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DISNEY
M. Night Shyamalan fala 
sobre seu filme ‘Vidro”

FOX
Jessica Chastain divulga
“X-Men: Fênix Negra”

WARNER
Michael B. Jordan apresenta pré-estreia de
“Creed 2”; Zachary Levi divulga “Shazam!”

NETFLIX
Sandra Bullock fala sobre

o filme “Bird Box”

HBO
John Bradley (“GoT”)
participa de bate-papo

QUATRO DIAS DE CULTURA POP
ATÉ DOMINGO, COMIC CON EXPERIENCE REÚNE NOVIDADES DE CINEMA, TV E OUTRAS ÁREAS
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BRASIL 

Extrema pobreza
atinge 15 milhões
de pessoas no país
ÍndicedivulgadoontempeloIBGElevaemcontapessoasquerecebem 

atéR$140pormês;sónoanopassado,1,7milhõesintegraramogrupo

Washington se
despededo líder

Fortes chuvas 
não afastam 
crise hídrica de 
São Paulo

SÃO PAULO 

Projeto que 
beneficia as 
construtoras 
vai a sanção

SEU VALOR 

Donald Trump e outros ex-presidentes dos EUA estiveram nas
homenagens ao 41º presidente norte-americano, morto no sábado

GEORGE H.W. BUSH

AFP

MUNDO

Presidente do 
Santos e agente do 
Volante Pituca 
estão com acerto 
próximo

ESPORTE

Palmeiras e 
Botafogo têm 
conversas e podem 
iniciar negociação

ESPORTE

São Paulo reforça as Laterais
ESPORTE

Iguatemi  promove sessão de cinema gratuita para crianças em projeto especial
CINEMA
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Ciúme de você
Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tenta a reeleição, é tra-
tado com indiferença num cenário em que o DEM já 
tem ministérios: fica sem apoio de muitas bancadas 
enciumadas. 

Lista básica
No Senado, os candidatos que podem ter apoio do 
Planalto são Davi Alcolumbre (DEM-AP), Laiser (PS-
D-RS), Jereissati (PSDB-CE) e Espiridião (PP-SC).

Plano B
Filho do presidente eleito, o senador eleito Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) deve articular um blocão para 
não ficar ‘refém’ de Renan Calheiros, caso o emede-
bista se eleja.

Recursos jurídicos
O deputado federal João Campos (PRB-GO), candi-
dato a presidente da Câmara, encaminhou ao futuro 
ministro da Justiça, Sérgio Moro, seu parecer do novo 
Código de Processo Penal para receber sugestões do 
ex-juiz. Campos é relator da proposta em comissão 
especial da Câmara – e suas ideias vão ao encontro 
das de Moro: celeridade e fim do abuso de recursos 
jurídicos nos processos. 

PT isolado
Integrante do comitê central do PCdoB, o goiano 
Aldo Arantes defende que o partido inclua o PT nas 
próximas reuniões das legendas que vão fazer opo-
sição ao Governo Bolsonaro. “Todo mundo estranhou 
a ausência do PT na primeira reunião com a Frente 
parlamentar”, formada pelo PCdoB, PSB e PDT, em 
Brasília. 

Holofotes neles
Fato é que os líderes do PSB e do PDT querem prota-
gonismo a partir de agora, longe do PT, muito ‘quei-
mado’ na praça e em baixa popular. Os holofotes 
futuros, nesse projeto, serão respectivamente para 
Joaquim Barbosa e Ciro Gomes, respectivamente. 

Moro reloaded 
Sérgio Moro está animado na Transição. Chega cedo, 
faz várias reuniões, e adiou as férias que teria no 
exterior com a família. Emenderá de vez o trabalho de 
gestor público.

Suíça de olho
Moro deu entrevista à Tribune de Genève, que o des-
tacou em frase: “Não vejo no Governo do presidente 
eleito risco de autoritarismo ou risco para a demo-
cracia”. 

Bíblia na mão
Bolsonaro está incomodado com as críticas de certos 
líderes de igrejas evangélicas não atendidas politicamen-
te, que verbalmente o queimam no fogo do... melhor 
não citar.

Trabalhador seguro
O INSS e o Ministério do Desenvolvimento Social 
fecharam parceria com o Seguro Social Alemão de 
Acidente de Trabalho, na área de segurança e saúde no 
trabalho, para cooperação técnica. Iniciativa do minis-
tro Alberto Beltrame e do presidente do órgão, Edison 
Garcia. Para prevenir doenças ocupacionais, em espe-
cial. 

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

dia a dia

Polícia 
Federal 
deflagra 
nova fase 
da Lava Jato

ventiva e seis intimações parade-
poimento. As equipes compostas
por 190 agentes atuamno Paraná
e no Rio. Além disso, foram expe-
didas ordens de sequestro de imó-
veis, indisponibilidade de contas
bancárias e bloqueio de valores
até o limite dos prejuízos identifi-
cados até o momento.
A suspeita é que as empresas
investigadas pagavampropinas a
funcionários da Petrobras para
obter contratos mais fáceis.

APolícia Federal deflagrou on-
tem a 57ª fase da Lava Jato. Bati-
zada de Sem Limites, a operação
investigao pagamento de pelome-
nos US$ 31 milhões em propinas
para funcionários da Petrobras,
entre 2009 e 2014, por grandes
empresas do mercado de petró-
leo e derivados, que são conheci-
das como tradings.
No total, foram 37 ordens judi-
ciais, sendo 26 mandados de bus-
ca e apreensão, 11 de prisão pre-

Irmãos Vieira Lima são
denunciados pela PGR

mento de salários de secretários
lotados no gabinete do parlamen-
tar. A denúncia será analisada
pelo relator do caso no STF, omi-
nistro Alexandre de Moraes.
Aprática foi apuradaem inqué-
rito instaurado emdecorrênciada
investigação referente aos R$ 51
milhões encontrados em setem-
bro do ano passado em um apar-
tamento da família, em Salvador.
Dodge pediu a devolução dos re-
cursos e perdade cargos públicos.

