanos, cristãos e judeus,
com ligação histórica com a Palestina, e
tantos outros povos discriminados pelo
mundo todo, querem: respeito às suas tra-

dições e crenças.
Se israelenses e palestinos desejam que

Jerusalém seja a capital de seu Estado in-
dependente, por que reconhecer a cidade
como capital de Israel? Seria essa uma pro-
vocação aos muçulmanos? É evidente que
os seguidores do Islam já têm sérias restri-
ções no território norte-americano, sendo
o presidente Trump um combatente impla-
cável aos muçulmanos, deixando claroque
fará o possível para evitar a entrada ou per-
manência de seguidores desta religião em
território americano.
É sabido que o mundo todo sofre com o
terrorismo, sendo que as maiores vítimas 
dos atos terroristas são os muçulmanos.
Nenhum iel de outra religião é tão discri-
minado por ter sua imagem associada à de
criminosos quanto o muçulmano é. Assim,
se a ideia é lutar contra o terrorismo, o ca-
minho se mostra equivocado.

É importante, ainda, dizer que a medida de
Trump fere, também, milhares de cristãos,
que não concordam com a hegemonia de
Israel sobre Jerusalém. O mundo pede paz
– e não se chega à paz pela tirania.
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nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

Recentemente tive a oportunidade de fa-
lar com um querido jovem piraporano.
Logo de início percebi sua boa vontade e
iquei sabendo de seus talentos ligados a
desenho e pintura. É impressionante
como estamos cercados de gente boa e
pessoas com virtudes e capacidades. O
que elas precisam é de oportunidades. A
oportunidade unida ao talento faz com
que toda a sociedade saia ganhando. Pre-
cisamos descobrir caminhos e maneiras
de ajudar as pessoas talentosas que estão
perto de nós. É tão bom quando nos depa-
ramos com pessoas que cultivam sonhos
dentro de si. Este jovem partilhou comigo
seus sonhos e projetos para utilizar o seu
talento em favor de si próprio e da socie-
dade. Os sonhos nos dão ânimo e coragem
para enfrentar as tempestades que sur-
gem; nos dão resistência para vencer a
dor; nos dão paciência para sabermos es-
perar a hora certa das coisas acontece-
rem. E nos enchem de esperança para que
nunca desistamos dos nossos sonhos.
Toda pessoa deve sonhar com alguma
coisa, independentemente da idade, da
escolaridade, da sua história e do contexto

que esteja vivendo. Todos podem sonhar.
Os sonhos não fazem parte só da época da
juventude, quando pensamos que pode-
mos “conquistar tudo” , mas as pessoas
com setenta, oitenta, noventa e mais anos
de idade podem ter tantos sonhos, e
quando os têm se rejuvenescem interior-
mente e testemunham o gosto enorme
pela graça de viver.
O jovem sonhador a quem me referi logo
nas primeiras linhas deste artigo se chama
Wellington. Ele tem dezenove anos de ida-
de, já concluiu o Ensino Médio e está à pro-
cura de trabalho. Enquanto está sem tra-
balhar, faz curso e dá aulas como
voluntário na Escola de Arte Sacra, em Pi-
rapora do Bom Jesus. Os seus sonhos to-
caram-me o coração. E o pensamento
constante na minha alma, à luz das con-
versas que tivemos me leva a desejar que
muitos outros jovens se permitam sonhar
e que muitas oportunidades surjam na
vida de todos os sonhadores. A possibili-
dade de sonhar nos capacita a sermos ho-
mens e mulheres com condições de ajudar
a transformar a humanidade e o mundo
num lugar melhor!

Secretário-geral da Força Sindical e vice-presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo
Dia 5: um chega pra lá no governo!

