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Biquini Cavadão
lança homenagem
a Herbert Vianna

BRASIL

Presidente dos EUA chegou
ontem a Buenos Aires para
o G20; sob polêmicas, ele
cancelou encontro com
o russo Vladimir Putin

GRUPO CARIOCA lança
‘Ilustre Guerreiro’, disco em

homenagem ao líder do
Paralamas do Sucesso

AFP
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VOCALISTA 
BRUNO GOUVEIA 
CONTA DETALHES 
SOBRE TRIBUTO A 
HERBERT VIANNA

DIVULGAÇÃO

Sucesso absoluto, 
Patati Patatá traz 
circo para Rio Preto
Rio Preto recebe pela primeira vez o espetá-
culo ‘Parque Patati Patatá Circo Show Divulgação

Verdão anuncia 
Zé Raphael  
Detalhes foram definidos on-
tem, em uma reunião entre as 
diretorias dos clubes
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No plantão
Desse total, segundo a pasta, 8.366 profissionais “já 
estão alocados no município para atuação imediata”. Ou 
seja, mais de 98% das vagas já foram preenchidas. 

No plantão 2
As inscrições para o programa seguem até o dia 7 de de-
zembro. Segundo informado pelos municípios, 1.644 pro-
fissionais já se apresentaram ou iniciaram as atividades. 

Vagas abertas
Ainda há 151 vagas remanescentes, concentradas em 27 
municípios e 9 Distritos Sanitários Indígenas, na região 
Norte do País. Ainda carecem de profissionais: AM (34,7% 
das vagas disponíveis), AP (3,9%), PA (6,4%) e RR (2,7%).

Grife..
O mercado e especialistas apontam que o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) acertou em escolher o economista 
e diplomata Marcos Troyjo para a Secretaria de Relações 
Exteriores. Troyjo é, há alguns anos, referência internacio-
nal para investidores, para a mídia americana, da Europa e 
Ásia quando o assunto é BRIC e comércio bilateral. 

.. internacional
Diretor do BRIC Lab da Columbia Uni (EUA) e palestrante 
constante em países da Ásia, tem trânsito internacional 
para sustentar uma política externa plural e sem viés ide-
ológico, como pede Bolsonaro contra o que acusa sobre 
os últimos Governos do PT.

Voz ecoa
Vice-presidente eleito, o general Hamilton Mourão criticou 
o STF ontem, em palestra na ANTT, por colocar em pauta a
possibilidade do indulto de Temer a condenados.

Traído?
Preterido para o Ministério do Desenvolvimento Social, 
após certeza de que seria nomeado, o senador Magno 
Malta está chateado. Mas não abandonado por Bolsonaro. 

Vem camburão
O delegado Maurício Valeixo, futuro diretor-geral da Polí-
cia Federal, deu indicativos, numa palestra há dias, de que 
vai reforçar a Lava Jato e criar outras forças-tarefas. 

Antenada
A TIM está na carteira do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial da B3 pelo 11º ano seguido. A lista contem-
pla ações das empresas que apresentam alto grau de 
comprometimento com sustentabilidade e governança 
corporativa.

Bate-cabeça
Segurança é um problema no País inteiro – e com a alta 
de invasão de residências em várias cidades. Mas no Rio 
– logo onde – há moradores que emperram contratos
para melhorias de vigilância. Caso do Condomínio Nova 
Ipanema, na Barra. Duas casas foram assaltadas. Mo-
radores pagaram empresa para novo projeto de segu-
rança a bom preço. Mas outro grupo não gostou. E a vila 
continua sujeita a riscos.

Com walmor parente (df), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE).
contato@colunaesplanada.com.br  | No twitter: @colunaesplanada

dia a dia
EXPECTATIVA
DE VIDA

OIBGEdivulgouontemasTábuasCompletasdeMortalidadedoBrasil de2017.Segundoo levantamento,obrasileiro 
viveu trêsmesese11diasamaisem2017doqueem2016:aexpectativadevida foide75,8anospara76anos.

STF forma maioria pelo 
indulto de Michel Temer

Vistas dosministros Luiz Fux e Dias Toffoli adiaram a conclusão da votação

ROSINEI COUTINHO/SCO/STF

O relator, Luís Roberto Barroso, 
suspendeu o decreto barrando os 
efeitos a condenações contra a ad-
ministração pública e restringin-
do a condenados a até 8 anos.

Mudanças
Barroso voltou a defender a sus-
pensão do decreto, mas foi venci-
do pela maioria, que entendeu que 
tal decisão estaria interferindo no 
Poder do Executivo. Alexandre de 
Moraes abriu a divergência. “Po-
demos concordar ou não com o 
instituto, mas ele existe, é ato dis-
cricionário”, disse.

Bolsonaro afirmou
que não vai conceder
indulto no mandato; o
decreto é previsto na
Constituição Federal

Para o especialista em Direito 
Penal, Leonardo Pantaleão, sem 
irregularidade constitucional, 
apenas o presidente poderá fazer 
mudanças. “Muitas pessoas se 
aproveitariam do teor [do decre-
to] para se beneficiar, mas isso é 
uma questão que fica ao visto do 
presidente da República”, diz.

DA REDAÇÃO

DecisãodoSupremo
tornouquestãode tempo
avalidadedo indultoque
podebeneficiarpresos
porcrimesdecorrupção

sideroumuito amplo, podendo al-
cançar presos por corrupção.
O decreto beneficia condenados
não reincidentes, que cumpriram
umquinto da pena até o dia 25 de
dezembro, por crimes praticados
sem grave ameaça ou violência,
sem indicar uma limite de senten-
ça. Entre outras medidas, conce-

deu reduções de penas a réus que
cumpremmedidas alternativas à
prisão ou tenhamobtido asuspen-
são condicional do processo. Cita-
va ainda a extinção ou flexibiliza-
ção de multas, além de prever a
possibilidade da concessão do be-
nefício mesmo quando ainda há
recursos em andamento.

