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Dólar será
vendido com
desconto na
BlackFriday

SÃO PAULO 

Apósquedade
viaduto, tráfego
épreocupação
daprefeitura

BRASIL 

RESISTÊNCIA
Contra toda forma de discriminação e
exploração, 15ª Marcha da Consciência Negra
aconteceu ontem, na avenida Paulista

ESTADÃO CONTEÚDO

BRASIL

Novasmudanças para o ensino 
médio dividem especialistas
DiretrizesCurricularesforamhomologadasontempeloMinistério daEducação; leivaipermitiraté30%
dasaulasdeformaremota

Nomes da Lava Jato estarão 
em ministério de Moro

MÚSICA E POLÍTICA CD E DVD 
AO VIVO REGISTRAM SHOW DE 

CHICO BUARQUE

Cantor e 
compo-
sitor fez 
a turnê 
Caravanas 
em 2017
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MAIS MÉDICOS
EDITAL É LANÇADO

OnovoeditaldoprogramaMaisMédicosfoipublicadoontem.Atéodia25,profissionaisdetodoopaíspodemse
inscrevernositedoprogramaparaocuparas8.517vagasdisponíveisem2.824municípios.OsalárioédeR$11.865,60.

Aulasadistânciaeopcionaisno
ensinomédiodividemopiniões

ríodo emsalade aula reduzido, há
quem veja na novidade um plano
de privatização da oferta.
“A regulamentação permitiria

umamultiplicação de escolas on-
line adistância, de baixíssimo cus-
to, e o início de uma operação de
entrega de vouchers pelo gover-
no para custear os estudantes
nessas instituições”, diz o caso do
professor de Políticas Educacio-
nais da Universidade Federal do
ABC Fernando Cassio.

TATIANA PY DUTRA

Novas regrasprometem
revolução,masháquem
temaprecarizaçãoe
aumentonadesigualdade
noensinodopaís

Avaliação
Coordenador uma das unidades
do Colégio Objetivo de Brasília,
o professor Marco Elvis vê com
naturalidade a implantação do
EaD, que, na prática, já é realida-
de em grandes redes de escolas
privadas. Sobre a efetividade do
ensino de adolescentes longe do
professor, ele é taxativo: “Os pro-
fessores poderão cobrar emsalao
que o aluno deveria saber sobre
um vídeo recomendado, por

exemplo. O que não assistiu não
terá êxito”, defende Elvis, acres-
centando que 20%, 30 % de aulas
remotas é pouco frente à carga
horária total.
Segundo o ministro da Educa-
ção, Rossieli Soares, a adesão ao
EaD é opcional, cabendo aos con-
selhos estaduais normatizar e dis-
cutir as formas de atendimento.

Itinerários formativos
Pelanova lei, a cargahorária será

dividida entre BNCC; e a outra, 
em cinco “itinerários formativos” 
à escolha do aluno: linguagens, 
matemática, ciências da nature-
za, ciências humanas e sociais 
aplicadas e formação técnica.

Além de conteúdos
da Base Nacional
Curricular, alunos
poderão escolher
conteúdos favoritos

O modelo atrai críticas, já que
escolas privadas ou regiões com 
maior poder econômico poderão 
oferecer mais opções aos estudan-
tes, aprofudando as desigualda-
des educacionais do país.

Enem
As mudanças de diretrizes vão 
respingar no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), que, a par-
tir de 2021, passará a considerar 
as novidades.
“Hoje, os alunos fazem a prova 
das mesmas áreas do  mesmo jei-
to.  A diferença será que  a prova
vai ser feita, no primeiro dia, con-
forme a Base Nacional Curricu-
lar. No segundo dia, será com uma 
área escolhida do conhecimento, 
conforme os referenciais dos iti-
nerários”, afirmou o ministro da 
Educação.

O Ministério da Educação
(MEC) homologou, ontem,

as novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio. Ape-
sar de ainda dependerem da apro-
vação de umanovaBase  Nacional  
Curricular (BNCC), as novas re-
gras representam uma revolução. 
Para o bem ou para o mal.

Lei permite até 30%
de aulas remotas;
na EJA, aprendizado
fora de classe pode
alcançar 80%

Um dos pontos mais polêmicos 
da legislação é a oferta de Ensino 
a Distância (EaD). Pelas novas re-
gras, 20% das aulas do diurno e 
30% das do diurno podem ser fei-
tas remotamente. Na Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), o ín-
dice chega a 80%.
Além das dúvidas sobre a pre-
carização da formação com o pe-

Moro afirmou que Galloro, atual
diretor-geral da PF, ganhará espaço

Equipe deMoro tem nomes anunciados
Eles devem ser nomeados em
breve para compor a equipe de
transição do governo de Jair Bol-
sonaro (PSL), que já estão atuan-
do no Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB), em Brasília.

Expectativa
ÉrikaMarenachegouacoordenar
a Operação Lava Jato no Paraná
e assumirá a área de cooperação.
ParaMoro, é um setor “estratégi-
co” no qual a considera “uma das
maiores especialistas”. Quanto a
Valeixo, o combate aos crimes con-
tra a administração pública é um
dos principais desafios do novodi-
retor-geral, segundo Moro. “Ele
tem amissão de fortalecer a Polí-
cia Federal”, disse Moro.

O futuro ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sérgio Moro,
anunciou ontem os primeiros no-
mes confirmados em sua equipe
de governo. Os primeiros são
Maurício Valeixo, como diretor-
geral da Polícia Federal, e Érika
Marena, para oDepartamento de
Recuperação de Ativos e Coope-
ração Jurídica Internacional
(DRCI) do Ministério da Justiça.
Moro afirmou que buscou no-
mes da força-tarefa. “Eu sempre
afirmei que eu seria meio tolo se
não aproveitasse pessoas que tra-
balhassem comigo no âmbito da
Operação LavaJato, porque essas
pessoas já provaram tanto a sua
integridade quanto a eficiência”,
afirmou.

EQUIPE DE TRANSIÇÃO/DIVULGAÇÃO

Novoministro daSaúde
respondepordenúncia

o contrato de R$ 9,9milhões para
teria pelomenosR$ 6milhões em
gastos pagos indevidamente por
serviços não prestados.
Mandetta afirmou que “o projeto
sofreu uma ruptura por parte da
prefeitura”, que não deu continui-
dade ao contrato.
Bolsonaro disse que o futuro
ministro “nemé réu ainda” e que-
não dará espaço para alvo de
“qualquer denúncia ou acusação
que seja robusta”.

