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pavilhão SP Expo; megavento de cultura pop vai até domingo
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Licitação de ônibus vai 
custar R$ 71 bilhões
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CARLA CARNIEL/DESTAK

Peres avalia outros nomes
Presidente do Peixe havia assegurado esperar por Abel 
Braga apenas até ontem, mas não obteve a resposta do 
veterano e deve começar a sondar outro técnico
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Vai nessa!
Na sabatina do embaixador indicado para a Síria, Fá-
bio Pitaluga, há dias, o senador Collor exibiu vídeo de 
10 minutos sobre a cidade de Homs destruída. Missão 
difícil.  

Explica, doutora
Damares Alves ‘chegou chegando’. Como futura mi-
nistra da Mulher e Direitos Humanos, pode começar a 
explicar ao País o que é “desengravidar”. 

É o perfil
A nova ministra atua no gabinete de Magno Malta, 
mas já foi chefe de gabinete do deputado evangélico 
João Campos (PRB-GO). Não foi Malta, nem Campos. 
É ela. 

Alô, Polícia
O presidente do PROS, Eurípedes Júnior, circulou pelo 
Cafezinho da Câmara portando botton de deputado 
federal, embora não o seja. Há testemunhas. 

Corrida do Diploma
Quem sabia, correu e pegou; quem não sabia.. é por-
que não é da patota do Ministério da Educação que 
manda no filão do mercado de diplomas. Editada on-
tem pelo Ministro da Educação, a Portaria 1.302 teve 
efeito relâmpago, concedendo (por menos de 24h) a 
possibilidade de solicitação de novas vagas de Medi-
cina. Poucas faculdades aproveitaram a ‘janela’.

Surpresa! 
Fato é que o protocolo de pedidos de aumento de 
vagas estava suspenso pela Portaria do MEC nº 328, 
desde 5 de abril de 2018. E a de ontem pegou muita 
gente de surpresa

Bolsogate?
As bancadas do PT na Câmara e no Senado tentam, 
sem sucesso até agora, coletar assinaturas de depu-
tados para instalar a “CPI do Bolsogate” e investigar 
o suposto esquema fraudulento que teria sido utili-
zado por Bolsonaro para vencer a eleição presiden-
cial. A deputada Luizianne Lins (PT-CE) encabeça a
coleta de assinaturas.

De boa
O presidente do Patriota, Adilson Barroso, o ex bóia-
-fria paulista, fez as pazes com o presidente Bol-
sonaro ontem, em visita ao amigo eleito. Bolsonaro
ensaiou uma filiação ao Patriota, mas recuou, após
Barroso recusar a proposta de entregar todos os
diretórios estaduais e toda a Executiva nacional ao
grupo de Bolsonaro.

Briga
À época, à Coluna, Barroso acusou a ganância do 
advogado Gustavo Bebianno, agora futuro ministro da 
Secretaria de Governo. Confiante de que Bolsonaro se-
ria o candidato do partido, Barroso veiculou imagens do 
deputado pré-candidato em inserções do Patriota na TV.  

Pajelança
O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) ligado à 
Igreja fez pressão e, aliado a outras entidades, conseguiu 
evitar que o staff do presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
incluísse a Fundação Nacional do Índio (Funai) sob o 
guarda-chuva do Ministério da Agricultura, conforme 
ventilou pelo futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni. 

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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Ex-ministro do governo petista
prestou depoimento ontem

Palocci acusa filho de Luladebenefício
tre 2013 e 2014. De acordo com o
ex-ministro, ao comentar o caso
com Lula, o político afirmou que
ele mesmo já teria conseguido o
recurso como lobistaMauroMar-
condes, suspeito de intermediar
a aprovação daMP.

Defesa
Os advogados do ex-presidente
tentaramsuspender o depoimen-
to de Palocci, destacando a parti-
cipação do ex-ministro em cola-
borações premiadas às quais ade-
fesa não teve acesso. Eles alega-
ramque há interesse parcial con-
tra Lula. O pedido foi negado.

