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De saída do Congresso, parlamentares não
querem ficar rotulados como responsáveis

pela aprovação da Reforma da Previdência

Deputadosnão
eleitos travam
planosde
Bolsonaro

BRASIL 

CHEGA ÀS SALAS ANIMAIS FANTÁSTICOS:
OS CRIMES DE GRINDELWALD, QUE

TEM ROTEIRO DA PRÓPRIA AUTORA

UMA IMERSÃONO
MUNDODE J.K. ROWLING

DIVERSÃO & ARTE 

Comérciopretendemanternosquadros15%dos
empregadosqueserãocontratadosnestefimdeano

Setorestáconfiantenaretomadadaeconomiaeda
confiançadoconsumidorem2019comnovogoverno

SEU VALOR 

Efetivaçãodetemporários
deveseramaiorem3anos

JoãoDoria estuda fundir
pastas e colocar fim
aalgumasestatais

SÃO PAULO 

GrupopalestinoHamas
anuncia cessar-fogona
regiãoda FaixadeGaza

MUNDO 

DIVULGAÇÃO

EDDIE
REDMAYNE
volta a interpretar
o personagem
central da saga,
Newt Scamander
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O presidente eleito Jair Bolso-
naro (PSL) afirmou ontem que o
Ministério do Trabalho não deve-
rá mais ser extinto. De acordo
com o futuro chefe do Executivo,
a pasta terá mudanças na estru-
tura atual e deverá ser fundida-
com outra pasta.
“Vai terministério doTrabalho,
mas com outra pasta”, afirmou
Bolsonaro. Se apasta seria trans-
formada em secretaria, o presi-
dente eleito afirmou que isso não
está sendo cogitado.
“Não vai perder o status demi-
nistério. A equipe está fechando
isso e vamos anunciar nos próxi-
mos dias”, completou o presiden-
te eleito.

O WhatsApp divulgou nota in-
formando ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) que não foi con-
tratado pela campanha do presi-
dente eleito Jair Bolsonaro (PSL)
para fornecer “serviços de impul-
sionamento de conteúdo na rede
mundial de computadores”.
A declaração do aplicativo sur-
ge após o relator da prestação de
contas da campanha de Bolsona-
ro no TSE,ministro Luís Roberto
Barroso, atender pedido de área
técnica da Corte. O magistrado
determinouque as principais pla-
taformas de conteúdo digital
(Google, Facebook, Twitter, Insta-
gram e WhatsApp) apresentas-
sem em três dias as informações.

Esta será a primeira vez que o líder
do PT sairá da sede da PF

Lula seráouvidohoje
naaçãodeAtibaia

Militantes
Desde ontem a aglomeração de
militantes do PT aumentou em
Curitiba. O ato em defesa de Lula
é encabeçado pela presidente do
do partido, senadora Gleisi
Hoffmann, e o líderdabancadape-
tista na Câmara, Paulo Pimenta.

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva presta hoje depoi-
mento sobre o processo do sítio
de Atibaia. Esta a primeira vez
que o líder petista deixará a sede
da Superintendência da Polícia
Federal, onde está encarcerado
desde 7 de abril, quando começou
a cumprir pena de 12 anos e um
mês referente ao processo do caso
do triplex do Guarujá.
Este também será o primeiro
depoimento colhido pela juizaGa-
briela Hardt dentro dos proces-
sos da Lava-Jato. Ela é a subtitu-
tado juiz federal SérgioMoro, que
abandonou os processos para as-
sumir o Ministério da Justiça.
Segundo denúncia do MPF
(Ministério Público Federal), Lula
teria sido o beneficiário de refor-
mas feitas emumsítio emAtibaia
por empresas após beneficiá-las
em contratos com a Petrobras.

CARLA CARNIEL/DESTAK

Presidente
eleito desiste
deextinguir
Ministério

ESTADÃO CONTEÚDO

Servidores protestaram contra a
possibilidade de fim da pasta

WhatsAppdiz
quenão foi
contratado
porBolsonaro

DIVULGAÇÃO

Aplicativo apresentou informações
após pedido do Tribunal Superior

RORAIMA
UNIÃO NOS PRESÍDIOS

OgovernofederalfechouumacordocomagovernadoradeRoraima,SuelyCamposeiráassumiragestão
administrativa,financeiraeorçamentáriadossistemasprisionalesocioeducativodoEstadoaté31dedezembro.

Em Brasília, o presidente eleito tentará aprovar outrasmedidas no Congresso

Passada a euforia da vitória
nas eleições, o presidente

eleito Jair Bolsonaro (PSL) já lida
com os impasses para aprovar
projetos de interesse do Executi-
vo. A primeira derrota já é senti-
da pela equipe ao não conseguir
que o Congresso vote ainda este
ano a Reforma da Previdência.
Além dos opositores, Bolsona-
ro recebeu o não até de aliados,
especialmente os que não conse-
guiram se reeleger. Eles se trans-
formaramemempecilho paraque
Bolsonaro votasse a reforma ain-
da este ano.
“Essa reforma deverá entrar

na contados próximos parlamen-
tares e não na nossa que já esta-
mos de saída”, alegou Alberto
Fraga (DEM), um dos que não se
reelegeram.
Outro aliado que está de saída
é o deputado Laerte Bessa (PSC).
Para ele, não existe clima dentro
da Casa para a proposta. “Não
queremos emplacar umamedida
doTemerque poderámarcarnos-
sa vida política”, afirmou.
Sem termaiorianaCasa, o pre-
sidente eleito já admite que a re-
forma ficará para o próximo ano.
“Essa reformaque foi proposta
pelo Temer é muito polêmica e a
bancada está resistente. Ela não
erao que queríamos, então vamos
apresentar outro projeto para a
nova legislatura”, disse.
Enviada em 2016 pelo governo
do presidente Michel Temer, a
proposta foi aprovadaemumaco-
missão especial da Câmara, em
maio de 2017, mas não avançou.
Com uma renovação de quase
48% dos parlamentares para o
próximo ano, o PSL, partido de
Bolsonaro, terá a segunda maior
bancada, com 52 deputados.

Previdênciaé
barradapelos
nãoreeleitos

Outrosprojetospoderãoser
afagadospelosparlamentares

de tirar do presidente a obriga-
ção de nomearaequipe daentida-
de. O projeto está parado na Co-
missão de Finanças da Câmara.
Já o adiamento do reajuste dos
servidores para 2020, que deve
gerar umaeconomiadeR$ 4,7 bi-
lhões, aguarda instalação de uma
comissão especial no Senado. A
equipe deveria se reunir ontem,
porémareunião foi canceladapor
falta de quórum.
“Ainda buscamos negociar por
estas e outras pautas que são de
nosso interesse. Vamos ver como
serão os trabalhos no Congresso
no pós-feriado”, disse Bolsonaro.

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

WESLEY OLIVEIRA

Bancadadosdeputados
quenãose reelegeram
estáseopondoavotara
reformadeTemer;novo
projeto ficarápara2019

Mesmo não conseguindo em-
placar o principal projeto paraseu
plano de governo, Bolsonaro ain-
da tentará negociar outras pau-
tas que tramitam no Congresso.
SemaPrevidência, a independên-
ciadoBancoCentral e o adiamen-
to do reajuste dos servidores de
2019 para 2020 deverão ganhar
protagonismo nas negociações.
As duas pautas são pleiteadas
pelo futuro ministro da Fazenda
Paulo Guedes. Para o economis-
ta, as aprovações são essenciais
para o reequilíbrio das contas.
A proposta que prevê indepen-
dência do Banco Central, preten-
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MEGAOPERAÇÃO
COMBATE ÀS DROGAS

OperaçãocoordenadapeloMinistériodaSegurançaPúblicaprendeu166pessoasportráficodedrogaspróximoa
51escolasespalhadaspelopaís.Aotodo,participaram8milpoliciais,cumprindo41mandadosdeprisão.

Juiz Sérgio Moro
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Juiz Federal há 22 anos,
Moro tem 46 anos e
ganhou notoriedade na-
cional por ser o princi-

pal juiz da Operação
Lava-Jato, comandado
pela 13ª Vara Criminal
de Curitiba.

COTADOS

General Augusto Heleno
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

O militar de 71 anos foi
cotado para ser vice de
Bolsonaro e depois iria
assumir o ministério da

Defesa. Com articu-
lações, o general foi
transferido para a Se-
gurança Institucional.

Onyx Lorenzoni
CASA CIVIL

Deputado federal por
quatro mandatos, o
médico veterinário, de
64 anos, será o princi-

pal articulador político
de Bolsonaro. O futuro
ministro chefia a
equipe de transição.

Paulo Guedes
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Chamado de “posto Ipi-
ranga” por Bolsonaro, o
economista, de 69
anos, defende uma par-

ticipação mínima do
Estado na economia.
Ele foi anunciado ainda
na campanha.

General Fernando Azevedo
MINISTÉRIO DA DEFESA

O general do Exército
foi chefe do Estado
Maior e comandante da
Brigada Paraquedista.

Atualmente estava ocu-
pando o cargo de as-
sessor no gabinete da
presidência do STF.

Marcos Pontes
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ganhou notoriedade
por ter sido o primeiro
e único astronauta bra-
sileiro a ir para o es-

paço. Sua missão durou
nove dias e, após voltar
à Terra, entrou para a
reserva da Força Aérea.

Tereza Cristina
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Deputada federal pelo
DEM, Tereza Cristina foi
a primeira mulher
anunciada como minis-

tra de Bolsonaro. A par-
lamentar tem uma
longa trajetória no se-
tor ruralista.

Gustavo Bebianno
SECRETARIA-GERAL
DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA

Maitê Proença
MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE

MINISTROS CONFIRMADOS

Luiz Mandetta
MINISTÉRIO DA SAÚDE

MinistériodeBolsonaro
jácontacom7escolhas

Para o Ministério da Saúde, in-
formações de bastidores especu-
lam que a equipe de Bolsonaro 
tenta fechar com o deputado fe-
deral Luiz Mandetta (DEM). For-
mado pela Universidade Gama Fi-
lho, Mandetta foi conselheiro do 
plano de saúde Unimed.
Mandetta é investigado pela 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) por suspeitas de ter favore-
cido duas empresas – a Telemídia 
e aAlert – numcontrato deR$ 9,9  
milhões assinado com a Secreta-
ria de Saúde de Campo Grande 
(MS), no período em que ele co-
mandou a pasta. O parlamenta 
r nega as acusações.

Bebianno
Anunciado como chefe  da Casa
Civil do governo do presidente 
eleito, o deputado federal Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS) chamou o 
advogado Gustavo Bebianno de 
“futuro ministro” da Secretaria-
Geral da Presidência da Repúbli-
ca, durante entrevista coletiva na 
tarde desta segunda-feira (12). Be-
bianno presidiu o PSL até o dia do 
segundo turno das eleições e é 
braço direito de Bolsonaro.