O deputado federal Lúcio Viei-
ra Lima (MDB), o ex- ministro
Geddel Vieira Lima, a mãe dos
dois políticos, Marluce Vieira
Lima, e outras cinco pessoas fo-
ram denunciadas nesta quarta-
feira pela Procuradoria-Geral da
República por peculato.
De acordo com a denúncia, fei-
ta pela procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, o grupo é
acusado de se apropriar de recur-
sos públicos destinados ao paga-

FLEXIBILIZAÇÃO
LIMITE DE GASTOS

ACâmaradosDeputadosaprovouontemoprojetoquepermite aosmunicípios 
ultrapassarolimitedegastoscom 
pessoalsemsofrerpunições.Foram300votosfavoráveisaotexto.ApenasPSDBePSL
orientaramcontraaaprovação.

1,7mi de brasileiros vão 
para a extrema pobreza

De acordo comdados do IBGE,
o salário  médio no trabalho for-
mal no  Brasil em 2017  foi de  R$
2.555. Já o rendimento daqueles
que estavam na informalidade é de
R$ 1.240, em média - ou seja, uma
diferença de R$ 1.315.

Gênero
Contudo, essa vantagem cai para 
apenas R$ 318 quando analisados os 
grupos por cor.
Ainda de acordo com a pesquisa, 
homens ganham, em média, 
salários 29,7% maiores que os 
pagos a mulheres no país. A 
população fe-minina representa a 
maioria abai-xo  da 
linha da pobreza.
Mães solteiras com filhos de até 
14 anos representam 56,9% da po-
pulação abaixo da linha da pobre-
za. Entre elas, 64,4%  são negras 
ou pardas.

ASíntese de Indicadores So-
ciais (SIS) divulgada ontem

pelo IBGE indicou umcrescimen-
to da extrema pobreza no país.
O índice é medido com base nos
parâmetros do Banco Mundial,
que considera o grupo comrendi-
mento de até R$ 140 pormês. Fo-
ram identificados no ano passado
15,2 milhões de brasileiros nesta
situação, 1,7 milhões a mais em
comparação a 2016.
O crescimento da extrema
pobreza foi identificado em qua-
se todas as regiões do país, exce-
to o Norte, que se manteve está-
vel. Atualmente, eles representam
7,4% da população. Em 2016, re-
presentavam 6,6%.
Apopulação abaixo da linha da
pobreza (com rendimento de até
R$ 406 pormês) tambémcresceu
entre 2017 e 2016. O grupo repre-
senta 25,7% da população, um
crescimento de 52,8milhões para
54,8 milhões. Entre eles, 44% es-
tão nos Estados do Nordeste, o
equivalente a 25,5milhões de pes-
soas. Os Estado com a pior situa-
ção é o Maranhão, onde mais da
metade dapopulação (54,1%) está
abaixo desta linha.

CAROLINA CRUZ 

Índice levaemconta
pessoasquerecebematé
R$140pormês;ao todo,
hámaisde15milhões
comeste rendimento

O rendimento-hora dos brancos 
superam a dos pretos ou pardos 
em todos os níveis de escolarida- de, 
sendo a maior desigualdade no nível 
superior: R$ 31,9 contra R$ 22,3. O 
levantamento apontou que o salário 
formal dos negros e pardos é mais 
desvalorizado em 
relação ao brancos, que em seis 
capitais ganham mais até mesmo 
empregados na informalidade.

Valor estimado para
erradicar a pobreza
ao mês é apenas 26%
do que a Lava Jato já
pediu de devolução

De acordo com o cálculo do IBGE, 
seriam ne-cessários R$10,2 bilhões 
mensais para erradicar a pobreza no 
Brasil. O valor é menor que o montante 
pedido pelo Ministério Público Federal 
em ressarcimento aos cofres públicos 
no âmbito da Operação Lava Jato, que 
somava R$ 38 bilhões até 2016.

Desigualdade
A pesquisa revelou ainda a 

disparidade de renda por raça e gênero. 
O rendi-mento médio dos 
trabalhadores brancos é 72%superior 
ao daqueles declarados pretos ou 
pardos. (R$ 2.615 contra R$ 1.516).
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MARCELO GONCALVES/SIGMAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Chuvas dos últimos dias causaram alagamentos e levaram cidades ao caos

SP: torneirasecae
águaatéacintura

te público não foram suficientes
para tirar o Sistema Cantereira
do estado de alerta.
Ontem (5), o principal conjun-
to de represas da região registra-
va 38,2% da sua capacidade. No
mesmo período do ano passado,
o índice era de 43,8%.
A Sabesp considera estado de
alertaquando o volume é igual ou
abaixo de 40%. Quando isso ocor-
re, a quantidade de água retirada
dos mananciais deve ser reduzi-
da. No caso do Cantareira, foi de
31 mil litros por segundo para 27
mil litros por segundo.
Segundo o professor da FAU
(Faculdade de Arquiterura e Ur-
banismo da USP) Alexandre De-
lijaicov, a região sofre problemas

de seca e inundação ao mesmo
tempo porque vive em uma espé-
cie de acampamento improvisado
nos leitos dos rios.
“São Paulo está localizada pró-
ximo às nascentes dos rios, que é
o último lugar do mundo conside-
radoadequadoparaabrigar22mi-
lhões de pessoas. Ao mesmo tem-
po, ametrópole sofre com falta de
infraestruturaurbanae saneamen-
to básico. O resultado é que nos
mantemos vivos na UTI”, afirma
oespecialistaeminfraestruturaur-
bana fluvial.
Para Delijaicov, a solução é re-
construir o projeto de cidade. “Nós
somos resultado da nossa inven-
ção. Deve haver convergência de
interesses pelo bem comum.”