CGU
Bolsonaro anunciou ontemaper-
manência de Wagner Rosário na
Controladoria-Geral da União.

O presidente eleito, Jair Bolso-
naro (PSL), anunciou ontem o
nome do deputado LuizHenrique
Mandetta (DEM-MS) como o fu-
turo ministro da Saúde. O parla-
mentar é alvo de denúnciadaPro-
curadoria-Geral da República
(PGR) por suposto crime de frau-
de em licitação e caixa 2. Tanto o
militar quanto o ministro, dizem
que a acusação é infundada.
A irregularidade teria ocorrido
enquantoMandetta atuava como
secretáriomunicipal de saúde em
Campo Grande, na implementa-
ção o Sistema de Gerenciamento
de Informações Integradas da
Saúde (Gisa). A suspeita é de que
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REPRESAS
CINCO MORREM

CincopessoasmorreramafogadasnasrepresasBillingseGuarapiranganoúltimoferiado.Trêsdelaseramcriançasde
11a13anos.Apolíciaestáinvestigandooquelevouaosafogamentos,epedecuidadoparaapopulaçãonesteverão.

Trânsito no local deve piorar a partir de hoje por causa da volta do ‘feriadão’

Prefeitura irá
pedirapoiode
táxiseapps

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

ta do bloqueio da pista expressa
davia após umviaduto ceder dois
metros na semana passada.
“Essa reunião é paraque agen-
te possa oferecer outras alterna-
tivas para viagem que não seja o
transporte individual domotoris-
ta com seu próprio carro”, disse
o secretário de Mobilidade e
Transportes, João Octaviano
Neto. A intenção da administra-
çãomunicipal é sugerir umpreço
menor nas corridas para os mo-
toristas dos aplicativos.
Também será proposta a cria-
ção de bolsões de taxi no encontro
com os taxistas para facilitar o

Uma reunião entre repre-
sentantes daprefeitura, dos

taxistas e dos aplicativos de caro-
na será realizada hoje em busca
de soluções paradesafogar o trân-
sito na região daMarginal Pinhei-
ros. O encontro aoontece por con-

DA REDAÇÃO

Reuniãoocorrehojecom
oobjetivodebuscar
soluçõespara tráfegona
regiãoondeviacedeu
naMarginalPinheiros

Polícia
investiga três
mortes em
baile funk
A polícia investiga as causas
dasmortes de três pessoas duran-
te tumulto numbaile funkdeGua-
rulhos no último fim de semana.
Segundo testemunhas, a corre-
ria começou após a PM (Polícia
Militar) jogar bombas de gás e
spray de pimenta nos participan-
tes da festa.
Vídeos que circulam na inter-
netmostram pessoas sendo piso-
teadas no meio do tumulto.
Entre elas estavamMarcelo do
Nascimento Maria, de 34 anos,
Micaela Maria de Lima Lira, de
27 anos, e Ricardo Pereira da Sil-
va de 21 anos. Os três chegarama
ser levados para o hospital mas
não resistiram.
O caso foi registrado comomor-
te suspeita e está sendo investiga-
do pelo 8ºDP de Guarulhos.

chamado dos paulistanos.
O governo de Bruno Covas
anunciou ainda a criação de um
Comitê de crise de pontes e via-
dutos para “coordenar, acompa-
nhar e monitorar medidas pre-
ventivas ou reparadoras, adminis-
trativas e judiciais visando à ma-
nutenção da segurança e estabi-

lidade das pontes e dos viadutos”.
Engenheiros devemtentar reer-
guer o viaduto comautilização de
macacos hidráulicos.
Equipes de trabalho já inicia-
rama instalação de barras de fer-
ro para segurar a via até a finali-
zação do trabalho, que ainda não
tem data para terminar.

3
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O juiz federal Sérgio Moro 
aceitou nesta quinta-feira 
(1º) o convite do presidente 
eleito Jair Bolsonaro (PSL) 
para chefiar norte!”, afirmou 
Bolsonaro.

Bolsonaro acenou para Moro com cargo importante; o juiz aceitou

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

dia a dia

Indicadores Econômicos
Índice Câmbio

FUTURO
MINISTRO

Comunico qu

BOM DIA

LOTERIAS
MEGA-SENA
Concurso 2093 (31/10/2018)

08 14 27 34 52 54
Sena: R$ 10.000.000,00 (não houve  ganhador) 
Quina: R$ 33.553,03 (46 ganhadores)
Quadra: R$ 694,02 (3.177 ganhadores)

QUINA
Concurso 4815 (31/10)

12 18 19 37 43
Quina: R$ 3.000.000,00 (não houve ganhador)
Quadra: R$ 3.248,03 (125 ganhadores)
Terno: R$ 73,20 (8.340 ganhadores)
Duque: R$ 1,89 (177.326  ganhadores)

FEDERAL
Extração 05332 (31/10)
1º 64900 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0
2º 37093 18.000,00
3º 12373 15.000,00
4º 84008 12.000,00
5º 49491 10.023,00

TIMEMANIA
Concurso 1251 (30/10)

06 16 20 28 31 50 77
Time do coração: JUVENTUDE/RS
7 acertos: R$ 1.000.000,00 (não houve ganhador)
6 acertos: R$ 31.148,05 (2 ganhadores)
5 acertos: R$ 927,02 (96 ganhadores)
4 acertos: R$ 6 (7.315 ganhadores)
3 acertos: R$ 2 (72.393 ganhadores)

LOTOMANIA
Concurso 1911 (19/10)
00 02 04 08 14
18 28 33 37 40
42 45 56 62 67
75 77 79 80 83
20 acertos: R$ 1.900.000,85 (não houve ganhador)
19 acertos: R$ 27.525,99 (8 ganhadores)
18 acertos: R$ 1.228,83 (160 ganhadores)
17 acertos: R$ 121,15 (1.136 ganhadores)
16 acertos: R$ 20,13 (1.839 ganhadores)
15 acertos: R$ 5,00 (18.389 ganhadores)

LOTOFÁCIL
Concurso 1731 (31/10)
01 03 05 07 08
09 10 13 14 17
19 20 22 24 25
15 acertos: R$ 151.405,36 (8 ganhador)
14 acertos: R$ 471,99 (1.128 ganhadores)
13 acertos: R$ 20 (28.781 ganhadores)
12 acertos: R$ 8 (263.913 ganhadores)
11 acertos: R$ 4 (1.222.945 ganhadores)

