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Mutirão carcerário
dogoverno está
paradohá5meses

BRASIL

ONUpedeesforços
para lidar com
mudançaclimática

MUNDO 

Por hora, 11 são
multados por
furar pedágio
no Estado
SecretariadeTransporteafirmaque,namaioriadoscasos, 

ainfraçãoécometidaquandoomotoristaestouraacancela 
dacabineouquandotrafegapróximoaoveículodafrente

FESTA DE CRAQUES Com duas assistências de Dudu e 
golaço do capitão Bruno Henrique, 
Verdão teve festa completa do Allianz

GUIDO ADLER/DIVULGAÇÃO

FITO PAEZ
MÚSICO FALA 
SOBRE NOVO DISCO E OS
SHOWS NO BRASIL 

ARTISTA
ARGENTINO
mostra nesta

semana, em SP e no
Rio, temas de ‘La
Ciudad Liberada’

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO
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Aguardem
Quem acompanha Flávio Bolsonaro há anos na ALERJ 
como estadual sabe o poder de convencimento e discurso 
aguerrido do senador eleito. Ele é mais combatente que o 
pai. 

Malhete Esplanadeiro
Já são 13 os ministros maçons no Governo futuro Bolso-
naro.

Polícia na pista
Uma das campeãs de voto bolsonarista em São Paulo, a 
federal eleita Joice Hasselmann recebeu em caixa uma 
cabeça de porco e uma peruca com ameaça de morte. 

Respeito!
A Homofobia poderá ser equiparada ao racismo como 
crime inafiançável e imprescritível. Como não avança pro-
posta no conservador Congresso, a Associação Brasileira 
de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT) tenta por vias 
da mais alta corte do País. Por meio do Mandado de Injun-
ção 4733 no Supremo Tribunal Federal. 

Cerco judicial
O caso promete polêmica – porque a Câmara pode puxar 
para si a responsabilidade se houver esforço de frente 
suprapartidária (o que não existe ainda). No Mandado, a 
ABGLT requer “reconhecimento de que ‘a homofobia e a 
transfobia se enquadram no conceito ontológico-cons-
titucional de racismo”, ou que sejam entendidas como 
“discriminações atentatórias a direitos e liberdades fun-
damentais”.

Saldão
Encalharam nas livrarias de Brasília duas biografias de no-
mes nacionais do cenário político que caíram em desgraça 
(eleitoral e judicial). O preço de “A vida quer é coragem”, 
sobre história de Dilma Rousseff, caiu de R$ 39,90 para 
R$ 2,99. Já “Aécio Neves: Quando a política vale a pena” 
(será?) teve baixa de R$ 29,90 para R$ 4,95.

Viva o Rio
O federal Otávio Leite, ex-vice-prefeito do Rio de Janei-
ro e especialista no assunto, assumirá mês que vem a 
Secretaria estadual de Turismo com o desafio de manter a 
capital como principal porta de entrada do turismo inter-
nacional, e chamativo para os brasileiros. Já tem trabalha-
do muito em contatos com bureaus de turismo.

Parceiros
Otávio foi o primeiro a cumprimentar o futuro ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro, que apesar de mineiro tam-
bém tem um carinho especial pela cidade maravilhosa.

Vem encrenca
As maiores brigas esperadas na Câmara Federal: O 
homossexual Jean Willys (PSOL-RJ) com o metido a 
machão e ator pornô Alexandre Frota (PSL-SP); Os 
direitistas Joice Hasselmann e Kim Kataguiri (DEM-SP) 
com qualquer deputado de esquerda. E Tiririca narrando 
do fundo do plenário.

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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MaisMédicos enfrenta
lenta reposiçãodevagas

critos. A taxa de vagas preenchi-
das atualmente é de 98%.

Cronograma
A inscrição para o Mais Médicos
segue até o dia 7 de dezembro. O
prazo para a apresentação dos
profissionais nos municípios ter-
mina no dia 14 de dezembro.
Segundo dados do governo fe-
deral, 17,3% dos médicos escolhe-
ramatuar emperiferias das capi-
tais e regiões metropolitanas. A
maioria, 53,3%, escolheu “cidades
com maior vulnerabilidade”, de
acordo com o Ministério.

OAmapá é um dos Estados com amaior defasagem de profissionais

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO AMAPÁ

A reposição dos profissionais
cubanos que deixaram o progra-
maMais Médicos ainda não atin-
giu nem mesmo a metade da de-
manda. Enquanto 8.376 das vagas
são de preenchimento emergen-
cial, houve a apresentação ou iní-
cio da atividade de 2.085 profis-
sionais até a última sexta-feira.
O número de médicos na ativa
avançou, já que nas primeiras se-
manas não havia ultrapassado 40
profissionais. Contudo, o total ain-
da está distante de preencher a
demanda. De acordo comoMinis-
tério da Saúde, houve 33.837 ins-

Bolsonaro se
reúnecom
basesdoMDB,
PSDB, PRBePR
O presidente eleito Jair Bolso-
naro (PSL) deve se reunir com
parlamentares de quatro partidos
durante a semana para discutir a
aprovação de projetos no Con-
gresso, a partir do próximo ano.
Aassessoriado ex-militar dare-
serva afirma que, nos próximos
dias, 100 integrantes das banca-
das deMDB, PRB, PRePSDBde-
verão passar pelo gabinete de
transição, instalado no Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB)
de Brasília, no Distrito Federal.
O futuroministro daCasaCivil,
deputadoOnyxLorenzoni (DEM),
disse que a expectativa do gover-
no é ter umabase de apoio de 350
dos 513 deputados.
A primeira reunião vai aconte-
cer amanhã (4) com 34 membros
do MDB, seguida pelo encontro
com 30 integrantes do PRB.

