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MinistrosdoSTFabrem
batalhasobreprisões

Antes de ser levado à prisão, Lula evitou se entregar à polícia na espera de julgamento sobre a prisão pelo STF

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

gem de dinheiro. O Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região
(TRF4) o acusou de receber o tri-
plexnoGuarujá (SP) como forma
de propina pormeio de contratos
daPetrobras. Entre os outros pre-
sos que poderiam ser alcançados
estavam os ex-tesoureiros do PT,

João Vaccari Neto, Delúbio Soa-
res e o ex-senador Gim Argelo.
Na iminência do recesso no Ju-
diciário, adecisão deMarcoAuré-
lio atendeu a um pedido ido
PCdoB, em uma ação que ques-
tionaa constitucionalidade da re-
gra de prisão em segunda instân-
cia. Naprática, ele defendeu o en-
tendimento de que a prisão não
pode ocorrer antes daanálise dos
tribunais superiores.
A liminar mantinha a exceção
dos casos previstos no Código Pe-
nal paraprisão preventiva, que na

Uma liminar concedida na
tarde de ontempeloministro

Marco Aurélio, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), e que pode-
ria libertar 35 condenados por cri-
mes contra a administração pú-
blica, como corrupção e lavagem
de dinheiro - em segunda instân-
cia, durou apenas cinco horas.
Tempo suficiente paracolocar em
divergência os ministros da Su-
premaCorte e causar umaenxur-
rada de pedidos de advogados
protocolados junto à Justiça pe-
dindo a liberdade dos presos. Pou-
co antes das 20h, a liminar foi der-
rubada pelo presidente do STF,
ministro Dias Toffoli.
A decisão liminar do ministro
beneficiava presos pela força-ta-
refa da Lava Jato, entre eles o ex-
presidente Luiz Inácio LuladaSil-
va. Adefensade Lula chegou a in-
gressar com o pedido de liberda-
de, mas a Justiça pediu manifes-
tação do Ministperio Público, o
que resultou emmais tempo até a
decisão do presidente do STF ser
anunciada.
O ex-presidente Lula estápreso
desde abril por corrupção e lava-

CAROLINA CRUZ

Liminardoministro
MarcoAurélio,quedava
liberdadeapresosem2ª
instância foiderrubada
pelopresidentedaCorte

Hámais de 160mil
presos provisórios no
país - considerando
os diversos crimes,
de acordo comoCNJ

determinaque “poderá ser decre-
tada [adetenção] quando “houver
provada existência do crime e in-
dício suficiente de autoria”, inclui
casos de flagrante ou o descum-
primento de medidas cautelares.
A regra de prisão em segunda
instânciavemsendo aplicadacom
base na jurisprudência do STF,
que decidiu em 2016 que a medi-
da é legítima. Umnovo julgamen-
to sobre o temaestáprevisto para
abril de 2019. Até lá, a decisão de
derrubar a liminar será mantida
pela Suprema Corte.

Queiroz trabalhava no gabinete do
senador eleito Flávio Bolsonaro

AGÊNCIA BRASIL

REAJUSTE
SERVIDORES PÚBLICOS

DecisãodoministroRicardoLewandowski,doSTF,suspendeuumamedidaprovisóriaqueadiavade2019para2020o
reajustedossaláriosdosservidoresfederais.Comisso,aremuneraçãoaumentaemjaneiro-comimpactodeR$4bi.

Casade
JoãodeDeus
tinhaarmas
edinheiro
APolíciaCivil de Goiás apreen-
deu uma mala com dinheiro em
espécie e armas na residência do
médium João de Deus, em Aba-
diânia (GO). O valor total do di-
nheiro ainda não foi revelado. O
advogado Alberto Toron afirmou
que o montante não tem relação
coma transação deR$ 35milhões
nos investimentos de João de
Deus, realizadaàs vésperas de sua
prisão, no último domingo.
A polícia realizou buscas em
três endereços ligados a João de
Deus. Ainda ontem, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) negou o
pedido de liberdade apresentado
pela defesa do médium. Mais de
500 mulheres já denunciaram o
médium por abuso sexual.

Ex-motorista
nãoaparece
noMPpara
depoimento
Oex-motoristado deputado es-
tadual Flávio Bolsonaro, Fabrício
Queiroz, não compareceu ao de-
poimento noMPR-RJ (Ministério
Público do Estado do Rio de Ja-
neiro), que estava marcado para
ocorrer nesta quarta-feira (19).
Segundo um relatório do Coaf
(Conselho deControle deAtivida-
des Financeiras), o motorista Fa-
brício José Queiroz teve transa-
ções deR$ 1,2milhão emsua con-
ta no período de um ano. Em
nota, oMP informouque adefesa
alegou uma “inesperada crise de
saúde” e a realização de exames
médicos de urgência para justifi-
car a ausência de Queiroz.

Em discurso pelamanhã, presidente
diz que sentirá falta do ‘Fora Temer’

PGRdenunciaMichel Temerpor corrupção
são contemplados pela denúncia.
Os políticos são acusados de
aceitar vantagens indevidas de
empresários que atuavam no se-
tor portuário em troca da edição
do decreto presidencial que am-
pliou concessões no Porto de San-
tos (SP). Entre as supostas bene-
ficiárias do texto estão Rodrimar
e grupo J&F.
O inquérito dos portos foi aber-
to em setembro de 2017 pelo mi-
nistro Luis Roberto Barroso, do
Supremo Tribunal Federal. Omi-

nistro atendeu a pedido do então
procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, após a delação de
executivos do grupo J&F.
Esta é a terceira denúncia
apresentada contra Temer no
exercício domandato de presiden-
te. O presidente assumiu o cargo,
em definitivo, em agosto de 2016,
após o impeachment da então
presidente Dilma Rousseff (PT).
Outras duas denúncias foramsus-
pensas por decisão da Câmara
dos Deputados.