DUPLA-SENA
Concurso 1855 (20/10)

15 36 38 42 43 50
Sena: R$ 350.000,00 (não houve ganhador)
Quina: R$ 4.938,74 (8 ganhadores)
Quadra: R$ 100,12 (451 ganhadores)

02 05 16 27 33 37
Sena: R$ 171.743,89 (1 ganhador)
Quina: R$ 5.079,85 (7 ganhadores)
Quadra: R$ 76,53 (11.943 ganhadores)

JOGO DO BICHO 10/09
PTM  
1º 5556 - 14
2º 8220 - 5
3º 0310 - 3
4º 3328 - 7
5º 1027 - 7
6º 8441 - 11
7º 670 - 18

PTN
1º 7961 - 16
2º 9753 - 14
3º 3301 - 1
4º 6365 - 17
5º 5765 - 17
6º 3145 - 12
7º 643 - 11

“CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO.
RESULTADO OFICIAL SUJEITO A CONFIRMA-

ÇÃO JUNTO ÀS FONTES COMPETENTES”

Divulgação

Mor
Com a decis

PREJUÍZO
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Ordem executiva foi assinada emmeio ao avanço da caravana de imigrantes

AFP

-0,69%
IBOVESPA
87.900pontos

-0,75%
EURO
R$4,2720

INDICADORES
FECHAMENTO 
19.11.2018

+0,66%
DÓLAR COMERCIAL
R$3,7640

TERROR
AFEGANISTÃO

Ataquesuicidadeixa40mortosemCabul,
emencontrodereligiososmuçulmanos.

Um juiz federal dos Estados
Unidos bloqueou tempora-

riamente, ontem, nova ordem do
governo de Donald Trump que
nega a possibilidade de obter re-
fúgio às pessoas que entraremde
forma irregular no país.
O presidente Trump assinou
nestemês umdecreto que permi-
te negar automaticamente as so-
licitações de refúgio apresentadas
por pessoas que cruzaram de
modo irregular a fronteira.
O juiz John Tigar, de São Fran-
cisco, emitiu essa decisão tempo-
rária contrao decreto, emrespos-
ta à demanda interposta por or-
ganizações de direitos civis.
A União Americana de Liber-
dades Civis (ACLU) afirma que a
lei estipula que se deve garantir o
refúgio a qualquer um que entre
no país, independentemente se
isso for feito de forma ilegal.
O decreto de Trump indicaque
somente os que entraremnos Es-
tadosUnidos por passagens fron-

teiriças oficiais podem solicitar
refúgio.
Aordemexecutiva foi assinada
em meio ao avanço da caravana
com milhares de migrantes, na
maioriahondurenhos, noMéxico,
em direção aos Estados Unidos.
Cerca de 3.500 centro-ameri-
canos da caravana já chegarama
Tijuana, limítrofe com a cidade
americana de San Diego, e espe-
ra-se que mais 3.000 cheguem a
partir desta terça-feira.

Decisão
O juiz Tigar indicou que a Lei de
Imigração eNacionalidade (INA)
de 1965 estabelece que qualquer
estrangeiro que chegue aos EUA,
sejapor umposto oficial de entra-
da, ounão, pode pedir refúgio. Se-
gundo o juiz, o decreto de Trump
está “em conflito irreconciliável
com a INA”.
“Qualquer que seja a amplitu-
de daautoridade presidencial, ela
não pode reescrever as leis de imi-
gração para impôr uma condição
que o Congresso proibiu de for-
ma expressa”, acrescentou.
O bloqueio imposto pelo juiz
permanecerá vigente até que a
corte decida sobre o caso.
O governo deTrump argumen-
ta que tem o poder exclusivo de
frear a imigração em função da
segurança nacional.

Juiz impede
decretode
Trumpanti-
imigração

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

Trumpdecretouquesó
poderiapedir refúgio
quementrassenopaís
pormeios legais; juizdiz
quedecisãoé irregular

Dólar terá
desconto na
BlackFriday

sições superiores a US$ 1 mil.
AOurominas diz vai “derrubar
os preços” do dólar, euro e libra,
mas não informou, porém, qual o
percentual do desconto que pre-
tende dar. Apromoção já estáva-
lendo e vai até sexta.
“Na Black Week do ano passa-
do tivemos um crescimento nas
vendas em torno de 30% em rela-
ção ao ano anterior, a expectativa
desse ano é ainda maior”, disse
Mauriciano Cavalcante, diretor
da Ourominas, em nota.
NaConfidence, quenãoespecifi-
couopercentualdedesconto,have-
ráumaofertadiferenteacadadois
dias, entre amanhã(22) e 29deno-
vembro. As ofertas serão multica-
nais e há os códigos promocionais
BestWeek e Bestweekcartao.
ParaStefanoMilo, daBeeCâm-
bio, o momento é bom para com-
prardólar, que deve seguir estável
até o fim do ano.

Quemvai viajar ao exterior e
ainda não comprou a moeda

de que precisa poderá aproveitar
a Black Friday, que acontece nes-
ta sexta-feira (23), para conseguir
cotações com desconto. Várias
agências de câmbio vão aderir às
ofertas e algumas jáestão valendo.
ABeeCâmbio vai oferecer a to-
dos os clientes 20% de desconto
na taxa de dólar e do euro, ape-
nas na sexta-feira (23). Também
vai isentar da taxa de entrega
para compras acimadeUS$ 500;
hoje, essa isenção vale para aqui-

DA REDAÇÃO

Agênciasdecâmbiovão
baixarosvaloresdas
cotaçõesdasmoedas
estrangeiras;algumas
ofertas jáestãovalendo

Na BeeCâmbio, taxa do dólar e do euro estará 20%mais barata no evento

REPRODUÇÃO

Futuroministro disse ainda que será
criada a Secretaria de Privatizações

Guedes rejeita aumento de impostos
posto semelhante à CPMF sobre
transações financeiras. Segundo
ele, isso, porém, não representaria
alta da carga tributária no país.
Ele também confirmou que vai
criar a Secretaria de Privatiza-
ções. O objetivo é acelerar o pro-
gramade desestatizações. Duran-
te a campanha, ele chegou a de-
clarar que hácercadeR$ 1 trilhão
em ativos a ser privatizados.