Braço direito de
Bolsonaro, Bebianno
deverá assumir
Secretaria-Geral
da Presidência

Em seguida, ao ser questiona-
do por jornalistas se estava fazen-
do um anúncio oficial, Lorenzoni 
disse que “quem vai anunciar isto 
é o presidente Jair Bolsonaro”. 
“Eu torço para que isso aconteça, 
porque  ele é umparceiro de todas  
as horas”, declarou. Indagado se 
havia cometido um ato falho, o 
coordenador da equipe de transi-
ção do presidente eleito negou.
O carioca Gustavo Bebianno, de 
54 anos, foi um dos principais as-
sessores de Jair Bolsonaro. 
Entre suas atribuições estavam a 
administração da agenda e dos 
encontros do presidente eleito. 
Ele segue  atuando ao lado de Bol-
sonaro. Caso se confirme a no-
meação indicada por Onyx, o ad-
vogado terá gabinete no 4º andar 
do Palácio do Planalto e manterá 
a proximidade com Bolsonaro, 
que despachará no 3º andar.

O presidente eleito Jair Bol-
sonaro (PSL) fechou ontem

o nome do seu sétimo ministro.
Entrando para chefiar o Ministé-
rio da Defesa, o escolhido da vez
foi o general Fernando Azevedo.

DA REDAÇÃO

Últimonomefechado foi
odogeneral Fernando
AzevedoparaaDefesa;
Outrosnomesdevemser
anunciadoshoje

Atualmente, o general é asses-
sor especial no gabinete da presi-
dência do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Questionado se a es-
colha teria sido indicação do pre-
sidente da Corte, ministro Dias 
Tofolli, Bolsonaro negou.
“O nome foi indicação do gene-
ral Heleno e eu confio que ele irá 
fazer um excelente trabalho”, afir-
mou o presidente eleito.
Prometendo enxugar o número 
de ministérios, Bolsonaro tinha 
cotado ter 15 pastas em seu gover-
no, porém já trabalha com a hipó-
tese  de  o número chegar a até 20
equipes. Para hoje, o presidente 
eleito deverá anunciar outros no-
mes para o Meio Ambiente, Saú-
de e para a Secretaria-Geral da 
Presidência da República.
Para oMeio Ambiente, o nome
da atriz Maitê Proença chegou a 
ser sondado pela equipe de Bol-
sonaro. A artista confirmou nesta 
segunda-feira (12) que estuda a 
ideia e que, por enquanto, seu 
nome é apenas uma “hipótese”.

Cotado para Saúde,
Luiz Mandetta
é investigado pela
Procuradoria-Geral
da República

“A ideia é tirar o viés ideológico 
a que o setor ambiental ficou as-
sociado. Trazer um nome que pos-
sa abrir as portas que se fecham 
para os ecologistas. Um nome li-
gado às causas ambientais, mas 
que circule nos diversos meios de 
forma isenta. E que possa colocar 
apasta  acimade  picuinhas  políti-
cas. Concordo com tudo. Mas o 
meu nome é apenas uma ideia”, 
disse a atriz.

Discussão
doEscola
semPartido
éadiada
Asessão convocadaparadiscu-
tir o projeto Escola sem Partido
foi suspensamais umavez ontem
na comissão especial da Câmara
dos Deputados. Nos dois turnos
da sessão, tumulto demanifestan-
tes e discussão entre parlamenta-
res foram registrados.
O projeto é uma das principais
bandeiras paraaeducação do pre-
sidente eleito JairBolsonaro. Caso
o substitutivo do relator, deputa-
do Flavinho (PSC-SP), seja apro-
vado na comissão, o Escola sem
Partido poderá seguir ao Senado.
O projeto estabelece que as esco-
las tenhamcartazes comdeveres
do professor, entre os quais está a
proibição de usar sua posição
para cooptar alunos para qual-
quer corrente política, ideológica
ou partidária.

PFprende
suspeito de
estuprar
criançano sul

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ

Policiais realizaram buscas e
apreensões namanhã de ontem

Polícia Federal prendeu ontem
um homem suspeito de estuprar
uma criança, filmar o ato e com-
partilhar o conteúdo na internet.
Omandado de prisão preventiva,
expedido pela 14ª VaraFederal de
Curitiba, foi cumprido nomunicí-
pio de Pinhais (PR).
Conforme as investigações, o
homemabusoude umacriançade
cerca de 10 anos e disponibilizou
o conteúdo emfóruns de pedofilia
na deep web (área secreta de in-
ternet). As imagens foram identi-
ficadas emcomputadores daSér-
via, Suécia, Áustria, FrançaeBra-
sil. A prisão foi decretada para
evitar outras vítimas.
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BILHETE ÚNICO
PRAZO TERMINA HOJE

OprazoparapediraprimeiraviadoBilheteÚnicoestudantilterminahoje.AsolicitaçãopodeserfeitanositedaSPTrans.
Quemnãofizerteráquesedeslocaratéumpontodeatendimentofísicodacompanhiaatéodia31dedezembro.

Educação

ROSSIELI
SOARES

Governo

RODRIGO
GARCIA

Direitos da
Pessoa com
Deficiência

CÉLIA LEÃO

Saúde

JOSÉ
HENRIQUE
GERMANN

Segurança
Pública

GENERAL
JOÃO
CAMILO

Justiça

PAULO
DIMAS
MASCARETTI

Meio Ambiente,
Saneamento e
Recursos Hídricos,
Energia e Mineração

MARCOS PENIDO

Relações
Internacionais

JULIO
SERSON

Casa Civil

GILBERTO
KASSAB

Cultura

SÉRGIO
SÁ LEITÃO

Agricultura

GUSTAVO
JUNQUEIRA

Administração Penitenciária;

Casa Militar;

Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação;

Desenvolvimento Social;

Emprego e Relações do Trabalho;

Esporte, Lazer e Juventude;

Fazenda;

Habitação;

Logística e Transportes;

Planejamento e Gestão;

Procuradoria Geral do Estado;

Transportes Metropolitanos;

Turismo.

EQUIPE DE GOVERNO JÁ ANUNCIADA PELO TUCANO

INDEFINIDOS

O foco é nas menores.
Ontem (13), João Doria anun-
ciou a fusão das secretarias de
Meio Ambiente, Recursos Hídri-
cos e Energia.
A supersecretaria ficará no co-
mando de Marcos Penido, atual
secretário das Prefeituras Regio-
nais da gestão Bruno Covas, na
capital paulista.
Outra secretaria alterada foi a
de Governo, que agora ficará ao
encargo do vice-governador, Ro-
drigo Garcia (DEM).
O novo governador aindaanun-
ciou a criação da Secretaria de
Relações Internacionais, que fica-
rá sob o comando de Julio Serson,
O objetivo da nova pasta será
atrair investimentos.

Fica Temer
Apesar de ter feito críticas ao go-
verno Temer durante a campa-
nha, Doria já anuncioudoisminis-
tros do presidente emsuaequipe.
Osministros daEducação, Ros-
sieli Soares da Silva, e o da Cul-
tura, Sérgio Sá Leitão, compõem
a nova equipe estadual.

Doriadeve
realizarcortes
emestatais

Faltando um mês e meio
para a posse, o governador

eleito JoãoDoria (PSDB) já come-
ça a dar forma a sua equipe. Com
11 dos 25 secretários definidos, o
tucano deve anunciar nos próxi-
mos dias o fim de algumas esta-
tais e a fusão de pastas.
A intenção do governo é dimi-
nuir gastos não só com cortes de
veículos e de cargos de confiança,
medidas consideradas normais
em todo início de mandato, mas
também do funcionalismo públi-
co. Atualmente, o Estado de São
Paulo tem 41 mil pessoas empre-
gadas em estatais.
Empresas estratégicas como
Sabesp, Metrô e CPTM não de-
vemsofrer grandes intervenções.

DA REDAÇÃO

Com11secretários
estaduais jáanunciados,
governadoreleito
aindaestudafundir
algumasoutraspastas

Doria descumpriu promessa de nomear policial para secretaria de segurança

‘Não sematapormatar’, diz general

“Nós teremos um secretário
executivo daPolíciaMilitar e uma
secretaria executiva com um po-
licial civil”, completou.
OEstado não temumrepresen-
tante do Exército no comando da
SSP desde 1979. O general Cam-
pos, 64, serviu por 48 anos antes

REPRODUÇÃO

Anunciado como novo secretá-
rio de Segurança Pública ontem
(13), o general João Camilo Pires
deCampos disse que “não semata
por matar” e que governo será
“uma gestão serena e segura”.
A nomeação ocorre mesmo
após o governador eleito JoãoDo-
ria (PSDB) prometer um policial
no comando da pasta durante a
campanha eleitoral.
“Nós melhoramos, evoluímos a
nossa ideia e melhoramos ao ter
umgeneral no comando daSSP”,
disse o ex-prefeito da capital pau-
lista durante o anúncio.
Aescolhaé umaformade evitar
confronto com as policias Civil e
Militar. SeDoria colocasse umci-
vil para o comando da pasta, te-
riamal-estar com os policiais mi-
litares, enquanto irritaria os poli-
ciais civis se anunciasse ummili-
tar no comando da Segurança.

de passar para a reserva.
Ogeneral se esquivoudepergun-
tas sobre umaeventual transferên-
cia demembros do PCC dos presí-
dios estaduais para federais. “Pre-
ciso aprofundar com o secretário
atual para que tenhamos assim
umanoção do quadro verdadeiro”.

Tráfego hoje deve se tornarmais
intenso no período entre 14h e 20h

2,8mi de veículos devem
passar pelas rodovias

gada de amanhã.
A previsão de maior fluxo é do
SistemaAnhanguera-Bandeiran-
tes. A concessionária espera cer-
cade 1,1milhão de veículos duran-
te os sete dias de feriado.
Para hoje, o tráfego será mais
intenso das 14h às 20h.

A partir de hoje até a próxima
terça-feira (20), cerca de 2,8 mi-
lhões de veículos devem circular
pelas rodovias que cortam a re-
gião metropolitana. Isso por cau-
sa do fim de semana prolongado
dos feriados de Proclamação da
República (15) e Dia daConsciên-
cia Negra (20).
As empresas que administram
os 8,4mil quilômetros de rodovias
esperam aumento do fluxo a par-
tir das 14hde hoje e entre 6h e 17h
de amanhã (15).
Do total, entre 315mil e 525mil
veículos devem deixar a capital
em direção ao litoral pelo Siste-
ma Anchieta-Imigrantes.
A concessionária programou o
início da Operação Descida para
as 14h de hoje, comprevisão de fi-
car em vigor até a 1h da madru-

REPRODUÇÃO
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MORTEDEMÉDICO
SUSPEITO É APREENDIDO

Umadolescentede15anosfoidetidoemMinasGeraisnatardedeontem(13)consideradosuspeitopelamortede
RobertoKikawa.Omédicofoivítimadeumassaltonoúltimosábado(10)naregiãodoIpiranga,nazonasuldacapital.