AFP

A procuradora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, denunciou
nestaquarta-feira (19) o presiden-
te da República, Michel Temer, e
outras cinco pessoas por corrup-
ção ativa e passiva e lavagem de
dinheiro no inquérito dos portos.
A acusação criminal foi apre-
sentadano último diaantes do re-
cesso do Judiciário, que começa
nesta quarta (20). Além do presi-
dente Temer, RodrigoRochaLou-
res, Ricardo ConradoMesquita e
Carlos Alberto da Costa também
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HABITAÇÃO
OBRAS EM 2019

Aassinaturadaprimeiraparceriapúblico-privadaaconteceunestasemanaeprevêaconstruçãode34milnovas
moradiasnacapitalemumperíododeseisanos.TribunaldeContaspediumedidas“efetivasdefiscalização”.

AçãodaPFapreende
R$300milnacasade
KassabemSãoPaulo

to doministro e em imóveis de seu
irmãoRenatoKassab. Advogados
do ex-prefeito acompanharam as
ações.
O ministro foi prefeito de São
Paulo entre 2010 e 2016 e também
ocupou um ministério na gestão
da presidente Dilma Rousseff
(PT). A partir de 1º de janeiro de
2019, será secretário da Casa Ci-
vil do governo de São Paulo, no-
meado por João Doria (PSDB).
Em nota, a assessoria de Doria
informou que ele confia “na con-
duta da Justiça e no amplo direi-
to de defesa do ministro para os

Agentes federais fizeram buscas no apartamento doministro e de seu irmão

esclarecimentos necessários”.

Delação
O nome doministro foi citado pe-
los executivos da JBSWesleyBa-
tista e Ricardo Saud. De acordo
com a delação os pagamentos fo-
ram feitos em troca de apoio po-
lítico enquantoKassab eraprefei-
to de São Paulo e, depois, como
ministro, além de apoio ao PT na
disputa presidencial de 2014.
Tambémsão investigados o go-
vernador do Rio Grande do Nor-
te, Robinson Faria, e seu filho, o
deputado federal Fábio Faria.

APolíciaFederal apreendeu
R$ 300 mil em dinheiro on-

tem no apartamento do ministro
da Ciência e Tecnologia, Gilberto
Kassab (PSD), no bairro dos Jar-
dins, na zona sul de São Paulo.
O ex-prefeito da capital paulis-
ta é alvo de investigações por sus-
peitade receberR$ 30milhões da
J&F (holdingque controla a JBS)
enquanto comandava a cidade de
São Paulo, entre 2010 e 2016.
Ele também responde a inqué-
rito no STF por suspeita de paga-
mentos irregulares de R$ 58 mi-
lhões a ele e ao PSD, partido que
ele fundou.
Os mandados de busca e
apreensão da PF foram autoriza-
dos peloministro do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), Alexandre
de Moraes.
De acordo com o comunicado
oficial divulgado à imprensa, Kas-
sab afirmou que confia na Justi-
ça e está à disposição para qual-
quer esclarecimento.
O ex-prefeito disse ainda na
notaque “seus atos seguirama le-
gislação e forampautados pelo in-
teresse público”.
Os policiais federais fizeram
buscae apreensão no apartamen-

DA REDAÇÃO

Ex-prefeitodacapital é
alvodaoperaçãoporser
investigadoporsuposto
recebimentodepropina
emtrocadeapoiopolítico

MARCELO GONCALVES/SIGMAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Governador eleito teria usado cargo
de prefeito para se promover

Procuradoria pede cassação de Doria
Os citados devem apresentar
defesa ao Tribunal Regional Elei-
toral. Se foremcondenados, ainda
podem recorrer ao TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral).
ParaaProcuradoria, Doriagas-
tou compublicidade institucional,
no primeiro semestre de ano elei-
toral, valores superiores à média
dos três anos anteriores enquan-
to era prefeito da cidade.

A Procuradoria Regional Elei-
toral de São Paulo deu entrada
numa ação contra o governador
eleito de São Paulo, João Doria
(PSDB) e seu vice RodrigoGarcia
(DEM) por abuso de poder.
Para o órgão, o ex-prefeito da
capital usou o cargo paraautopro-
moção emano eleitoral. Procura-
dores pedem a cassação do man-
dato e inelegibilidade por 8 anos.

DIVUULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL

FELIZES PARA SEMPRE 37 casais LGBTI oficializaram
ontem união em casamento coletivo realizado
pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania

LEONARDO HIRAI / SMDHC

Vacina contradengue
começaa ser testada

de avaliação de eficácia e seguran-
çadas formulações dos produtos,
pois a prevalência de tipos da
doença é diferente no Brasil e no
território norte-americano.
De acordo comaadministração,
a iniciativa permitirá que o Insti-
tuto Butantanpoderá receber até
US$ 101 milhões a serem investi-
dos empesquisa e naprodução de
vacinas.
“Isso permitirá às instituições
o compartilhamento de informa-
ções sobre pesquisas clínicas e
que as entidades aperfeiçoem os
programas contra a doença”, in-
formou a secretaria de Saúde por
meio de nota.
A imunização deverá ser indi-
cada para pessoas de 2 a 59 anos.

Imunização é desenvolvida para prevenir os quatro tipos do vírus da doença

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

O Instituto Butantan, vincula-
do àSecretariadaSaúde doEsta-
do de São Paulo, firmou nesta se-
manaumaparceria comaempre-
sa farmacêuticanorte-americana
Merck & Co. Inc. para colabora-
ção tecnológica e empesquisa clí-
nica no desenvolvimento de vaci-
nas contra a dengue.
Avacina estána fase de ser tes-
tadaemhumanos. Depois, haverá
um pedido de registro à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
e, somente apartir daí, poderá ser
disponibilizada à população.
As doses em desenvolvimento
buscam proteger contra os qua-
tro tipos dadengue. ParaoGover-
no do Estado, a troca de conheci-
mentos deve agilizar o processo
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com processos prévios de verifi-
cação de oportunidades de traba-
lho e de cursos de qualificação
profissional que estejampróximos
ao domicílio do trabalhador. Con-
solida, assim, a integração das po-
líticas de emprego, trabalho e ren-
dado rogramadoSeguro-Desem-
prego”, explica Márcio Borges,
coordenador-geral do programa.