Aomesmo tempo emque se
preocupa com falta de água

na torneira, omorador daGrande
São Paulo enfrenta, diariamente,
o risco de sair de casa e ser cober-
to por água até a cintura.
Essa dualidade foi evidenciada
nos últimos dias. As chuvas que
alagaram vias, destruíram casas
e causaram lentidão no transpor-

AFONSO RIBEIRO

Chuvasdosúltimosdias
causaramtranstornos
àpopulação,enquanto
Cantareiraaindasegue
emestadodealerta

GOLPE
INTERNET

APolíciaMilitarprendeuontem trêssuspeitosdeassassinarWillianKlingel.Oempresáriofoimortonomêspassado
noItaimPaulista,nazonaleste,apóscairnumgolperelacionadoaumaanúnciodevendademoto-aquáticanainternet.

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Professores
realizamato
contraprojeto
dePrevidência

Grupo se reuniu em frente à Camara
Municipal na tarde de ontem (5)

Professores se reuniramontem
(5) em frente à Câmara Munici-
pal, no centro, paraprotestar con-
tra o Projeto de Lei 621, que trata
da reforma da Previdência dos
servidores municipais.
Entre os pontos polêmicos do
projeto, de autoria do ex-prefeito
João Doria, estão o aumento da
contribuição previdenciária dos
funcionários públicos de 11% para
14% e a criação de um sistema de
Previdência Complementar.
Emmarço, professores que pro-
testavam contra a medida, no
mesmo local, foram agredidos
pelaGCM(GuardaCivilMetropo-
litana) e pela PM (PolíciaMilitar)
após quebraremvidraças e tenta-
rem invadir o local.

REPRODUÇÃO

Permaneceo
impasseentre
Sílvio Santos e
TeatroOficina

Disputa judicial engloba construção
de prédios em terreno da Bela Vista

A disputa entre o Grupo Sílvio
Santos e o dramaturgo José Cel-
so Martinez Corrêa, diretor do
Teatro Oficina Uzyna Uzona, se-
gue sem resolução. Uma reunião
realizada ontem (5) pelo Minsité-
rio Público Federal tentou buscar
um acordo sobre a utilização de
um terreno na Bela Vista. No en-
tanto, não houve consenso.
O grupoSílvio Santos quer usar
o terreno ao lado do teatro para
construir umconjunto de prédios
e lojas. No entanto, a obra acaba-
ria interferindo naarquiterurado
Oficina, tombado desde 2010 pelo
patrimônio histórico.
OMPFapurao caso desde 2017,
enquanto acâmara temumproje-
to para fazer da área um parque.

BOM DIA - QUINTA / 6 DE DEZEMBRO DE  2018
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+0,47% IBOVESPA
89.039pontos +0,23% R$

DÓLA
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R
8680

COMERCIAL +0,40% EURO
R$4,3880

INDICADORES
FECHAMENTO 05.12.2018

Quemdesistirde
imóvelvaiperderaté
50%dovalorpago

Entre os pontos que foram adi-
cionados ao projeto inicial está a
exigência de um quadro-resumo
nos contratos com todas as con-
dições das negociações, como ta-
xas de juros e consequências da
quebra de contrato.
Asmodificações feitas no Sena-
do, e aprovadas ontem na Câma-
ra, contudo, nãomodificam o tre-
cho que prevêmulta de 50% para
quem desiste da compra de imó-
vel na planta. Esse percentual de
devolução valerá para a incorpo-
ração submetidaao regime de pa-
trimônio de afetação, ou seja,
quando é criada uma outra em-
presa para tocar o empreendi-
mento com patrimônio separado
da construtora. Esse é o maior

Deputados contrários dizem que
projeto é prejudicial ao consumidor

segmento do mercado de novos
imóveis no Brasil. Para os demais
casos, ou seja, fora do patrimônio
de afetação, amultaprevistapara
o consumidor é de 25%. O valor
devolvido terádesconto dacomis-
são de corretagem.
Pela jurisprudência atual, as
construtoras têm retido, no má-
ximo, 25% do valor pago pelo imó-
vel na planta.
Deputados que defenderam o
projeto destacaramque apropos-
ta traz segurança jurídicaao setor
de construção de imóveis, que
temenfrentado crise e fechamen-
to de postos de emprego.
Parlamentares contrários ao
texto, no entanto, dizemque opro-
jeto é prejudicial ao consumidor.

SXC.HU

A Câmara dos Deputados
aprovou, ontem, a versão do

Senado para o projeto de lei que
permite às construtoras reter até
50% do valor pago por quem de-
siste da compra de um imóvel na
planta, o chamado “distrato imo-
biliário”. Agora, a proposta segue
para a sanção do presidente Te-
mer, que é favorável ao texto.

DA REDAÇÃO

Novaversãodoprojeto
dochamadodistrato
imobiliário foiaprovada
ontemnaCâmaraevai
asançãodeTemer

Órgão pediu ao STF que pare ações
que pedem o benefício ao INSS

AGU quer vetar adicional a aposentado
de Justiça) liberou o adicional a
todos os aposentados que preci-
sam de cuidador.
Segundo aAGU, o adicional ge-
raria um impacto de R$ 5 bilhões
para os cofres daPrevidênciaSo-
cial e geraria um aumento da fila
de atendimento. “A adição de 16
milhões de aposentados na fila da
perícia seria catastrófica”, alegou
o órgão, em nota.