Novas leis de
proteçãoà
mulher vão
paraa sanção
Devem ser sancionadas nos
próximos dias três novas leis que
aprimoram a proteção às mulhe-
res. Entre os projetos aprovados
está o que garante à presidiária
gestante o direito de cumprir a
pena em regime domiciliar. O be-
nefício atinge também mães ou
responsáveis por crianças ou pes-
soas com deficiência.
Outra lei aprovada é a que au-
menta a pena para o feminicídio,
entre 12 a30 anos. Aterceiranova
norma inclui entre as medidas
protetivas o comparecimento do
agressor a programas de recupe-
ração e reeducação.

Campanha
As matérias foram aprovadas no
âmbito da campanha 16 Dias de
Ativismo pelo Fim da Violência
contra as Mulheres.

COP24
AGENDA AMBIENTAL

Foi iniciadaontemaConferênciadaONUsobreMudançasClimáticas (COP24), emKatowice,Polônia.Nestasegunda 
aRedeBrasil doPactoGlobaldesembarcanopaísparapromoverdebatesobrepadrões responsáveisdeprodução.

Esforçoconcentrado
contrasuperlotação
paralisana1ªetapa

Irregularidades
Relatório do mutirão da DPU no
Ceará, em junho, aponta que fo-
ramanalisados processos de 9.395
presos. Entre eles, 32,6% de pes-
soas presas sem a condenação.
Destes, 37,7% esperavam julga-
mento hámais de um ano.
Entre os casos de destaque estáo
deumdetentopresoporrouboque

OCearámantém 29mil presos, com uma superlotação que chega a 112,6%

não tinha sequer denúncia na Jus-
tiça. Em outro caso, também por
roubo, o detento continuou encar-
cerado devido à falha no sistema
emnão constar decisão judicial.
Ao todo, aDefensoria ingressou
2.883 pedidos que liberariampre-
sos. Procurado peloDestak, o Tri-
bunal de Justiça do Ceará não in-
formouquantos foramefetivados.

Parado há cinco meses, o
mutirão carcerário apresen-

tado pelo governo federal como
medida para amenizar a superlo-
tação das unidades não tem data
para ser retomado. O cronogra-
ma foi suspenso ainda na primei-
ra fase da ação, que beneficiaria
os três Estados mais vulneráveis
a rebeliões de detentos.
Termo firmado entre oDeparta-
mento Penitenciário Nacional
(Depen), com atuação integrada
da Defensoria Pública da União
(DPU), tinha o objetivo de liberar
até setembro pelo menos 50 mil
presos aptos a progressão de
penaou aqueles que estão detidos
sem que haja julgamento. A ini-
ciativa foi anunciada em abril, o
mesmomês emque umarebelião
com tentativa de fuga em massa
deixou 20mortos emumpresídio
do Pará. O Estado seria o tercei-
ro beneficiado, logo após Goiás.
Apenas o primeiro da lista, Ceará,
recebeu a ação. Contudo, sem re-
sultados mensuráveis.
Emnota, oMinistério da Segu-
rança Pública afirmou ao Destak
que a suspensão se deu devido à
“impossibilidade dos órgãos en-
volvidos dos Estados de Goiás e
Pará em realizar à ação na data”.

CAROLINA CRUZ 

Ostrêsentesemsituação
maiscríticanospresídios
receberiamaação,maso
únicobeneficiadonão
temresultadomensurado

LUIZ SILVEIRA/AGÊNCIA CNJ

FONTE: INFOPEN (2016) E DPU

Moro pede que o Legislativo espere
2019 para discutir Execução Penal

RAFAEL CARVALHO/GOVERNO DE TRANSIÇÃO

Avançodocronogramaem2019éincerto
de progressão de pena.
Parao especialista emseguran-
ça pública Luis Fábio Paiva, da
Universidade Federal do Ceará
(UFC), é preciso olhar com crité-
rio paraos processos. “Temos um
sistema de justiça criminal em
que por um lado prospera a im-
punidade de crimes violentos, en-
quanto que por outro crimes de
menor potencial ofensivo são tra-
tados demaneira radical compri-
sões arbitrárias”, avaliou.

O projeto levado ao Ceará, De-
fensoria sem Fronteiras, já vinha
sendo realizado pelo DPU antes
de entrar para o cronograma
emergencial anunciado em abril,
e já beneficioumais de 25mil pre-
sos desde 2017. A medida, no en-
tanto, contraria o entendimento
do futuroministro daJustiçae Se-
gurança Pública, Sérgio Moro.
O futuro ministro defende a
aceleração da construção de pre-
sídios e maior rigor nos critérios

SITUAÇÃO CARCERÁRIA NO BRASIL

�META
50 mil
vagas liberadas
em presídios

3 Estados
beneficiados

�RESULTADO
9.395
presos com 
processos analisados

1 Estado
beneficiado

726.712
PRESOS

40%
PRESOS

PROVISÓRIOS

MUTIRÃO DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS
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Maisdenovemilsão
multadosporevasão
depedágiotodomês