Além de agilizar o atendimen-
to, o seguro-desemprego 100%
web permitirá que ummaior nú-
mero de trabalhadores seja aten-
dido por dia. Atualmente, são 600
mil requerimentos por mês, em
média. Outra vantagem é que o
prazo para recebimento do bene-
fício, que é de 30 dias, começaráa
contar a partir da solicitação fei-
ta pela internet.

+0,03% IBOVESPA
86.638pontos -0,73% DÓLAR COMERCIAL

R$3,8727 -0,61% EURO
R$4,4180

INDICADORES
FECHAMENTO 19.12.2018

Oquepodeocorrer
apósa ‘facada
noSistemaS’

turo governo também avalia que
falta transparência na gestão dos
recursos, que foram de R$ 17,08
bilhões só em 2018.

Prejuízo
O Serviço Social da Indústria
(Sesi) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Comércio
(Senac) estimamque 300 escolas
de ensino profissionalizante serão
fechadas se o corte se concretizar.
Em nota, as entidades informa-
ram que a media deixaria “mais
de 1milhão de estudantes semop-
ção de cursos de formação profis-
sional e 18,4 mil funcionários das
entidades perderiamo emprego”.

O Sesi calcula que o enxuga-
mento, na prestação de serviços
de saúde a trabalhadores, faria 1,2
milhão de pessoas buscarematen-
dimento gratuito na rede pública.

Mudança necessária
Naavaliação do economista e pro-
fessor da Universidade Francis-
cana (UFN)AlexandreReis, o Sis-

Repasse compulsório de empresas para instituições será reduzido em até 50%; 1milhão de alunos serão impactados

tema S e a população como um
todo precisarão se adaptar àsmu-
danças trazidas por umnovomo-
mento econômico.
“Quando o SistemaS foi criado,
em 1940, na época da nova indús-
tria, a meta era qualificar traba-
lhadores e aumentar a produção.
Agora, as contribuições estão afe-
tando as empresas que estão
abertas emumcenário de desem-
prego. Acontribuição poderia ser
transformada emmais salário ou
outro beneficio”, explica.
Reis diz que a tendência é que
os serviços que deixarem de ser
prestado pelo SistemaS, como os
de saúde, será fornecido pelo Es-
tado. E as empresas, de acordo
com seus interesses, podem ofer-
tar os cursos necessários paraga-
ranitr o aprimoramento sod pro-
fissionais e a produtividade.
“Cursos digitais e outras ferra-
mentas podem ocupar esse espa-
ço para a qualificação. Se isso é o
ideal ou não, teremos de esperar
para ver ”, diz.
O economista entende que as
mudanças vão exigir mais tam-
bém dos trabalhadores.
“O jogo é entender essa transi-
ção, buscar a produtividade indi-
vidual e mecanismos individuais
de formação e de tentar fazer o
melhor possível”, projeta.

PREFEITURA DEMARICÁ/DIVULGAÇÃO

Indicado para liderar a Se-
cretaria Especial da Receita

Federal no próximo governo, o
economistaMarcos Cintragaran-
tiu, ontem, que deve ser definido
em janeiro como será o corte de
repasses para o chamado Siste-
ma S. Na segunda-feira (17), o fu-
turo ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, anunciou, em evento
comempresários noRio, que teria
de “meter a facano SistemaS”. A
facada seria entre 30% e 50%.
OSistemaS é formado pornove
entidades, que, embora privadas,
são mantidas por contribuições
compulsórias pagas pelas empre-
sas ao governo. As alíquotas va-
riamemfunção do tipo do contri-
buinte,mas os percentuais vão de
0,2% a2,5% e incidemdiretamen-
te sobre a folha de pagamento.
Segundo Cintra, o plano é pro-
mover a desonerar a folha, esti-
mulando a criação de empregos e
barateando as contratações. O fu-

TATIANA PY DUTRA

SesieSenacdizemque
cortede repasses fechará
cercade300escolas;
futurogoverno,prevê
geraçãodeempregos

Clientes doBBpoderão sacar
viaWhatsApp, semusar cartão
Os correntistas do Banco do
Brasil, que já podiam fazer con-
sultas e transações financeiras via
WhatsApp, tambémpoderão usar
o aplicativo para fazer saques sem
o uso de cartão.
Para fazer a operação, o cliente
deve iniciar uma conversa com o
número (61) 4004-0001, digitan-
do “saque sem” ou “saque sem

cartão”. O assistente virtual per-
guntará o valor do saque, limita-
das a R$ 300 por dia, em valores
múltiplos de R$ 10.). O cliente di-
gita a senhado cartão e confirma.
Com o código informado pelo as-
sistente virtual, o cliente deve di-
rigir-se a qualquer terminal de
atendimento do banco até as
23h59 do dia do pedido.