O futuroministro daEconomia,
PauloGuedes, negou ontemapos-
sibilidade de aumento de impos-
tos. “Imposto não, imposto de jei-
to nenhum”, disse ele ao chegar
ao Centro Cultural Banco do Bra-
sil (CCBB), emBrasília, onde tra-
balha a equipe de transição do fu-
turo governo de Jair Bolsonaro.
Na campanha, Guedes admitiu
que sua intenção era criar um im-

AGÊNCIA BRASIL

AFP

Brasileiro usa
Nissanpara
comprarbens,
diz jornal

Carlos Ghosn foi preso, em Tóquio,
por suspeita de sonegação fiscal

Amídia japonesarevelouontem
novas informações sobre a deten-
ção do brasileiro, presidente-exe-
cutivo da aliança automobilística
Renault-Nissan-Mitsubishi, Car-
losGhosn, acusadode fraude fiscal
e uso de dinheiro e recursos da
empresaparafins pessoais. Ele te-
ria usadoUS$ 17,8milhões (R$ 67
milhões) para comprar duas resi-
dências de luxo, noRio de Janeiro
e em Beirute (Líbano), segundo o
jornal “Nikkei”.
As transações teriam sido fei-
tas pormeio de umafilial holande-
sa constituída em 2010, para rea-
lizar investimentos em startups.
Já a emissora pública japonesa
“NHK” afirmaque tambémforam
compradas casas emParis (Fran-
ça) e Amsterdã (Holanda) e que o
executivo pagou viagens de seus
familiares comdinheiro desviado.
O executivo foi preso, em Tó-
quio, nesta segunda-feira (19), acu-
sado de sonegação fiscal. Ele nas-
ceu no Brasil e fez seus estudos
primários no Líbano. Ganhou
fama ao arquitetar a união entre
a Renault e a Nissan e tirar a ja-
ponesa da beira da falência.
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A Associação de Assis-
tência à Criança Deficiente 
(AACD) de Rio Preto vem 
atendendo diariamente cerca 
de 300 pacientes com defi-
ciência física, mas sempre 
trabalhando no limite finan-
ceiro para conseguir oferecer 
o que há de melhor no aten-
dimento a essas pessoas.

A entidade vem realizan-
do uma série de promoções 
no sentido de conseguir 
recursos para a manutenção 
de seus projetos. 

Entretanto, alguns cor-
tes de verbas realizados no 
começo deste ano prejudi-
caram alguns atendimentos, 
sendo que na oportunidade 
a direção do local chegou 
até a temer por um eventual 
fechamento. Os repasses da 
Prefeitura de Rio Preto foram 

interrompidos devido a falta 
de algumas adequações de 
atendimento exigidas por 
uma Lei Federal. 

É exatamente buscando 
uma melhoria de repasses 
financeiros que a AACD Rio 
Preto vem ampliando o nú-
mero de atendimentos, em 
meio a perspectiva de que os 
valores arrecadados na tota-
lidade sejam suficientes para 
atender a demanda.

Desde 2008, a AACD 
Rio Preto oferece terapias e 
consultas para promover a 
reabilitação e inclusão social 
de pessoas com deficiência 
física, com o apoio de pesso-
as que acreditam na serieda-
de do trabalho realizado pela 
instituição. Em 2017, reali-
zamos 23.256 atendimentos 
aos pacientes, em nossa 
Unidade, em meio a pers-
pectiva de que este número 
seja superado em 2018.

Divulgação

PETROBRAS
VALOR

A Petrobras foi a empresa que mais subiu em valor de mercado nos primeiros dez meses do ano. Segundo levantamento da 
Economatica, e empresa ganhou R$ 164 bilhões até o fechamento dos negócios em 31 de outubro. O segundo maior ganho no perí-
odo foi da Vale, com R$ 83 bilhões.

AACD Rio Preto já realiza 
cerca de 300 atendimentos
Apesar de repasses, entidade realiza uma série de promoções para conseguir os 
recursos necessários para atender toda a demanda existente em Rio Preto e na região

SAÚDE

A forte chuva que atingiu 
o Noroeste Paulista causou
estragos em vários bairros de
Rio Preto e até mesmo fora da
área urbana, no último do-
mingo (4).

Um trecho da BR 153, 
município de Rio Preto ficou 
completamente alagado, difi-
cultando a ação dos motoris-
tas já que ficava praticamente 
impossível saber onde era 
pista e onde era acostamento. 
O local se transformou em um 
verdadeiro rio. 

O muro de uma escola 
municipal no bairro Conjunto 
Habitacional São Deoclecia-
no caiu durante o temporal. 
Segundo os moradores, no 
momento do desabamento 
não havia ninguém na calçada 
ou carros na rua.

Em outros bairros, como 
no Jardim Primavera, os car-
ros que estavam estacionados 
nas ruas ficaram submersos. 
Os veículos precisaram de um 
guincho para ser retirados do 
local, conforme informado 
por populares.

No bairro Dignidade, a 
água da chuva, além de alagar 
as ruas, também entrou nas 
casas. A situação se repetiu 
na Estância Alvorada e um 
ônibus ficou atolado em uma 
das vias que não é asfaltada. O 
veículo só foi retirado na ma-
nhã desta segunda-feira (5).

Um motorista se arriscou 
e tentou atravessar um trecho 
alagado no bairro Estância 
Bela Vista e ficou com o carro 
preso em um buraco.

Segundo informações do 
Corpo de Bombeiros, apesar 
dos transtornos, não houve 
registro de feridos por causa 
da chuva.

Temporal causa 
estragos em Rio Preto

CHUVA FORTE

Várias casas ficaram alagadas, muro 
de escola caiu e até a rodovia se 
transformou em uma enorme piscina

Frigoríficos da JBS, BRF e 
Marfrig ficaram de fora das 
unidades que podem voltar 
a exportar carne para a Rús-
sia. O mercado russo estava 
fechado para a carne brasi-
leira desde dezembro do ano 
passado.

O embargo havia sido 
imposto porque o país havia 
identificado contaminação 
com ractopamina e outros 
estimulantes de crescimen-
to nos produtos. O uso da 
substância na alimentação 
dos animais é permitido 
no Brasil, mas proibido na 
Rússia e outros países da 
Europa.

Segundo comunicado do 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) 
nove empresas que estavam 
com as exportações suspensas 
poderão voltar a comercializar 
carne com a Rússia. 

JBS, BRF e Marfrig seguem sem 
poder exportar para a Rússia

CARNE

Mercado russo estava fechado para a carne brasileira desde dezembro do 
ano passado por conta de contaminação com substância proibida no país

Da Redação
Reprodução

AACD de Rio Preto intensifica seu atendimento em Rio Preto

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

O secretário de Defesa 
Agropecuária do Mapa, Luis 
Rangel, disse que espera 
que, com a reabertura do 
mercado russo, os frigorí-
ficos consigam recuperar o 
fôlego perdido com a greve 
dos caminhoneiros.