Número é referente a autuações registradas em sete rodovias do Estado

quando um veículo trafegamuito
próximo ao carro da frente e, des-
sa forma, consegue atravessar a
cancela sem pagar.
A Polícia Militar Rodoviária
afirma que os caminhoneiros são
os que mais utilizam o primeiro
método, enquanto os motoristas
de veículos leves costumam ado-
tar o segundo.
A infração é considerada grave
pelo Contran (Conselho Nacional
de Trânsito).
Por isso, o condutor que for
pego levaumamultadeR$ 195,23,
além de ter 5 pontos acrescenta-
dos naCNH(CarteiraNacional de
Habilitação).
Segundo aArtesp (AgênciaRe-
guladorade Serviços PúblicosDe-
legados de Transporte do Estado
de São Paulo), a práticade evasão
está entre as principais causas de
acidentes nas praças de pedágio.
Em nota, a agência afirma que
a prática contribui para a ocor-
rência de acidentes.
A ABCR (Associação Brasilei-
ra de Concessionárias de Rodo-
vias) afirmaque a “recusado pa-
gamento de pedágio nas rodovias
é uma prática ilegal mesmo sob a
alegação de que o sistema de co-
brança não fornece nota fiscal”.

Unicampaplica
vestibular
indígenaemSP

Criança ferida
emquedade
aviãodeixaUTI

ALOÍSIO MAURÍCIO/AGÊNCIA ESTADO

Entre janeiro e outubro, em
média 11 motoristas foram

multados por hora no Estado ao
atravessar o posto de pedágio sem
pagar tarifa. Segundo a Secreta-
ria de Transporte, foram expedi-
das 94.459 multas em dez meses,
média de 9.445 por mês. No mes-
mo período do ano passado, amé-
dia foi de 15.580 por mês.
As estatísticas correspondem
às rodoviasAnchieta, Imigrantes,
AyrtonSenna, Anhanguera, Ban-
deirantes, Raposo Tavares e Cas-
tello Branco.
O valor do pedágio nessas vias
pode variar entre R$ 3,70 e
R$ 26,20, dependendo do tipo do
veículo e da localização do ponto.
Na maioria dos casos, a infra-
ção é cometida de duas formas:
quando omotorista estouraacan-
celadacabine de pagamento após
passar em alta velocidade ou

DA REDAÇÃO

Infraçãoéconsiderada
gravepeloConselho
NacionaldeTrânsitoe
poderendermultade
R$195aomotorista

Uma menina de 8 anos, ferida
naquedade umavião de pequeno
porte nazonanorte naúltimasex-
ta-feira (30), deixou aUnidade de
Terapia IntensivadoHospital Sa-
maritano, onde estava internada.
Acriançaaindanão temprevisão
de ter alta.
O acidente com o avião, que
caiu emumaárea residencial pró-
xima ao Campo de Marte, deixou
dois mortos e 12 feridos. As duas
pessoas quemorreramestavama
bordo da aeronave.

AUnicamp aplicou ontem (2) o
primeiro vestibular indígena da
históriada instituição. Asmais de
70 vagas de 34 cursos diferentes
estão sendo disputadas por 610
inscritos. Paradiminuir o número
de ausências devido àdificuldade
de deslocamento dos candidatos,
as provas ocorreram em cinco ci-
dades em todo país.
Umadelas é SãoGabriel daCa-
choeira, cidade que ficaa850 qui-
lômetros de Manaus e que rece-
beu umaprovapela primeira vez.

PEDALADAMais de 20 mil ciclistas participaram do
primeiro Pedal Anchieta, percorrendo um percurso de
55 km do planalto de São Paulo até o litoral de Santos

LUIZ CLÁUDIO BARBOSA/ESTADÃO CONTEÚDO

EM DEZ
SEGUNDOS
# TRÁFICO DE DROGAS

Homem vestido
de Superman é
preso no centro
Policiais Militares prenderam 
ontem (2), no centro,  um  
homem fantasiado de Super-
man acusado de tráfico de dro-
gas. Segundo a PM, o indivíduo 
apresentava atitude suspeita. 
Foi feita uma abordagem, mas 
não encontraram nada de ilí-
cito. Porém após consultar o 
RG do suspeito, ficou consta-
tado se tratar de um procurado 
pela Justiça de Curitiba, no 
Paraná, por tráfico de drogas.

# MARGINAL PINHEIROS

Viaduto começa
a ser erguido
A Prefeitura concluiu no fim 
de semana o levantamento do 
viaduto que cedeu dois metros 
na Maginal Pinheiros, no último 
dia 15. Foram necessários dois 
dias para que os seis macacos 
hidráulicos suspendessem a 
estrutura. No entanto, ainda 
não há uma previsão certa 
para que a via seja reaberta  
aos motoristas.

# FEMINICÍDIO

Homem mata
ex em Diadema
Um homem fugiu após matar 
a namorada a tiros em Dia-
dema, na região do ABC, no 
sábado. Diana Dantas de Oli-
veira, 23, morreu por volta das 
14h30. O crime foi registrado 
como feminicídio. Endente-se 
como feminicídio o homicídio 
praticado contra a mulher 
pela sua condição de mulher. 
OMPafirma que ele pode  
ocorrer “em razão de um rela-
cionamento íntimo”.