Encontros acontecem em todas as
32 subprefeituras, sempre às 19h

Audiências discutem
segurançanas ruas

uma plataforma para a visualiza-
ção de dados de acidentes de trân-
sito na cidade.
AVidaSeguraé umaferramen-
ta criada pelo Banco Mundial e
adaptada com base nos dados
consolidados de acidentes fatais
e com vítimas da CET.

A prefeitura começa a realizar
apartir do final domês umasérie
de audiências públicas para dis-
cutir a segurança das ruas e das
ciclovias na cidade.
Aação acontece em todas as 32
subprefeituras e faz parte de um
programa que pretende reduzir
as mortes no trânsito da capital
nos próximos 10 anos.
Só no ano passado, a capital
paulista registrou 883mortes em
consequência de acidentes de
trânsito. Desse número, 395 foram
de pedestres, o equivalente a44%.
No segundo lugar estão os mo-
tociclistas. No ano passado, foram
registradas 306 mortes nas ruas
da cidade. Os dados são do Infosi-
ga, site do governo estadual que
reúne estatísticas do tipo.
Desde setembro, a Secretaria
Municipal deMobilidade eTrans-
portes de São Paulo disponibiliza

DIVULGAÇÃO

Carnaval2019 játem538
blocosderuainscritos

APolíciaMilitar disse que já co-
meçou a definir as regras de ca-
dastramento de ambulantes e os
trajetos dos blocos junto àPrefei-
tura. Uma nova audiência irá
ocorrer no dia 20 de novembro.

Desfile do grupo ‘Tarado Ni Você’, no centro: homenagem a Caetano Veloso

VAGNERMEDEIROS/SMPR

A 80 dias do Carnaval, a
Prefeitura de São Paulo já

recebeu inscrição de 538 blocos
de rua. Ontem (13), representan-
tes da administração municipal
participaram de uma reunião
na sede do Ministério Público
para debater sobre a festividade
do próximo ano.
Lúcio Costa, representante das
Prefeituras Regionais, disse que
aexpectativa é ter umcrescimen-
to de 20% em relação a esse ano,

DA REDAÇÃO

Representantesse
reuniramparadiscutir
organizaçãodafolia,que
noanoquevemacontece
apartirde3demarço

quando 491 blocos foram às ruas.
Os promotores presentes pedi-
ram um melhor planejamento,
principalmente na região do largo
da Batata, um dos locais com
maior aglomeração neste ano.
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Comérciodeveefetivar
15%dostemporários

car Burti, presidente da ACSP.
O otimismo do varejo, segundo
ele, tem sido puxado pela melho-
ra da confiança do consumidor.
“Pelo que vimos emanos anterio-
res, quando a confiança cresce e
as lojas vendem seus estoques no
Natal, o ano seguinte já começa
comnúmeros bons na indústria, o
que estimula a efetivação de tra-
balhadores temporários”.
A melhora projetada também
levou a CNC (Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo) a revisar para
cima a projeção de vendas para o
Natal e a possibilidade de contra-
tações na área, de 72,7 mil para
76,5 mil vagas.
Para quem pretende disputar
umadas vagas,MarciaAvelar, di-
retora da NVH Talentos Huma-
nos, diz que a dica é ficar atento
ao seguinte roteiro: conferir o ca-
lendário de contratações, ter um
bom currículo, ficar de olho nas
redes sociais e bater perna.

O comércio brasileiro prevê
contratar 5% mais emprega-

dos temporários neste fim de ano
e efetivar 15% desses trabalhado-
res, o maior patamar dos últimos
três anos. Aestimativa é daAsso-
ciação Comercial de São Paulo
(ACSP).
“Essa previsão de crescimento
se deve aomaior otimismo do co-
mércio diante das estratégias eco-
nômicas delineadas pelo próximo
governo. Com isso, o setor acre-
dita emumaarrancadada econo-
miaem2019 e do retorno do cená-
rio que se apresentou no país an-
tes da imersão nacrise”, dizAlen-
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Seconfirmado, será
omaiorníveldosúltimos
trêsanos; setoracredita
emretomadapara2019
comnovogoverno

Vendascaem1,3%etêmpiorsetembroem18anos,diz IBGE
IBGE. Analistas consultados pelo
Valor Data previam uma baixa
bemmenor, de 0,20%.
O resultado ocorre após forte
avanço em agosto, de 2%. Em se-
tembro de 2017, as vendas foram
0,1% maiores. No acumulado de
2018, apesar do desempenho em
setembro, o setor ainda acumula

Apesar do otimismo para o fim
do ano, as vendas no varejo do
Brasil recuarammais do que o es-
perado e registraram o pior de-
sempenho para setembro em 18
anos. Em setembro, o varejo ven-
deu 1,3%menos, no pior resultado
para o mês da série histórica, ini-
ciada em2000, informou ontemo

aumento de 2,3% nas vendas.
Seis das oito categorias pesqui-
sadas mostraram queda no volu-
me comercializado em setembro.
Os principais responsáveis pelo
tombo foram o recuo de 2% nas
vendas de combustíveis e de 1,2%
nados supermercados. “Ainflação
de combustíveis e hipermercados

teve efeito negativo sobre as ven-
das. Aalta dos combustíveis tema
vercomelevaçõespromovidaspela
Petrobras e, no casodosalimentos,
houve alta na alimentação domici-
liar”,disseagerentedapesquisado
IBGE, IsabellaNunes. Ela também
apontaodesempregoaltoparajus-
tificar aquedano consumo.

�Fique ligado
nas datas
Lojas, supermercados
e o setor de serviços
começam a contratar
neste mês. Comércios
menores abrem vagas
em dezembro

�Prepare um
bom currículo
Seja curto, objetivo
e direto. Cite as três
experiências mais re-
centes e destaque
os cursos que tenham
a ver com a vaga

�Atenção ao
contrato
Temporários têm direi-
tos como carteira as-
sinada, férias e 13º pro-
porcionais. Se informe
sobre hora extra e
trabalho em feriados
e fins de semana

�Saia e ‘bata perna’
Andar nas ruas ajuda
a encontrar cartazes
de vagas. Mantenha
a boa aparência e tenha
sempre um currículo
à mão

�Cuide de suas
redes sociais
Departamentos de RH
checam nas redes
sociais o perfil
do candidato. Cuide
para não ser agressivo
ou difamar alguma loja
na internet

�Busque agências
Agências de emprego
concentram as vagas
temporárias. As públicas
têm cadastro gratuito
e auxiliam na elabo-
ração do currículo

Confira dicas para conseguir uma vaga

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital, o SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA E HOSPITAIS 
FILANTRÓPICOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO, convoca todos os representantes legais, 
devidamente credenciados, de todos os hospitais filantrópicos de Ribeirão Preto e Região que tenham seus 
funcionários vínculos com base territorial sindical do seguinte sindicato: SINDICATO DOS 
TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E 
REGIÃO, período 01/12/2018 a 30/11/2019, para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na Rua 
Dos Estudantes, n° 225, Parque Iracema, na cidade de Catanduva/SP, no dia 20/11/2018, às 15:00 horas em 
1ª Convocação e, em 2ª Convocação às 15:30 horas;

Para discutirem as seguintes Ordens do Dia:
 
a) Exame, discussão e votação das reivindicações apresentadas pelo Sindicato Profissional 

acima citado, para celebração de Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019;

b) Autorizar o Sindicato Econômico a manter negociações, respeitadas as decisões da Assembleia.

Lembrando a todos da necessidade de apresentação da Credencial de Voto, para representação.

Ribeirão Preto, 14 de novembro de 2018.

_________________________
José Armando Calderaro

PresidenteReforma da Previdência adiada faz
moeda termaior alta em 2meses

Dólar sobee volta aonível pré-eleições
mo que a reformadaPrevidência
fosse aprovadaapenas no ano que
vem, investidores esperavam a
essa altura uma conjuntura mais
favorável, com a divulgação de
pelo menos alguns detalhes da
proposta, eventuais acordos”, dis-
seCleberAlessieMachado, opera-
dor da corretora H.Commcor.
Na segunda (12), Bolsonaro dis-
se, após encontro com o seu futu-
ro ministro da Economia, Paulo
Guedes, que ambos avaliamque a
reforma dificilmente seráaprova-
daneste ano. Namesma linha, Lo-
renzoni apontou dificuldade após
conversar com parlamentares.

REPRODUÇÃO

Odólar teve ontemasuamaior
alta em mais de dois meses, vol-
tando ao patamar anterior às elei-
ções, diante da sinalização do pre-
sidente eleito, JairBolsonaro, e do
ministro extraordinário, OnyxLo-
renzoni, de que seria inviável
aprovar a reforma da Previdên-
cia ainda neste ano.
A moeda dos EUA encerrou a
R$ 3,83, omaior patamar desde 5
de outubro, último pregão antes
do primeiro turno das eleições.
“Nas últimas semanas, o mer-
cado ficou um pouco mais espe-
rançoso comaaprovação de algu-
ma coisa ainda neste ano. E mes-

PARA
FECHAR

REPRODUÇÃO

Caixa suspende
MinhaCasaMinha
Vidapara faixa
intermediária

Por falta de recursos, a contrata-
ção de novas unidades dopro-
grama na faixa 1,5, que enquadra
famílias com rendamensal de
até R$2,6mil, foi suspensa e só
deve ser retomada no início de
2019. Até agora, o banco
emprestou para a compra de
4,7milhões de residências.