Seguro-desemprego
pode ser solicitado
100%pela internet

Usuário precisa cadastrar seus dados após cadastro no Portal Emprega Brasil

USP IMAGENS

Os trabalhadores demitidos já
podem solicitar o seguro-desem-
prego totalmente pela internet,
sem precisar entregar documen-
tos presencialmente. Segundo o
Ministério doTrabalho, desde no-
vembro de 2017, a solicitação po-
dia ser feita pela web, mas o tra-
balhador aindaeraobrigado a ir a
umposto de atendimento parava-
lidar os dados. Agora, se as infor-
mações estiverem corretas e não
houver pendências, ele consegue
efetuar todo o processo de casa.
Para fazer a solicitação é preci-
so entrar no Portal EmpregaBra-
sil (empregabrasil.mte.gov.br) e
digitar a senha de acesso. Quem
não tiver, deve informar seus da-
dos pessoais, que serão checados
nas bases de dados do Governo
Federal, e responder um questio-
nário com perguntas sobre a sua
vida laboral e previdenciária. De-
pois, o usuário deve seguir o pas-
so-a-passo comoito etapas e, por
fim, confirmar a solicitação.
“O portal permitirá também a

integração do direito ao benefício

Requerimento podia
ser feito online desde
2017,mas trabalhador
precisava ir a uma
agência para validá-lo

Economista projeta
ummodelo na qual
o trabalhador terá de
buscar qualificação
individualmente
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MACHUPICHU
TURISTA DESAPARECIDA

Apolíciaperuanafazumaintensabuscaporumaturistaamericanacegaquedesapareceuháumasemanaquando
visitavaacidadelaincadeMachuPicchu, informaramasautoridades.CarlaValpeoz,de35anos,chegoudia11nolocal.

AFP

Oposição acusaMay de adiar a votação do acordo para impedir rejeição

A100diasdoBrexit,
Maynãotempacto

parlamentares na última sessão
de perguntas do ano, adiou para
meados de janeiro a votação pe-
los deputados do acordo negocia-
do entre Londres e Bruxelas du-
rante 17 meses.
O líder daoposição, o trabalhis-
ta Jeremy Corbyn, acusou o go-
verno de “perder tempo” para li-
mitar as margens demanobra do
Parlamento ante a proximidade
do fatídico 29 de março de 2019,
obrigando-os a escolher entre seu
texto e um Brexit sem acordo de
consequências catastróficas.
Em uma época do ano normal-
mente propícia ao comércio, as
vendas retrocederam no país: a
probabilidade de que oReinoUni-
do acabe saindo brutalmente da

UE e as sombrias perspectivas
econômicas que a acompanham
alimentam o medo dos consumi-
dores de perder poder aquisitivo.

Medidas
A Comissão Europeia anunciou,
ontem, que adotou uma série de
medidas, emparticular naáreade
serviços financeiros, transporte
aéreo e alfandegário, paraatenuar
as consequências de um possível
Brexit sem acordo.
O plano de emergência inclui 14
medidas sobre “um número res-
trito de setores nos quais a falta
de acordo seria uma fonte de im-
portantes perturbações para os
cidadãos e as empresas da UE”,
informa a Comissão.

O Parlamento britânico se
prepara para entrar no re-

cesso de fim de ano quando fal-
tam apenas 100 dias para a data
prevista do Brexit, deixando o
país no limbo, sem um acordo e
em plena confusão sobre o que
acontecerá depois.
A primeira-ministra, Theresa
May, que ontem respondia aos

DA FRANCE PRESSE

Comreceiodeumasaída
daUEsemacordo,os
britânicos recuaramnas
comprasde fimdeano;
blocoadotamedidas
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Especialistas do Ministério da Saúde apontam que em 2029 
a maior causa de mortes por doenças crônicas no Brasil será 
por neoplasias (nome técnico para o câncer de qualquer 
tipo), passando o que hoje mais causa mortes por doenças: 
as cardiovasculares.  O fato de o brasileiro estar reduzindo 
o tabagismo e aumentando as atividades físicas contribui 
para a inversão do quadro no ranking das doenças. As infor-
mações foram reveladas durante o 14° ENECOB - Encontro 
Nacional de Editores, Colunistas, Repórteres e Blogueiros, 
realizado no Brasília Palace Hotel. 

A voz e a vez do leitor

8 DIÁRIO DE S. PAULO - qUArtA-fEirA / 29 DE NOvEmbrO DE 2017

A voz e a vez do leitor
As cartas devem ser dirigidas à seção A Voz e a Vez do Leitor - Avenida  Marquês de São Vicente, 1011, 
Barra Funda, São Paulo (SP), CEP 01139-003, ou por correio eletrônico para o e-mail diariodoleitor@
diariosp.com.br , informando nome, RG e endereço completos e um número de telefone para contato. 
O DIÁRIO recomenda cartas de até 380 toques e se reserva o direito de publicar apenas trechos.

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 
ser transferido da carceragem da PF de Curi-
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

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 
ser transferido da carceragem da PF de Curi-
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 
deixará as negociações pela paz no Oriente 
Médio cada vez mais difíceis e distantes.
 
Compromisso de campanha deste e de 
outros candidatos à presidência dos Esta-
dos Unidos, a mudança da Embaixada de 
Tel-Aviv para Jerusalém é muito mais do 
que uma questão de logística. Trata-se da 
imposição do Direito Unilateral sobre o Di-
reito Universal, que prega que todos os po-
vos são iguais e têm, segundo a Organiza-
ção das Nações Unidas – ONU, seus 
direitos assegurados. E é justamente isto 
que os muçulmanos, cristãos e judeus, 
com ligação histórica com a Palestina, e 
tantos outros povos discriminados pelo 
mundo todo, querem: respeito às suas tra-

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

CÂNCER SERÁ MAIOR CAUSA DE MORTES NO BRASIL
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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 
ser transferido da carceragem da PF de Curi-
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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Atividade
Entre 2009 e 2017, cresceu 22% a atividade física do brasileiro 
em tempo livre - contando média de 150 minutos/dia.

Obesidade
Mais da metade da população brasileira está acima do peso. E o 
brasileiro tende à obesidade mais agravada ainda.

Descabida
Ministros e assessores do STF usaram, reservadamente, a pa-
lavra “descabida” ao comentarem a decisão do ministro Marco 
Aurélio Mello que determinou a soltura de todos os presos com 
condenação após 2ª instância. Isso porque o presidente de Cor-
te, ministro Dias Toffoli, já havia marcado a análisendo assunto 
para o dia 10 de abril.