REPRODUÇÃO/PMSP

LINHA PRATA
NOVO HORÁRIO

AsestaçõesSãoLucas,CamiloHaddad,VilaTolstóieVilaUnião,daLinha15-Pratadomonotrilho,começaramaoperar
das6hàs20hnoúltimofimdesemana,comcobrançadetarifa.Elasestavamfuncionandodas9hàs16hdesdeabril.
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MÉXICO
MÉDICOS CUBANOS

OnovopresidentedoMéxico,AndrésManuelLópezObrador,pretendelevarosmédicoscubanosqueatuavamno
BrasilpeloMaisMédicosparaprestarserviçoaopaís.Ainformaçãofoidivulgadapelojornal ‘OEstadodeS.Paulo’.

AFP

Conferência da ONU acontece emKatowice, na Polônia, com alertamáximo

Clima: ‘Énecessário fazermais’

Como acordo de Paris em2015,
o mundo se comprometeu a limi-
tar o aumento da temperatura a
+2°C em comparação com a era
pré-industrial e, idealmente,
+1,5°C. Mas os compromissos as-
sumidos até a data pelos signatá-
rios de Paris conduzem a um
mundo +3°C mais quente.
Embora o planeta já tenha ga-

nhado +1°C, serianecessário, para
permanecer abaixo de +1,5ºC, que
as emissões de CO2 fossem redu-
zidas em quase 50% até 2030 em
comparação com 2010, de acordo
com o relatório de Giec.

Ventos desfavoráveis
Mas os Estados estão prontos
para responder a este sinal de
alarme nesta COP24?
Osmembros doG20, comexce-
ção dos EUA, reafirmaramno sá-
bado (1º) seu apoio ao Acordo de
Paris. No entanto, a situação não
está favorável parao aumento nas
ambições climáticas, devido ao
contexto geopolítico.
Assim, Donald Trump repetiu
ao G20 sua rejeição ao Acordo de
Paris, enquanto o presidente elei-
to do Brasil, Jair Bolsonaro, evo-
cou a saída de seu país do pacto
climático, além de rejeitar sediar
a 25ª edição do evento, em 2019.

AONUafirmou, ontem, aos
cerca de 200 países reuni-

dos na Polônia, na 24ª Conferên-
ciadoClima (COP24), que “devem
fazermuito mais” para limitar os
impactos semprecedentes damu-
dança climática.
A COP24 começou ontem em
Katowice em alerta máximo. Os
impactos “nunca foram tão gra-
ves” e devem levar a comunidade
internacional a “fazermuitomais”
para freá-los, declarou ontemPa-
tricia Espinosa, responsável da
ONU para o clima.

DA FRANCE PRESSE

ONUpedemaisesforço
dospaísessignatáriosdo
AcordodeParis,masEUA
eBrasil devemsemanter
foradocompromisso

“Este ano deverá ser um dos 
quatro mais quentes já registra-
dos. As concentrações de gases do 
efeito estufa na atmosfera atingi-
ram um nível  recorde,  e  as  emis-
sões continuam aumentando”, 
alertou em um comunicado.

Cerca de 200 países
estão reunidos na 24ª
Conferência do Clima
na Polônia, para
debater impactos

EUAeChinaacertam
tréguacomercial

declarou oministro das Relações
Exteriores da China, Wang Yi.
Se, neste prazo, os dois países
não chegarem aumacordo sobre
“mudanças estruturais” em suas
relações comerciais, especialmen-
te no que diz respeito às transfe-
rências “forçadas” de tecnologia
e propriedade intelectual, as “ta-
rifas de 10% vão ser elevadas a
25%”, alertouWashington.
OsEUAtambém indicaramque
Pequimestá empenhado emcom-
prar uma quantidade “muito
substancial” de produtos ameri-
canos” para equilibrar a balança.

Líderes se reuniram emBuenos Aires, Argentina, durante a cúpula do G20

AFP

Donald Trump concordou, no
sábado (1º), em suspender, duran-
te 90 dias, o seu plano de subir de
10% para 25% o valor das tarifas
americanas a produtos chineses.
Amedida vempara que os países
possam negociar “mudanças es-
truturais” na economia.
ACasaBranca fez o anúncio em
comunicado depois do jantar de
Trump com o presidente da Chi-
na, Xi Jinping, ao final a Cúpula
do G20 em Buenos Aires.
Os dois presidentes “chegaram
a um acordo para acabar com a
implementação de novas tarifas”,

Netanyahuéacusadodecorrupção

Polícia israelense recomenda o
indiciamento do primeiro-ministro

A polícia israelense recomen-
dou, ontem, o indiciamento do pri-
meiro-ministro israelense Benja-
min Netanyahu e de sua esposa
Sarah, em um terceiro caso de
corrupção.
Netanyahu, prestes a atingir o
recorde de premiê há mais tem-
po no poder no país, é suspeito de
ter favorecido o grupo de teleco-
municações Bezeq, ao qual teria
pagomilhões de dólares em troca
de uma cobertura noticiosa favo-
rável no site Walla do grupo.
A Procuradoria-Geral decidirá
agora se vai indiciá-lo por “subor-

AFP

Manifestações dos ‘coletes
amarelos’ deixaram 263 feridos

França busca resposta a protestos
A violência deixou 263 feridos
em todo o país, enquanto 378 pes-
soas foram detidas, segundo um
balanço oficial divulgado ontem.
Sua escala, inédita em Paris nas
últimas décadas, levou o premiê
Edouard Philippe a cancelar sua
viagem à Polônia para a COP24.
O Senado francês também
anunciouque convocouparaama-
nhãos doisministros da seguran-
ça para “explicações sobre os
meios estabelecidos peloMinisté-
rio do Interior” no sábado. AFP

O governo francês procurava,
ontem, como superar a crise pro-
vocada pelos distúrbios inéditos
que agitaram Paris no dia ante-
rior durante os protestos dos “co-
letes amarelos”, enquanto o presi-
dente Emmanuel Macron conde-
nou os atos de violência.
O presidente visitou o Arco do
Triunfo, que sofreu danos no sá-
bado (1º) durante o terceiro diade
mobilização. Um total de 136.000
pessoas participaramdos protes-
tos em toda a França.