As centrais sindicais, sindicatos, federa-
ções e confederações, setores sociais e a
classe trabalhadora estão empenhados
em brecar a reforma da Previdência pro-
posta pelo governo, que retira direitos e
atira conquistas históricas dos trabalha-
dores num latão de lixo, penalizando
cruelmente justo aqueles que mais con-
tribuíram para o desenvolvimento e o
crescimento econômico nacional.
Para tanto, uma Greve Nacional foi convo-
cada para o próximo dia 5 no intuito de de-
mover o governo de suas pretensões de
sanar os cofres públicos suprimindo direi-
tos trabalhistas e previdenciários. Sabe-
mos que o tempo é curto, mas não pode-
mos mais esperar que nossos
governantes se conscientizem de que não
é assim que devem agir, tirando de quem
tem menos e jogando “a faca e o queijo”
nas mãos daqueles que retêm as maiores
fortunas.
Os trabalhadores de todos os setores pro-
dutivos, que há tempos vêm tendo como
companheiras a insegurança e a descren-
ça ante o atual cenário econômico, estão
cansados da intolerância e do descaso

com que vêm sendo brindados, e com a
dura sequência de atentados contra o seu
bem-estar. Assim, estão se mobilizando
para, unidos, fortalecer a luta por dias me-
lhores e dignidade.
O texto de reforma previdenciária apre-
sentado ao Congresso, que o governo
quer que seja votado o quanto antes, vem
enfrentando resistência inclusive de par-
lamentares da própria base aliada, o que
explicita claramente a pressa com que foi
forjado e redigido. Até a reforma trabalhis-
ta aprovada pelo Congresso já recebeu
cerca de novecentas emendas propondo
alterações em seu texto.
Ainda hoje, 29, os presidentes das centrais
estarão em Brasília para se reunirem com
o presidente da Câmara, deputado Rodri-
go Maia, a im de tratar justamente da re-
forma previdenciária. Estamos atuando
em todas as frentes para impedirmos que
esta injustiça se abata sobre a classe tra-
balhadora. Mas o nosso grande trunfo será
no dia 5, com milhares de trabalhadores,
em todo o Brasil, bradando, em uma única
voz: “Não à reforma da Previdência que
retira direitos!”.

Eduardo Cunha e sua cara de pau
O Supremo Tribunal Federal acertou, desta
vez, a mão em manter o ex-presidente da
Câmara Eduardo Cunha na cadeia. Inescru-
puloso, o peemedebista quer icar livre ou
sertransferidoda carceragemdaPFdeCuri-
tiba para Brasília, onde vivem seus advoga-
dos. Cunha é mestre da negociação, intimi-
dação e, principalmente, em esconder
dinheiro roubado. Existem outros três de-

cretos de prisão contra ele. Mas seria mais
fácil derrubá-los se saísse da cadeia, já que 
só neste em questão há condenação. O de-
tento foi sentenciado em 15anos por receber
US$ 1,5 milhão pela aquisição, da Petrobras,
de um campo de petróleo na África. Nunca foi
achada uma gota de óleo. É um perigo fora da
cela e deve reparar à Justiça e ao povo brasi-
leiro por sua ganância e cara de pau.

Charge

Celebridades acima da lei
O Brasil é um país hipócrita. Enquanto o
cidadão comum, preto, pobre e assalariado
é discriminado, enganado e não tem
respeito por parte do próprio estado, os
parlamentares criam uma lei especial
chamada de “Carolina Dieckmann”
somente porque a atriz loira, bonita e
famosa teve suas fotos violadas e expos-
tas. Como se a população comum não
sofresse esse problema diariamente.
Também por serem artistas bonitos e
famosos, os atores Bruno Gagliasso e sua
esposa passaram a ter toda a atenção da
mídia, da polícia e da Justiça pelo fato de sua
ilha haver sido discriminada. É claro que

esses crimes devem ser apurados e
punidos, mas deveria ser assim também
para o cidadão comum, vítima da violência,
do preconceito e da invasão de privacidade
diária e não somente para os “globais”.
_Ricardo Dias dos Reis, São Paulo (SP)

Prevenir é a saída
As ações criminosas em centros comer-
ciais e bairros residenciais nos faz indagar
quando teremos efetivos policiais
preventivos adequados, com remunera-
ção e equipamentos modernos? Não dá
para agir apenas após os fatos consuma-
dos. A policia deve agir preventivamente.
Uriel Villas Boas, São Paulo (SP)
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Roberto
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Quarta
Silvio Andrei e 
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e Luiz Bertelli
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Alexandre Padilha 
e Regina Bucco
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ulisses.oliveira@diariosp.com.br

Esportes | Plínio Rocha
plinio.rocha@diariosp.com.br
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Cel. Elias Miler
e Jairo Carlos

Você sabia que a 
logística reversa é muito 
importante para as 
empresas e a sociedade?