Novidade
Logo após a decisão, o deputado Orlando Silva, líder do PCdoB, 
partido que apresentou a ação acatada por Marco Aurélio,disse 
que o ministro apenas cumpriu a Constituição: “A novidade para 
mim é a surpresa quando um juiz deixa de ser casuísta; deixa de 
fazer justiça seletiva e procura afirmar a Constituição”.

Liminar
Já o vice-presidente jurídico do PSDB e líder da bancada na Câ-
mara, deputado Carlos Sampaio (SP), ingressou com um pedido 
de suspensão de liminar contra a decisão do ministro Marco 
Aurélio Mello. “Inaceitável”, resumiu o tucano.

Ritmo
Ministros de Temer não tiveram descanso desde o início da 
transição para o governo de Jair Bolsonaro. Coordenadores da 
equipe do presidente eleito, em especial os militares, exigem, 
diariamente, informações adicionais sobre os balanços e gastos 
das pastas. A cobrança se intensificou nos últimos dias.

Trem-bala
A equipe de Transição do governo de Jair Bolsonaro agiliza a 
análise de empresas que devem ser liquidadas em breve. Entre 
elas, a EPL (Empresa de Planejamento e Logística), criada por 
Dilma Rousseff para implementaro projeto do trem-bala.

Aéreas
A Medida Provisória (MPV 863/2018) que libera até 100% de 
capital estrangeiro em aéreas brasileiras já recebeu 17 emendas 
de deputados e senadores. Um delas, do presidente da Frente 
Parlamentar dos Aeronautas, deputado Jerônimo Goergen (PP-
-RS), prevê ressalvas trabalhistas e proteção dos empregos de 
pilotos, copilotos e comissários de voo.

Comissão
Será instalada hoje no Senado a comissão especial que irá ana-
lisar a MP. A medida foi assinada na última semana por Temer 
com o aval do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). A aposta 
do atual e do próximo Governo é de estímulo à competição no 
mercado aéreo brasileiro – o que pode beneficiar o consumidor.

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

OsdoistimesavançaramàssemifinaisdaCopadaLigaInglesa.ComgoldeHazardnofinaldojogo,oChelseavenceuo
Bournemouthpor1a0,eassegurouavaga.JáoTottenhambateuoArsenalpor2a0,comgolsdeSonHeung-mineDeleAlli.

AFP

Marcelo e Bale foram fundamentais na vitória contra o campeão asiático

RealvenceKashimaevaiàfinal
zes. Na principal oportunidade,
Bale fez boa jogada, deu balão no
zagueiro dentro da área, mas a
bola caiu no pé esquerdo e o cami-
sa 11 acabou finalizando muito
mal. Benzema, de cabeça, tam-
bém levou perigo ao gol japonês.

Mas o gol só viria sair aos 43mi-
nutos. Após belo passe deMarce-
lo, Bale ficou cara a cara e não
desperdiçou a oportunidade de
colocar os espanhóis à frente. E, a
partir daí, o Real desencantou.
No início do 2º tempo, Yamamo-
to salvou, em cimada linha, o que
seria o segundo gol do Real. Mas
foi em vão. Após lambança da za-

ga, Bale aproveitou e fez 2 a 0. E
logo depois, o galês ampliou após
outra assistência de Marcelo.
O Real diminuiu um pouco o
ritmo e acaboudando espaço para
o Kashima jogar. Aos 32 minutos,
Endo foi lançado nas costas de
Marcelo e ajeitou de cabeça para
Doimarcar o gol de honrado cam-
peão asiático.
“Tínahmos visto o jogo do Ri-
ver e sabíamos que não podería-
mos menosprezar o adversário.
Estes jogos são sempre complica-
dos, pois, são jogados de maneira
diferente a da Europa. No início,
jogamos no ritmodeles, depois su-
bimos e conseguimos agredí-los.
No 2º tempo, os matamos”, disse
o goleiro Courtois.
No próximo sábado, às 14h30, o
Real Madrid enfrenta o Al-Ain,
em Abu Dhabi, para tentar con-
quistar seu terceiro título mun-
dial consecutivo.

ORealMadrid venceu oKa-
shima Antlers por 3 a 1, on-

tem com showdeMarcelo e Bale,
e se garantiu na final do Mundial
de Clubes, diante do Al-Ain, que
eiliminou o River Plate.
Logo nos primeiros minutos, o
Kashima chegou duas vezes com
perigo e esteve perto de abrir o
placar.Mas foi só. Depois disso, os
atuais bicampeões mundiais to-
maram o controle do jogo e não
sofrerammais.
Aequipe espanhola esteve per-
to de abrir o placar algumas ve-

DA REDAÇÃO

Marcelodeuduas
assistênciasparaBale,
que fezos trêsgolsda
vitóriapor3a1,na
semifinaldoMundial

Real pode se tornar
omaior campeão do
Mundial deClubes
da Fifa se alcançar
o 4º título no sábado
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SÃO PAULO

Volante,de20anos,acertouporcincotemporadascomoatualcampeãobrasileiro.ReveladopeloBotafogo,ojogadordisputou87
jogospelaequipecariocaefoicampeãoestadualem2018. Eleéo3ºreforçodoPalmeiras,quejátrouxeZéRafaele ArthurCabral.