“Esperamos que o se-
tor privado entenda que 
as ações de certificação e 
segregação são necessárias 
para preservar este merca-

do”, disse em nota.
Na véspera, o ministro 

da Agricultura, Blairo Maggi, 
comemorou a queda do em-
bargo e agradeceu ao presi-
dente russo, Vladimir Putin, 
com quem tratou sobre o 
assunto por telefone.

“É difícil abrir mercado, 
é fácil perder mercado e 
muito mais difícil recuperar 
mercado”, disse em vídeo 
distribuído pelo Whatsapp.

Nove empresas poderão voltar a exportar carnes para a Rússia
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dia a dia
SINAL
DE ALERTA

A morte recente de um palestrante de Votuporanga,  na cidade de Piracicaba, quando uma árvore caiu sobre seu carro, 
vem causando grande preocupação das autoridades.  Em Rio Preto o número de árvores que caem com ventos fortes e chu-
vas é pequeno, mas o sinal de alerta também está ligado.

SAÚDE

Divulgação

O Índice de Breteau, que 
mede o nível de infestação 
do mosquito Aedes aegypti 
dentro das residências, ficou 
em 1,4 no mês de outubro em 
Rio Preto. O índice é maior 
que o último, apurado em ju-
lho, que havia ficado em 1,1. 
Para o gerente da vigilância 
ambiental, Abner Alves, esse 
aumento pode estar relacio-
nado com o tempo. “Houve 
um aumento das chuvas no 
mês de outubro, entretanto 
as pessoas não podem esque-
cer que o risco de uma epi-
demia está sempre presente, 
por isso não podem deixar 
de eliminar os criadouros em 
suas casas e locais de traba-
lho”, afirmou.

O índice ideal, de acordo 
com o Ministério da Saúde, 
é de até 1,0. O menor índice 
foi registrado nas áreas do 
Caic, Vila Elvira e Gonzaga 
de Campos, com resultado 
de 0,0. Já o maior foi na área 
do Lealdade e Amizade: 7,69, 
seguido de Talhado, 5,00.

Durante todo o ano, a 
Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, tem executado, de 
forma ininterrupta, ações de 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti, transmissor dos ví-
rus da dengue, zika e chi-
kungunya. As ações compre-
endem a educação em saúde 
da população, a eliminação 
de criadouros e os tratamen-
tos com larvicidas durante as 
vistorias, rotineiras e em mu-
tirões, feitas pelos Agentes de 
Saúde em residências, em-
presas e terrenos. Ainda, há 
a complementação através 
de ações intersetoriais, tais 
como as limpezas judiciais 
de imóveis de risco sanitário 
e a limpeza de áreas públicas 
através do projeto Jogando 
Limpo.

Este ano, a Saúde imple-
mentou o projeto Brigada 
contra o Aedes na área da 
UBSF Gonzaga de Campos, 
que em janeiro havia ficado 
com um Índice de Breteau de 
16,3. No projeto, funcioná-
rios das empresas vistoriam 
e eliminam criadouros nas 

Divulgação

Índice de Breteau em outubro 
é de 1,4 em Rio Preto
Resultado mostra que ações de prevenção ao Aedes devem continuar

A secretaria de Serviços 
Gerais de Rio Preto realizou 
uma nova limpeza em uma 
área pública conhecida como 
“mata da macumba”, que fica 
localizada entre os bairros 
Nova Dignidade, Nova Espe-
rança e Alvorada, na região 
norte da cidade. 

O local tem sido utilizado 
sistematicamente para descar-
te irregular de lixo doméstico 
e restos de entulhos. Esta foi 
a terceira limpeza realizada 
na área, sendo que há 60 dias 
foram retiradas 1,5 tonelada de 
lixo do local, sendo que desta 
vez a estimativa é da retirada 
de 1,8 tonelada de lixo domés-
tico, industrial e orgânico. 

São alimentos, móveis que-
brados, armários, camas, vasos 
sanitários, roupas rasgadas, 
colchões velhos, animais mor-
tos e outros materiais pesados 

como baterias de celulares, e 
pilhas.

É de se ressaltar que todo o 
material recolhido foi encami-
nhado ao aterro sanitário 

A Mata da Macumba é uma 
área com cerca de 600 metros 
e serve de passagem para vá-
rios bairros residenciais. 

O que mais intriga as au-
toridades municipais de Rio 
Preto e os próprios moradores 
das imediações, é que  secreta-
ria de Serviços Gerais mantém 
em pleno funcionamento dois 
pontos de apoio bem próxi-
mos ao local: Ponto de Apoio 
do Parque da Cidadania(Rua 
Rodrigues Alves Dutra) e Pon-
to de Apoio do Solo Sagrado 
(estrada Municipal Valdomiro 
Lopes da Silva).

De acordo com a Lei do Su-
jão de Rio Preto, as multas por 
descartes irregulares variam de 
R$ 566,00 a R$ 2.600,00 po-
dendo dobrar o valor em caso 
de reincidência e dependendo 
do tipo de lixo descartado. 

Serviços Gerais recolhe cerca de 1,8 
tonelada lixo na “Mata da Macumba”

LIMPEZA 

Esta é a terceira limpeza da área em poucos 
meses, e desta vez a estimativa é da retirada de 1,8 
tonelada de lixo doméstico, industrial e orgânico

Ações e atrações reúnem comunidade negra, coletivos, artistas num 
panorama da produção cultural desse segmento em Rio Preto

A administração municipal 
de Rio Preto realiza este ano 
uma programação totalmente 
voltada à cultura negra, cujo 
início se deu no último sábado 
(3), devendo se prolongar até o 
dia 9 de dezembro.

A programação tem como 
objetivo apresentar a diversi-
dade das expressões culturais 
da comunidade negra, sendo 
que artistas foram convidados 
a apresentar trabalhos que 
estão desenvolvendo, para que 
os mesmos sejam ampliados e 
mostrados em um grande en-
contro programado o dia 16 de 
novembro, a noite preta, cuja 
realização ocorrerá no Com-
plexo Swift.

Lançada programação do mês da 
Consciência Negra em Rio Preto

CULTURA

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Equipes trabalham na cidade e na região para detectar os índices de breteau

Vários eventos estão programados para comemorar o mês da Cons-
ciência Negra

Está também programada 
para esta terça-feira (6), às 18 
horas, a Oficina Literária “Poe-
ma Falado”, evento programa-
do para a CCJ de Rio Preto.