Airton Carlini | André Freire | Arthur Licate | Beto Cosenza | Carlos Miranda | Clodoaldo Silva 
| Décio Clemente | Eduardo Stefano | Fabio Fernandes | Marcelo Squassoni | Milton Santos | 
Olivar Vitale | Rubens Azevedo | Sinval Malheiros | Vitor Campos

COLUNISTAS

Na contramão da geração de emprego
Em vigor há um ano, a reforma trabalhista permanece sob in-
tenso questionamento na Justiça e, até o momento, não produ-
ziu os resultados anunciados pelo governo de Michel Temer no 
combate ao desemprego. Aprovadas pelo Congresso Nacional, 
as alterações nos dispositivos da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) foram promulgadas em julho de 2017 e passaram a 
vigorar no dia 11 de novembro. A aposta do Planalto era gerar 
um milhão de empregos um após a implementação das novas 
regras. Contudo, os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) mostram que pouco mais de 372 mil 
vagas foram criadas nos últimos 12 meses. 
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APROVEITANDO A 
CHANCE!
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AUTÊNTICAS
ESTREIA NO GNT

Aideiaémisturardocumentáriocomrealityshowe,comesseintuito, ‘Autênticas’estreiahoje,às21h15,nocanalGNT.
Nasérie,cantorasbrasileirascomoPaulaFernandeseMaríliaMendonçamostramaspectosdesuasrotinasecarreiras.

‘At theDrive-Inestámaiscriativo
doquenunca’,dizbaterista

criativos do que nunca”, diz.
A maratona de apresentações
de 2016 foi a primeira da banda
em quatro anos.
“Foimuito natural voltar agra-
var comabanda, até porque nun-
ca paramos de trabalhar indivi-
dualmente”, fala Hajjar.
“Como tive um outro grupo de-

pois do At The Drive In [o Spar-
ta, ao lado de Jim Ward, um dos
fundadores doATDI, eKeeleyDa-
vis], não foi um desafio. Mas foi
bomporque nos esforçamosmui-
tos para o ‘in•ter a•li•a.”
Além do disco recente, a volta

dabanda tambémtemoutranovi-
dade. Pouco antes da reunião de
2016, o guitarrista JimWard dei-
xou o grupo, e KeeleyDavis foi re-
crutado para ocupar seu lugar.
Hajjar conta que Ward não pa-
recia levar a sério a volta do
ATDI. “Acho que ele não estava
pronto. Creio que esperava outra

coisa. Como uma banda, sempre
esperamosmuito uns dos outros,
sabe? Então foi melhor assim.”
Sobre a adaptação com o novo
guitarrista, Tony diz que foi um
processo complicado.
“Algumas coisas mudaram no
processo de gravação. Foi difícil
se adaptar. Pormais que eu já co-
nhecesse Keeley, ele era novo em
uma banda com quatro pessoas
de personalidades fortes. [risos]
Mas nós sempre quisemos que ele
se sentisse bem. E ele contribuiu
muito para o disco”, pontua.
“Tivemos uma resposta muito

positiva dos fãs. Acho que, em
parte, é porque o projeto é muito
honesto, e trabalhamos bastante
nele. Alémdomais, “in•ter a•li•a”
mostra o mesmo At the Drive-In
de sempre. Pode ser que você gos-
te mais dele do que dos demais,
ou que prefira os álbuns antigos,
mas ainda somos nós.”

“In/Casino/Out” (1998), o segun-
do disco doATDI, tambémse des-
taca como um dos álbuns mais
consagrados do post-hardcore.
“Wow. Já completou 20 anos?”,
rebateTony, surpreso ao serques-
tionado como vê a obra depois
dessas duas décadas.
“Tivemos pouquíssimo dinhei-
ro para investir nele, emesmo as-
sim, conseguimos fazer tudo em
tempo recorde. Sinto saudade da-
quela época. Éramosmais inocen-
tes e as coisas erammais fáceis.”