A AGU (Advocacia-Geral da
União) pediu ao presidente do
STF (SupremoTribunal Federal),
ministroDias Toffoli, a suspensão
dos processos que pedem adicio-
nal de 25% aos aposentados que
precisam de um cuidador. Nas
agências do INSS, o benefício só
é concedido aos aposentados por
invalidez, porém, uma decisão de
agosto do STJ (SuperiorTribunal

AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro quer votar idademínima
para aposentadoria no 1º semestre

Bolsonaro vai usar
reformadeTemer

defendeu que se aprove a exigên-
cia do homemque trabalhe no se-
tor privado tenha, no mínimo, 62
anos para pedir o benefício, e 61
anos no caso de servidores públi-
cos. A idade mínima para reque-
rer o benefício cairia para 57 no
caso das mulheres do setor pri-
vado e para 56 anos, para as ser-
vidoras públicas.

O presidente eleito Jair Bolso-
naro disse ontem que a priorida-
de de seu governo é aprovar uma
idademínimapara se pedir aapo-
sentadoria, e abriu a possibilida-
de de aproveitar a atual proposta
de reforma daPrevidência que já
tramitanoCongresso, apresenta-
da pelo governo Temer, para ace-
lerar a votação damatéria.
Bolsonaro, que falou ao sair de
uma cerimônia no Quartel Gene-
ral do Exército, acrescentou que
pretende ver a reforma integral
começar a ser votada em até seis
meses.
Ele argumentouque usar apro-
posta atual economizaria tempo
porque não seria necessário pas-
sar por todo o processo de trami-
tação. O projeto atual fala em 65
anos de idade mínima para apo-
sentariade homens e 62 paramu-
lheres.
À TV Aparecida, no início de
novembro, o presidente eleito
chegou a admitir que considera-
ria limites de idade menores. Ele

AGÊNCIA BRASIL

Carteira ‘verde
eamarela’ é a
‘grande ideia’,
dizMourão
Promessade campanhado pre-
sidente eleito, Jair Bolsonaro
(PSL), a criação de umanova car-
teira de trabalho – pela qual o em-
pregador não recolheria encargos
previdenciários – é considerada
como a “grande ideia” da futura
gestão para destravar o mercado
de trabalho, disse ontem o vice-
presidente eleito, o gal. Hamilton
Mourão (PRT). A ideia, no entan-
to, tem pontos em aberto, diz ele.
Apropostaé darao trabalhador
a opção de receber um salário
maior, desde que ele aceite que o
empregadornão recolhaos encar-
gos previdenciários paraaaposen-
tadoria dos funcionários. Nesse
caso, os próprios trabalhadores se
encarregariamde investir emum
fundode capitalização paragaran-
tir uma renda no futuro.
“Minha visão é clara: a pessoa
tem que optar por ter total liber-
dade na chamada carteira verde
amarela”, disse. “Ou, então, eu
quero que o Estado seja meu pa-
drinho, e ganho menos”, disse.

Fazenda
sugere fimdo
abono salarial
e novomínimo
O Ministério da Fazenda suge-
riu ao novo governo uma segunda
rodada de reformas depois de
aprovada a mudança nas regras
daPrevidência, contemplandome-
didas como a revisão da política
de reajuste do salário mínimo e o
fimdo abono salarial, paracontro-
le dos gastos públicos e direciona-
mento dos benefícios sociais aos
efetivamente mais pobres.
Segundoaatualequipeeconômi-
ca, cadarealdeelevaçãonomínimo
implicaemumaaltadeR$304mi-
lhões nos gastos daUnião. Aregra
atualdereajusteestipulaqueopiso
seja corrigido pela inflação soma-
daao crescimento daeconomiade
dois anos antes.
O governo de JairBolsonaro de-
verá decidir logo nos primeiros
meses do ano como será a nova
fórmula de cálculo do piso.
Eles tambémdefendemacabar
como abono salarial, pago aquem
ganha até dois salários mínimos
por mês, que custará R$ 19,2 bi-
lhões em 2019.

EXTRAVIO DE 
NOTA FISCAL

A FABRICA DO PIER-
CING LTDA ME , esta-
belecido na Rua Ber-
nardino de Campos  
nº 2940 Luc 20 B, 
Centro, São José do 
Rio Preto/SP, CEP: 
15.015-300, CNPJ nº 
10.720.179/0001-05 
e Inscrição Estadual 
nº 647.553.632.112, 
comunica o extra-
vio da Nota Fiscal 
nº 1432, confeccio-
nada sob AIDF nº 
624188442616 em 

10/2016.
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BEATIFICAÇÃO
PAÍS MUÇULMANO

Dezenovecatólicosreligiosos, incluindoos7mongesdeTibhirin,mortosnaArgéliadurantea‘décadanegra’daguerra
civil,serãobeatificadosnosábado(8)emOran,aprimeiracerimôniadebeatificaçãorealizadaemumpaísmuçulmano.

Dois importantes senadores
dos EUA disseram, após

uma reunião a portas fechadas
com a diretora da CIA, que “sem
dúvida” o príncipe herdeiro saudi-
ta ordenou o assassinato do jor-
nalista Jamal Khashoggi.
Os republicanos Bob Corker,
presidente doComitê deRelações
Exteriores do Senado, e Lindsey
Graham, aliada de Trump na Câ-
mara Alta, tiveram reunião com
a diretora da CIA, Gina Haspel,
mas não descreveram as evidên-
cias apresentadas.
“Não tenho dúvidas de que o
príncipe herdeiro dirigiu o assas-
sinato e manteve-se a par da si-
tuação”, disse Corker.
“Se MBS estivesse diante de
um júri, ele seria condenado em
menos de 30 minutos”, declarou
sobre o homem forte sauditaMo-
hamed bin Salman.
Graham, que instou Trump a
tomar uma posição muito mais
dura contra Riad, destacou a

“brutalidade” do assassinato.
O príncipe herdeiro é “louco” e
é “cúmplice (...) nomais alto nível
possível”, afirmou.
As declarações explosivas con-
tradizem a posição mais neutra
do presidenteDonaldTrump, que
minimizou a possível relação en-
tre o príncipe Mohamed bin Sal-
man e o assassinato brutal de
Khashoggi na Turquia.
Khashoggi, colaborador do jor-
nal “WashingtonPost” e crítico do
governo saudita, foi assassinado
e supostamente esquartejado no
dia 2 de outubro no Consulado de
seu país em Istambul.