Presidente eleito esteve ontem com
o Conselheiro dos Estados Unidos

Donald Trump pode 
vir para posse de 
Bolsonaro

Venezuela
Questionado sobre como deve li-
dar com a Venezuela, Bolsonaro
sinalizou acirramento. “Ela nem
poderia ter entrado noMercosul.
Medidas têm que ser tomadas”,
afirmou o presidente eleito.

O presidente eleito, Jair Bolso-
naro afirmou ontemque hápossi-
bilidade de o presidente dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, vir
ao Brasil para participar de sua
posse. Ele falou sobre a possibili-
dade após se reunir comoConse-
lheiro de SegurançaNacional dos
Estados Unidos, John Bolton.
De acordo com Bolsonaro, a
reunião visou iniciar o diálogo
como país. “Foimais umpasso do
Brasil em direção aos Estados
Unidos e dos Estados Unidos em
direção a nós”, afirmou.
Bolsonaro temaexpectativade
visitar a Casa Branca no primei-
ro semestre de 2019. A primeira
viagem como presidente, no en-
tanto, deve ser a países da Amé-
rica do Sul, entre eles Chile, Ar-
gentina e Paraguai.

DIVULGAÇÃO

Por 6 votos a 2, o plenário do 
Supremo Tribunal Federal

(STF) formou maioria favorável 
ao decreto de indulto natalino as-
sinado por Michel Temer em 2017.
O entendimento é o de que o 
texto do presidente não feriu ne-
nhuma das regras previstas na 
Constituição Federal. Um pedido 
de vistas acabou adiando a revo-
gação da liminar que suspendeu 
os efeitos do “perdão” que pode 
alcançar condenados por corrup-
ção. Assim que o julgamento for 
concluído, ainda sem data previs-
ta, o texto passa a valer.
O indulto é uma espécie de per-
dão a presos previsto na Consti-
tuição Federal como uma das 
competências da Presidência da 
República. O texto de Temer foi 
alvo de ação da Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR), que con-
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CARTEL
TREM E METRÔ

AJustiçapaulistainocentouseisdosseteacusadosdeformaçãodecarteledefraudenalicitaçãodetrens,em2009,
duranteogovernodeJoséSerra(PSDB).Ajuízaresponsávelpeladecisãodisseque‘nãorestouevidênciasnosautos.’

CLIMA NATALINO Árvore de Natal do Ibirapuera, com
43 metros de altura e 15,5 metros de diâmetro, será
inaugurada amanhã, no gramado do lago do parque

CARLA CARNIEL/DESTAK

CARLA CARNIEL/DESTAK

Local onde antes estava a construção de 24 andares foi cercado de tapumes

CARLA CARNIEL/DESTAK

Vizinhosrelatam
medosetemeses
apósdesabamento

desviando de pessoas emsituação
de rua que pedem ajuda para co-
mer, enquanto alguns donos de
comércio fumam na calçada e se
misturam aos taxistas e frequen-
tadores da Galeria do Rock.
Nas conversas, porém, o des-
moronamento é pauta diária en-
tre eles. “Todo dia vem um clien-
te aqui e pergunta sobre o prédio.
Eu respondo que o problema não
é o que aconteceu,mas o que pode
acontecer. Aqui está cheio de pré-
dio caindo aos pedaços”, diz o ven-

dedor de uma das lojas da rua.
No início do mês, a prefeitura
realizou vistoria em 51 edifícios
usados como ocupação e interdi-
tou três por risco de desmorona-
mento. Outros 27 apresentaram
situação crítica. Desde agosto, um
grupo de trabalho municipal dia-
loga comos sem-teto embuscade
solução para a desocupação.
“Chegaram tarde demais e fica-
ram tarde de menos. Agora é re-
zar até a próxima tragédia”, diz
dono de banca do largo.

Em um tapume de dois me-
tros que cerca todo o cruza-

mento daavenidaRioBranco com
a rua Antônia de Godói, no cen-
tro, foram colocadas sequências
de fotos de SelmaAlmeidadaSil-
va e de seus filhos gêmeos Wen-
der eWelder. As imagens prestam
uma homenagem à família que
moravaali, mas foi engolidapelos
destroços do edifícioWilton Paes
de Almeida, cujo desabamento
completa setemeses amanhã (1º).
Mais quatro pessoas não conse-
guiramsair do prédio de 24 anda-
res durante aquela madrugada.
Todos viviam na ocupação, que
chegou a ser vistoriada pela pre-
feituraummês antes da tragédia,
mas não sofreu intervenções.
O edifício pertencia à União.
De longe, o movimento do lar-
go do Paissandu parece ter volta-
do ao que era antes da tragédia.
Pedestres caminhamapressados,

AFONSO RIBEIRO

Trêsprédios já foram
interditadosnacapital
por riscoaosmoradores,
enquanto27aindaestão
emanálisepelaprefeitura

Roubo seguido demorte vitimou
27 pessoas no Estado em outubro

Casosde latrocínio crescem35%emSP
dor de casos, o número de vítimas
recuou 1,5%, com quatro vidas
poupadas. Foram268 emoutubro
do ano passado ante 264 compu-
tadas no mês passado.

Queda
O Estado fechou o mês de outu-
bro com queda nos casos de rou-
bos e furtos de veículos, roubos
em geral, de carga e a banco.
Os roubos de veículos caíram
6,8%, registrando 385 casos ame-
nos nacomparação entre outubro
de 2017 e o mês passado.
Os roubos a banco caíram de
nove para seis casos em outubro.
Enquanto que os roubos de carga
passaram de 848 para 713.