POPLOAD FESTIVAL
Memorial da América Latina
Quinta (15), a partir das 12h
R$ 450 a R$ 750
www.poploadfestival.com

É comumrolar umadescon-
fiança quando uma banda

que tem uma sequência de três
discos bons solta um trabalho
novo depois de muito tempo sem
lançar nada. Foi o que aconteceu
quando o At the Drive-In anun-
ciou o álbum “in•ter a•li•a”, que
saiu em 2017, nada menos que 17
anos após o anterior. Felizmente,
a obramantémo nível do clássico
do post-hardcore “Relationship of
Command”, lançado pela banda
americana em 2000. É com este
bom retorno que o grupo vem ao
Brasil pela primeira vez. O ATDI
é uma das atrações do Popload
Festival, que acontece nestaquin-
ta-feira (15), emSãoPaulo, noMe-
morial da América Latina. Na
maior edição de sua história, o
evento ainda temno line up acan-
tora Lorde, e as bandas Blondie e
MGMT, entre outros artistas.
“Sentimos que era o momento
certo porque estávamos comuma
química boa entre nós, e a turnê
[de 2016] havia sido muito baca-
na”, explica o baterista Tony
Hajjar ao Destak, sobre adecisão
de lançar o disco.
“Os shows nos inspiraram mui-
to. Escrevemos o disco durante a
turnê. Foi perfeito. Estamosmais

GABRIELA FERREIRA

TonyHajjar falaaoDestaksobreacarreiradabandanorte-americana,que lançouumdiscoapóspausade17anose
éumadasatraçõesdaedição2018doPoploadFestival, eventoqueacontecenestaquinta (15), emSãoPaulo

Grupo tem no currículo discos
cultuados, como

‘In/Casino/Out’, de 1998

FOTOS: DIVULGAÇÃO

‘Foi natural voltar a
gravar comabanda,
até porque nunca
paramos de trabalhar
individualmente’

‘Sinto saudade
daquela época [1998].
Éramosmais
inocentes e as coisas
erammais fáceis’

Popload Festival apresenta line up diversificado e com mulheres à frente

# LORDE
Longe dopost-hardcore doAt
theDrive-In e dopós-punkdo
Blondie, Lorde dá tomde indie
pop ao encerramento, e fecha
a noite comshowàs 21h05.
Após vir para o Lollapalooza
de 2014, ondemostrou temas
de ‘PureHeroine’, agora ela
divulga o disco ‘Melodrama’.

# LETRUX
Quemabre o festival é a can-
tora Letrux, às 12h15. No
repertório, a artista carioca
mostra asmúsicas de ‘Em

Noite deClimão’, seu primeiro
projeto solo após a separação
doduo Letuce, quemantinha
comseu ex-marido Lucas

Vasconcellos.

# DOBRADINHA
Às 13h30,MalluMagalhães e
TimBernardes preparam

showespecial e inédito, com
setlist feito para a ocasião. Ela
é conhecida por seus projetos
solos e o trabalho ao ladode
MarceloCamelo, comoa
Banda doMar. Bernardes é
vocalista da bandaOTerno.

# DEATH CAB FOR CUTIE
Tambémpela primeira vez no
país, oDeathCab ForCutie
chega para divulgar ‘Thank
You ForToday’, que foi lan-
çado emagosto desse ano.
‘Transatlanticism’, de 2003, é
o álbummais famosodo
gruponorte-americano. O
showacontece às 16h15.

#MGMT
Adupla, conhecida pormúsi-
cas como ‘Time toPretend’,
‘Kids’ e ‘Electric Feels’, lançou
no começode2018o acla-
mado ‘Little DarkAge’. O
MGMTvemdivulgar justa-
mente esse seu discomais
recente noPopload Festival,
comapresentação às 17h50.