Saláriomínimoem
2019pode superar
osR$ 1.006 se inflação
viermais alta,
disseministro

ComissãodoSenado
aprovaafastamento
degestantede
local insalubre

Inadimplência
acelera emoutubro e
já atinge 62,9milhões
deconsumidores
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CasoKhashoggi:
malas tinhambisturi

nome do “chefe”, o jornal afirma
que, de acordo com agências de
inteligência americanas, trata-se
do príncipe herdeiro Mohamed
Bin Salman.
O presidenteDonaldTrump, no
entanto, negou que as gravações
indiciem o príncipe.
Já o governo turco afirmouque
existe uma gravação do assassi-
nato. O presidente Recep Tayip
Erdogan disse ter transmitido o
registro aos EstadosUnidos, Ará-
bia Saudita, França, Alemanha e
Grã-Bretanha. AFP

As malas dos assassinos que
viajaram à Turquia paramatar o
jornalista saudita Jamal Kha-
shoggi continham, entre outros
elementos, seringas, desfibrilado-
res e um tipo de bisturi, segundo
fotos do jornal turco “Sabah”.
Na segunda-feira (12), o jornal
“New York Times” descreveu o
conteúdo de umagravação de áu-
dio naqual umdos homens envol-
vidos no assassinato pede a al-
guém por telefone que informe a
seu “chefe” que aoperação termi-
nou. Embora não mencione o

AMAZON
NOVOS INVESTIMENTOS

AAmazonanunciouontemquevaidividirsua‘segundasede’emdoislocais-NovaYorkeWashington-,oqueimplica
uminvestimentodecercade5bilhõesdedólares.Serãocriados50milpostosdetrabalho,disseJeffBezos.

Grupo Hamas realizou uma série de disparos contra Israel; com apoio do Egito, islamitas interromperam ações

Gaza:Hamas
anuncia
cessar-fogo

AFP

breu o respeitar.
Israel não respondeu ao comu-
nicado e não costuma comentar
anuncios deste tipo.
A fronteira entre Gaza e Israel
temvivenciado os piores conflitos
desde a guerra de 2014. Militan-
tes palestinosmantiveramdispa-
ros intensos de foguetes contra Is-
rael, no fim de semana. Tel Aviv
retalhoubombardeando arede de
televisão do Hamas e outros pon-
tos estratégicos.
O grupo Hamas, que é conside-
rado como terrorista por Israel,
lançou mais de 400 foguetes ou
morteiros através da fronteira.

Grupos palestinos, incluin-
do omovimento islamitaHa-

mas, no poder na Faixa de Gaza,
anunciaram ontem um cessar-
fogo com Israel alcançado com
apoio do Egito, e indicaram que
ele será cumprido se o Estado he-
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Após intensosataquesna
regiãodaFaixadeGaza,
grupopalestino teveseis
mortes; Israelnãodeu
respostaaocomunicado

Segundo a organização, esta se-
ria uma retaliação contra a mor-
te de um de seus comandantes e
seis de seus atiradores, em uma
operação israelense que também
matou um coronel de Israel.
O Exército israelense respon-

deu comataques que deixaramao
menos seis mortos, segundo um
comunicado doministério daSaú-
de do território palestino divulga-
do ontem. Outros novemilitantes
ficaram feridos.
O exército israelense disse que

um dos helicópteros de ataque
disparou contra um grupo de pa-
lestinos que tentava se infiltrar
em Israel, nesta terça.
O premiê de Israel, Benjamin
Netanyahu, convocou uma reu-
nião paradecidir próximas ações.

Jornalista saudita foi morto dentro da embaixada de Riad na Turquia

AFP

China rejeita ‘boatos’
de centros islâmicos

conhecemelhor a situação deXin-
jiang é, evidentemente, o governo
de Xinjiang.”, disse oministro em
uma entrevista coletiva.
Até um milhão de uigures e
membros de outras etnias chine-
sas de língua turca estão ou esti-
veram internados em estabeleci-
mentos de Xinjiang de acordo
com estimativas de um grupo de
especialistas citado pela ONU.
Este programa foi muito criti-
cado, em particular pelo governo
dos Estados Unidos e organiza-
ções de direitos humanos. AFP

Pequim afirma que centros de internação sãomedida contra terrorismo

AFP

Oministro chinês dasRelações
Exteriores rejeitou ontem os
“boatos” sobre centros de inter-
nação de muçulmanos na região
de Xinjiang e afirmou que esta é
umamedidade prevenção contra
o terrorismo.
“Esperamos que nossos amigos
jornalistas e nossos amigos do ex-
terior levem em consideração a
informação e aexposição dasitua-
ção das autoridades chinesas”,
disse Wang Yi.
“Não se deve acreditar nos boa-
tos e no que se fala porque quem

Em2019, papa
Francisco
fará visita
aoMarrocos
O papa Francisco visitará o
Marrocos nos dias 30 e 31 demar-
ço de 2019, informou ontem a as-
sessoria de imprensa do Vatica-
no, em Roma.
O pontífice argentino aceitou o
convite do rei do Marrocos, Mo-
hammedVI, paravisitar o país is-
lâmico e viajar paraRabat e Casa-
blanca, disse a Santa Sé.
Esta é a segunda visita de um
pontífice depois da realizada em
1985 pelo papa João Paulo II, que
foi o primeiro chefe da Igreja Ca-
tólica a visitar um país islâmico,
já que a igreja católica noMarro-
cos é umaminoria.
O papa Francisco tem primei-
ro uma viagem ao Panamá, entre
os dias 23 e 27 de janeiro, para
participar daJornadaMundial da
Juventude.
Fontes religiosas afirmamque o
pontífice está planejando viagens
em 2019 para a Bulgária, Romê-
nia, Japão, Moçambique e Mada-
gascar, que ainda não foram ofi-
cialmente confirmadas.
Desde que assumiu o posto, o
papa buscou proximidade e uma
relação tranquila com líderes re-
ligiosos muçulmanos. AFP
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O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) poderá flexibi-
lizar as regras de porte e posse de arma sem depender 
do Congresso Nacional onde tramita, há seis anos, um 
projeto (PL 3722/2012) que prevê a revogação do Es-
tatuto do Desarmamento. Existem regulações do sis-
tema de armas – permitidas e restritas - que são esta-
belecidas por meio de portarias normativas do Exército. 

Para cumprir uma das promessas de campanha, Bolso-
naro e ministros poderão propor a flexibilização destas 
normativas técnicas sem ter que passar pela avaliação 
de deputados e senadores. O autor da proposta na Câ-
mara, deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB/SC), 
tem sinalizado que, com o novo Congresso “mais con-
servador” a partir de 2019, são maiores as chances de 

A voz e a vez do leitor
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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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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, deixandoclaroque
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.

Flexibilização do porte e posse de armas
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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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vivaviva

Eddie
Redmayne

volta a viver o
protagonista

Newt
Scamander

e personalidades diferentes) em
todos osmomentos da trama, aju-
dando os personagens. Essa ca-
racterística do filme reforça que
Rowling é, acimade tudo, apaixo-
nada por suas criações e não tem
medo de explorar profundamente
todos os aspectos do que é cha-
mado hoje de “WizardingWorld”.
O único problema de “Os Cri-
mes de Grindelwald” é que o fil-
me se perde na sua motivação.

Com o objetivo de deixar a
história aberta e direciona-
daparaas outras produções
da franquia, são apresenta-
dos muitos personagens e
histórias paralelas, que de-
morampara achar umpon-
to em comum na narrativa
ou na luta contra o antago-
nista Gellert Grindelwald (o
ator Johnny Depp, que nem
tenta mostrar algo diferente
ou novo no papel).
Por causa disso, o segundo ato
do longa é umaverdadeira confu-
são, com muitas cenas de ação e
flashbacks que são completamen-
te desnecessários, enquanto, para
o clímax, a preocupação maior
está mais em fazer conexões e
mostrar reviravoltas baratas que
emocionar ou dizer a que veio.

Jude Law faz a versão
jovemdopersonagem
AlvoDumbledore e é
umadasmelhores
coisas daprodução

As adaptações de “Harry
Potter” para as telas de ci-

nema [que reuniram um total
de 8 filmes] erameficazes para
contar as histórias dos livros
de formaconcisa,mas perde-
ram algo que tinha de sobra
nas obras de J.K. Rowling: es-
sência. Enquanto a imersão
nas páginas era completa,
comdetalhes incríveis sobre
todos os aspectos daquele
universo, as produções cine-
matográficas tinhamapenas o
suficiente para deixar os fãs
esperando pelo próximo. Já na
franquia de “Animais Fantásti-
cos” acontece o oposto, e “Os
Crimes deGrindelwald”, que
estreianestaquinta-feira (15)
nos cinemas, prova esse ponto.
Com roteiro da própria J.K.
Rowling, o filme tem um esforço
coletivo para fazer com que as
criaturas do protagonista Newt
Scamander (EddieRedmayne) se-
jam parte fundamental da narra-
tiva. E elas são. Com o trabalho
incrível da pós-produção, que ca-
pricha nos efeitos especiais,
Rowlingdáum jeito de colocar di-
ferentes espécies (com histórias

CAROL ALVES

‘AnimaisFantásticos:Os
CrimesdeGrindelwald’
temroteirodaprópria
britânica,queexpande
denovoomundobruxo

‘Aautoradissequeonosso
setoréoseufavorito’

também. Como faziam isso?
Todas as nossas criações eram,
com certeza, mais bonitinhas e
douradas durante os dois primei-
ros filmes. Quando chegou o ter-
ceiro e as coisas ficarammais sé-
rias e difíceis, tivemos que mos-
trar isso nos nossos gráficos.Mas
uma coisa que é característica do
WizardingWorld é o humor. Tem
muita comédia, e o mundo dos
bruxos é sempre engraçado.

Como é o trabalho em conjun-
to com J.K. Rowling?
Enquanto fazíamos HarryPotter,
ela simplesmente não tinhatempo
para se envolver porque estava
terminando os livros [risos]. Acho
que J.K. tinha uma confiança
enormenaprodução porque nun-
ca ficou em cima para conferir
parte por parte, mas eventual-
mente alguma coisa passava por
sua aprovação. Quando pedimos
alguma informação para ela, é in-
crível. Ela traz o que pedimos e
várias outras coisas extras, e fica
muito animada. Acho que ela tem
umcarinho especial pelo nossode-
partamento, porque é omais pró-
ximo do que ela faz também. Re-
centemente, inclusive, ela disse
em uma entrevista que era o de-
partamento favorito dela.

O universo de J.K. Rowling, que
foi inaugurado com a saga Harry
Potter, só tende a crescer. Sãomi-
lhares de pessoas trabalhando
para criar ummundo crível para
os filmes, que agora estão focados
na história de Newt Scamander,
na franquiaAnimais Fantásticos.
Entre diversos setores, estão Mi-
raphora Mina e o brasileiro
Eduardo Lima, criadores damar-
caMinaLima e responsáveis pelo
design gráfico.
Em entrevista ao Destak, o mi-
neiro Eduardo Lima fala sobre
seu trabalho na franquia, e tam-
bém sobre a autora.

Os filmes de Animais Fantásti-
cos mudam de país a cada his-
tória e acontecem na década
de 1920. Como foi trabalhar
esse aspecto?
Para o primeiro filme, passamos
doismeses emNovaYork imersos
em bibliotecas e arquivos, explo-
rando todos os aspectos, atémes-
mo a língua. Amesmacoisa acon-
teceu comParis agora, e procura-
mos curiosidades que quase nin-
guém nota, mas é bacana.