JOHNNYMORAIS/27-10-18/ESTADÃO CONTEÚDO

O número de casos de latrocí-
nio, roubo seguido de morte, no
Estado de São Paulo registrou
altade 35% emoutubro deste ano,
nacomparação comomesmomês
de 2017.
De acordo com balanço divul-
gado ontempelaSecretariade Se-
gurança Pública de São Paulo,
passaram de 20 casos para
27 ocorrências.
Outro índice que registrou alta
no décimo mês do ano foram as
ocorrências de homicídio doloso,
que tiveram alta de 3,7% no mês
de outubro, com 251 ocorrências
no últimomês, ante 242 em outu-
bro de 2017.
Apesar da elevação no indica-

IgrejaprecisadeR$4mi
parareconstruirtemplo

próximas semanas, após a apro-
vação do projeto pelos órgãos re-
guladores.
A demora ocorre porque a
construção é tombada como pa-
trimônio histórico do Estado e do
município.
Mesmo após apoeirabaixar e a
periodicidade dos cultos ter sido
retomada no dia oito de julho, o
pastor Frederico Carlos Ludwig
afirma sentir tristeza pelo que
afirma ser “uma tragédia que
aconteceu por causa do descaso
dos governantes”.
“É umdescaso comavida, com
a sociedade, no fundo não estão
nem aí. Dos órgãos públicos, não
recebemos nenhum telefonema
sequer, nemum ‘sentimosmuito’.
Um completo descaso”, lamenta
o pastor.

A Igreja Luterana Martin
Luther foi parcialmente destruí-
da após o desmoronamento do
edifício Wilton Paes de Almeida.
Setemeses depois, a comunidade
ainda não começou a reconstru-
ção do templo.
Todaa lateral e parte da cober-
tura da igreja foram destruídas e
ela é escorada por alicerces de
metal instalados pelosBombeiros.
A obra foi orçada em mais de
R$ 4 milhões.
Até agora, o grupo conseguiu
doação de 300 mil reais, que fo-
ramutilizados para refazer todaa
rede de água, luz, esgoto e gás,
além das rampas de acesso e dos
portões de segurança da casa ad-
ministrativa da Igreja.
O trabalho de restauração pro-
priamente dito deve começar nas

Parte da cobertura e quase toda a lateral desabaram junto ao edifício em abril
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CHILE
MUDANÇA DE GÊNERO

Presidentechileno,SebastiánPiñera,promulgounaquarta-feira(28)aLeideIdentidadedeGênero,quepermitequeas
pessoasmudemdesexonadocumentaçãoapartirdos14anos,medidahámuitoesperadapelosmovimentosLGBTI.

O presidente dos EUA, Do-
nald Trump, desembarcou

ontemnaArgentina como o gran-
de protagonistada reunião de cú-
puladoG20,marcadapelo impac-
to de suaguerracomercial naeco-
nomiamundial.
Areunião entre Trump e o pre-
sidente chinêsXiXinpingdeve do-
minar as atenções do evento, que
acontecerá hoje e amanhã, 10
anos após a criação do fórum, que
reúne economias desenvolvidas e
emergentes desde 2008.
Analistas não acreditam que o
encontro Trump-Xi acabe comas
tensões entre as duas maiores
economias do planeta,mas consi-
deram que seria um bom sinal.
“Com o aumento previsto das
tarifas de 10% a 25% em janeiro
sobre 200 bilhões de dólares de
importações (dos EUA) daChina,
esta pode ser a última oportuni-
dade para agir. (...) Com os dois
países sentindo os efeitos adver-
sos das tarifas, há motivos para

ter esperanças, de um ‘cessar-
fogo’ ao menos”, afirmou Wendy
Cutler, ex-negociadora comercial
americana e vice-presidente do
centro de estudos Asia Society
Policy Institute (ASPI) de Wa-
shington.
O encontro do americano com
o presidente da Rússia, Vladimir
Putin, também ganhou relevân-
cia, devido à crise entreMoscou e
Kiev, mas Trump cancelou a reu-
nião ainda ontem, usando o inci-
dente como motivação.

Clima em pauta
Trump tambémdeverámedir for-
ças com o presidente da França,
Emmanuel Macron, que preten-
de incluir nos primeiros pontos
da agenda do G20 o aquecimento
global, antes daCOP24, no domin-
go, na Polônia.
As atenções também estarão
voltadas para o príncipe herdei-
ro da Arábia Saudita, Mohamed
bin Salman, que chega àArgenti-
na, em meio à polêmica sobre o
asssassinato do jornalista saudita
JamalKhashoggi e em tensa rela-
ção com a Turquia.
Jáo líder social argentino Juan
Grabois indicou que haverá mo-
bilização “pacífica e em massa”
ainda hoje, com manifestações
que pedem “terra, teto e traba-
lho” para os trabalhadores.

G20debate
crise,clima
etratados
comerciais

DA FRANCE PRESSE 

Agendadeencontrosdo
presidentedosEUAdáo
tomdareunião,que
aconteceneste fimde
semananaArgentina

Líder social prometeumanifestação contra o grupo, a favor dos trabalhadores

AFP

Estimativa é de efeito estufa levar ao aumento de 3°C até fim do século

COP24: Clima é tema de cúpula da ONU

nesto Araújo, qualificar o contex-
to atual de “alarmismo climático”.
Além disso, o governo de Michel
Temer anunciou a desistência de
o país sediar a COP25 no ano que
vem, a pedido de Bolsonaro.
O presidente americano, Do-
nald Trump, que retirou seu país
do Acordo, reagiu esta semana
com um taxativo “Não acredito”

Logo após a reunião doG20, re-
presentantes de cercade 200 paí-
ses vão tentar, a partir de domin-
go (2), naPolônia, fazer avançar o
Acordo deParis,mas teme-se que

o resultado seja insuficiente para
responder à urgência climática.O pacto, assinado em 2015, tem
como objetivo conter o aqueci-
mento global abaixo dos 2°C,
idealmente a 1,5°C, com relação à
era pré-industrial.
Mas os compromissos atuais
dos países parareduzir suas emis-
sões de gases de efeito estufa leva-
riam a um aumento de 3°C até o
fimdo século. Parase ajustar ao li-
mite de 1,5°C, as transformações
devem ser rápidas e sem prece-
dentes, advertiram, em outubro,
cientistas da ONU.