# BLONDIE
Ogrupo, que estourou

durante a década de 1980,
chega aoBrasil para apresen-
taros temas de ‘Pollinator’, às
19h20. Abanda, encabeçada
pela cantora DebbieHarry, faz
sua estreia nopaís e ainda

mostra hits com ‘OneWayor
Another’ e ‘Heart ofGlass’.
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BABYEROSE
CHEGA AO MULTISHOW

AspersonagensBaby(CaikeLuna)eRose(LindsayPaulino)migramdasérie‘TremeTreme’para‘BabyeRose’,que
estreiahojenocanalpagoMultishow,às22h.Naprodução,aduplaéconvidadaparaapresentarumprogramadeTV.

ÉdiadeverfilmenacionalporR$4
e programas de incentivo à pro-
dução cinematográfica nacional.
Entre os destaques estão as pro-
duções de terror aclamadas pela
crítica, como “AsBoasManeiras”,
estrelada porMarjorie Estiano; e
“ONó doDiabo” comZezéMotta.

Para quem não gosta do estilo e
prefere ação, há opções como “O
Doutrinador”, que transpõe HQ
brasileira paraas telas; e “Motor-
rad”, sobre um grupo que vai fa-
zer trilha em um lugar proibido,
no meio da floresta.
Enquanto isso, os amantes do
drama ficam com “Benzinho”, “O
Nome daMorte” e “O Paciente”.

A comédia, grande expoente de
nosso cinema, é gênero commui-
tas opções, caso de “Uma Quase
Dupla”, que reúne TatáWerneck
e Cauã Reymond no elenco. “O
CandidatoHonesto 2”, comLean-
dro Hassum; e “Fala Sério, Mãe”,
com Ingrid Guimarães e Larissa
Manoela, estão na programação.

Opção
Uma das salas de cada complexo
é dedicadaao filmes lançados pelo
Projeta às 7, que promove obras
brasileiras toda semana no Cine-
mark. Produções como “Querido
Embaixador”, sobre brasileiro que
salvou judeus do Holocausto; e
“Abrindo o Armário”, documen-
tário sobre as conquistas do mo-
vimento gayno país, são exibidas.

CINEMARK
Hoje, o dia inteiro. R$ 4
www.cinemark.com.br

Como formade incentivar o
cinema nacional, uma vez

por ano a Cinemark promove o
festival Projeta Brasil, que reúne
os principais filmes recentes pro-
duzidos no país. Com um total de
40 longas-metragens, a 19ª edição
da mostra acontece nesta segun-
da (12), com cardápio que tem
uma mistura de gêneros, do ter-
ror à comédia. Na ocasião, o in-
gresso custa R$ 4 a inteira, em
qualquer sala da rede.
Como é habitual, a renda é to-
talmente revertida para projetos

DA REDAÇÃO

Emsua19ªedição, festival
ProjetaBrasil reúne
produções recentescom
exibiçõesao longodesta
2ª feira,naredeCinemark

‘UmaQuaseDupla’,
‘Benzinho’ e ‘As Boas
Maneiras’ são alguns
dos longas que estão
naprogramação

DIVULGAÇÃO

‘O Doutrinador’ abraça estilo americano e adapta HQ brasileira para as telas
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Vagastemporárias
aumentam3%no

finalde2018R
E
P
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O nível de desemprego re-
gistrado pelo IBGE em se-

tembro foi de 12,5 milhões de
pessoas. Apesar de um recuo de
3,7% emrelação aos dados divul-
gados anteriormente, o volume
de indivíduos sem trabalho preo-
cupa, aindamais se somado aos
desalentados (4,6 milhões) e a
quem tem trabalhos informais,
os “bicos”, ou as ocupações de
meio período.
Aboanotícia é que, comache-
gada do período de festas do fim
do ano, o comércio se vê aqueci-
do e o número de vagas de em-
prego aumenta.
De acordo com a Associação
Brasileira dos Lojistas de Sho-
pping (Alshop), a quantidade de
oportunidades temporárias no
comércio será de 74 mil, até o
fim de dezembro, no país.
Do montante, 65% das vagas
serão abertas emSão Paulo e no
Rio de Janeiro, sendo que 48mil
pertencem ao setor de vestiário