Condenação turca
O procurador-geral turco pediu
ontem a detenção de duas pes-
soas próximas ao príncipe herdei-
ro da Arábia Saudita.
Foramsolicitadosmandatos de
detenção contraAhmed al Assiri
e Saud al Qahtani, suspeitos de
planejar o assassinato, de acordo
com um documento transmitido
pela Procuradoria ao tribunal.
Os dois suspeitos são antigos
colaboradores de MBS e foram
destituídos em outubro, quando
Riad reconheceu amorte deKha-
shoggi. Nomês passado, o procu-
rador-geral sauditaanunciou acu-
sações contra 11 pessoas e pediu a
pena de morte para cinco réus.

CIAconfirma
queMBS
agiunocaso
Khashoggi

DA FRANCE PRESSE

Republicanosaliadosde
Trumppedemaçãomais
duracontraopríncipe
saudita;MPturcopede
prisãodealiadosdeMBS

Mohamed bin Salman é um aliado do presidente americano na região

AFP

Cuba terá
pacotes de
internetmóvel
poratéUS$ 30
Os cubanos terão acesso à in-
ternet móvel a partir de hoje, se-
gundo informounanoite de terça
(4) o monopólio estatal de teleco-
municações ETECSA.
Atualmente, quase metade dos
11,2 milhões de habitantes da ilha
temcelulares.No entanto, nemto-
dos conseguem pagar pela inter-
net móvel.
Até 2013 a internet só estava
disponível no país em hotéis tu-
rísticos da ilha. O governo então
passou adisponibilizar pontos pú-
blicos comwi-fi, como cafés e pra-
ças, até iniciar a conexão de ca-
sas com a internet.
Segundo o anúncio dos executi-
vos da ETECSA, os pacotes co-
meçarão com 600MB porUS$ 7,
até 4 GB por US$ 30. Os salários
médios ficamemtorno deUS$ 30.

REUNIÃO DE LÍDERES Donald Trump e ex-presidentes
americanos Barack Obama, Bill Clinton e Jimmy
Carter se reuniram no velório de George H. W. Bush

AFP
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O Governo de Jair Bolsonaro (PSL) 
está em compasso de espera, e vai 
entrar oficialmente na disputa pelo 
comando da Câmara Federal e do Se-
nado em meados de Janeiro. Até lá, vai 
apenas observar os candidatos se di-
gladiarem. Mas, na Transição, a ala po-

lítica não esconde sua predileção pelo 
deputado João Campos (PRB-GO), 
da bancada da bala e evangélica, e no 
Senado qualquer candidato que não 
seja Renan Calheiros (MDB-AL).
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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)

Arnaldo Stein
Presidente

Guilherme Gomes Pinto
Diretor de Redação
guilhermep@diariosp.com.br

Val Rodrigues
Comercial

Cezar Romera
Diretor financeiro

Roberto Proença
Projetos especiais  
roberto.proenca@diariosp.com.br

EDITORES FALE COM O DIÁRIO
PABX 11-3279-8200
Redação 11-3279-8400 
Fax 11-3279-8401

Diretoria Comercial São Paulo
11-3279-8201

Diretoria Comercial Nacional
11-3279-8413

Brasília
61-3321-4304

Venda Avulsa
Atendimento às bancas 11-3279-8507
jornaleiros@diariosp.com.br

Preço de segunda a sábado
Interior e capital R$ 2,00
Brasília  R$ 2,60
Preço de domingo
Interior e capital R$ 2,00
Brasília  R$ 5,00

Atendimento ao leitor e assinante:
11-3279-8300
Segunda a sexta, das 7h às 18h30; 
sábados, domingos e feriados, das 7h 
às 12h30 leitor@diariosp.com.br

Para anunciar
11-3279-8202 
Segunda a sexta, das 9h às 19h

anunciar@diariosp.com.br

Sede: Avenida  Marquês de São Vicente, 1.011
Barra Funda |  São Paulo (SP) |  CEP 01139-003

DIÁRIO DE S. PAULO é publicado pelo Diário de São Paulo 
Comunicações Ltda. Associada à ANJ e ao IVC.

Segunda
Paulo Pereira da 
Silva e Eli Silveira

Terça
Roberto
Muylaert

Quarta
Silvio Andrei e 
João C. Gonçalves

Quinta
José R. Nalini 
e Luiz Bertelli
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nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

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

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

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

dições e crenças.
Se israelenses e palestinos desejam que

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

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

CÂMARA E 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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Andrés bate novo recorde
De volta ao clube em 2018, presidente igualou número de mudanças de toda a sua gestão passada, 
que teve dois mandatos de 2007 a 2011. Ele tem acerto para retorno de Fábio Carille
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Botafogo e 
Palmeiras têm 
conversas e 
podem iniciar 
negociação por 
dupla
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Novidades chegando?
Em busca de 
jogadores de 
velocidade, 
Palmeiras faz 
contato por 
Carlos Eduardo
THIAGO FERRI
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FELLIPE ROCHA E 
LAZIO DALFOVO
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SÃO PAULO

Reforços para as laterais

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

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

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

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

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

NÚCLEO SÃO PAULO

�����������

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

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

�������

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

�����������
�������������������

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

����������������
�������

�������������

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

�������������������	������ ���
�������	���� ����� ������� ����
�	�������� ����������� �������������
�	�����������	�������� �����������
����������	�����������������������
������	�	�������� �������������	��
� ���� ��������	� ��� �������� ���
����	����������������������������	�
�����������������������	��¡