AFP

no”, “fraude” e “quebra de con-
fiança”. No caso de sua esposa, a
polícia recomenda a acusação de
“obstrução” da justiça. Emumco-
municado, o premiê rejeitou as
conclusões da polícia.
Osministros do Likud (direita),
partido de Netanyahu, expressa-
ram seu apoio ao político.
Na oposição, o líder dos traba-
lhistas, AviGabbay, pediu arenún-
cia de Netanyahu. Por sua vez, a
líder do partido de esquerdaMe-
retz, Tamar Zandberg, pediu no
Twitter para “organizar as elei-
ções agora”. AFP
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-0,23% IBOVESPA
89.504pontos -0,04% R$

DÓLA
3, 

R
8560

COMERCIAL -0,21% EURO
R$4,3780

INDICADORES
FECHAMENTO 30.11.2018

balhadores usamsuas férias para
resolver tarefas pendentes, como
problemas burocráticos, exames
médicos, entre outros. No Brasil,
84% admitem essa prática, en-
quanto amédia global é de 67%.
Ainda, 28% dos brasileiros dis-

seramque, no último ano, usaram
cinco ou mais dias de férias para
tratar de pendências. Em contra-
partida, 31% dos japoneses não
sentem que devem gastar o tem-
po das férias para questões pes-
soais, assim como 54%dos neoze-
landeses e 53% dos canadenses.
SegundoCarolinaPiber, direto-
radaExpedia, apesquisacompro-
va a sensação dos trabalhadores
de que o cansaço e o estresse vão
se acumulando com a rotina diá-
ria de trabalho.

Medo do retorno
Oreceio de ficardesatualizado, ou
mesmo ser demitido é sentido pe-
los brasileiros. Segundo o estudo,
mais de 60% já tiveramférias can-
celadas por compromissos profis-
sionais e cerca de 30% checam e-
mail e outros tipos de recados ao
menos uma vez por dia, durante
as férias. Entre ingleses, porexem-
plo, apenas 30% jácancelaramfé-
rias por motivos de trabalho.

No Brasil, 30%dizem que checam e-mails, uma vez por dia, durante a folga

Brasileiro
demorapara
‘desligar’
nasférias

REPRODUÇÃO

O brasileiro é um dos que
mais demoram para se des-

ligar do trabalho nas férias. É o
que mostra a pesquisa “Férias
Marcadas”, realizada em setem-
bro, em 19 países, pela consulto-
ria global Northstar e encomen-
dada pela Expedia.
Enquanto mais da metade das
pessoas ao redor domundo (58%)
precisamdepoucomais de umdia
completo para se sentirem rela-
xadas, no Brasil, umaparte signi-
ficativa (20%) só consegue se des-
ligar completamente depois de
uma semana de repouso.
Os asiáticos são os quemais rá-
pido esquecem de sua rotina de
trabalho: 34% dos chineses, 33%
dos sul-coreanos e 31% dos taiwa-
neses só precisamde umdiapara
“trocar o chip”.
A dificuldade em descansar no
Brasil acontece porque vários tra-
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Pesquisamostraque20%
dos trabalhadoresno
Brasil precisamdeuma
semanapararelaxar,
contra1diadosasiáticos

R
$ 1.802 foi o que o 
brasileiro gastou em 
média commoradia 
em 2018, o que repre-

senta20%doorçamentodas
pessoas.Nessevalor, entram
contascomoluz, água,aluguele
outras.Apesquisa foi feitapelo
aplicativoGuiaBolsocom145
milpessoasao longodoano.E
apesardeestasseremcontas
básicas, sempredápracortar.A
primeiradicaéolharohistóricoe
seperguntar: vocêestámesmo
usandotudooquepaga?Está
usandotodoopacotedatelefo-
niae internetquetemgasto?Se
não,essaéahorade ligarna
empresaepesquisarna internet.
Vejaasopçõesdepacotesno
mercado.Aproveiteaviradado
anopra revisaroscontratos.Se
vocêameaçarsairdaempresa,
quemsabenãoconsegueum
desconto.Outroponto impor-
tanteéficardeolhonasmultas
dasaída.Àsvezes,esperarape-
nasumoudoismesesfazvocê
economizarumagranacoma
multadoaluguel, porexemplo.
Revisiteocontratopraverificaro
queestásendofalado lá.Ainda
nocasodos imóveis,oquepode
baratearacontadacategoria
moradiaéaproveitarasfériase
omomentodemercado imo-
biliárioparadopraolharavizi-
nhança.Pesquise imóveisseme-
lhantesnobairroondevocê
moraevejasenãoestápagando
carodemais.Háaplicativos
comooQuintoAndarondeé
possível fazeressapesquisaon-
linemesmo,semtrabalhode
rodaremimobiliárias.Oquenão
dápracortar, valeobomsenso:
apagara luz, ficardeolhona
torneiraaberta,outroseletro-
domésticosqueficamotempo
todo ligados,noferrodepassar,
etc.Praquemmoraemprédio,
umaúltimadica.Emalguns
casosdápara reduzirosvalores
pagosevitandousoexcessivode
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convidarosamigosadividira
conta?Aproveiteestaépoca
para traçarplanospra2019.
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THIAGO ALVAREZ
CEO do GuiaBolso, aplicativo 
de controle financeiro 
automático e gratuito
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Contada luz ficamais
barata emdezembro