e outras 11 mil ao setor super-
mercadista. O volume total re-
presenta 3% a mais que 2017, e
20% dos contratados para o pe-
ríodo devem ser efetivados.
No entanto, com a grande
quantia de desempregados, a
oferta de funcionários para o lo-
jista contratante émaior, portan-
to, a competição é maior.
De acordo com Luciano Sala-
macha, especialista em gestão
de empresas e carreiras, a dinâ-
mica de vendas semodificamui-
to nos últimos anos.
Até mais ou menos 2012, no-
vembro registrava 60% a mais
de vendas que os dez primeiros
meses do ano, e dezembro che-
gava a bater ematé duas vezes a
quantidade de vendas domesmo
período, no ramo do comércio.
Atualmente, novembro está en-
tre 30% e 40% a mais, e dezem-
bro também perdeu a potência
depois da forte retração de 2017.

"Nos últimos seis anos, o co-
mércio sofreu uma alteração no
sistema, mas ainda é predomi-
nante nas contratações de fim
ano, junto comprestação de ser-
viços", avalia Salamacha.
Ainda assim, conforme o es-
pecialista, o candidato tem que
enxergar o cenário com positi-
vidade e a vaga temporária
como um trampolim para um
trabalho fixo e estável.
"É preciso ser extremamente
persistente, interessado e proa-
tivo. Cada vaga não te deixa
mais próximo do sim e, mini-
mamente, umavaga temporá-
ria serve de primeiro teste

para quando houver uma fixa ou
uma fonte de referência para in-
dicação de outro emprego",
aconselha Salamacha.

DA REDAÇÃO

Númeroéreferenteaocomércio, comênfasenos
setoresdevestiárioesupermercados;aprevisãode

oportunidadeséde74mil, comefetivaçãode20%

Candidato precisa
enxergar cenário
atual comotimismo,
manter-se proativo,
persistente e focado

Confira as dicas doprofessorSalamacha
para encontrarempregono final do ano:

1 -Prepare umbomcurrículo comefeito
de outdoorna rua. O entrevistador tem
quebatero olho e selecionarpara a leitura.
Precisa seratraente e estarconectado
comademanda que oprofissional contra-
tante procura. O currículo não é padrão,
temque se vocacionadopara omomento,
por isso destaque que você está disponível
para o trabalho temporário.

2 - Procure vagas que tenhamavercom
sua experiência,mas, acima de tudo, com
a sua vocação. Sempre temos umpoten-
cial para coisas que nunca imaginamos, e
essa ocupaçãopode se transformarem
renda. Transforme seu talento emdinheiro.

3 -Encontre as vagas e trace uma logís-
tica. Não adianta atirarpara todos os
lados. Traçar trajetos desgastantes num
mêsdemuito trânsito, alémdogasto é
perda de tempo.

4 - Selecione as vagas próximas à sua
residência ou com fácil acesso para que
você não tenha atrasos nesse período
temporário. Isso pode desgastar a sua
imagemprofissional.

5 - Durante a entrevista, seja honesto,
fale sobre suas potencialidades e experiên-
cias anteriores.

6 - Dê tudode si. Quando, no futuro, aca-
baro períodode contratação, o critério
para efetivação é de performance, de
capacidade, e não tempode empresa.

7 - Elimine a ideia de estarno final da fila.
Quando a empresa abre vagas efetivas, é
essa a hora oportuna para os gestores
verificaremaqualificaçãoda equipe, tem-
porários ou fixos. O funcionário temporário
é “umpoderoso fura-fila”, pois aquele can-
didato pode demonstrardo que é capaz,
se já fez umbom trabalho; e terá preferên-
cia na seleção.

8 - Nãodesanime, nemdeixe de cumprir
seu trabalho comentusiasmoaté o último
momento doúltimodia. Geralmente um
esforço de umprofissional contratado
temporariamente tende a diminuir nos
dias ou horas que antecedemo término do
contrato. O empenhoe dedicaçãodopro-
fissional deve serascendente.

9 - Mesmoque seja temporário, crie
bons vínculos comas pessoas. Aamplia-
ção donetworké uma ferramenta pode-
rosa nomundodo trabalho e, claro, na
experiência pessoal.

Batalhando
porum
trabalho:

CARREIRA & FORMAÇÃO