Esse projeto visa promover 

um encontro entre poetas ne-
gros que mostrarão seus traba-
lhos, apresentando a trajetória 
de cada movimento literário 
que trouxe à tona a discussão 
de resistência no Brasil.

dependências. “Foi uma 
experiência exitosa que 
colaborou para a diminuição 

do índice de infestação no 
Distrito Industrial. Diante do 
sucesso desta ação, o projeto 

será ampliado para outras 
áreas industriais da cidade”, 
disse Abner.
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O MDB está ‘fechado’ com o futuro Governo 
de Jair Bolsonaro (PSL), sem a contrariedade 
do presidente eleito. É um pacto sigiloso de 
não agressão, neutralidade e – por ora, claro 
– sem ministérios envolvidos. Bolsonaro sabe 
que precisa da bancada do MDB no Congresso 
para sua governabilidade. Os caciques não pe-

diram, mas é provável que mantenham cargos 
importantes no setor elétrico. O acordo en-
volve apoio da bancada a projetos de Bolso-
naro que se identifiquem com a pauta emede-
bista. A senha para o apoio será a liberação da 
bancada para votações polêmicas, sem fechar 
questão.

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

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

SEMPRE JUNTO
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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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Ivan Storti/Santos FC
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Cesar Greco / Ag Palmeiras 
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viva
SNOOPDOGG
NA CALÇADA DA FAMA

OrappereatorSnoopDoggganhouumaestrelanaCalçadadaFama,emHollywood.Acerimôniaaconteceuno
domingo(19),etevediscursosdeDr.DreeQuincyJones.Comocantor,Snooplançou‘Doggystyle’,seu1ºdisco,em1993.

Stone
Temple

Pilots, do hit
‘Plush’

StoneTemplePilots eBush vêm juntos aopaís
o Bush. A banda, porém, é britâ-
nica, e fez sucesso umpoucomais
tarde, em 1996, quando saiu o sin-
gle “Swallowed”, do segundo dis-
co, “Razorblade Suitcase”.
O STP teve na formação origi-
nal o cantor Scott Weiland, que
morreu em 2015, aos 48 anos. Ele
foi também vocalista do Velvet
Revolver, na década de 2000.

Discos novos
JeffGutt é o atual vocalista. O dis-
co mais recente do grupo é “Sto-
ne Temple Pilots”, lançado no
início de 2018.
O Bush tam-
bém vem à
América do Sul
com álbum relati-
vamente novo. “Black
and White Rainbows”,
trabalho mais recente da
banda, saiu em 2017.
JOSÉ NORBERTO FLESCH

As duas bandas incluemo Bra-
sil na turnê conjuntaque realizam
na América do Sul em 2019. Sto-
ne Temple Pilots e Bush chegam
em fevereiro para apresentações
que acontecem na segunda quin-
zenadomês. Datas e locais devem
ser conhecidos nos próximos dias.
Um dos shows na América do
Sul já foi previamente anunciado.
STP (como também é conhecida
a banda) e Bush tocam em Lima,
no Peru, no dia 12 de fevereiro. No
exterior, a turnê conjunta temain-
da o The Cult.

Anos 1990
As duas bandas são egressas da
cena rock dos anos 1990. O Stone
Temple Pilots é norte-americano
e estourou em 1992, junto com a
cena grunge, com o hit “Plush”,
single de “Core”, primeiro álbum
do grupo, lançado naquele ano.
Foi tambémem1992 que surgiu

Entre os dias 22 e 28 de novem-
bro, aCinépolis apresenta, emde-
terminadas salas de sua rede, o
Festival de Terror Japonês, com
a exibição de sete produções iné-
ditas. Os filmes podem ser vistos
em40 complexos espalhados pelo
Brasil, em sessões únicas, às 21h.
A produção escolhida para
abrir o festival é “A Invocação”
(2012), de TsutomuHanabusa.No
dia seguinte, é exibida a sequên-
cia, “A Invocação 2” (2013), do
mesmo diretor.
Jáno dia 24 aprogramação tem
“O Chamado vs. o Grito” (2016),
de Koji Shiraishi.

Depois, o festival mostra “O
Chamado” (1998) e “O Chamado
2” (1999), ambos de Hideo Naka-
ta. A produção fez tanto sucesso
que ganhou um remake america-
no, lançado em 2003 e estrelado
pela atriz NaomiWatts.
Para fechar a programação, o
Cinépolis exibe “Kotodama - A
Maldição” (2014), de Masayuki
Ochiai, em que a jovem Shiori
acorda ouvindo sons estranhos
emitidos por uma antiga moeda.
A história acompanha a protago-
nista após ela saber da morte de
colegas de classe de suamãe. De-
cide visitar a escola, e lá descobre
ummundo maligno.

CINÉPOLIS
De 22 a 28/11, às 21h.
www.cinepolis.com.br

‘O Chamado’, dirigido por Hideo
Nakato, faz parte da programação

RedeCinepólis
tem festival
dedicadoa
filmesde terror
japoneses

‘A Invocação’, de 2012,
abre o evento, que
começano dia 22 e
temsessões diárias
até 28de novembro

DIVULGAÇÃO

Manifestaçãopolíticaem
formademúsicaaovivo

LEO AVERSA/DIVULGAÇÃO

mil pessoas. O registro foi feito em
13 e 14 de abril no TomBrasil, em
São Paulo, pelo engenheiro de
som Gabriel Pinheiro, e sob dire-
ção de JoanaMazzucchelli.

Ainda que, durante a apresen-
tação, o artista se mantivesse
compenetrado e não interagisse
comaplateia – de onde era possí-
vel observar manifestações, tais
como gritos de “Lula Livre!, e
“Fora, Temer!”–, é umaexcelente
proposta observar as “dicas” com
aescolhado repertório, e ver que,
sim, ele crê que “amanhã vai ser
outro dia”.Mesmoassistindo e ou-
vindo só agora, é difícil não pes-
car as pistas espalhadas pelo re-
pertório, que tem 31 músicas.