quilowatts-hora (kWh) consumi-
dos. Nos cinco meses anteriores,
a bandeira tarifária havia ficado
no patamar 2 dabandeira verme-
lha, o mais alto, que cobra R$ 5 a
mais a cada 100 kWh.
Quando hápouca chuva, o nível
dos reservatórios cai, o que dimi-
nui a produção de energia. Para
compensar essaqueda, o governo
mandaacionar usinas termelétri-
cas, que são mais caras, e repas-
sa a conta ao consumidor.

Aneel justifica a bandeira verde por esperar que chuvas encham reservatórios

AGÊNCIA BRASIL

AAgênciaNacional de Energia
Elétrica (Aneel) anunciou que a
bandeira tarifária de dezembro
seráverde, o que significaque não
haverá cobrança extra na conta
de luz no próximo mês.
A reguladora justificou a deci-
são pela expectativade umarecu-
peração dos níveis dos reservartó-
rios das hidrelétricas com início
do período de chuvas. Emnovem-
bro, vigorou a bandeira amarela,
que cobra R$ 1 a mais a cada 100

Dólar e ouro lideram
rankingdeaplicações

ABolsabrasileiravem logo ase-
guir. Nomês emque rompeuduas
vezes o recorde histórico, o Ibo-
vespa, referência da Bolsa nacio-
nal, terminou com alta de 2,40%.
Entre as demais aplicações, os
fundos de renda fixa tiveram va-
lorização de 0,41% em novembro,
enquanto a nova caderneta de
poupança rendeu 0,37%.

Com exterior e Bolsonaro, moeda
subiu 3,64% emnovembro

REPRODUÇÃO
Um mês depois do tombo de
quase 8% por causa da euforia
com a eleição de Jair Bolsonaro
para a Presidência da República,
o dólar fechou novembro 3,64%
mais caro do que o real, liderando
o ranking dos melhores investi-
mentos em novembro.
Aaltadamoedaé atribuída, so-
bretudo, a fatores externos, como
os temores comguerra comercial
entre EUA e China, desacelera-
ção econômica mundial, Brexit
(saída do Reino Unido da União
Europeia) e orçamento italiano.
Também voltaram as preocu-
pações coma formação do gover-
no do Brasil.
O ouro foi a segunda aplicação
financeira que mais deu retorno
no mês. O metal teve alta de
3,23%, perto da valorização acu-
mulada pela moeda dos EUA. Os
investidores costumam comprar
ouro, considerado uma aplicação
segura, emmomentos de cautela.
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Uma preocupação da ala política da 
equipe de transição do futuro Gover-
no de Jair Bolsonaro (PSL) é a compo-
sição no Senado Federal. Enquanto o 
ex-presidente e poderoso Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), um ‘Dilmista’ as-
sumido, articula em telefonemas sua 
candidatura e votos, há no staff de 

Bolsonaro um plano para criar uma
frente suprapartidária e apresentar
um nome viável em contraponto, que
seja pelo menos de Centro. Por ora,
o principal cotado é o senador Lasier
Martins (PSD-RS).

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

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cretos de prisão contra ele. Mas seria mais
fácil derrubá-los se saísse da cadeia, já que 
só neste em questão há condenação. O de-
tento foi sentenciado em 15 anos por receber
US$ 1,5 milhão pela aquisição, da Petrobras,
de um campo de petróleo na África. Nunca foi
achada uma gota de óleo. É um perigo fora da
cela e deve reparar à Justiça e ao povo brasi-
leiro por sua ganância e cara de pau.
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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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Heliópolis: exemplo de superação 
Ontem e hoje, sábado, acontece o 24º En-
contro da União de Núcleos e Associações
de Moradores de Heliopolis e região, a
UNAS, com o tema “Consciência Política
para a Garantia de Direitos.” A entidade foi
eleita a melhor ONG do Brasil na categoria
de desenvolvimento local. Pude participar
do primeiro dia do encontro e como foi bo-
nito ver todas aquelas pessoas que, jun-
tas, izeram e fazem a diferença na região
ao longo de todos esses anos, transfor-
mando Heliópolis em um bairro educador
e referência nacional.