Em Harry Potter, na medida
que a história ficava mais sé-
ria e adulta, suas criações

MiraphoraMina e Eduardo Lima chefiam o design gráfico da saga Harry Potter

FOTO: CORTESIA DA DUPLAMINALIMA

A figurinista Colleen Atwood já
recebeu 12 indicações ao Oscar

FOTO: CORTESIA DE COLLEEN ATWOOD

‘Quandoatramadesafia,osfigurinostambémmudam’
tásticos”. Agora, ela repete seu
trabalho em “Os Crimes de Grin-
delwald” e fala ao Destak sobre a
transição das produções.
“Acho que vários personagens
evoluíram bastante de um filme
para o outro. Foi interessante ver
como as roupas mudaram e se
tornarammais urbanas no segun-
do filme”, diz Colleen.
“As cores de Paris estão muito

Uma das mais conceituadas fi-
gurinistas deHollywood, a norte-
americana Colleen Atwood cole-
ciona indicações aoOscar [são 12,
no total] e carregano currículo al-
guns dos filmes mais peculiares
dos últimos tempos. Ao lado de
TimBurton, fez “Alice no País das
Maravilhas” (2010), e na franquia
HarryPotter, criou as roupas para
o primeiro filme de “Animais Fan-

presentes nas roupas, e apesar de
seremasmesmas pessoas que es-
tão usando, elas estãomuitomais
refinadas”, explica.
“O casaco de couro de Tina

(KatherineWaterston), por exem-
plo, com certeza representa uma
mudançapara ela, que ficoumais
confiante. Para acompanhar essa
característica, ela ganha um ca-
saco de couro poderoso. JáQuee-

nie (Alison Sudol), que está um
poucomenos frívola emais séria,
tem roupas mais escuras.”
“Eu gosto de acertar pequenos
detalhes com os atores para que
eles se sintambemnas roupas em
que estão usando”, conta.
“Geralmente, quando ahistória
desafia os personagens, você aca-
ba mudando os figurinos deles
também”, completa.

Umaimersãono
universocriado
porJ.K.Rowling

D
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RIODE JANEIRO
PODE ENTRAR NA SAGA

AoatualizaracapadeseuTwittercomumafotodoRiodeJaneironadécadade1930,J.K.Rowlingabriuapossibilidade
dequeopróximofilmede‘AnimaisFantásticos’aconteçanoBrasil.Noentanto,aindanãoexistenadaconfirmado.
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INSPIRAÇÃOVEMDOCINEMA

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Temposdebruxaria
Riachuelo – como outras gigantes
do varejo de roupas – acabou de
lançar umacoleção de roupas ins-
piradas no universo bruxo.
Cores e emblemasdas casas (es-
pécie de grêmios estudantis) de
Hogwarts – Grifinória, Sonserina,
Lufa-LufaouCorvinal – estampam
camisetas, moletons e pijamas
adultos e infantis. Semesquecer o
elfo Dobby, a coleção traz meias,
também! E para enfeitar a sua
“toca”, temalmofadas, capachos e
jogos de cama e banho.

Por falar emdecoração, a
Imaginarium também en-
trounaondapottermanía-
ca e lançou uma série de
itens “mágicos”. Confira
as imagens desta página e
embarque namagia!

Obrigada, J.K. Rowling por
acabar coma sagadeHarry

Potter sem extinguir a magia de
Hogwarts. Fãs de todas as idades
estão ansiosíssimos pela estreia
de “Animais Fantásticos: Os Cri-
mes de Grindelwald” – sequência
de “Animais Fantásticos e onde
Habitam”. As produções ampliam
o universo apresentado na saga
do bruxinho, levando a narra-
tiva para o passado, ante-
rior mesmo Àquele-
Que-Não-Deve-Ser-No-
meado.
Mas chega de dar pi-
taco sobre cinema,
porque o assunto aqui
é estilo. Como boa pot-
terhead que sou, venho
dividir com vocês que a

TATIANA PY DUTRA

Estreiade ‘AnimaisFantásticos:OsCrimesdeGrindewald’, segundo longadouniversoexpandidodasagaHarryPotter, inspirou
grifesapegaremcaronanamagia.As lojasestãorepletasderoupas,calçados,acessóriose itensdecoraçãoparaencantarosfãs

QUAL É SUA CASA?
Símbolos de Grifinória,
Corvinal, Sonserina e
Lufa-Lufa são as
favoritas

PARA FAZER
GRANDES PLANOS
R$ 169,90
OMapa doMaroto serve de
inspiração para essa bandeja
para laptop. O produto tem uma
haste flexível com lâmpada de
LED para iluminar seus planos.
De quebra, tem umporta-copos
para você poder degustar sua
cerveja amanteigada (ou
refrigerantemesmo)

MAGIA PARA
NÃO SEMOLHAR

R$ 119,90
Inspirado noMapa doMaroto

(que, no filme, mostra as
pegadas de todos que estão
caminhando porHogwarts),
este guarda-chuva também

fazmagia. Quando seco, é um
mapa comum.Molhado,
muda de cor e revela as

pegadas domapa

LUMOSMAXIMA
R$ 399,00

Quer iluminar sua casa com umpasse
demágica? Pois essa luminária – que
pode ser usada sobre amesa ou como

arandela de parede - acende com
comando de voz. Para acionar os

comandos, basta imitarHarry: “Lumos”,
para acender; “Lumosmaxima”, para

maior intensidade; e “Nox” para desligar

SEMPRE É TEMPO
PARAUMCAFÉ
R$ 69,90
Ache um
tempinho para
um café ou chá
com essa caneca
dotada de um pingente
vira-tempo (dispositivo que
permite viagens ao passado)
e capacidade para 280ml

ESSA ALMOFADAMORDE
R$ 149,90

Gosta de criaturas
mágicas? Pois essa
almofada, inspirada

no ‘Livro
Monstruoso dos
Monstros’, pode

fazer de você um novo
Hagrid. Mas não seja

trouxa: faça carinho no livro antes de abri-lo
(evitando eventuaismordidas do bichinho)
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viva

Yoo Ah-in, Jeon
Jong-seo e
Steven Yeun
vivem trio central

‘EmChamas’vê
solidãoeviolência
nasrelações

DIVULGAÇÃO

sua vida parecer mais excitante,
e se esforça para agradar Ben e
seus amigos, enquanto ele parece
vê-la como um animal de estima-
ção, mais do que uma namorada.
Jong-su, por sua vez, olha para
Ben com desdém silencioso, ao
mesmo tempo que também cobi-
ça a estabilidade e confiança que
sua riqueza lhe proporciona.

Longe dos clichês
Muito pouco disso é expresso ver-
balmente, e é melhor deixar a
obra se desdobrar com o mínimo
de conhecimento de suas revira-
voltas possíveis.

As carismáticas e intensas per-
formances de Yeun, Yoo e Jeon se
ajustame harmonizamàvisão ar-
rebatadora de Lee, e o filme tor-
na-se significativamentemais in-
trospectivo na maneira em que
expõe seus temas humanos cen-
trais, e à medida que as incerte-
zas aumentam.
Em vez de cair nos clichês de
suspense hollywoodianos, a am-
bivalência de “EmChamas” atin-
ge umnívelmais elevado. Semdar
respostas fáceis, age como uma
queimadura lenta e dolorosa,mas
a paciência é plenamente recom-
pensada com um final marcante
e poderoso que vai arder namen-
te do espectadormuito tempo de-
pois de sair da sala de cinema.

Roteiro é livremente
baseado no conto
deHaruki Murakami;
LeeChang-dong
assina a direção

Chamas” é um filme contempla-
tivo que exerce seu ritmo com-
passado de forma deliberada,
como o bisturi de um cirurgião.
O silêncio ensurdecedor entre os
personagens é carregado de se-
gredos velados, julgamentos e
sentimentos reprimidos.
Asensação é de que aqualquer
momento algo vai se romper,mas
Chang-dong assume o controle e
aumenta a temperatura aos pou-
cos, em grau excruciante.
No centro da história está
Jong-su (Yoo Ah-in), um aspiran-
te a escritor, que vê sua vidame-
díocre dar uma reviravolta quan-
do encontra casualmenteHae-mi
(Jeon Jong-seo), umaamigade in-
fância. O encontro rapidamente
se transformaemum jantar e, em
seguida, emprocedimentosmais
íntimos no minúsculo aparta-
mento de Hae-mi.
Jong-su cuida sozinho da fazen-
dada família, apoiando-se em tra-
balhos aleatórios, enquanto seu
pai está naprisão. Hae-mi se pre-
para para uma viagem à África,
deixando o rapaz encarregado de
cuidar de seu gato antissocial.
Nesse meio tempo, ele vai, aos
poucos, desenvolvendo uma ob-
sessão por Hae-mi. Quando a jo-
vem retorna, comumarmais re-
finado, ela traz consigo um ho-
memenigmático e arrogante cha-
mado Ben (StevenYeun, de “The
Walking Dead”).
O bizarro triângulo de amor e
amizade que emerge entre eles é
alimentado principalmente pelo
ressentimento. Conversas entre
os três expõem suas diferenças o
tempo todo. Hae-mi tenta fazer

Umprofundo e hipnotizante
estudo sobre classe, ciúme,

violência e solidão moderna é o
que o diretor Lee Chang-dong faz

ANDRE MARCONDES

Pré-indicadodaCoreiadoSulaoOscardemelhor filmeestrangeiroentraemcartaz

emseu novo filme, “EmChamas”,
pré-indicado da Coreia do Sul
para concorrer ao Oscar de me-
lhor filme estrangeiro, que estreia
nesta quinta (15). O trio de prota-
gonistas que se envolve romanti-
camente derrama tragédia em

forma de combustível que quei-
ma lentamente durante os 148mi-
nutos de projeção.
Livremente baseado no conto
de Haruki Murakami (em si uma
homenagem a “Queimar Celei-
ros”, de William Faulkner), “Em

DESVENTURAS
VOLTA EM JANEIRO

Ficadisponívelnodia1ºdejaneirode2019,naNetflix,a3ªeúltimatemporadade‘DesventurasemSérie’.Os8episódios
adaptamos4últimoslivrosdasérie: ‘OEscorregadordeGelo’, ‘AGrutaGorgônea’, ‘OPenúltimoPerigo’e‘OFim’.