CARAVANAS - AO VIVO
De Chico Buarque.
Da Biscoito Fino
CD (R$ 59,90) e DVD (R$ 54,90)

As 75 apresentações
foram realizadas em
10 cidades brasileiras;
alémdePorto e
Lisboa, emPortugal

A tarefa de dissociar a ima-
gempolíticada líricadeChi-

coBuarque torna-se quase impos-
sível àquele que conferir seu tra-
balho no show da turnê Carava-
nas, cujo registro ao vivo é lança-
do pelaBiscoito Fino emCDduplo
eDVD.Omomento e a inseguran-
ça política do país são palpáveis
na gravação, comprovando que
até mesmo as canções do compo-
sitor de 60 anos de carreira que,
aparentemente, falam apenas de
amor têm mais a dizer, em tem-
pos em que o verbo é também
uma forma de atuação política.
A turnê Caravanas estreou em
dezembro de 2017, em Belo Hori-
zonte. Passoupordez cidades bra-
sileiras, além de Porto e Lisboa,
em Portugal, somando 75 apre-
sentações vistas por mais de 200

RENATA BAPTISTA

Sai registroemCDeDVD
doshowdaturnê
Caravanas,que levou
ChicoBuarqueaospalcos
apósseisanos, em2017

Artista preferiu
não interagir com
a plateia durante
a apresentação

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Bush, do
sucesso

‘Swallowed’,
de 1996
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passatempo

FASES DA LUA
MÊS DE ANO

Nova
dia 17, 10h11

FASES DA LUA
NOVEMBRO DE 2018

Nova
dia 7, 14h02

Crescente
dia 15, 12h54

Cheia
dia 23, 3h39

Minguante
dia 29, 22h19

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU SOLUÇÕES

Áries
21/3 • 20/4

As relaçõescomoscolegasde traba-
lhoestãomuito favorecidas, aproveite
essaenergiaboaecrienovosproje-
tos, seenvolvaemnovosgrupospara
sedesenvolver.

Touro
21/4• 20/5

Percebaquecomamor tudoquese
faz se tornamais fácil eprazeroso,
nãose limiteemfazer apenasoque
delegamavocê, façaaquiloque
preencheoseucoração.

Gêmeos
21/5 • 20/6

Aproveite aenergia e tenhacerteza
dequeestánocaminhocerto, aceite
oselogiosdoscolegasechefesno
seu trabalho,muitos sãosinceros,
saiba reconhecê-los.

Câncer
21/6 • 21/7

Cuidardocorpoé fundamental,man-
tenhaasuasaúdeemequilíbrio,
foqueemvocê, nãoseesqueçaquea
vidaémuitomaisdoquepensar
somentenosoutros.

Leão
22/7 • 22/8

Aspalavrasdodia são trabalhoe ini-
ciativa. Sequer fazer algo, temque
começar, entãocomeceese joguede
cabeçanosseusnovosprojetos,
assimterá sucesso.

Virgem
23/8 • 22/9

Otrabalhoestáemaltanodiadehoje,
muitaenergiade realizaçãoprofissio-
nal, sócuidadoparanãoexagerar
achandoque tudo temqueserdoseu
jeito.

Libra
23/9 • 22/10

Terumpropósitoe lutarpor ele é
muito importanteparavocê, usedo
seu fortepoderdecomunicaçãoe
lutepeloquevocêquerquando fala-
mosdasuacarreira.

Escorpião
23/10 • 21/11

Nãoseja tãoexigenteconsigo
mesmo,o sucessoprofissional éo
seudesejo,massaiba separarum
poucoasuaenergia, nemtudona
vidaésó trabalho.Divirta-se.

Sagitário
22/11 • 21/12

Notrabalhoé importante traçarum
planoeseguir oplanejamento, não
desistanoprimeirodesafio enãová
atrásdeoutro, realize comcalmaum
planodecadavez.

Capricórnio
22/12 • 20/1

Seempenharno trabalhoé funda-
mental paraalcançar tudoaquiloque
deseja, só tenhacuidadocomavibra-
çãodehojeparanãoexagerarnasua
ambiçãoprofissional.

Aquário
21/1 • 19/2

Foquenoseu trabalho, sedestaque
nele comasua inteligênciaeperseve-
rança.Muitosoenxergamcomoum
líder, aproveiteessaenergiaparade
fato liderar.

Peixes
20/2 • 20/3

Seseu trabalhonãovai aoencontro
deseuspensamentospessoais, o
melhormuitasvezeséseafastar, não
lutecontraa suaessênciaeoque
defendecomoseus ideais.

SIGNOS: DESIGN DE ANDI ASMARA/FREEPIK

ALuaestáno signo deTouro, diadematerializar
tudo aquilo que foi iniciado, energiade

questões profissionais estarápotencializada.

Horóscopo
porEllen Trizi
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MPBRASIL I
A 3ª edição do 
Festival MPBrasil 
já tem data para 
acontecer em nesta 
terra de São José. 
No dia 15 de dezem-
bro, um sábado, o 
empresário André 
Fachinetti, à frente 
da Renova Projetos & 
Produções, traz para a 
nossa cidade um dos 
maiores festivais de 
música do já realizado 
no Noroeste Paulista. 
O projeto cultural que 
prestigia e valoriza a 
música popular brasileira 
vai sele- cionar as me-

lhores ban-
das do seg-
mento MPB 
e premiar as 
três melho-
res  com-
pos ições 
a u t o r a i s 
que parti-
c iparem 
do con-
c u r s o . 
Músicos 
de todo 
o Brasil
podem

se inscre-
ver através do site: festivalm-

pbrasil.com.br. Uma das prin-
cipais atrações do evento será 

o cantor Jão –
jovem 
sensa-
ção do 
momen-
t o .  O 
Festival 
acontece 
no Ran-
c h o  d o 
Tropeiro, 
no Recinto 
de Expo-
sições de 
Rio Preto, 

às 20h30. A entra- da é 1kg de 
alimento não perecível, que será 
doado a entidades assistenciais 
da cidade.
MPBRASIL II
Você pode não ter ouvido falar 
dele ainda, mas Jão é o cantor 
sensação entre os jovens nas 
redes sociais. Ele é natural de 
Américo Brasiliense, interior de 
São Paulo, e seu canal no You-

Luiz FeLipe
POSSANI

luizfelipepossani@hotmail.com | @lfpossani

QUARTA 21/11/2018

NESTE DOMINGO PRÓXIMO, dia 25, ao meio-dia, 
acontece na Chácara Viva - Águas Claras III, o tradicional 
almoço beneficente em prol da Associação Renascer, de Rio 
Preto. No cardápio, porco à paraguaia e costela gaúcha. Ao 
som de Leo Minas & Ruan.  Os convites estão sendo vendidos 
a R$ 50.