MARCELO GONCALVES/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-ministro petista Antonio
Palocci afirmou, em depoimento
àJustiçaFederal ontem, que Luiz
Cláudio, filho do ex-presidente
Lula, recebeu propina em articu-
lação pela Medida Provisória
(MP) que prorrogou o prazo de in-
centivos fiscais àmontadoras. Ele
é testemunha no âmbito da Ope-
ração Zelotes, ouvido por video-
conferência pelo juiz substituto
Ricardo Soares Leite, da 10ªVara
Federal de Brasília.
Palocci confirmou ter sido pro-
curado pelo filho de Lula, que bus-
cava auxílio de R$ 2milhões para
custear um de seus projetos en-

PALÁCIO
É DA UNIÃO

AQuartaTurmadoSuperiorTribunaldeJustiça(STJ)decidiuontem,porunanimidade,queoPalácioGuanabara,
sede 
dogovernodoRiodeJaneiro,édedomíniodaUnião,nãodevendoserpaga indenizaçãoàantigafamília imperial.

Pastora vai comandar a 
Funai e pasta da Família

Escolhida para o cargo era assessora do senador Magno Malta, que chegou a ser cotado para 
vice de Bolsonaro DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

do o futuro do órgão. “AFunai vai  
para algum lugar”, afirmou na ter-
ça e quarta-feira. O governo che-
gou a cogitar a vinculação ao Mi-
nistério da Agricultura, o que cau-
sou reação negativa de entidades. 
Ontem, Damares defendeu que a 
área dos Direitos Humanos é 
ideal, porque “índio não é só ter-
ra, índio é gente”.
Damares sinalizou que as polí-
ticas na área, principalmente no 
que se trata da demarcação de 
terra, devem conversar com os in-
teresses dos demais setores.

“Eu, particularmente questio-no 
algumas áreas indígenas. Mas isso é um 
assunto que nós vamos falar muito e 
vamos discutir. Sem-pre lembrando que 
esse ministé-rio vai atuar interagindo 
com os demais ministérios.

Então essa não vai ser uma 
decisão tão somente do ministério 
dos Direitos Humanos”, afirmou.
Ao contrário das atuais gestões 
do Ministério do Trabalho e Meio 
Ambiente, que lançaram nota so-
bre as políticas do futuro gover-no 
na estrutura de suas pastas, a Funai 
não se pronunciou institu-
cionalmente sobre o tema a téo fe-
chamento desta edição. A desvin-
culaçãodo Ministério da Justiça foi 
criticada por entidades.

A organização Indigenistas As-
sociados (INA) chegou a enviar 
uma carta ao futuro ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, pedindo apoio 
para manter o órgão na pas-ta, 
pedido que não foi acatado pelo 
futuro governo.

CAROLINA CRUZ

DamaresAlves também
terápastadasMulheres
nasuaresponsabilidade;
entidades indígenas
criticaramamudança

A equipe de Jair Bolsonaro
anunciou ontem o segundo 

nome feminino para o novo gover-
no. A pastora Damares Alves, as-
sessora do senador Magno Malta 
(PR-ES) assumirá o comando do 
Ministério das Mulheres, Família 
e Direitos Humanos.
A pasta também ficará respon-
sável pela Fundação  Nacional do
Índio (Funai), que será desvincu-
lada do Ministério da Justiça. Ao 
realizar o anúncio, o coordenador

Nova ministra se
manifestou contra
a possibilidade de
ampliação do aborto
legal no país

da equipe de transição, ministro 
Onyx Lorenzoni, evidenciou que 
a futura ministra tem  uma filha
de origem indígena. Damares tra-
balhou na proteção de crianças in-
dígenas portadoras de necessida-
des especiais.
Nas vésperas desta nomeação,
Bolsonaro ainda não havia decidi-
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previstos R$ 68 bilhões. Agora, o
valor subiu para R$ 71,4 bilhões.
A licitação vai definir a empre-
sa, ou o consórcio, que irá admi-
nistrar toda a frota de ônibus da
capital paulista. Esse é o contra-
to mais caro da prefeitura e será
válido por 20 anos.
O executivo local tenta renovar

Prefeitura
pedeR$ 71 bi
em licitação
deônibus

Aprefeiturapublicou ontem
o edital de concessão do sis-

temade ônibus dacapital comva-
lor de contrato 5%maior do que o
previsto anteriormente.
No documento de abril, eram

DA REDAÇÃO

ValordocontratopublicadopelagestãoBrunoCovas
(PSDB)é5%maiordoqueodoedital lançadoemabril O sistema paulistano transporta cerca de 9,5milhões de passageiros por dia em aproximadamente 14,3mil coletivos

a concessão desde 2013. Desde lá,
o Tribunal de Contas do Municí-
pio (TCM) já barrou o edital
por três vezes. A empresa que
venceu a licitação antiga segue
operando o sistema por meio de
contrato emergencial.
Na última vez em que o TCM
barrou a licitação, foram aponta-

das51 irregularidades, 20 improbi-
dades e 19 recomendações àadmi-
nistraçãomunicipal. OTCMjáha-
via suspenso a tentativa do então
prefeitoFernandoHaddad(PT)de
licitar o sistemaviário em 2015.
O sistema de São Paulo trans-
porta cercade 9,5milhões de pas-
sageiros por dia em 14,3 mil ôni-

bus. O novo edital prevê que os
veículos commais de dez anos de
uso não poderão operarnacidade.
A idademédiada frotadeve ser
de cinco anos. Após a assinatura
dos contratos, a empresa vence-
dora terá o prazo de até 120
dias para iniciar as operações na
nova frota.