Dramas chegamaos cinemas

Charlie Plummer vive o personagem
central do longa ‘A Rota Selvagem’

quando ele sai em busca de uma
tia que hámuito tempo não vê.
O elenco tem ainda Steve Bus-
cemi (astro da série “Boardwalk
Empire”) e Chloë Sevigny (indica-
da ao Oscar por “Meninos Não
Choram”, de 1999).
David Strathairn (indicado ao
Oscar por “Boa Noite e Boa Sor-
te”, de 2005) interpreta o perso-
nagem do título no longa “Entre-
vista com Deus”. Quem o encon-
tra é o jornalista Paul Asher (o
ator australiano Brenton Thwai-
tes, de “Piratas do Caribe: AVin-
gança de Salazar”, de 2017), que,
entre outras coisas, precisa des-
cobrir se aquele homemémesmo
quemdiz ser. Perry Lang, que co-
mandou episódios de séries como
“Dawson’s Creek” e “Nova York
Contrao Crime”, assinaadireção.

“ARotaSelvagem” e “Entrevis-
ta com Deus” são dois dos filmes
que entramemcartaz nestaquin-
ta (15), nos cinemas.
Dirigido e escrito por Andrew
Haigh (de “45 Anos” e
“Weekend”) e baseado no roman-
ce deWillyVlautin, “ARotaSelva-
gem” conta uma história que en-
volve amor, solidão, família e ami-
zade a partir da conexão de um
garoto comumcavalo de corrida.
O rapaz é Charley Thompson
(papel de Charlie Plummer), jo-
vem de 15 anos que chega a uma
cidade com seu pai, Ray (Travis
Fimmel), e encontra umaoportu-
nidade de trabalho cuidando de
cavalos. Isso o torna apegado a
Lean On Pete (título original do
filme), umdos animais, que se tor-
na seu companheiro de viagem

DIVULGAÇÃO

GAME OF THRONES vai voltar para uma 8ª e última
temporada em abril de 2019, na HBO. A informação é
da própria emissora, que liberou um vídeo no Twitter.

DIVULGAÇÃO
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Amostra aborda todos os tipos de quadrinhos: os infantis, de super-heróis, terror, aventura e atémesmomangás

Mostrarevê
históriados
quadrinhos

CARLA CARNIEL/DESTAK

A história das HQs é contada
pormeio de artes originais e itens
raros, sem deixar nenhum estilo
dessas produções de fora. Ou seja,
existe material de obras infantis,
de super-heróis, terror, aventura
e até mesmo os mangás.
Mais informações e detalhes so-
bre a exposição estão no site
www.ingressorapido.com.br.

MIS
Tel. 2117-4777
De 14/11 a 31/3.
Terça a sábado, 10h às 20h;
domingo, 9h às 18h.
R$ 14

O Museu da Imagem e do
Som (MIS) abre nestaquar-

ta (14) a exposição Quadrinhos,
que tem como objetivo fazer uma
retrospectiva da nona arte. Com
curadoriade Ivan Freiras daCos-
ta, fica em cartaz até 31/3.

DA REDAÇÃO

Retrospectiva reúneartes
originaise itens rarosdo
mundodasHQs;evento
teminíciohoje,noMIS, e
ficaemcartazaté31/3

MALUMARIA
NO SESC BELENZINHO

Emshowqueacontecenodia24/11,às21h,noSescBelenzinho(tel.2076-9700),MaluMariamostratemasdodisco
‘DiamantesnaPista’.Noálbum,acantorafalasobremaneiraselimitesparaenfrentaravida.OsingressoscustamR$20.
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Em1910, noRio de Janeiro, o
cometaHalley brilha no céu.

Reclusa em umpalácio barroco, a
princesa europeia no exílio – cha-
mada a “Imperatriz Virgem”
(Catherine Mouchet) – dá conse-
lhos para a vida pródiga de Fred
(Rafael Lozano), seu afilhado, um
jovem estudante demedicina. As-
sim que o jantar termina, ele cor-
re para os braços da encantadora
Beatriz (Bruna Linzmeyer), sua
amante, uma jovemtrapezistapor
quem ele é loucamente apaixona-
do. Amorte e a inesperadaheran-
ça da imperatriz permitem que o
rapaz se case com ela e lhe ofere-
ça o circo comque ela sempre so-
nhou. Esta é a história de mais de
um século do circo e da família
Knieps, que nos conta o cineasta
CacáDiegues em“OGrandeCirco
Místico”, filmequeestreianoscine-
mas nesta quinta (15).
Trata-se de estranho poema ci-
nematográfico onde cada estrofe

‘Ouviatrilhaepensei:
É issoquequerofazer’

Jesuíta Barbosa interpreta Celaví,
omestre de cerimônias,

em ‘O Grande CircoMístico’

DIVULGAÇÃO

evoca, pormeiododestinodosher-
deiros do casal, lenta e inevitavel-
mente adecadêncianão sódeuma
linhagem,mas tambémdeumpaís.
De um cometa para outro (1910-
1986) e sob a liderançadeummes-
tre de cerimônias chamadoCelaví
(JesuítaBarbosa) –umaespéciede
DorianGrayde feições imutáveis –,
o filme nos apresenta as conse-
quências dramáticas do amor im-
provável entre Fred e Beatriz.
Comeste conto barroco e admi-
rável, Diegues, umdos fundadores
do Cinema Novo, retorna à ficção
12 anos depois de “O Maior Amor
do Mundo”, adaptando “A Túnica
Inconsútil” (1938), um poema do
alagoanoJorgedeLima(1893-1953)
para as telas. Foi, para ele, uma
tentativa de se reconectar com a
culturabrasileiraque sempre car-
regou a tradição barroca.
“Sou fã do Jorge de Lima, um
dosmaiores poetas da língua por-
tuguesa. Sempre quis fazer algu-
ma coisa com a obra dele, mas
achavadifícil.Atéque, no iníciodos
anos 1980, oChicoBuarqueeoEdu
Lobo compuseram as músicas de
um espetáculo do NaumAlves de
Souza, umbalé chamado ‘OGran-
deCircoMístico’, tambéminspira-
do no poema. Nunca vi o balé por-
que foi encenado apenas no teatro
Guaíra (emCuritiba),masquando

tomei conhecimento das músicas,
pensei ‘é isso que eu quero fazer’.
E fiz umfilmeantinaturalista.Não
tenho nada contra, mas acredito
que onaturalismo é incapazde ex-
plicar a cultura brasileira”, falou o
cineasta, emcoletivade imprensa.
A belíssima trilha sonora é a
base do filme, o elemento que con-
duz a narrativa, mas algumas
adaptações foram feitas em rela-
ção ao espetáculo de dança.

“Com exceção do Milton Nasci-
mento [quedávoz a ‘Beatriz’], que
não tem como substituir, e a can-
ção [‘O Circo Místico’] que a Zizi
Possi canta no final, são adapta-
çõesdasmúsicasoriginais comou-
tros cantores, novos arranjos e in-
terpretações”, pontua o diretor.

Um imaginário de poesia
Hámuitamagiae deslumbramen-
to no circo da família Knieps com
contorcionistas, um anão cantor,
gêmeas trapezistas, um “mago do
amor” com“atributos extraordiná-
rios” – papel do francês Vincent

Cassel – e jovens heroínas que pa-
recem condenadas pela busca do
amor absoluto. Estupro, incesto,
dependênciae ruínasãoosdramá-
ticos retrocessos dessabuscapela
felicidade, marcando assim essa
soturna fábula existencial.
Porém, seja como uma crônica
daascensão e quedade uma famí-
lia, seja como uma pesquisa aci-
dental de um século da história
mundial, não há força suficiente
parafazerde “OGrandeCircoMís-
tico” um filmememorável.
Emvezde conectarasvertentes
emocionais entre as épocas, mos-
trando comoas lutasdeumagera-
ção ecoamao longo dos anos, Die-
gues tende a permanecer nos as-
pectos mais sensacionalistas de
cadaenredo, o que faz comqueaté
os personagens mais ressonantes
se sintamfantochesnumaodisseia
de sexo, drogas e traição.
Há boas performances do elen-
co, como as deBrunaLinzmeyer e
Mariana Ximenes. No entanto,
comomuitos dos participantes do
filme, elas desaparecemdanarra-
tivamuito rapidamente. Mas ape-
sarde alguns exageros específicos
e capítulos com qualidades desi-
guais, o filmeconsegue seduzirpor
uma concepção visual repleta de
poesia e pelasmagníficas canções
de Chico Buarque e Edu Lobo.

ANDRE MARCONDES

CacáDiegues falasobrea
adaptaçãodomusical
‘OGrandeCircoMístico’
quedirigeparaocinema;
filmeestreianestaquinta

Chegam aos cinemas nesta
quinta (15) duas produções latino-
americanas que contam suas his-
tórias com foco no tom cômico.
A primeira produção é o nacio-
nal “Tudo Acaba em Festa”, diri-
gido e escrito por André Pellenz.
Ahistória acompanhaVlad (Mar-
cosVeras), umacomodado funcio-
nário que decide organizar a fes-
ta de fim de ano da empresa e
acaba tendo alguns problemas no
caminho. Isso tudo é para impres-
sionar sua ex-namorada, Aline
(Rosanne Mulholland).

Já “Sueño Florianópolis”, uma
coprodução entre Brasil e Argen-
tina, usa a capital de Santa Cata-
rina, um dos destinos favoritos
dos argentinos quando se tratade
férias, paraavançar sua tramacô-
mica. Dirigido e roteirizado pela
cineasta argentina Ana Katz (de
“Mi Amiga del Parque”, o longa
mostra família que, no verão de
1990, para tentar se reconectar,
faz uma viagem de carro até o li-
toral e encontraumasérie de pro-
blemas no caminho.

Elenco
“Sueño Florianópolis” temelenco
em que se alternam atores dos
dois países envolvidos na produ-
ção. Entre eles estãoMarco Ricca,
Andrea Beltrão e Caio Horowicz.
Pelo lado argentino atuamGusta-
vo e Joaquim Garzón; Mercedes
Morán e ManuelaMartinez.