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

São Paulo anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Léo, que pertencia ao 
Fluminense e estava no Bahia, e do lateral-direito Igor Vinícius, que estava na Ponte Preta
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SANTOS

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

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

NÚCLEO SANTOS

����������

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

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

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

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

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

�������	�� ���������	�� ���	����

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

�
��������������������������

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

���������������

��������

�������
�������������

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

Acerto próximo por Pituca
Partes devem se reunir nos próximos dias, quando empresário do jogador retornar a São Paulo. 
Volante tem boas chances de ganhar aumento e permanecer no Santos em 2019
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viva

CCXP2018
Umguiapara(quase) todasasatraçõesdafeira

Começanestaquinta(6)maisumaediçãobrasileiradomaiorevento
deculturapopdomundo,aComicConExperience.Em2018,amara-
tonaacontecede6a 9dedezembro,noSãoPauloExpo,ereúnevá-
riasatraçõeseexperiências incríveis,commateriaisexclusivosdefil-
mes/sériesquechegamem2019.Aomesmotempo,algunspainéis

celebrampersonagens icônicosdesseuniverso,comoéocasodos80
anosdoSuperman,eatémesmoos25anosdePowerRangers.Para
vocênãoseperdernoevento-queéenormeetemsempreváriascoi-
sasacontecendoaomesmotempo-,oDestakpreparouumguiapara
vocêacompanharasprincipaisatraçõesdafeira.PORCAROLALVES

# QUINTA (6)

Primeiro dia tem
Chris Columbus e
Peter Jackson
AprogramaçãodaCCXP2018 abre com
umahomenagempara o cineasta cam-
peão emdeixar todomundobemnos-
tálgico: Chris Columbus. O diretor
conduziu o clássico de natal “Esque-
ceramdeMim” e tambémos dois
primeiros filmes deHarryPotter.

Depois, é a vez dopainel daAmazon
Prime, comparticipaçãodeRickyWhittle,
que vempara divulgara segunda temporada
de “AmericanGods”. A série é baseada no
livro clássico deNeil Gaiman, emostra uma
guerra entre os deuses antigos e os novos.
Whittle, que ficou conhecido após viverLin-
coln na série “The 100”, vempara falar sobre
a saída deBryan Fuller (“Hannibal”) como
showrunner, e comoa série irámanter sua
identidade após isso.

Mais tarde, só que no auditórioUltra, começa
uma série de homenagens aos 80 anos de
Superman. Na ocasião, é discutido o legado
dopersonagem icônico perante as histórias
emquadrinhos. Nomesmohorário, a Para-
mount divulga toda a sua programaçãopara
2019, comapresença doprodutorLorenzoDi
Bonaventura (“CemitérioMaldito” e “Buble-
blee”), e os dubladores PaolaOli-
veira eGuilhermeBriggs.

O painelmais importante do
dia, no entanto, comcerteza é
odaHBO, que temos atores
MaisieWilliams, John
Bradleye os criadores de
“GameofThrones” para dis-
cutir a última tempo-
rada do seriado clás-
sico, que estreia na
emissora emabril
de 2019.

Para fechara
quinta, a Universal
monta painel com
videopresença de
Peter Jackson, dire-
tordos filmes da fran-
quia “OHobbit”, para
falarde seu novo filme,
“AsMáquinasMortais”.

# SEXTA (7)

Uma tarde
comSuperman e a
TurmadaMônica
Umadas coisasmais legais que aComicCon
Experience promete para 2018 é a imersão
completa no universo deMauricio de Sousa, a
Turma daMônica. Para isso, oAuditório do
Cinemarkabre comumpainel dedicado com-
pletamente à protagonista e seus amigos,
Cascão, Cebolinha,Magali e outros.

Depois, ainda na programação especial para
os 80 anos deSuperman,TomWelling fala
sobre o legadode “Smallville”, série que foi ao
arentre 2001e 2011. O atordiscute o que o
seriado representou para a TV, e também
paraClarkKent e sua jornada comoherói.

OCartoonNetworkchega com
força nesta edição e traz Rebecca

Sugar, a criadora de “StevenUniverse”,
para falar sobre umdos desenhosmais

atuais e umdosmais importantes de todos
os tempos. Ahistória da animação acom-

panha ummenino que vive com três
mulheres alienígenas. Ficção cientí-
fica das boas,moderna e comper-
sonagens incríveis, o que dámais
importância ao painel.

Às 16h, a Foxapresenta umdos
maiores painéis do evento, coma
participaçãodeSophie Turnere
Jessica Chastain. As duas promo-
vemo longa “X-Men: FênixNegra”

ao ladododiretorSimonKinberg.

Depois, às 18h, a DC acalma os fãsmais
ansiosos emostra umapré-estreia de
“Aquaman”, que estreia nestemês.

# SÁBADO (8)

CapitãMarvel e
Mickey dominam
os painéis
Aprogramaçãodo sábado, a
mais esperada daCCXP
2018, abre comumapre-
mière da animaçãoWifi
Ralph, que vemsendo
muito elogiada nos EUA.
Na sequência, entra pai-
nel sobre as animações
daDisney, incluindo um
especial do personagem
Mickey, que completa 90 anos.

Ainda reforçando a importância da Turma
daMônica nesse evento, o elencoda live-
action “Laços” se reúne, às 14h, no auditó-
rioUltra, para falar sobre a adaptaçãodogibi
homônimo. Já as 14h30, noCinemark, o dire-
torM. Night Shyamalan fala sobre “Vidro”,
filmeque completa uma trilogia com “Corpo
Fechado” (2001) e “Fragmentado” (2017).