Posição brasileira
A posição do Brasil é incerta, de-
pois de o presidente eleito, Jair
Bolsonaro, questionaroAcordode
Paris, e de o futuro chanceler, Er-

AFP

ao relatório de sua própria admi-
nistração sobre os efeitos para a
economia americana.
No que diz respeito aos países
mais pobres, estes semdúvidavão
lembrar às nações do Norte sua
promessa de elevar a 100 bilhões
de euros ao ano até 2020 as con-
tribuições financeiras para as po-
líticas climáticas do Sul. AFP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
1012862- 14.2017.8.26.0576Processo Digital nº: 

Classe:
Assunto: 
Requerente:
Tipo Completo da Parte Passiva
Principal << Informação indisponível
>>:

Recuperação Judicial - Concurso de Credores
Unicas Confeccoes Rio Preto Ltda Me
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES expedido nos 
autos da Recuperação Judicial de ÚNICAS CONFECÇÕES RIO PRETO LTDA ME 
PROCESSO Nº 1012862-14.2017.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, Dr(a). LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER que pelo presente edital ficam intimados todos os credores e interessados da 
ÚNICAS CONFECÇÕES RIO PRETO LTDA ME para comparecer e se reunir em Assembleia a 
ser realizada no Ipê Park Hotel, localizado na Rodovia Washington Luís, km 428, Cedral, São 
José do Rio Preto/SP, telefone (17) 3266-9500, no dia 18 de Dezembro de 2018, às 10 horas, em
primeira convocação, ocasião em que se realizará a assembleia com a presença dos credores
titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e, caso não haja
quorum nesta ocasião, ficam desde já convocados os Senhores credores para a realização, em 2ª 
Convocação desta Assembleia Geral, para o dia 07 de Fevereiro de 2019, às 10 horas, quando a 
mesma será realizada com a presença de qualquer número de credores presentes, no mesmo local
acima indicado. A presente Assembleia é convocada para que os credores deliberem sobre as 
seguintes ordens do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial
apresentado pela devedora; b) constituição do Comitê de Credores, escolha de seus membros e 
sua substituição; e c) outros assuntos de interesse dos credores e da Recuperanda. Os Senhores
credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação de 
assembleia nos autos do processo, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (www.tjsp.jus.br), digitando o número do processo. Os credores deverão observar o prazo
estipulado no § 4º, do artigo 37, da LRF, para entrega de procurações ao Administrador Judicial.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância futura, foi
expedido o presente Edital, que será afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São José do Rio Preto, aos 06 de novembro de 2018.

BOM DIA - SEXTA /30 DE NOVEMBRO DE  2018
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+0,51% IBOVESPA
89.709pontos +0,43% R$

DÓLA
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COMERCIAL +0,16% EURO

R$4,3880
INDICADORES
FECHAMENTO 29.11.2018

Prazoparapagar
a1ªparcelado13º
salárioacabahoje

cam a importância de usar o 13º
salário para pagar dívidas. Deve-
se priorizar os débitos com juros
mais altos, como o cheque espe-
cial e o cartão de crédito.
Quem está com as contas em
diadeve aproveitar para começar
umapoupançae se preparar para
as despesas de início de ano, como
IPTU, IPVA,matrícula ematerial
escolar.

E se a empresa não pagou?
Se não depositar a primeira par-

84,5milhões de brasileiros devem receber o benefício adicional em 2018

cela no prazo a empresa pode ser
multada. A multa é de R$ 170,25
por empregado, e o valor dobra
em caso de reincidência. Esse di-
nheiro é pago ao Ministério do
Trabalho e não ao trabalhador.
Ao perceber que o dinheiro não
foipago, o trabalhadorpodeprocu-
rar o setor financeiro ou de recur-
sos humanos da empresa para in-
formar o problema. Se não houver
solução, pode denunciar o empre-
gadoraoMinistériodoTrabalhoou
ao sindicato de sua categoria.

As empresas têm até hoje,
dia 30, para pagar a primei-

ra parcela do 13º salário de seus
funcionários. O valor não temdes-
conto de Imposto de Renda
(IR)–ele acontece apenas na se-
gunda parcela, que deve cair nas
contas até 20 de dezembro.
Têmdireitoaobenefício todosos
trabalhadorescomcarteiraassina-
da, trabalhadores rurais, temporá-
rios, funcionáriospúblicoseempre-
gados domésticos. Aposentados e
pensionistasdo INSStambémtêm
direito, mas recebemantes.
Aqueles que pediram o adian-
tamento do 13º nas férias, contu-
do, não recebemaprimeiraparce-
la agora (pois já receberam), ape-
nas a segunda.
Opagamento do 13° salário deve
injetar R$ 211,2 bilhões na econo-
mia, segundo o Dieese, devendo
beneficiar84,5milhõesdepessoas.

Onde aplicar o dinheiro
Especialistas em finanças desta-

DA REDAÇÃO

Atrasonopagamento
rendemultaàsempresas;
especialistasdestacam
aimportânciadeusara
rendaextraemdívidas

AGÊNCIA BRASIL

Desemprego recua,mas
aindaatinge 12,4milhões

Emprego sem carteira e trabalho
por contaprópria, este semCNPJ,
o que demonstra a informalidade
e a precarização do mercado de
trabalho”, avaliou Cimar Azere-
do, gerente da pesquisa do IBGE.
Segundo o instituto, o número
de subocupados por insuficiência
de horas (que gostariamde traba-
lhar mais horas não não conse-
guem ocupação) também regis-
trou recorde na série históricada
pesquisa, chegando a 7 milhões
em outubro. No trimestre, mais
418 mil estavam nessa condição.