ESTADÂO CONTEÚDO

Pablomarcou 18 gols na temporada e foi o artilheiro do Athlético-PR

SãoPaulocontrata
oatacantePablo

mento será parcelado durante
três anos e meio.
Com 26 anos, o atacante termi-
nou em terceiro lugar na artilha-
riadoBrasileiro com 12 gols, além
de ser artilheiro e levantar o iné-
dito troféu da Sul-Americana. O
São Paulo sempre foi a primeira
opção do jogador, disputado por
Flamengo e Palmeiras
“Fico arrepiado só de pensar
que vou jogar no São Paulo. Ini-
ciamos as conversas já faz algum
tempo, o São Paulo sempre foimi-
nha primeira opção pelo projeto
que me foi apresentado, pela his-
tória do clube”, contou Pablo.
“Assim que acabou a Sul-Ame-
ricana, conversei comomeupai e
com o pessoal que trabalha comi-

go, elesme perguntaramo que eu
queria e eu falei que queria o São
Paulo”, completou o atacante.
Raí, diretor executivo do São
Paulo, comemorou muito a con-
tratação de Pablo. “Ele é um joga-
dor que vem de três boas tempo-
radas e que se destacou não só
pela qualidade técnica, mas tam-
bém pelo poder de decisão, prin-
cipalmente neste ano. É um joga-
dor que pode atuar como centroa-
vante, mas que não se limita a
isso. Faz gols, mas que tem capa-
cidade de comandar o setor ofen-
sivo”, analisou o executivo.
Pablo é o terceiro reforço do
clube para 2019, que já tinha con-
tratado os laterais Igor Vinícius e
Léo Pelé.

Campeão daCopaSul-Ame-
ricana pelo Athlético-PR e

principal peça da equipe para-
naense na temporada, o atacante
Pablo é o novo reforço doSãoPau-
lo. O clube do Morumbi pagará €
6 milhões (R$ 26,6 milhões) pelo
jogador, além de mais € 1 milhão
de bônus por metas cumpridas,
totalizando € 7 milhões. O paga-

DA REDAÇÃO

Jogador fechoucontrato
comoclubedoMorumbi
atédezembrode2022;
apresentaçãoserá
nodia3de janeiro

PALMEIRASTRAZ
MATHEUS FERNANDES
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Ohumorparafalardetemassérios

tino perde o pênalti que teria le-
vadoPortugal paraaprorrogação,
colocandoumfimprematuroàsua
carreira. Envergonhado, ele se vol-
ta para a filantropia em busca de
consolo, e adotaumrefugiadomo-
çambicano chamado Rahim, que
naverdade éAisha (CleoTavares),
umaagente secreta lésbica envia-

da para investigar suas finanças.
A partir disso, o jogador, sem
perceber, começaaserusadopara
propósitos nefastos, desde o mo-
vimento – ao estilo Brexit – de
Portugal para deixar a União Eu-
ropeia até absurdas experiências
genéticas. Tudo é orquestradopor
suas perversas irmãs, as gêmeas

Sonia e Natasha (Anabela e Mar-
garida Moreira), apoiadas por
membros dos mais altos ministé-
rios do governo português.
Enquantoopaternalismodoatle-
ta na adoção de um refugiado, em
vez de olhar para as causas mais
profundas da crise, é revelador, a
participação das irmãs no tráfico
humano não consensual para fins
deexperimentaçãomédicaespelha
fatos da vida real. A apresentação
absurda desses eventos no filme
não diminui seu contexto social e
culturalmaisamplo.Sim,esteéum
tipoestranhodecomédia.Masase-
riedade adequada é dada às maio-
res implicaçõesdessasocorrências,
ao longo do filme.
“Diamantino” também faz óti-
mo trabalho ao explorar a violên-
cia familiar por meio do abuso fí-
sico, verbal, emocional e econômi-
co que as gêmeas infligematodos,
e especialmente ao irmão.

Expor essa clássica narrativa
aqui, por meio da perspectiva de
um homem fisicamente forte e
crescido que é tão facilmente dis-
criminado por suas irmãs, não
mais que sublinha a perversidade
deste tipo de abuso.
No entanto, a crise dos refugia-
dos e suas implicações são a base
danarrativade“Diamantino”.Ecos
dosslogans trumpianos “Vamosfa-
zer Portugal grande de novo! Fe-
chemasfronteiras!Construamum
muro!” soam ameaçadores e ridí-
culos aomesmo tempo.
O filme é uma bem-vinda comé-
dia sobre justiça social que situa
questõespolíticas importantes sob
umanova e pertinente visão. Usar
umfamoso jogadordefutebolcomo
veículoparaumcontosobreviolên-
cianacionalista, ganância e culto à
celebridade, assim como abuso fa-
miliareacrisederefugiadosé, sem
dúvida, uma jogada brilhante.

OsdiretoresportuguesesDa-
nielSchmidteGabrielAbran-

tesgarantemqueseu longa-metra-
gem“Diamantino”,queestreianes-
ta quinta (20), não se baseia em
pessoasoueventos reais.Masode-
sempenho de Carloto Cotta no pa-
pel-título não pode ser lido como
nadaalémdeumasátiraaogalãdo
futebolCristianoRonaldo,nãoape-
nas por sua atuação em campo,
mas tambémpela propensão a su-
cumbir sob pressão.
Comumminuto faltando paraa
final daCopa doMundo, Diaman-

ANDRE MARCONDES

Coproduçãoentre
Portugal, Brasil eFrança,
‘Diamantino’ écomédia
quediscuteassuntos
dasociedadeatual

DIVULGAÇÃO

Os atores Carloto Cotta e Cleo Tavares em cena de ‘Diamantino’, que estreia

OTERNO
CONVIDA RINCON

Hoje,às20h,OTernofazshownoCineJoia(tel.3101-1305)emque,pelaúltimavezemSP,põefoconodiscomaisrecente,
“MelhordoQueParece”(2016).AbandaconvidaorapperRinconSapiênciaparaparticipaçãoespecial.R$45aR$90.

viva
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Tem mais!
A Netflix anunciou a renovação de “O Mundo Sombrio de

Sabrina”, a série vai ganhar mais 16 episódios, divididos em duas
partes (3 e 4). A segunda temporada chega em abril.