Ainda na programaçãodoSuperHomem, são
mostrados os bastidores dos quadrinhos clás-
sicosAMorte eRetorno doSuperman.

Às 15h30, é a vez daMarvel Studios apresen-
tar seu painel no evento. Alémde comemorar
os 10 anos do começode suas pro-
duções, comapresença deSebas-
tian Stan, que viveBuckyBarnes
nos filmes doCapitãoAmérica
e em “Vingadores”, a CCXP
recebeBrie Larson para
falar sobre “AHora daCapitã
Marvel”, primeiro filme
solo de umaherói femi-
nina dos estúdios.

Fechamosábadodois
painéis daNetflix. Umé
sobre “Mogli – Entre
DoisMundos”, como
diretorAndySerkis. O
outro é dedicado a
“TheUmbrella Aca-
demy”, série que
adapta a graphic
novel homônima do
cantorGerardWay
(ex-MyChemical
Romance), tam-
bémpresente àCCXP.

# DOMINGO (9)

No encerramento,
surgemShazame
PowerRangers

Quemabre o evento nodomingo é aWar-
ner, que promete umdosmaiores pai-
néis daComicCon Experience até
agora, comatrações de “Creed II”,
comoMichael B. Jordan eTessa
Thompson; “Detetive Pikachu”, com
Justice Smith; eZachary Levi (simo

cara da série “Chuck”), que vem
para divulgar “Shazam!”.

Decisão complicada: O
auditórioUltra recebe, às
15h30, umpainel sobre a
Marvel Comics e o legado
deStan Lee, aomesmo

tempoque aNetflix lança “Bird
Box", seu novo filme, comapre-

sença deSandra BullocknoCinemark.

Para comemoraros 25 anos dePowerRan-
gers, a rede de cinemas abriga o painel A
Hora deCelebrare,mais tarde, omesmo
auditório recebe oque talvez seja o painel
mais esperadodo evento inteiro: o da série
“StrangerThings”, que temapresença de
CalebMcLaughlin (que vive Lucas), Noah
Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max).

Vale lembrar
Esses são alguns dos eventos princi-
pais da Comic Con Experience 2018,
mas existem vários outros painéis
rolando durante o evento que va-
lem a pena ser conferidos
também, e que falam sobre
diversos assuntos: diversidade,
mulheres nos quadrinhos e até
mesmo explorammais a fundo
alguns dos filmes, séries e livros
quemuita gente ama.

Para conferir a programação
completa, basta entrar no site
do evento (www.ccxp.com.br)
ou baixar o aplicativo especial
que a organização da CCXP fez
e que ajuda bastante na hora de
se organizar - disponível no

Google Play e na Apple Store.

FOTOS DIVULGAÇÃO

ESPECIAL
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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

Hoje, o desejo de viver novas experiências tem tudo 
para crescer. Os estudos estão favorecidos. Viagem 
ou passeio pode animar a relação amorosa. Se está 
só, deve se dar bem na conquista.

TOURO - 21/04 a 20/05

As mudanças ganham força nesta quinta: aproveite 
para se livrar de tudo o que tem atrapalhado ou inco-
modado nos últimos tempos. Clima de paixão deve 
marcar os momentos com quem ama.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

O desejo de se isolar vai passar bem longe! Se de-
pender das estrelas, uma sociedade ou parceria tem 
ótimas chances de sucesso. Ao lado da sua carame-
tade, tudo deve correr às mil maravilhas!

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Hoje, pode ser mais fácil adiantar serviços e mostrar 
seu lado responsável. As estrelas enviam excelentes 
energias para iniciar cuidados com a saúde. Se está 
só, um(a) colega pode mostrar interesse.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Se depender das estrelas, tudo deve correr melhor 
do que o esperado na vida profissional e pessoal. 
Você tem tudo para se divertir com os filhos ou ami-
gos. Romantismo e carinho marcam a vida a dois.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

Bom momento para iniciar uma reforma ou até fazer 
alguns ajustes na decoração. No serviço, aposte no 
bom-senso e na responsabilidade. A dois, os laços 
ganham estabilidade e trazem segurança.

LIBRA - 23/09 a 22/10

Amizades e parcerias estão em alta, inclusive no 
serviço. Com habilidade para se comunicar, vai se 
sair bem em reunião ou contato com colegas e clien-
tes. A paquera promete boas-novas!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

O desejo de encher o bolso aumenta e você pode 
até encarar um trabalho extra. Se as coisas vão bem, 
pode surgir a chance de adquirir algo que deseja há 
tempos. A dois, tenha cautela com o ciúme.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Vai sobrar disposição para correr atrás de projetos 
pessoais. Organize suas prioridades e verá como 
fica mais fácil gerenciar o trabalho. Se anda de olho 
em alguém, o astral é favorável para se aproximar.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Hoje, seu sexto sentido se torna mais afiado e você 
pode descobrir mais do que esperava sobre as 
intenções de outras pessoas. Se está só, um lance 
proibido pode ser tentador.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

O desejo de sair da rotina e se arriscar em áreas 
diferentes tende a crescer. Vai se sentir melhor se 
puder ajudar alguém. Você e o par podem descobrir 
novos interesses e gostos em comum.

PEIXES - 20/02 a 20/03

O desejo de sair da rotina e se arriscar em áreas 
diferentes tende a crescer. Vai se sentir melhor 
se puder ajudar alguém.