A taxa de desemprego no Bra-
sil caiu pela sétimavez consecuti-
va, para 11,7% no trimestre encer-
rado em outubro, mas ainda atin-
ge 12,4 milhões de brasileiros, se-
gundo divulgou ontem o IBGE.
Aquedafoipuxadamaisumavez
pelo aumentodonúmerode traba-
lhadores sem carteira e por conta
própria, que bateram recorde.
“Essanotícia [quedana taxade
desocupação] seriabastante favo-
rável não fossem os motivos que
levaram essa taxa a cair e o tipo
de ocupação que teve aumento.

Temeranuncia concessõesque
serão leiloadasporBolsonaro

podem render no total pelo me-
nos R$ 4,5 bilhões em outorgas e
trazer investimentos deR$ 6,4 bi-
lhões em contratos que podem
chegar a 35 anos.
“Se me permitem uma peque-
na faltademodéstia, [o PPI] é um
exemplo para a cultura do país,
porque não será desfrutado pelo
nosso governo”, disse Temer.

O presidente Michel Temer
anunciou ontemos editais das úl-
timas concessões de seu governo
e que ficarão como herança para
JairBolsonaro. Os leilões de 12 ae-
roportos, quatro terminais por-
tuários e de um trecho da Ferro-
viaNorte-Sul estão previstos para
o primeiro trimestre de 2019.
Para Bolsonaro, esses projetos

Inflaçãodo
aluguel cai
após 16meses
O IGP-M, índice de inflação que
reajusta a maioria dos contratos
de aluguel do país, calculado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
fechou o mês de novembro com
deflação de 0,49%, aprimeira taxa
negativa em 16 meses. Em 12 me-
ses, a alta do índice é de 9,68%.
O que mais contribuiu para a

queda do índice foram os recuos
nos preços da gasolina (-17,64%),
do óleo diesel (-6,39%), da soja (-
6,24%), do milho (-7,66%), do leite
in natura (-5,37%) e da tarifa de
eletricidade residencial (-4,18%).

Nova expectativa de vida reduz em
0,77% valor da aposentadoria

Brasileiro vai trabalhar
mais para seaposentar

vida impacta diretamente no cál-
culo do benefício, pois eleva o fa-
tor previdenciário.
O fator foi criado pelo governo
para evitar que trabalhadores se
aposentem com idades conside-
radas baixas e fiquem mais tem-
po no mercado. Assim quanto
mais tempo contribuindo, maior
será o valor do benefício.

O IBGE divulgou ontem uma
boa notícia para os brasileiros. A
expectativa de vida aumentou de
75,8 para 76 anos entre 2016 e
2017, segundo a tábua completa
de mortalidade do Brasil.
Emconsequênciadaboanotícia,
vem a má notícia: por viver mais,
quem for se aposentar, a partir de
1º de dezembro, quando começa a
valer a nova tábua, usando o fator
previdenciário terá de trabalhar
mais paraque ovalor inicial do be-
nefício não seja reduzido.
De acordo com cálculos de
Newton Conde, atuário especiali-
zado em Previdência, será neces-
sário, emmédia, trabalharmais 54
dias (quase dois meses) para não
ter perda ao pedir aposentadoria
por tempo de serviço do INSS.
Caso o trabalhador não contri-
buapormais tempo, ele teráuma
redução média de 0,77% no valor
do benefício solicitado. Isto por
que o aumento da expectativa de
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R$ 802 BI Essa é a cifra que as privatizações de
todas as estatais podem render, segundo o Tesouro
mostrou a Paulo Guedes, futuro ministro da Economia
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O Ministério da Saúde trabalha com a estimativa 
de que 90% dos inscritos no programa Mais Mé-
dicos para substituir os cubanos vão iniciar os 
trabalhos a partir de 14 de dezembro. Consulta 
da pasta no mercado constatou que há demanda 
de profissionais por vagas, diante da alta oferta 
de cursos em faculdades nos últimos anos. Ou-
tro chamativo é o salário de R$ 11.800, mais ajuda 
das prefeituras de R$ 1.800 e, em algumas cida-

des, benefícios como carro e até casa sem custos. 
À Coluna, o ministério informou que até ontem 
33.542 foram inscritos, todos com registro nos 
Conselhos Regionais.

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

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

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

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

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

dições e crenças.
Se israelenses e palestinos desejam que

Jerusalém seja a capital de seu Estado in-
dependente, por que reconhecer a cidade
como capital de Israel? Seria essa uma pro-
vocação aos muçulmanos? É evidente que
os seguidores do Islam já têm sérias restri-
ções no território norte-americano, sendo
o presidente Trump um combatente impla-
cável aos muçulmanos, 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.

HÁ MÉDICOS 
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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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OLIVAR VITALE, esócio do VBD advogados, 
presidente do IBRADIM, membro do Conse-
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Município de São Paulo-SP, veja mais sobre 

o curriculum em nosso
portal www.grupobomdia.com.br
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Meia de 39 anos se despede do Corinthians neste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre: "Jogador 
que não jogar aqui, terá algo faltando na carreira", garante o ídolo do Timão

Valeu 
Zidanilo!
Corinthianos apostólicos 
romanos. Caiu até uma 
lágrima. Valeu Zidanilo! O 
que esse cara fez pelo 
meu Timão está na 
história e ninguém 
apaga. Ele ainda vai 
meter um gol no 
domingo. Vai
Corinthians!
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PALMEIRAS
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REFORÇO

Verdão anuncia Zé Rafael
Palmeiras tinha preferência na compra do jogador, destaque do Bahia, e detalhes foram 
definidos ontem, em uma reunião entre as diretorias dos clubes, na Academia de Futebol

Moisés
Sofreu uma entorse no 
tornozelo esquerdo nas 
últimas rodadas do Brasileiro. 
Foi o homem de ligação na 
Libertadores. Está no 
Palmeiras desde 2016

Guerra
No clube desde 2017, perdeu 
espaço com as contratações 
de Lucas Lima e Gustavo 
Scarpa. Só participou de oito 
jogos no último Brasileirão.