https://bit.ly/2LqiI14

Espiadinha
A Disney divulgou através de uma revista americana as primeiras
imagens oficiais do remake de “Aladdin”, previsto para lançar nos

cinemas em maio de 2019. Confira!
https://bit.ly/2UX8nhq

+CINEMA

Nas telonas!
A Paris Filmes divulgou o
primeiro trailer de “Turma

da Mônica - Laços”, que chega
nos cinemas ano que vem.

xxxxxxxxxx

+DOCS

Chegou!
Ellen Degeneres tem seu novo
especial de stand-up, “Ellen

Degeneres: Bem Relacionada”,
na grade da Netflix
https://bit.ly/2ECMeA9

+VISTAS
São Caetano abre
inscrições para 42ª

Prova de Reis
https://bit.ly/2rKt2YE

Mc Zaac estrela
Baile do Pretinho

em Brasília
https://bit.ly/2CnRQMw

Jodie Whittaker
elevou a audiência
de ‘Doctor Who’

https://bit.ly/2PR68J3

Mega-Sena acumula
e pode pagar
R$ 50 milhões
https://bit.ly/2BtcHwc

Confira quais
personalidades nos
deixaram em 2018

https://bit.ly/2ECABcw

O cigano da bola
que virou o maior

artilheiro da Europa
https://bit.ly/2EtEWOl

+DESTAK

Na mira
Logan Lerman, está na mira
de ser o protagonista da nova
série da Amazon Prime Video,

“The Hunt”.
https://bit.ly/2Rchbkq

+MÚSICA

Tonight Alive
Banda anunciou pausa em
turnês internacionais por

tempo indeterminado através
das redes sociais.
https://bit.ly/2rJgIrT
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Ahistória, que se passaemLon-
dres, duranteaGrandeDepressão,
mostra as duas crianças do longa
original, Michael e Jane Banks, já
crescidas e sofrendo uma crise fi-
nanceira.Semcondiçõesdesusten-
tarseus três filhosapósamortede
sua mulher, Michael acaba tendo
que recorrer ao banco para conse-
guirmanter sua casa.
Apesar da trama não ser inova-
dorapertodaquelaque foi contada
pelaprimeiravez, anovaprodução

se beneficia em deixar as sequên-
cias mágicas muito mais lúdicas,
permitindo que se tenha uma ex-
periência de imersão seja lá em
qual mundo as crianças entrem
comMaryPoppins.
Éprecisochamaraatençãopara
duascenas, emespecial. Naprimei-
ra, os filhos de Banks vão parar
dentro de ummundo que mistura
animação e live-action. Essa parte
daaçãonãosócontémamelhorse-
quência de aventura (tornando-se
também a mais divertida), mas
também conta com o númeromu-
sical mais completo do filme intei-
ro, feitoemparceriadeEmilyBlunt
comLin-ManuelMiranda.
A outra é ainda mais tocante e
sensível, emostraas três crianças
cantando sobre a perda damãe.
Esses dois momentos distintos
reforçam como Mary Poppins se
tornou imortal e deixam claro que
essa ainda é uma história relevan-
te para as crianças que nasceram
depois da obra original.
Por causa da direção de Rob
Marshall, que éumgrande fãda
personagem, o filmeservecomo
uma bela homenagem ao legado
de Julie Andrews e ao que ele re-
presentou para o cinema do sécu-
lo 20. O diretor, no entanto, conse-
guiu criar algo que irá funcionar
paraaquelesquenuncaviramoori-
ginal também.
Com alguma sorte, a produção
iráapresentaramuitascriançasde
hoje o universo de Mary Po-

ppins, que abre uma
porta de esperança
para um mundo
menos chato.

MaryPoppins
retornacomouma
belahomenagem

Entre os clássicos da cultura
britânica, a saga literária de

MaryPoppins, escrita por Pamela
L. Traverse iniciadanosanos 1930,
está no topo da lista ao lado dos li-
vros de Jane Austen. A persona-
gem,originalmentevividaporJulie
Andrews nos cinemas em 1964, fi-
cou famosapor serumababádura
e rigorosa, mas que eventualmen-
te leva as crianças para algumas
aventuras em um mundo mágico,
o que funciona como uma espécie
de alívio para o mundo duro em
que as mesmas vivem. Sempre
voando com um guarda-chuva e
semnuncasentiranecessidadede
explicar comoelafazmagia, Emily
Blunt (de “Um Lugar Silencioso”)
agora encarna a personagem em
“ORetornodeMaryPoppins”, que
chega às salas nesta quinta (20).
AatuaçãodeEmilyBlunté, com
certeza, umdosmelhoresaspectos
do filme.Elaapresentatodasasca-
racterísticas originais da persona-
gem e alguns dos seus melhores
bordões, misturando uma perfor-
mancemusical que é tocante, e al-
gumas expressões divertidas.

CAROL ALVES

Personagemcriadapela
escritoraPamelaL.
Traversevividapor Julie
Andrewsnas telas,ganha
novo filme,queestreia

FOTOS: DIVULGAÇÃO

‘Éumapersonagemquepode
daresperançaaomundo,em
temposdifíceis’,dizdiretor

dor de seis Oscars, incluindo o de
melhorfilme),RobMarshall consi-
deravaumsonho emesmo umde-
safio realizar um longa com can-
ções originais.
“Fazer algo que saiu da
Broadway tem os seus desafios
também, mas criar um musical
como os filmes da era MGM era
meu sonho. Algo como ‘Cantando
naChuva’’, conta.
“Comalgoassim, não existem li-
mitações para o que você pode fa-
zer no filme. Ao mesmo tempo, o
processo todo toma muito do seu
tempo. Demorei mais ou menos
três anos para concluir o longa”,
completa o cineasta.