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

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

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

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

dições e crenças.
Se israelenses e palestinos desejam que

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

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

O SENADO
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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, 
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Município de São Paulo-SP, veja mais sobre 

o curriculum em nosso
portal www.grupobomdia.com.br

BOM DIA - SEGUNDA / 3 DE DEZEMBRO DE  2018



8

����������
��������������������

����������������������������������������������������������������������������������
�	�����������	��������������	�������������������������������������������������� �������������������	���
��������������	���������	������� ������������������	�����������������������	�������������������������������	���������������������	�	�����������

�
�
��
��
�
�
�
�

������ ������ ������� �������
���� ���� ����� �����

�����
���
� 	���������������

	������������������������



9

����������
��������������������

����������������������������������������������������������������������������������
�	�����������	��������������	�������������������������������������������������� �������������������	���
��������������	���������	������� ������������������	�����������������������	�������������������������������	���������������������	�	�����������

�
�
��
��
�
�
�
�

������ ������ ������� �������
���� ���� ����� �����

�����
���
� 	���������������

	������������������������



10
esporteesporte
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PALMEIRAS
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SÃO PAULO

FELLIPE LUCENA�
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Chapecoense vence um preguiçoso São 
Paulo na Arena Condá e se salva. Tricolor 
fica em quinto lugar
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SANTOS
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No jogo 
derradeiro de 
Cuca no 
comando, Peixe 
perde por 2 a 1 
para o Sport, que 
venceu, mas 
caiu

�����������������
���������������

�����������
������������
���
����������
�����	�

������������	

BOM DIA - SEGUNDA / 3 DE DEZEMBRO DE  2018



14

viva

# BIOGRAFIA

Agarota que
encontrou na
religião sua
rota dapaz
Em8de junho de 1972, Kim
Phuc Phan Thi ficou famosa
emmeio ao horror de ter o
vilarejo ondemorava atin-
gido pelas bombas químicas
de napalm lançadas pelos
americanos durante a
Guerra doVietnã. A foto de
Kimcorrendo sem roupas,
ao lado de irmãos e primos,
chocou omundo. “AMenina
da Foto –MinhasMemórias:
doHorror daGuerra ao
Caminho da Paz”, escrito
pela própria Kim, frustra
quemalmeja entender
melhor a guerra entre
Vietnã doNorte, apoiado
pelos soviéticos, e Vietnã do
Sul, sustentado pelos EUA,
quemarcou a história e
matou cerca de trêsmilhões
de pessoas. Também frustra
quem imaginava ler o livro
vertendo lágrimas pelos
detalhes horripilantes da
menininha que ficou no
necrotério do hospital dada
comomorta até que amãe
a encontrasse, pelos doloro-
sos tratamentos a que foi
submetida e pela tristeza de
crescer escondendo o corpo
mutilado por queimaduras.
Mas, afinal, do que trata o
livro?Da busca por Cristo.
Kim, hoje com55 anos,
narra comoencontrou na
religião forças para superar
as dores e definir seu lugar
nomundo.CássiaCaballero
AMeninadaFoto
KimPhucPhanThi
EditoraMundoCristão
317páginas
R$36,90

ESTANTE

escutado com fones de ouvido e
as luzes apagadas, pois só assimé
possível mergulhar de verdade
em suas músicas”, aconselha.

Representatividade
Dono de canções conhecidas,
como “Mariposa Technicolor” e
“ARodarMiVida”, Fito é normal-
mente citado como um dos prin-
cipais nomes do rock sul-ameri-
cano. Apesar de ter iniciado acar-
reira emmeados dos anos 1980, o
artista ainda é visto como umdos
grandes representantes do gêne-
ro mesmo em uma época em que
o rockparece nãomostrarmais a
popularidade que tinha antes.
“Depois de todas as teorias que
já vi sobre a morte do tango e do
rock, a morte de qualquer estilo
me parece absurda. Existem no-
vas bandas por todos os cantos,
que estão nascendo, gravando e
tocando coisas ótimas. Não dou
crédito a essas teorias e nem sin-
to vontade de analisá-las.Me inte-
ressomais por fazer e escutarmú-
sica do que criar teorias sobre
ela”, conclui.

TEATRO BRADESCO
Segunda (3), 21h
R$ 80 a R$ 280
teatrobradesco.com.br

Artista volta ao
país paramostrar
temas de ‘La
Ciudad Liberada’,
seu novo álbum

“La Ciudad Liberada” tem to-
das as canções escritas por Fito.
“Inicialmente, a ideia eraque o ál-
bum fosse um solo de piano, mas
quando estava quase tudo pron-
to, me pedirampara que asmúsi-
cas também pudessem ser toca-
das nas rádios. A partir daí, co-
meçou todo o processo de grava-
ção com a banda”, contou Paez.
“Estou num processo constan-
te e permanente de escrita e bus-
ca por novas músicas. No dia a
dia, sento no piano, nas salas de
ensaio, e posso ficar ali durante
horas escrevendo. É algo que faz
parte daminha vida, assim como
respirar”, falou o cantor.

O conceito por trás do álbum
apenas comprova o gosto do mú-
sico por explorar novas possibili-
dades. Ele tenta trazer à tona a
sensibilidade de seus fãs e abrir
suasmentes paranovas ideias que
enfatizem a palavra “liberdade”.
“Acho que os discos são como
filmes. Então, este disco deve ser

Fito: ‘Prefiro fazer
música quecriar
teoriassobreela’

Não é difícil perceber que
Fito Paez, 55, é um artista

que gosta de explorar todas as
possibilidades que o universo cul-
tural oferece. Alémde ter realiza-
do produções cinematográficas,
como “Vidas Privadas” e “De
Quién es el Portaligas”; e literá-
rias, como “LaPutaDiabla”, “Dia-
rio de Viaje” e “Los Días de Kir-
chner”, tem extensa discografia.
No ano passado, ele lançou o ál-
bum “La Ciudad Liberada”, que
resultou na turnê que chega ao
Brasil nesta semana. Após aapre-
sentaçãomarcadaparaanoite de
domingo (2/12), emPorto Alegre,
ele faz shows em São Paulo e no
Rio de Janeiro, respectivamente
nesta segunda (3) e naquarta (5).
“Estou muito ansioso para vol-
tar ao Brasil. É um país que eu
amo e onde tenho grandes ami-
gos”, disse Fito Paez ao Destak,
por e-mail, antes da viagem.