CEMITÉRIO
TCM QUER SEGURANÇA

OTribunaldeContasdoMunicípiorecomendouqueaprefeituraprovidencie, imediatamente,avigilânciaesegurança
24hdentrodetodososcemitérios.Oórgãoapontouprejuízoparaasfamíliasquetêmtúmulosroubadoseviolados.

Parquedo Jockey é tombado
antes daconcessãopública
A prefeitura oficializou nesta
quinta o tombamento do parque
Chácarado Jockey, na zonaoeste.
A partir de agora, todas as
construções do local, como as co-
cheiras e os cavalariços, deverão
ter a arquitetura preservada.
A ação foi oficializada duas se-
manas antes do fimdo período de
consultas públicas, realizadas

para definir a concessão da área
para a iniciativa privada.
Quem ganhar o contrato assu-
me a adminstração do parque a
partir de setembro do ano que
vem, e permanecerá por 35 anos.
O valor mínimo a ser pago para a
prefeitura é R$ 4,8 milhões.
A área possui cerca de 25 mil
metros quadrados.

Arqueólogos encontramossos
humanosemterrenonocentro
Um grupo de arqueólogos en-
controunas últimas semanas sete
esqueletos humanos em um ter-
reno atrás daCapeladeNossaSe-
nhora dos Aflitos, na Liberdade.
O terreno é particular e abriga-
va, até o início do ano, um prédio
que foi demolido pelos donos por
conta dos problemas estruturais.
Paraque outro seja construído,
o solo teve de passar por umestu-
do arqueológico, jáque o local está
próximo aumbemtombado e, por
isso, sob aregulamentação dos ór-
gãos de preservação do patrimô-
nio histórico e cultural.
Aindanão é possível identificar
a identidade dos esqueletos.

No entanto, eles comprovam a
teoriade que ali já foi umdia o ce-
mitério dosAflitos, o primeiro ce-
mitério público da cidade, que
abrigava escravos.

Material é a prova que local abrigou
primeiro cemitério público da capital

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS – SP
Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 36/2018 

REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Novais-SP torna público aos inte-
ressados do ramo pertinente que realizará licitação na Mo-
dalidade Pregão Presencial sob o n° 36/2018 – Processo n° 
060/2018, do tipo Menor preço por Item, tendo por objeto 
o Registro de Preços para eventual Aquisição de Concre-
to Asfáltico para uso em manutenção de vias públicas do
Município de Novais, conforme especificações contidas no
Anexo I do edital. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia
20 de dezembro de 2018, às 09h30m no Paço Municipal; IN-
FORMAÇÕES: O edital em inteiro teor e seus anexos estará
à disposição dos interessados, na Sala de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Novais, no seguinte endereço: Rua An-
tônio Blasques Romeiro, nº 350, Centro, CEP: 15.885-000,
na Cidade de Novais, Estado de São Paulo, e no site www.
novais.sp.gov.br. Maiores informações podem ser obtidas
através do telefone (17) 3561-1266. Prefeitura Municipal de
Novais, 06 de dezembro de 2018. FABIO DONIZETE DA SIL-

VA – Prefeito Municipal. - PUBLIQUE-SE.
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FURNA DA ONÇA
PARECER PELA PRISÃO

OMinistérioPúblicoFederal(MPF)divulgouparecercontrárioaospedidosderevogaçãodaprisãopreventivadequatro
deputadosestaduaisdoRiodeJaneiropresosnaOperaçãoFurnadaOnça,deflagradanodia8domêspassado.