Raphael Veiga
Emprestado ao Atlético-PR, 
será reintegrado ao elenco e 
mais uma opção para o técnico 
Luiz Felipe Scolari na próxima 
temporada

Lucas Lima
Contratação mais badalada 
do Palmeiras nesta 
temporada, firmou-se como 
titular nos últimos jogos da 
campanha vitoriosa e foi 
quem mais atuou no 
Campeonato Brasileiro (33 
partidas)

Gustavo Scarpa
Outro que cresceu na etapa 
final do Brasileiro, teve uma 
boa sequência como titular e 
marcou o gol do Palmaeiras 
no empate com o Paraná por 
1 a 1, em Londrina, há duas 
semanas. Chegou ao Verdão 
em 2018, com direito a idas e 
vindas por conta do um 
imbróglio com o Fluminense, 
seu ex-clube
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SÃO PAULO
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MUDANÇAS

Jardine cobra o elenco
Tricolor deve ter duas mudanças para enfrentar a Chapecoense, no próximo domingo: Hudson retorna ao time no lugar 

de Jucilei e Edimar deve herdar a vaga do suspenso Reinaldo
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SANTOS
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Peres vai ao Rio por Abel
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Treinador está de férias e é o favorito para assumir o posto e ser deixado por Cuca no Alvinegro. 
Acerto é um desejo antigo de Peres, que conta com a concorrência do Flamengo
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viva

Biquini Cavadão
lançahomenagem
aHerbertVianna

onomeda banda’

Oprojeto reúne oito dos grandes
sucessos compostos ao longo da
carreira de Vianna, como “Aonde
Quer Que Eu Vá” e “Se Eu Não
Te Amasse Tanto Assim”, rear-
ranjados pelo Biquini.
“A maior dificuldade foi enten-
der como faríamos isso. Foram

três horas

seja uma autobiogra-
fia”, finaliza.

TEATRO BRADESCO
Tel. 3670-4100
Amanhã, 21h.
R$ 60 a R$ 200.

Banda carioca tem
35 anos de carreira e

gravou hits como ‘Tédio’

no estúdio, com uma lista de 20
músicas, sem saber como come-
çar. Escolhemos aquelas que po-
deriamganharumanovacara, en-
tão fugimos aomáximodos arran-
jos originais. Queríamos colocar
a identificação do Biquini, ofere-
cendo uma perspectiva diferente
para o público”, lembra o cantor.
O primeiro encontro entre Her-
bert e Bruno aconteceu emmea-
dos de 1983, quando omineiro ha-
via acabado de voltar ao Brasil
após um curso de férias na Ingla-
terra e foi apresentado ao vocalis-
ta do Paralamas por meio de um
amigo. Apartir daí, consolidou-se
umaparceria de longa data entre
os dois grupos, importante tanto
para o surgimento do Biquini
como banda quanto para a cria-
ção de seu próprio estilo, que di-
fere do Paralamas.
“Herbert é um grande letrista.
Ele foi o primeiro grande compo-
sitor que nos influenciou profis-
sionalmente. Inclusive, foi ele
quem sugeriu o nome da banda.
Como temos propostas diferen-
tes, nos atentamos principalmen-
te às decisões que ele tomou ao
longo da carreira”, diz Bruno.
O showIlustreGuerreiro vai se-
guir em turnê durante 2019. No

entanto, Bruno Gouveia revela
que tem projetos pessoais.
“Já conversei com algu-
mas editoras para lançar
um livro. A ideia é que

O som de uma banda é uma
das principais característi-

cas que definem sua personalida-
de. E é bastante comum que gru-
posmais antigos exerçam influên-
cia neste processo de construção
da identidade musical. Um exem-
plo a ser citado deste caso, dentro
da cenamusical brasileira, é a re-
lação entre as bandas Paralamas
do Sucesso e Biquini Cavadão.
Aadmiração de BrunoGouveia
(vocais), Carlos Coelho (guitarra),
Álvaro Birita (bateria) e Miguel
Flores da Cunha (teclado) pela
carreira e as músicas do trio flu-
minense, emespecial porHerbert
Vianna, era tantaque resultou em
projeto especial.
Como significado do nomeHer-
bert como título, o Biquini Cava-

dão lançanesta

NATÁLIA BARÃO

VocalistaBrunoGouveia
contadetalhessobre
‘IlustreGuerreiro’, disco
queéumtributoao líder
doParalamasdoSucesso

DIVULGAÇÃO

sexta-feira (30) o disco “Ilustre
Guerreiro”, disponível nas plata-
formasdigitais. Amanhã, faz show
homônimo em São Paulo, no tea-
tro Bradesco.
“A ideia já existia desde 2007,
mas acabou voltando no ano pas-
sado, depois do lançamento do
nosso álbum ‘As Voltas Que O
Mundo Dá’ (2017). Queríamos fa-
zer algo especial para nossos 35
anos de carreira, e esse era um
dos trabalhos que aindanão tínha-
mos concretizado”, conta Bruno
Gouveia, ementrevistaaoDestak.

‘Herbert é umgrande
letrista; foi o primeiro
compositor que nos
influenciou, e sugeriu

MTVvai exibir shows
doGlobal Citizen

frey e Naomi Campbell, o festival
tem ainda no line up Eddie
Vedder, Femi Kuti, Cassper Nyo-
vest, KaseyMusgraves e D’banj.
O ator Forest Whitaker tam-
bém participa.