A escolhida
Sobre a participação de Emily
Blunt, o diretor garante que ela
sempre foi sua primeira escolha.
“Eu posso dizer que não conse-
guia pensar em ninguém melhor
que ela para viver a personagem,
porcausadacombinaçãodecarac-
terísticas que tem. É uma ótima
atriz, que consegue atingir várias
camadas. Eu simplesmente sabia
que Emily iria conseguir ser dura
e aomesmo tempomostrar empa-
tia e profundidade, ser muito bri-
tânica[risos], cantaredançar.Amo
seu humor.”CA

“EutrouxeMaryPoppinsdevol-
ta porque senti que era mais im-
portante do que nunca”, diz Rob
Marshall, assimquecomeçaentre-
vistacomumgrupode jornalistas,
que teveapresençadoDestak.Por
meio de uma vídeo-conferência, o
diretor norte-americano de 58
anos, queémuito fãdogêneromu-
sical, tinha como missão pessoal
resgatarapersonagemdeJulieAn-
drews emostrar uma versãomais
recente damesma, comaajudade
um super elenco e uma produção
enorme dos estúdios da Disney. O
resultado pode ser visto nos cine-
mas em “O Retorno de Mary Po-
ppins”, que tem Emily Blunt, Lin-
ManuelMiranda,ColinFifth,Meryl
Streep e BenWishawno elenco.
“Precisamos de Poppins agora”,
continua Marshall. “É um tempo
muito frágilnomundo,muito escu-
ro, e acho que essa personagem
pode trazer esperança e vida para
o mundo inteiro. Sempre amei o
original, principalmenteporcausa
da protagonista, que é incrível.
Acho que é muito sobre cultivar a
criança dentro de você e a sensa-
ção de se sentir maravilhado com
algo. É umprojetomuito pessoal.”
Acostumadoaadaptarmusicais
da Broadway para os cinemas,
como “Chicago”, de 2002 (vence-

Grupo pop britânico vem pela primeira vez ao Brasil, e promove o disco ‘LM5’

Little Mix fará show no Rock in Rio
Carreira
Formado por Leigh-Anne Pin-
nock, Jade Thirlwall, JesyNelson
e Perrie Edwards, o grupo surgiu
durante a 8ª temporada do pro-
gramade TV“The XFactor”, em
2011, e ficou conhecido commúsi-
cas como “Move” e “Secret Love
Song”. JOSÉNORBERTOFLESCH

O megafestival ganha reforço
no time pop do line up. Little Mix
acertou participação no Rock in
Rio. Ainda não se sabe em qual
noite o grupo feminino vai se apre-
sentar, mas já é certo que o show
acontece na primeira fase do
evento. Aprogramação do segun-
do fim de semana está definida.

DIVULGAÇÃO

Emily Blunt faz a babá
que leva crianças a
ummundomágico

O quarteto britânico vem pela
primeira vez ao Brasil. A visita
ajuda a promover “LM5”, quinto
disco do Little Mix, que foi lança-
do no mês passado.
O álbum tem participação da
rapper Nicki Minaj em “Woman
Like Me”. A canção foi lançada
como primeiro single do disco.

Na história, crianças
do longa de 1964
estão crescidas e
passampor uma
crise financeira

Rob Marshall
(à dir., na foto)
foi indicado
ao Oscar
por ‘Chicago’

NEYMATOGROSSO
TERÁ CINEBIOGRAFIA

OcantorassinouumcontratocomaParisparaarealizaçãodeumfilmesobresuavida.Aindasemtítulooudatade
estreia,masprevistopara2020,olongasobreNeyMatogrossoseráproduzidoporRenataRezende(‘ODoutrinador’).
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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

Se depender das estrelas, há chance de fechar um 
bom negócio ou negociar um aumento. A paixão tem 
tudo para se tornar mais intensa. A dois, converse 
sobre as finanças do casal.

TOURO - 21/04 a 20/05

O trabalho em equipe conta com o incentivo das 
estrelas. Se pensa em iniciar sociedade com um 
amigo, vá em frente. As estrelas enviam excelentes 
energias para quem já tem compromisso.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

Talvez seja preciso redobrar a atenção e dedicação 
no trabalho. Faça a sua parte e evite chamar atenção 
em excesso. Se tem compromisso, é hora de reforçar 
a confiança.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

É hora de correr atrás dos seus sonhos. A relação 
com amigos e pessoas próximas também está 
protegida, inclusive no emprego. Se está só, pode 
conhecer alguém interessante.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Seu foco fica mais evidente e você vai mergulhar 
no trabalho sem pensar duas vezes. Bom momento 
para traçar novas metas. Na paquera, você vai dar 
mais importância para o visual.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

Seu interesse em ampliar seus conhecimentos tem 
tudo para crescer. A comunicação está em desta-
que, seja na vida profissional ou pessoal. Na vida 
amorosa, deixe a rotina de lado.

LIBRA - 23/09 a 22/10

O astral é favorável para quem planeja fazer algumas 
mudanças, seja em casa ou no trabalho. Você pode 
curtir momentos intensos e cheios de erotismo ao 
lado de quem ama.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Seu jeito comunicativo pode abrir muitas portas e 
deve facilitar a convivência com as pessoas mais 
próximas. Isso também vale para a vida amorosa, 
seja no romance ou na paquera.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Nada vai cair do céu e talvez você precise se esforçar 
em dobro par dar conta do que precisa ser feito, mas 
não desista. Confie em quem ama se quiser proteger 
a vida amorosa.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Você pode receber ajuda ou conselho de amigos. O 
diálogo ganha papel importante na vida pessoal e 
profissional. Prepare-se para viver momentos mara-
vilhosos ao lado de quem ama!

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

O relacionamento familiar deve ganhar destaque. Vai 
lutar por um aumento ou promoção. Deixe a teimo-
sia de lado para dar bem. Estará mais protetor(a) e 
apegado(a) ao par.

PEIXES - 20/02 a 20/03

O raciocínio rápido e a habilidade para se comunicar 
serão seus trunfos no trabalho. Planos para um pas-
seio contam com boas energias, ainda que possam 
surgir imprevistos. A dois, saia da rotina!

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU SOLUÇÕES
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