Polícia Federal
prende
espanhol em
SãoPaulo
O espanhol Carlos García Juliá
foi preso ontememSãoPaulo. Ele
foi condenado a 193 anos de pri-
são por ser um dos autores de
atentado aumescritório de advo-
cacia emMadri, em 1977. Aprisão
foi feita por agentes daPolíciaFe-
deral (PF), a pedido da Interpol.
Considerado terroristade direi-
ta, Juliá, de 65 anos, tinha
24 quando cometeu o atentado a
tiros emumescritório de advoga-
dos trabalhistas e demilitantes do
ainda ilegal Partido Comunistada
Espanha.NoBrasil, segundo aPo-
lícia Federal, o espanhol usava
identidade falsa.
O terrorista, que pertenciaàFa-
lange e aoutros grupos ultradirei-
tistas, estava fora da Espanha
desde 1994.Licitação sob investigação foi firmada pela prefeitura de Canoas, em 2016

MPapuradesviosnaSaúde
DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE CANOAS

ca e apreensão emcinco Estados.
AlémdoRioGrande doSul, aapu-
ração envolve SantaCatarina, São
Paulo, Rio de Janeiro e Pará. Há
aindaquatromandados de prisão.
Até ontem de manhã, três já ha-
viam sido cumpridos.

Laranja
O contrato emapuração temavi-
gência de cinco anos. O Gamp foi
selecionado paragerenciar unida-
des hospitalares do setor público
de Canoas. O governo pagaria
R$ 16milhões pormês no período.
O desvio do recurso público esta-
ria sendo esquematizado pormeio
do superfaturamento de medica-
mentos e ainda do pagamento de
viagens a servidores.
A investigação suspeita da
origem do Gamp. A hipótese é de
que a organização seja utilizada
como laranja.

Operação deflagrada ontem
pelo Ministério Público e o

Tribunal de Contas do Rio Gran-
de do Sul investiga desvio de di-
nheiro emumcontrato deR$ 1 bi-
lhão na área da saúde do municí-
pio deCanoas, regiãometropolita-
na de Porto Alegre. A licitação
suspeita foi firmada entre o Gru-
po de Apoio àMedicinaPreventi-
va e à Saúde Pública (Gamp) e a
Prefeitura em 2016.
Durante a operação, foram
cumpridos 70 mandados de bus-

DA REDAÇÃO

Contrato irregular foi
firmadonoRioGrande
doSul; foramcumpridos
70mandadosdebusca
eapreensão,atéemSP

EXTRAVIO DE 
NOTA FISCAL

A FABRICA DO PIERCING 

LTDA ME , estabelecido na 

Rua Bernardino de Cam-

pos  nº 2940 Luc 20 B, Cen-

tro, 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, comuni-

ca o extravio da Nota Fiscal 

nº 1432, confeccionada sob 

AIDF nº 624188442616 

em 10/2016.
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AGÊNCIA BRASIL

Marcos Pontes diz que vai tutelar
Inmetro e INPI, que vêm da Indústria

-0,22% IBOVESPA
88.846pontos +0,18% R$

DÓLA
3,87

R
50
COMERCIAL +0,53% EURO

R$4,4130
INDICADORES
FECHAMENTO 06.12.2018

Só3%daPrevidênciavai
paraosmaispobres

Para especialista, desigualdade ocorre porque servidor temmuito privilégio

AGÊNCIA BRASIL

o último salário) e paridade (ten-
do direito aomesmo reajuste que
os ativos) ao atingirem idade mí-
nima de 65 anos.

Congresso, é um bom “ponto de 
partida”. Logo após a eleição, o fu-
turo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, buscou apoio paraaprová-
la, mas a ideia não avançou.
Nesta terça-feira (4) o presiden-
te eleito, Jair Bolsonaro, afirmou 
que deve enviar uma proposta de 
reforma fatiada ao Congresso, co-
meçando as alterações pela idade  
mínima para aposentadoria e pelo 
servidor público.

Uma das ideias em
análise é exigir de
servidor 65 anos para
ter aposentadoria
integral

Ele admitiu usar a proposta de 
Temer, que previa fixar em 65 
anos a idade para homens pedi-
rem a aposentadoria, e em 62 
anos, no caso das mulheres.
Uma das ideias em análise pelo 

novo governo é que servidores 
que ingressaram na carreira an-
tes de 2003 só possam se aposen-
tar com integralidade (recebendo

A demora na realização de
umareformadaPrevidência

tem mais do que um custo fiscal
para o Brasil. Ela acentua a desi-
gualdade, que cresceu em 2017. É
o quemostraestudo doMinistério
da Fazenda, divulgado ontem.
Segundo o levantamento, ape-
nas 3,3% do gasto da Previdência
vai para a parcela mais pobre da
população. Isso equivale aR$ 17,8
bilhões. Enquanto isso, osmais ri-
cos ficam com 40,6% do bolo – ou
seja, 12 vezes mais –, levam
R$ 243,1 bilhões.
O levantamento considera os
benefícios do INSS e os dos servi-
dores públicos.
“Por isso, reformar aPrevidên-
cia, com foco na redução de privi-
légios, é uma medida de redução
da desigualdade”, diz o texto.
“Isso ocorre porque o regimedo
INSS temumteto, e o dos servido-