Objetivo
Assimcomo nas outras edições, o
objetivo do evento é estimular de-
bates e levantar fundos para aju-
dar no combate à pobreza.
MTV
Domingo (2), a partir das 18h

No domingo (2), o Global Citi-
zen Festival: Mandela 100 reúne
artistas para homenagear os 100
anos de Nelson Mandela (1918-
2013), líder e rebelde daÁfricado
Sul de 1994-1999. É aprimeiravez
que o evento acontece no conti-
nente africano, no caso, em Joa-
nesburgo. Beyoncé, Jay-Z, Phar-
rell Willians, Ed Sheeran e Chris
Martin, entre outros, se apresen-
tam. AMTVprometemostrar os
shows, a partir das 18h.
Com apresentação de Trevor
Noah e discurso de Oprah Win-

Beyoncé é uma das
atrações do festival, que
acontece no domingo

MAISIEWILLIAMS
VAI PARTICIPAR DA CCXP

AHBOanunciouaparticipaçãodeMaisieWilliamsnaCCXP2018,queaconteceemSPde6a9/12.Aatriz,queviveArya
Starknasérie‘GameofThrones’,estaránopainel juntocomoscriadoresDavidBenioffeD.B.Weiss,eoatorJohnBradley.

Sucesso absoluto,Patati Patatá 
traz circo para Rio Preto

Rio Preto recebe pela primeira vez o espetáculo 'Parque Patati 
Patatá Circo Show', que ficará em cartaz até 23 de dezembro

A dupla de palhaços mais famosa do Brasil,Patati Patatá, vem a 
Rio Preto neste sábado, dia 01 de dezembro, para apresentar pela 
primeira vez seu circo na cidade. O espaço será instalado no 
Boulevard Zaia – ao lado da loja Havan. O espetáculo traz um 
universo cheio de encanto e magia onde as crianças terão a 
oportunidade de se aproximar dos seus melhores amigos e 
vivenciar momentos mágicos com os personagens até então 
vistos só pela TV: Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo; 
além é claro, de Patati Patatá. Será um espaço que abrigará 
números circenses misturados com os já conhecidos sucessos da 
dupla de palhaços.
Os horários dos espetáculos serão de quinta e sexta, às 20h30, e 
aos sábados, domingos e feriados com três horários, 16h00, 
18h30 e 20h30. Para mais informações, acesse o site: 
www.ingressorapido.com.br. 

DIVULGAÇÃO
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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

ARIES - 21/03 a 20/04

Seu foco continua no trabalho e todos vão notar o 
seu comprometimento com a carreira.Pode celebrar 
uma grande conquista no fim da tarde. No amor, dê 
atenção a quem está sempre por perto.

TOURO - 21/04 a 20/05

Você vai encarar os desafios com confiança e deter-
minação. Cuidado com jogos e especulações: pode 
perder dinheiro. Há sinal de romance com alguém de 
outra cidade.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

Marte garante muita determinação no trabalho. 
Pode se dar bem em negócio de família ou com ser-
viços e produtos caseiros. Alguém do passado pode 
reaparecer. Clima quente a dois.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

A Lua realça sua criatividade e você pode ter ótimas 
ideias para agilizar o serviço. Pode ter notícias de 
alguém de outra cidade. O romance pede mais cum-
plicidade e maturidade. Estimule o diálogo.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Empenho e dedicação no serviço podem render 
mais grana. A fase é de sorte, mas não adianta con-
tar apenas com o apoio do céu: faça por merecer. No 
amor, você vai querer segurança e lealdade.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

Pode iniciar uma sociedade bem vantajosa. Terá 
mais sorte no fim da tarde: faça uma fezinha. Aguar-
de fortes emoções na conquista. Muita sedução na 
vida a dois. Cobre menos e namore mais!

LIBRA - 23/09 a 22/10

Manter a discrição será a melhor opção para você. O 
céu ainda recomenda cuidado com fofocas, mentiras, 
trapaças e mal-entendidos. Talvez prefira esconder 
uma paixão por colega.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Você terá ideias criativas e inovadoras no trabalho. 
Na paquera, você vai buscar alguém para chamar de 
seu, mas deve ter cuidado para não ser exigente ou 
controlador(a) demais.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Seu signo está mais ambicioso e você vai lutar para 
conseguir o que quer. Fique de olho em uma opor-
tunidade de promoção ou aumento de salário no 
emprego. A dois, lutem juntos pelo que querem.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Estudos continuam favorecidos e você deve apren-
der tudo que puder. Sair da rotina pode render boas 
oportunidades de paquera e pode garantir novos 
estímulos ao romance, inclusive na intimidade.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

 Você pode ter a chance de colocar em prática algu-
mas mudanças que deseja. Suas atitudes podem 
garantir uma grana extra para o bolso. No campo 
sentimental, seu charme vai atrair como ímã.

PEIXES - 20/02 a 20/03

Procure se unir aos colegas para atingir os ob-
jetivos em comum. Marte deixa seu signo mais 
decidido e determinado.

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU SOLUÇÕES
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MARATONA DE ESPORTES
A m a n h ã ,  o  S E S I  S ã o  J o s é 
R i o  P r e t o  e  a  D e c a t h l o n 
promovem um dia totalmente 
voltado à prática esportiva 
n a  c i d a d e ,  c o m  e n t r a d a 
gratuita e atividades variadas 
p a r a  c r i a n ç a s  e  a d u l t o s .

A  M a r a t o n a  d e  E s p o r t e s 
começa às 8h30 e vai até as 
17h,  com uma programação 
extensa de aulas abertas e 
a p r e s e n t a ç õ e s  d e  g r u p o s . 
Dentre os atrativos, haverá 
prática de caiaque e stand-
u p  n a  p i s c i n a ,  d e  t i r o l e s a  e 
d e  s l a c k l i n e ,  e x a m e  d e 
b i o i m p e d â n c i a ,  a u l a s  d e 
i o g a ,  p a t i n a ç ã o ,  m u a y  t h a i 
e  c r o s s  t r a i n i n g ,  j o g o s  d e 
b a s q u e t e ,  f u t e b o l  e  r u g b y , 
c l í n i c a  d e  b a d m i n t o n , 
e n t r e  o u t r a s  a t i v i d a d e s .  O 
l o c a l  d a  p a r t i d a  é  n o  S e s i .