‘Tudo Acaba em Festa’ mostra ações
de funcionários de uma empresa

Filmes latinos
põem foco em
problemas
pessoais de
formacômica

Coprodução entre
Brasil e Argentina,
‘Sueño Florianópolis’
acompanhauma
família problemática

DIVULGAÇÃO

Músicas originais de
Chico Buarque e Edu
Lobo, dos anos 1980,
surgemno longa
emnovas versões

ROMA
GANHA DATA DE ESTREIA

OnovoejáaclamadofilmedeAlfonsoCuarón, ‘Roma’, játemdatadeestreianoBrasil:14/12.Aprodução,gravadaem
pretoebranco,éumretratoexpressivodosconflitosdomésticosedahierarquiasocialnoMéxicodadécadade1970.
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+VISTAS
Conflitos entre

Israel e Palestina
se intensificam
encurtador.com.br/txBM5

Corinthians tem 3ª
pior campanha no
segundo turno
encurtador.com.br/noIY6

Biblioteca da UnB
inaugura Espaço
Direitos Humanos

encurtador.com.br/kEILS

Vacinação contra
febre amarela deve

ser antecipada
encurtador.com.br/tzGQ3

Varejo tem
pior setembro
em 18 anos

encurtador.com.br/aM016

CNN processa
Casa Branca por
barrar jornalista
encurtador.com.br/zAV26

+FAMOSOS

Alice in Chains
Vocalista agradece brasileiros

em vídeo
encurtador.com.br/dpsB1

+COPA DO MUNDO

Qatar 2022
Seleções poderão se hospedar

em países vizinhos
encurtador.com.br/vAGJ2

+FIGURA

Claudia Leitte
“Estou mais madura

e ciente de meu papel”
encurtador.com.br/oSX03

+CINEMA

Pikachu
Warner Bros libera trailer do

novo filme
encurtador.com.br/jmqD8

Tribalistas
O trio formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos

Brown será um dos headliners do Lollapalooza brasileiro de 2019.
A edição do ano que vem acontece de 5 a 7 de abril.

encurtador.com.br/dpS05

+ENQUETE

Qual seu personagem preferido
de Stan Lee? Vote no site

encurtador.com.br/wATU4

Baby GrootThor Demolidor

Homem-AranhaCapitã Marvel Hulk

Fênix NegraTempestade Homem de Ferro

Capitão AméricaPantera Negra Doutor Estranho

Viúva NegraQuarteto Fantástico Wolverine
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embro-me com
clareza do gosto
daquele X-Salada,
era simples e
saboroso. O ano

foi aproximadamente 1990,
na cidade de
Itaquaquecetuba. Minha
família estava lá para um
assunto triste, o velório de
uma prima.

Eu era uma criança, e na época
sóme importava com
algumas coisas: gibis,
videogame, StarTreke X-
Salada. Não existia amoda de
lanches gourmet, feitos com
toques de chefe coisas do
tipo. Esse lanche em
específico, foi numa padaria
próxima ao cemitério, onde
meu paime levou por volta
das 10h damanhã. Havia
passado a noite toda acordado
e, como toda criança, sentia
fome toda hora.
Aquele lanche pra mim é “o
sabor da minha infância”. Um
pão de hambúrguer com
gergelim, não esquentado. O
hambúrguer, daqueles de
caixinha de uma dessas
marcas grandes. Ele tinha o
formato meio quadradinho,
bem industrializado mesmo,
com aquele corte em
noventa graus que parece ter
passado por uma serra
elétrica. Maionese
industrializada também,
daqueles potes de
quinhentos gramas, sabor
forte e característico. Eram
duas fatias de tomate com
sal, pouco alface e sem
cebola. Nada era exagerado,
tudo era na medida certa.
Inclusive o carinho domeu
pai comigo, preocupado em
me alimentar depois de horas
acordado.

Sabor de infância.
Subitamente no dia 12 de
Novembro de 2018, estou
sentado em uma padaria
simples em algum lugar de

São Paulo, final da tarde.
Minha rotina como radialista
e empresário é uma vida sem
regras para horários, e eu
estava almoçando bem tarde
nesse dia. Um X-Salada,
daqueles de padaria simples,
maionese de pote e
hambúrguer industrializado.
Uma porção pequena, quase
ridícula commeia dúzia de
fritas, acompanhava o prato.
Enquanto saboreava o
lanche, meu olhar estava
perdido em algum programa,
naquela televisão pendurada
na parede, noticiando o
falecimento de Stan Lee.

Stan, mestre dos quadrinhos,
apaixonado por gibis. Criador
de diversos personagens e
universos fantásticos, uma
visão empresarial e editorial
imensa. Uma vida à frente do
seu tempo, e enquanto
advogados e médicos eram
os principais profissionais da
época, Stan resolveu editar
quadrinhos. Hoje, era um dos
poderosos do entretenimento
mundial, à frente de
franquias gigantescas sob a
tutela da Marvel. Que vida!
Meu pai era desenhista e
inventor. Stan era roteirista e
inventor. Eu sou roteirista e
comunicador. Aquele X-
Salada com sabor de infância
ativou minha memória
afetiva, e ao ver Stan
partindo pelo noticiário, não
pude deixar de me emocionar
e lembrar do meu velho, que
sempre me apoiou na minha
vida envolta em gibis e
videogames, e na luta diária
em vencer preconceitos de
uma área tão pouco
explorada.

Se hoje omundo geek faz
parte da vida de todos, grande
mérito é do Stan. Sentirei falta
do senhor, queme
acompanhou desde a infância,
nos gibis guardados naminha
mochilinha da escola.

GUITSUBOTA
PRODUTOREAPRESENTADOR

www.instagram.com/guitsubota

COLUNADOGUITSUBOTA

OMAIORAMIGODA
VIZINHANÇA

NOVIDADES, NOTÍCIAS EMUITOMAISDACULTURAPOP

Considerado pormuitos omelhor
herói que Stan Lee já criou, Homem-
Aranha foi concebido no início da
década de 60, durante a Era de Prata
da banda desenhada - período
marcado por grandes avanços
artísticos em histórias em
quadrinhos!
A trama do herói aracnídeo surgiu
após Stan Lee notar quemuitos
jovens consumiam seus quadrinhos…
Aí, resolveu criar um personagem
com quem o público se identificasse.
Pronto! Homem-Aranha: alter ego do
estudante Peter Parker, que, ao ser
picado por uma aranha radioativa,
precisoumanter sua identidade
secreta enquanto aprendia a lidar
com rejeições, sentimento de solidão

e conflitos que todo
adolescente entende.
Considerado um dos super-heróis
mais bem-sucedidos
comercialmente, Homem-Aranha
teve sua primeira aparição no
livro de antologia ‘Amazing
Fantasy #15’ (Agosto de 1962),
sendo um dos principais
personagens atuais em jogos,
HQs, filmes, roupas e diversos
produtos.

O desejo de Stan Lee de criar
um herói que seria muito
odiado na mesma proporção
que viria a ser amado pelo
público, deu certo! O Homem
de Ferro, nasceu em 1963 e, de
longe, é o personagemmais
‘cool’ da Marvel. Mas nem
sempre foi assim.
Tony Stark - alter ego do Herói -,
teve uma infância difícil ao lado
de seu pai, e acabou sendo
enviado para um internato com
apenas 6 anos! Mesmo sendo
alguém genial, recebeu más
influências e teve sérios

problemas de alcoolismo. Após
a morte dos pais, o personagem
herdou as ‘Indústrias Starks’ e
transformou o complexo em um
negócio gigantesco e
multibilionário. Com o dinheiro
e o conhecimento avançado em
física e engenharia, Stark deu
vida ao Homem de Ferro, logo
após sofrer uma explosão de
granada, durante a Guerra do
Vietnã. A primeira aparição do
super-herói, foi na HQ ‘Tales of
Suspense #39’ e a criação foi
baseada na história de vida do
magnata Howard Hughes!

OHERÓI DE SIMESMOHULK
éomais
forte!

Sem sombra
de dúvidas, Hulk
é o personagem
mais fora dos padrões já
criado no Universo
Marvel. O alter ego do
cientista Dr. Robert Bruce
Banner, é praticamente um
super-humano, com
habilidades
superdesenvolvidas!
Inspirado no livro ‘OMédico e
oMonstro’, de Robert Louis
Stevenson, o personagem foi
criado em 1962. Na tentativa
de salvar um jovem que estava
testando uma bomba que
havia desenvolvido, Dr. Bruce
foi cruelmente atingido por
raios gama, durante a
operação militar… e pronto!
Basta deixar o moço
estressado, para aparecer a
incrível fera verde.
Hulk teve sua primeira
aparição no HQ ‘The Incredible
Hulk n°1’. O que ninguém
imagina é que toda a
brutalidade externada do
herói, gira em torno da
infância destruída por conta
dos abusos que sofria do pai.

L

Aespetacular criação de

STAN LEE

Após o sucesso dos personagens
anteriores, Stan Lee decidiu criar
algo diferente: Por que não fazer
agora, uma geração diferente de
heróis? E se os personagens já
nascessem com superpoderes?
A partir desse pensamento, o
mestre deu a vida aosmutantes
do X-Men!
O grupo de heróis, teve a
primeira aparição em ‘The X-
Men #1’, no ano de 1963 e
carrega a história de
personagens que são de etnias
diferentes e têm poderes bem

distintos entre eles. Inicialmente,
o X-Men foi fundado pelo
Professor Xavier e os integrantes
da equipe eramCiclope, Fera,
Homem de Gelo, Anjo e Jean
Gray- conhecida também como
GarotaMarvel.
Com o ímpeto de combater
mutantesmalignos e o sonho de
unir as duas raças, o Professor
Xavier recruta esses seres
poderosos para fazerem parte da
Escola para Jovens
Superdotados, com o propósito
de criar a harmonia inter-racial.

X-MEN: O PROPÓSITO
DEUNIRASRAÇAS
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Na semana passada, mes-
mo período emque aNasa

liberou o primeiro vídeo 8K di-
reto do espaço, que exibe ima-
gens de astronautas em uma
Estação Espacial Internacional
trabalhando e pesquisando, o
mercado europeu de eletroele-
trônicos recebeu ummodelo de
televisor comcapacidade de exi-
bição nomesmo formato, lança-
do pelaSamsung emPortugal, o
QLED 8K Q 900. A tecnologia
supera a 4K, que já era quatro
vezes maior em termos de qua-
lidade de imagemque o Full HD.

O filme feito pela Nasa é um
marco da aterrissagemdanova
tecnologia e foi feito com uma
câmera que captura imagens
com quatro vezes mais defini-
ção que uma 4K. A câmera uti-
lizada na empreitada é similar
às queHollywood empregou em
filmes como a trilogia Hobbit e
os Guardiões da Galáxia Vol. 2.
Já a televisão da Samsung foi

apresentada em agosto, em
Berlim, durante amais recente
edição do IFA, evento voltado
para representantes da indús-
tria tecnológica, mas só chegou
às prateleiras da Europa - o
produto também foi lançado na
Romênia - no início de novem-
bro nas versões 65 (5.000€) e
85 polegadas (15.000€).
ALG tambémapresentou um
modelo próprio de 8K no even-
to que foi considerado o primei-
ro do mundo com cerca de 33
milhões de pixels em
uma tela de 88 pole-
gadas (7680X4320).
O monitor, além de
anunciado comomais
leve e fino, consome
menos energia que
uma4K, por exemplo.
Na época, a expectiva
da empresa era ven-
der até 5 milhões de
unidades até 2022, o
que ainda deixa espa-
ço para os aparelhos
4K se popularizarem
no Brasil.