RICARDINHO VANÇAN, o Seu Moço, recebeu a 
imprensa, amigos e convidados ontem, terça-feira, para um co-
quetel de lançamento da sua loja de roupas masculina, Golden 
Brand Stores, no Plaza Avenida Shopping. 

O PRAÇA SHOPPING está, desde segunda-feira, com 
uma exposição de aquarelas inédita em Rio Preto, da artista, 
Maria Helena Curti. Ela já pintou quadros que participaram de 
mostras individuais e coletivas e foram premiados no museu 
do Louvre, na França, além de ter 23 obras expostas no Vati-
cano. A exposição intitulada Aquarelando ando, está simples-
mente maravilhosa.

TAMBÉM EXPÕE suas obras, mas no Shopping Iguatemi, 
nesta quinta-feira, dia 22, a artista plástica e arquiteta, Germa-
na Zanetti. A exposição, que chama #mariasgermanazanetti, 
uma arte inspirada nas personagens chamadas Maria, está em 
diversas peças, incluindo artes plásticas, literatura e moda. 

VOCÊ QUE GOSTA das batatas fritas e do nuggets do 
McDonald’s fique atento a esta Black Friday. De sexta a domin-
go, dia 23, 24 e 25, os clientes ganharão estes produtos em 
dobro em todos os restaurantes da rede no Brasil.
Para participar é fácil: o cliente que comprar uma McFritas 
média ou um McNuggets com 10 unidades (avulso ou combo) 
receberá uma embalagem personalizada, que poderá ser troca-
da por um refil dos mesmos produtos.
A embalagem promocional de refil contém o verso preto e 
garante uma única troca, lembrando ainda que outros tipos de 
embalagem não serão aceitos.

A DUPLA SERTANEJA Fiduma & Jeca fará participação 
na gravação do DVD “Pub Lado B”, da cantora Mila Menin, no 
dia 28 quarta-feira. 

É NESTA QUINTA-feira, dia 22, o 1° Prêmio LIDE Rio 
Preto, que traz a cantora Preta Gil para animar a noite. O even-
to acontece no Villa Conte e premiará empresas e empresários 
que fizeram a diferença em 2018.

MARCELO E Vanessa Navarro da Cruz retornaram esta 
semana de terras mineiras, após curtirem Ouro Preto, ao lado 
da pequena Maria Clara, filha do casal. 

O DR. BRUNO Santos, famoso por sua atuação na área de 
estética facial e bucal, realizou na blogueira Gabi Brandt uma 
bichectomia, que está em alta por aqueles que querem deixar 
o rosto harmonizado.

O BAILE DE Aniversário do Clube Monte Líbano será nesta 
sexta-feira, dia 23, a partir das 22 horas. E a atração para ani-
mar esta noite será o cantor Michel Teló.

JÁ QUE FAZ ASSUNTO. O Clube Monte Líbano realiza 
no domingo, dia 25, a sua 1ª Costelada, a partir do meio dia. 
Para animar, a festa que acontece no clube de campo, terão 
shows de duplas sertanejas da região. 

tube já conta com mais de 200 
mil inscritos. 

Jão come-
çou cantan-
do covers 
r o m â n t i -
cos de hits 
como Bang, 
de Anitta, e 
Medo Bobo, 
de Maiara & 
Maraisa. Agora, 
já arrisca mú-
sicas próprias. 
Dança Pra Mim 
e Ressaca, por 
exemplo, trazem 
o estilo mais ro-

mântico e lento, caracterís-
ticos do músico. Mas foi com Ima-
turo, hit que bombou no Spotify, 
que ele acabou conquistando o 
primeiro lugar entre as canções 
mais virais do Brasil. O jovem 
Jão promete fazer do seu show o 
ponto alto da noite.

FESTEJOU
Quem curtiu o Festival Festeja, 
que aconteceu sábado passado 
no Recinto de Exposições de 
Rio Preto, viu que nem mesmo 
as nuvens negras no céu afastou 
os festeiros de plantão. O festival, 
que iniciou as 16 horas e foi até 
madrugada a dentro, reuniu cerca 
de 20 mil pessoas. Após o início 
do show de Marília Mendonça, 
caiu uma forte chuva, que fez 
foliões curtirem debaixo de chuva 
mesmo e outros se acomodaram, 
apertadinhos, nos espaços cober-
tos. Mas, isso, não fez ninguém 
desanimar. O Festeja foi um 
sucesso. O público presente já 
quer data da 4ª edição. 

TABLEWARE
A empresa LL Organizer, das 
sócias Luciana Cabral e Lilian 
Lourenço, juntamente com a 
arquiteta Claudia Frange Togni 
convidam clientes, amigas e 
convidadas para uma mostra, de 
homedecor e tableware, da VIV 
Home, de Kátia Vieira, nos dias 
22 e 23, quinta e sexta-feira, a 
partir das 14 horas, no mezanino 
do escritório de Claudia Togni. Na 
mostra haverá dicas para montar 
mesas e vendas de produtos. 

PESQUISA CIENTÍFICA
Em sua 12ª edição, o Fórum de 
Projeto de Pesquisa e Iniciação 
Científica, consagrada forma de 
avaliação do fim de semestre 
do curso de medicina da FACE-
RES, será realizada na manhã de 
hoje. Os vinte diferentes projetos 
apresentados pelos estudantes 
da turma 12 serão avaliados por 
uma bancada de júri científico e 
outra de júri popular/sociedade 
civil, com olhar sob a relevância 
do trabalho para a sociedade, que 
irão avaliar os melhores traba-
lhos. O biólogo Dr. Thiago Casella 
ministrará a palestra de abertura 
sob o tema “Pesquisa Científica: 
interesses e motivação”. 

O Dr. Guilherme Ariozi e sua mãe Maria Salete Ariozi em jantar no Villa Conte (Waltinho Silva)

Nilda Soares, que veio do Rio 

de Janeiro, aonde mora, para 

reencontro entre amigos de 

Monde Aprazível, em almoço 

na casa de Sônia Celeste 

Menezes

Ana Carolina Verdi Braga Ragonha, da Cegente na comemoração do Núcleo de Jovens Empreendedores (Luiz Francez)

:DESCONTRAÍDOS, Mauricio Bellodi e 

Paulo Sader, no jantar de 15 anos do 

NJE (Luiz Francez)

 Humberto Carneiro, este colunista, Airton Barros e Rafael Gonzales dos Santos em festa chic de Cida Cara (Waltinho Silva)