DIVULGAÇÃO: GUIDO ADLER

NATÁLIA BARÃO

Cantor e compositor 
argentino fala sobre o 
novo disco, o rock e a 
vinda ao Brasil, onde faz 
shows nesta semana

CIRQUEDUSOLEIL
PÕE ‘OVO’ À VENDA

Começanestasegunda(3),nositewww.tudus.com.br,aúltimafasedevendasaopúblicoemgeral-nocaso,paraas
datasemSãoPaulo-dosingressosparaoespetáculo‘Ovo’,doCirqueduSoleil,queseráapresentadonoBrasilem2019.

‘Estou numprocesso
constante de busca
por novas canções;
faz parte daminha
vida, como respirar’

DIVULGAÇÃO

Pica-Pau vem
pela 1ª vez ao
país, emnovos
episódios

Animação tem 10 capítulos inéditos,
liberados on-line pelo YouTube

Apartir desta segunda-feira, o
Pica-Pau ganha novas aventuras
no canal do YouTube Pica-Pau
Em Português, todos produzidos
pelaUniversal Pictures. O perso-
nagem surge emdez novos episó-
dios, comcincominutos cada. Em
dois deles, ele viaja ao Brasil pela
primeira vez.
Na nova fase, ele continua
acompanhado de outros persona-
gens clássicos, como Winnie, Ze-
ca Urubu, Leôncio, Andy Panda,
Picolino, Toquinho e Lasquita.
No passeio ao Brasil, Pica-Pau
visita os pontos turísticos do Rio
de Janeiro, como as praias, e ain-
da vai a uma partida de futebol.

PICA-PAU EM PORTUGUÊS
https://bit.ly/2gz5YKr

Documentário
retrata relação
entre robôs e
humanos
MaximPozdorovkin, documen-
tarista responsável por “Pussy
Riot: UmaOração Punk” (2013) e
“Clínica deMigrantes” (2016), di-
rige “AVerdade SobreRobôsAs-
sassinos”. Aprodução original da
HBO, de 2018, estreia hoje no ca-
nal pago, às 23h.
Comdepoimentos de engenhei-
ros, jornalistas e filósofos, o longa
fala sobre o perigo de que robôs
se tornemmáquinas dematar hu-
manos. São citados casos como a
vez emque robô da linhademon-
tagem da Volkswagen matou um
gerente, na Alemanha, em 2015.

HBO
Hoje, 23h
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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

Há sinal de mudanças, mas tudo indica que conse-
guirá se adaptar e tirar o melhor proveito da situa-
ção. É hora de encerrar assuntos que estão penden-
tes. A paixão cresce e esquenta a vida amorosa.

TOURO - 21/04 a 20/05

O serviço deve exigir mais dedicação e empenho, 
mas você pode contornar alguns desafios se cuidar 
de algumas tarefas a sós. Se tem compromisso, 
mostre seu carinho ao par.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

Talvez tenha que redobrar o empenho para dar conta 
das tarefas. A relação com os amigos ganha des-
taque e ajuda a levantar o astral. Você e seu amor 
talvez tenham que fazer alguns ajustes na relação

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Em casa, lidar com parentes autoritários ou con-
servadores pode trazer alguns desafios, mas não 
desanime. A sorte tem tudo para sorrir para você! 
Confie em seu charme na paquera!

LEÃO - 22/07 a 22/08

Viagens estão favorecidas, assim como o contato 
com pessoas que estão longe. Assuntos familiares 
ganham destaque e vai ser fácil se entender com 
o pessoal de casa. Há chance de se envolver com 
um(a) ex.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

O diálogo será a melhor maneira de se entender com 
colegas ou pessoas próximas. Uma paquera recente 
tem tudo para massagear seu ego, mas talvez não 
seja duradoura. A dois, há sinal de novidades.

LIBRA - 23/09 a 22/10

Momento favorável para poupar ou encontrar uma 
nova maneira de investir sua grana. Lidar com as 
pessoas pode trazer alguns desafios. É melhor não 
fazer tantas cobranças a quem ama.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Redobre a atenção no trabalho - nem todos mere-
cem confiança, ok? Sua vitalidade vai causar inveja, 
mas nem por isso deve deixar a saúde em segundo 
plano. Se está a fim de alguém, dê o primeiro passo.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Nesta segunda, será mais fácil correr atrás dos seus 
sonhos logo cedo. Confie na sorte e peça uma força 
aos amigos se precisar de ajuda. Um astral misterio-
so deve agitar a conquista.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

No trabalho, o astral é favorável para traçar estraté-
gias a longo prazo. Seu lado ambicioso se destaca. 
Há sinal de companheirismo com a pessoa amada. 
Um amigo pode dar uma força na paquera.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

 A comunicação pode ter um papel importante 
no serviço, desde que não perca o foco. O astral é 
favorável para se aliar a pessoas mais experientes. A 
dois, é um bom momento para falar sobre o futuro.

PEIXES - 20/02 a 20/03

Pode ter bons resultados ao lidar com dinheiro, 
desde que aja com cautela. Será fácil contagiar 
os colegas com seu entusiasmo.

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU SOLUÇÕES
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