Transição
A transição é lenta
porque as transmis-
soras de conteúdo
ainda possuem
apenas alguns
programas e vídeos no for-

mato 4K e a perspectiva é que
apenas alguns países recebam
transmissões em 8Kdurante as
Olimpíadas. Mesmo assim, a
TLC anunciou que um modelo
de smart TV8KQLED com In-
teligência Artificial será lança-
do no Brasil no começo de 2019.
ATV só será vendida na ver-
são 75 polegadas, a parte mais
fina do aparelho tem apenas 20
mm e conta com 33,2 megapi-
xels. Já a I.A. será acionada por
controle de voz pormeio de um

microfone embutido, mas o va-
lor ainda não foi informado pela
empresa.
Pormais que umaparelho 8K
tenha uma qualidade muito
mais impressionante do que a
tecnologia que o precede, o
mercado de produção e trans-
missão de filmes e conteúdo
tem um longo caminho para
percorrer até poder oferecer ao
público material compatível
com o grau de definição que as
TVs suportam.

DA REDAÇÃO

TELEVISÃO

8Kéusadanoespaçoe
chegaaomercadoeuropeu

Tecnologiamais recentedealtadefinição foiutilizadaemvídeogravadopor
astronautas, ePortugal jáofereceasTVsquatrovezesmelhoresqueas4K

DIVULGAÇÃO

Amédia de pixels de
umaparelho de TV
8K éde cerca de 33
milhões, ou seja, 4
vezesmais que a 4K

viva
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PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU SOLUÇÕES

Áries
21/3 • 20/4

Hojeaenergiadodiapedequevocê
foqueumpoucomaisemvocê, se
permitaessemomentodeautoaná-
lisee reflita sobreoque realmente
desejaparaasuavida.

Touro
21/4• 20/5

Hoje focoe idealismo reinamsobre
você, issoémuitobom,massaiba
analisar tudocommuitacalmae
paciência, não tomeatitudesdeque
possasearrepender.

Gêmeos
21/5 • 20/6

Nodiadehoje, cuidadocomasações
idealistasdemais, vocêéextrema-
mente flexível, nãocaianesseerrode
defender suas ideias comoverdade
absoluta.

Câncer
21/6 • 21/7

Nãoseja tão idealistanaenergiade
proteger edefender aspessoas, cada
umtemoseucaminhoeoseupro-
cessoealgoparaaprender comas
dificuldadesporquepassa.

Leão
22/7 • 22/8

Aenergiadessediadizquecomamor
esabedoria tudoépossível.Masé
preciso realmentequerer, poisdessa
formavocê focaasuaenergianoque
realmenteprecisa.

Virgem
23/8 • 22/9

A lógicanemsempreéamelhor solu-
çãopara tudo, seja sábionas tomadas
dedecisãoedecida tudode forma
práticaeorganizada, vocêsabequeé
possível.

Libra
23/9 • 22/10

Vocêsabequeépreciso ter equilíbrio
nasuavida, entãocoloqueemprática
essaenergia, navida, o trabalhonãoé
tudo, tenha tempoparavocêesua
família.

Escorpião
23/10 • 21/11

Nãodependadosoutrosparaencon-
trar a sua felicidade, lembre-seque
vocêé forteemuito intensoemtudo
que faz, pegueessaenergia ea trans-
formenoquequiser.

Sagitário
22/11 • 21/12

Encontreas soluçõesdosseuspro-
blemasescutandomais aspessoas, a
energiadodia vai lhe trazermuita
ajudadeondevocênem imaginaque
possa receber.

Capricórnio
22/12 • 20/1

Vocêsabequeéoúnico responsável
pelo seusucesso, então trabalhe
firmenoquealmeja, compersistência
ecriatividadevocêconsegue ir longe,
muito longe.

Aquário
21/1 • 19/2

Seja sábionodiadehoje, vocêpode
mudarascoisasapenasmudandoa
formadeagir, é comsabedoriaque
conseguealterar o rumodascoisas,
pensebemantesdeagir.

Peixes
20/2 • 20/3

Nãoqueira veromundopeloolhardo
outro, cadapessoa temsuamissão
nessemundoealgoqueprecisa
aprender, não tenteviver avidado
outroparapouparoseusofrimento.

SIGNOS: DESIGN DE ANDI ASMARA/FREEPIK

ALuase encontrano signo deAquário,
essemomento émuito importante pois ele traz
umaenergiamuito forte de querer iniciar algo,

de colocarprojetos emprática.

Horóscopo
porEllen Trizi
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MICHEL JORGE GANTHOUS 

E CAMILA CARACANHA NO 

SHOW DO BRUNO & MARRONE, 

DOMINGO PASSADO (RENATO 

MILANI)

O MODELO MAYCON BYTE CURTIU 
ALMOÇO NO VILLA CONTA, QUE RECEBEU SHOW DA DUPLA BRUNO 

E MARRONE NO ULTIMO DOMINGO 
(ARQUIVO)

FRED TONELLI E HUGO PASTEL NA STORIES PARTY (MARCELO ROGER)

IVANZINHO ROLLEMBER, ALEXANDRE SAKAKISBARA, CARLOS ROBERTO ANTONIO E RUY LUCATTO EM ALMOÇO BADALADO NO VILLA CONTE (ARQUIVO)

BRUNA SÉRGIO E 
EDUARDO TEBAR EM 

CASÓRIO NO CLUB 
MED LAKE PARADISE 

(ARQUIVO)      

VICTOR MIRANDA, UM DOS ORGANIZADORES DO BELISSIMO SHOW DE BRUNO E MARRONE, REALIZADO DOMINGO PASSADO NO VILLA 

CONTE 

CENOGRAFIA
O jovem cenógrafo de eventos Luan 
Arvati é quem assina toda o décor do 
Prêmio LIDE Rio Preto, que acontece 
quinta-feira, dia 22, no Buffet Villa Conte. 
Uma decoração clean, toda branca com 
toques em preto e dourado, irá emoldurar 
a noite que também estará repleta de 
luxuosos lustres, escolhidos a dedo 
pelo talentoso Luan Arvati. Ele, que já 
encantou milhares de pessoas com suas 
técnicas e trabalhos em aclamados even-
tos e espaços da capital paulista, como 
a Casa Fasano, o Hotel Unique e o salão 
Leopolldo, fará da 1ª noite do Prêmio do 
LIDE abrir com chave de ouro, o evento 
que entrará para o calendário anual de 
eventos da cidade, colocando a premia-
ção como a maior premiação empresarial 
do noroeste paulista. 

FESTEJA RIO PRETO I
Neste sábado, dia 17, o Recinto de Expo-
sições de Rio Preto, recebe, a partir das 
16 horas, a terceira edição do festival de 
música Festeja Rio Preto. Esse ano a 
Workshow, realizadora do evento, aposta 
na mistura de ritmos, trazendo um mix 
de sertanejo e funk carioca. Zé Neto & 
Cristiano, Marília Mendonça, Maiara & 
Maraisa, Jads & Jadson, Diego & Victor 
Hugo e Dennis DJ, compõem a grade 
de shows. 
O palco da terceira edição do Festeja Rio 
Preto contará com uma estrutura de 18 
toneladas, contando com som de última 
geração, iluminação e mega telões em 
led. O público poderá escolher entre 
três opções de espaços para assistir 
aos shows: VIP (open bar), Prime (open 
bar) e Frontstage (open bar e open food).

FESTEJA RIO PRETO II
O espaço Frontstage contará com 
atendimento exclusivo de open bar, 
com cerveja, refrigerante, água de coco, 
água, suco, energético, vodca e uísque 
importados. O open food inclui 20 opções 
quentes, mesa de frios, ilha japonesa, ilha 
mexicana, lanches em geral, caldos e 

sobremesas. O evento inicia as 16 horas
e os ingressos para terceira edição do 
Festeja Rio Preto podem ser comprados 
nos pontos oficias de venda: Iguatemi 
Rio Preto e pelo portal Meu Bilhete 
(meubilhete.com). 

AQUARELANDO
A aquarelista Maria Helena Curti traz uma 
exposição inédita para Rio Preto com 
obras autorais premiadas em diversos 
países. A exposição “Aquarelando” será 
aberta ao público na próxima segunda-
-feira, dia 20, no Praça Shopping. Rio-pre-
tense, Maria Helena já expôs suas obras 
na França, onde foi premiada no Louvre, 
e na Galeria La Pigna no Vaticano, além 
de Portugal, Dinamarca, China e diversos
países da América do Sul. 

TIMELINE
O INFLUENCER Rafael Brumato convida 
os plus intimes para comemorar, ao seu 
lado, seu aniversário, nesta sexta-feira, 
dia 16, no Chess Pub, a partir das 21h30.

CRISTIANO, da dupla Zé Neto & Cristiano, 
que se casa dia 28 de janeiro, uma segun-
da-feira, com Paula Vaccari, no Villa Con-
te, já confirma presença das irmãs Maiara 
e Maraísa, da dupla Henrique & Juliano 
e do cantor Gusttavo Lima. Eles serão 
alguns dos 250, seletos, convidados.

ESTARÁ EM CARTAZ, em todo o país, a 
partir de amanhã, feriado da Proclama-
ção da República do Brasil, o filme “Tudo 
acaba em festa”, tem participação do 
colunista Amaury Jr. 

O CANTOR GUSTAVO Mioto confirmou 
presença no Prêmio LIDE Rio Preto 2018. 
O artista Votuporanguense concorre na 
categoria Personalidade do Ano.

DESDE ONTEM, dia 12, até o dia 20, ter-
ça-feira que vem, o Riopreto Shopping 
exibe exposição fotográfica beneficente 
“Zé Neto & Cristiano mundo afora”. On-
tem ela se abriu com um cocktail para 
imprensa e convidados. 

A ATRIZ MAITÊ Proença estará em Rio 
Preto nesta noite, aonde apresentará, no 
Sesc, o espetáculo A Mulher de Bath, que 
retrata sexualidade e feminismo, a partir 
das 20 horas. 

LOGO MAIS A noite, nesta véspera de 
feriado, a Mixed Club abre suas portas 
para uma noite temática: o Baile do Havaí. 
A noite open bar, contará com decoração 
e atrações que farão da balada uma ver-
dadeira noite havaiana. 

ENQUANTO ISSO. A Ledz Club também 
recebe noite alternativa, também na 
véspera de feriado. A festa Dona, tam-
bém open bar, será inspirada na artista 
Pablo Vittar. 

O GRUPO Sepultura que se apresentaria 
dia 24 de novembro, um sábado, no salão 
do Rio Preto Automóvel Clube, foi cance-
lado. Quem avisa são os produtores da 
Oceania Eventos e da Kess Produções.