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU SOLUÇÕES
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CINEMA
Cinépolis Iguatemi São José do Rio Preto promove sessão gratuita para crianças em projeto especial

No shopping, cerca de 300 crianças assistirão ao filme “O Grinch”
   O Cinépolis Iguatemi São 
José do Rio Preto, que faz 
parte da maior operadora de 
cinemas da América Latina e 
segunda maior do mundo em 
ingressos vendidos, realiza, 
nesta sexta-feira (7 de de-
zembro), a 9ª edição do pro-
jeto “Vamos todos a Cinépo-
lis” com o filme “O Grinch”.
    O evento no shopping rece-
berá cerca de 300 crianças da 
Associação Paraíso para uma 
sessão especial do filme. Em 
todo o Brasil, cerca de 15.000 
crianças poderão vivenciar a 
magia do cinema. Os peque-
nos assistirão à sessão com 
direito a pipoca e refrigerante.

   Criado em 1998 no Méxi-
co pela Fundação Cinépo-
lis, o projeto é o primeiro 
programa social da rede 
e já recebeu milhares de 
crianças e adultos vulne-
ráveis no México. Diante 
da importância da ação a 
Cinépolis a implementou 
no Brasil em 2015 com 
o objetivo de comparti-
lhar a magia do cinema
e entretenimento com
pessoas que normal-
mente não teriam aces-
so, utilizando-o como
ferramenta de comunica-
ção, educação e diversão.

Serviço

Vamos Todos à Cinépolis 
Iguatemi São José do Rio 
Preto

Local: Cinépolis Iguatemi São 
José do Rio Preto – Piso Lazer

Data: 7/12/2018 (sexta-feira)

Filme: O Grinch – 2D – Dublado.

Horário da sessão: 10h

Quantidade de crianças: cerca 
de 300

www.cinepolis.com.br

stamos na semana de
um dosmaiores
eventos pop e geek do
Brasil, para não dizer
domundo, a CCXP. Ela

nasceu como um evento pra trazer
a experiência de participar da
Comic Con que acontece nos EUA.
Porém, cresceu, tomou vitaminas
e, agora, tem vida própria.
Ela acontece em São Paulo, mas
tem gente do Brasil inteiro lá. São
grupos de amigos, trupes que se
juntam para visitar a feira e ter
uma semana de imersão no
mundo geek. Mas o que é essa
cultura de que todomundo fala?
Você se lembra de seriados,
animações e filmes como
Esquadrão Classe A, Super
Máquina, Thundercats, Super-
herói Americano, He-Man, Caça
Fantasmas, De Volta Para o Futuro?
São pequenos exemplos de ícones
da cultura dos anos 80, 90 e início
dos 2000, que fomentaram o que
chamamos de cultura pop hoje.
E é exatamente isso que vamos

GUITSUBOTA
PRODUTORE

APRESENTADOR
www.instagram.com/guitsubota

encontrar na CCXP essa semana.
Um choque de gerações que
cresceram há duas ou três
décadas, junto com a galera que
nasceu nos anos 2000 emanja
dessa nova cultura. Vai ter cosplay,
videogame, séries e cinema,
quadrinhos e board games.
Aliás, quadrinhos são uma das
principais atrações do evento.
Todo ano, a CCXP reserva um
espaço imenso para os
quadrinistas brasileiros, o Artist
Alley, onde eles levam suas obras e
fazem lançamentos. E tem as
presenças ilustres de quadrinistas
internacionais, muitos deles da DC
eMarvel. Tive o prazer de,
recentemente, entrevistar Ivan
Reis, uma das estrelas, que já
desenhou Superman e deu vida
nova a Aquaman. Se você tiver
paciência e sorte, poderá
encontrá-lo pelos corredores, bater
um papo e quem sabe, conseguir
um desenhono seu caderno. Outra
figura ilustre, meu parceiro e
mestreMaurício de Sousa. Não

preciso comentar nada, é um dos
mitos brasileiros.
Pra finalizar, quero comentar sobre
o Creators, espaço reservado para
os criadores de conteúdo oficiais,
selecionados pela curadoria do
evento. Esse ano o espaço émaior,
com palco, estúdio e espaço para
trabalhar. Ali, osmaiores youtubers
e streamers do Brasil estarão
reunidos e, claro, eu eminha
equipe não ficaríamos de fora:
meu programa GeekRock é
Creators, e estaremos lá
produzindo conteúdo premium
para nossos leitores e ouvintes.
Acompanhar a nossa transmissão
pelowww.fb.com/geekrockoficial
ou no
ww.instagram.com/guitsubota.

TartarugasNinja
comrebootna
Nickelodeon
As Tartarugas Ninja são um
dos símbolos das décadas
de 80 e 90, recentemente
remodeladas pela
Nickelodeon. Com traços
retos, desenho 2D e
pegada atual, as
tartarugas não são mais
irmãs! Oi? Isso mesmo,
agora elas são amigas,
moram no esgoto e
enfrentam o mal.
O mais legal é que está
chegando ao Brasil, pela
Sunny Brinquedos, a nova
linha de bonecos e
veículos do “Rise of the
Teenage Mutant Ninja
Turtles,” uma série de
brinquedos baseada no
novo estilo do quarteto.
Vale a pena, para todo fã
das tartarugas (e de pizza),
ter um desses na
prateleira!

Encerradasas
filmagensde
longadogrande
vilãodaDC
As filmagens para o novo
filme do vilãomais famoso
da DC Comics, "Coringa",
chegaram ao fim. O
processo agora será de
edição das imagens,
montageme ajustes para o
lançamento. A produção
pode ter custado US$ 55
milhões - pouco, se
comparado comoutras
produções atuais. A DC está
investindo emuma safra de
filmesmaismaduros, que
mostramum lado bastante
sombrio de seus
personagens.
O filme será estrelado pelo
ator Joaquin Phoenix, e a
produção do longa fica por
conta de Todd Phillips (“Se
Beber Não Case”). A estreia
está prevista para 2019.

E

NOVIDADES, NOTÍCIAS EMUITOMAISDACULTURAPOP

COLUNADOGUITSUBOTA

SOMOSTODOSGEEKS
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