BOTECO SOLIDÁRIO
O Bar e Chopperia Frei Caneco, 
l o c a l i z a d o  n a  R e d e n t o r a , 
l a n ç o u ,  n a  ú l t i m a  s e x t a -
f e i r a  ( 2 2 ) ,  a  c a m p a n h a  d e 
N a t a l  ' B o t e c o  S o l i d á r i o ' .

O  o b j e t i v o  d a  c a m p a n h a  é 
a r r e c a d a r  b r i n q u e d o s  q u e 
serão doados para crianças 
d a  A m i c c  ( A s s o c i a ç ã o  d o s 
A m i g o s  d a  C r i a n ç a  c o m 
C â n c e r  o u  C a r d i o p a t i a ) .

Para participar, basta levar um 
brinquedo novo no Frei. A cada 
doação, o cliente tem direito 
a um Chopp Heineken tulipa.

Outra forma de colaborar com 
a campanha é comprando a 
t r a d i c i o n a l  p o r ç ã o  d e  i s c a 
d e  f r a n g o  d o  F r e i  C a n e c o . 
Para cada porção adquirida, 
R $ 2  s e r á  d e s t i n a d o  p a r a  a 
compra de brinquedos. Quem 
quiser também poderá doar 
diretamente o valor de R$2.

BOATE DE CASAIS
A animação da Boate Cedrus 
p a r a  c a s a i s  d e  s e x t a - f e i r a , 
30/11, será da Banda Fama a 
partir das 22h. no salão Nobre 
Murchid Homsi, na sede cidade. 
Convidado de associado R$ 20. 
Serviços de bar: Dom Chiquinho.
 

NO IBILCE 
A  F u n d a ç ã o  d e  A p o i o  à 
Pesquisa e Extensão de São 
José do Rio Preto (Faperp), em 
parceria com o Laboratório de 
Hemoglobinopatias e Genética 
das Doenças Hematológicas 
( L H G D H ) ,  d o  I b i l c e  /  U n e s p 
de Rio Preto,  real iza no dia 
1º  de dezembro,  no Ibi lce,  o 
I  S i m p ó s i o  d e  M e t a b o l i s m o 
e  D i a b e t e s .  V o l t a d o  p a r a 
e s t u d a n t e s  d a  á r e a  d e 
s a ú d e ,  m é d i c o s  o u  o u t r o s 

profissionais que se interessem 
pelo tema, o evento promoverá 
a  d i s c u s s ã o  d e  a s s u n t o s 
correlatos ao diabetes, desde 
o diagnóstico ao tratamento, 
a fim de contribuir com uma 
m e l h o r  q u a l i d a d e  d e  v i d a . 
 

NATAL SOLIDÁRIO
A  e m p r e s á r i a  S o l a n g e 
Regovich está promovendo 
uma ação solidária nas duas 
u n i d a d e s  d a  E s m a l t e r i a  d a 
Sol  em Rio Preto.  Até o dia 
15/12, podem ser entregues 
brinquedos novos ou em bom 
estado em uma das lojas. Os 
b r i n q u e d o s  s e r ã o  d o a d o s  a 
crianças carentes atendidas 
pelo projeto Maquininha do 
Futuro.

RETRATOS DE FAMÍLIA
Contemplado com o Prêmio 
Nelson Seixas 2018 na categoria 
Fotografia,  Victor Natureza 
volta a circular com o capítulo 
dois de seu projeto Poética da 
Cidade, intitulado “Retratos 
de Família” por meio de uma 
exposição que ficará até o dia 
02 de dezembro no Riopreto 
Shopping. O próximo destino 
da exposição será no Centro 
Cultural Manuel Antunes de 03 
a 09 de dezembro e na Casa de 
Criar de 22 a 29 de dezembro. 

NO MONTE LÍBANO
O Grupo de Dança do Ventre 
d o  C l u b e  M o n t e  L í b a n o 
r e a l i z a r á  n e s t e  d o m i n g o ,  a 
partir  das 19h30, o Festival 
d e  F i n a l  d e  A n o  “ M a g i a  d a 
D a n ç a  d o  V e n t r e ”  n o  s a l ã o 
s o c i a l  N e l s o n  S i l v a  –  c l u b e 
de campo, sob a orientação 
da coreógrafa Carol Jianjulio. 
Entrada gratuita. Informações 
3 5 1 9 - 3 4 4 4 ,  r a m a l  2 0 5 .

Na Equipe Do Presidente 
Jair Bolsonaro

Entre 28 nomes para ser da 
equipe de transição de governo 
e m  q u e  c o n s t a v a  a p e n a s 
homens, o futuro presidente 
Jair Bolsonaro convidou quatro 
m u l h e r e s  p a r a  f a z e r  p a r t e 
desse time e uma delas é de 
família tradicional granadense.

A  e c o n o m i s t a  C l a r i s s a 
Costalonga e Gandour,  f i lha 
d o  D r  F á b i o  G a n d o u r ,  n e t a 
do saudoso Aulete Gandour 
e  d a  p r o f ª  S a d d a  A i d a r 
Gandour, é especializada em 
m o n i t o r a m e n t o  d a  e f i c á c i a 
d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  p a r a 
preservação do meio ambiente.

C l a r i s s a  t e m  g r a d u a ç ã o , 
m e s t r a d o  e  d o u t o r a d o 
n a  f a c u l d a d e  d e  E c o n o m i a 
d a  P o n t i f í c i a  U n i v e r s i d a d e 
C a t ó l i c a  d o  R i o  d e  J a n e i r o .

BOM DIA

SEXTA 30/11/ 2018

Denise e Toufic Anbar Neto em noite de festa.

colunanotaeanota@gmail.com

Luiz Felipe Possani aniversariante de hoje.

Marines Klajman com mickey mouse

 Sonia Garisto Conte com sua mãe 

dona Pura.