DA REDAÇÃO

Dadoconstadeestudo
daFazenda,que também
defendereformado
governoTemer,para
reduzirdesigualdades

res é muito mais alto. Existe ex-
trema desigualdade na aposenta-
doria. É um sistema desumano”,
afirmao economistaRaulVelloso,
especialista em contas públicas.
Isso é o inversodoque ocorreno
BolsaFamília, emquemaisde44%
do total de benefícios vai para a
parcelamais pobre da população.
“Infelizmente é aexceção, pois a

amplamaioria das políticas públi-
cas do governo federal não chega
nosmaispobres eacabaacentuan-
do a desigualdade de renda”, diz o
documento.

Reforma de Temer
No texto, os técnicos da Fazenda
afirmamqueapropostadareforma
da Previdência, que tramita no

‘Privatizar
Correios não
estánapauta’,
diz Pontes
O futuro ministro da Ciência,
Tecnologia, Comunicações e Ino-
vações,MarcosPontes, confirmou
ontemqueCorreios ficará sob sua
responsabilidade e disse que não
está certo que haverá aprivatiza-
ção da estatal.
“Não estánapautapor enquan-
to”, disse ele, ementrevistano ga-
binete de transição governamen-
tal. O futuro ministro esteve on-
tem reunido com representantes
do segmento.
Os Correios, que enfrenta uma
crise financeira, já abriu Plano de
Desligamento Incentivado, fez
cortes de funções e cargos comis-
sionados e tem fechado gradual-
mente agências pelo país.
Pontes disse que vai cuidar do
Inmetro e do INPI, que regula-
menta as patentes, que integra-
vam o Ministério da Indústria.

2,5 MILHÕES É o volume que o setor automotivo
espera de vendas em 2018, 15% a mais que em 2017.
Em novembro, foram emplacados 230,9 mil veículos

FOTOS PÚBLICAS

Fabricante dos EUA acordou comprar
80%da área civil da brasileira

Justiça trava venda da
Embraer para a Boeing

menta que o caso não se trata de
umaoperação comercial típicada
Embraer, mas de uma potencial
operação emque aUnião não con-
servaráa“goldenshare”, açãoque
lhe garante poder de veto nas de-
cisões estratégicas da empresa.

O juiz Victorio Giuzio Neto, da
24ª Vara Cível Federal de São
Paulo, suspendeu por meio de
uma liminar o acordo de vendafir-
mado entre as empresas Boeing
e Embraer, em julho.
A liminar foi concedidaemação
popular movida pelos deputados
do PTPaulo Pimenta e Carlos Za-
rattini. A Advocacia-Geral da
União (AGU) não havia sido noti-
ficada até ontem à tarde.
O acordo, assinado em julho,
visa formar uma “joint venture”
(nova empresa), com as ativida-
des civis da empresa brasileira,
avaliadas emUS$ 4,75 bilhões.
Pelos termos do acordo, a ame-
ricana ficará com 80% da nova
empresa, e a Embraer, com 20%.
Na decisão, o juiz federal argu-

DIVULGAÇÃO

Cadernetada
poupança tem
piornovembro
desde 2015
A caderneta de poupança vol-
tou a ter captação líquida em no-
vembro, no valor de R$ 684,5 mi-
lhões, após um resgate líquido de
R$ 2,533 bilhões em outubro, in-
formou o Banco Central (BC).
Ainda assim, foi o pior desem-
penho para o mês desde 2015. O
saldo ficou 82% abaixo do regis-
trado emnovembro de 2017, quan-
do os depósitos superaram as re-
tiradas em R$ 3,918 bilhões.
O resultado mais baixo em no-
vembro se dáemmeio àrecupera-
ção lentadaeconomia, da rendae
do emprego.Nomêspassado tam-
bém ocorreu a Black Friday, que
levou consumidores às compras.
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ATENTADO

Umatentadocomcarro-bombacontraumpostodecomandodapolíciadeixoudoismortoseváriosferidosnamanhã
ontememChabahar,nosudestedoIrã,naregiãodafronteiracomoPaquistão.Outras27pessoasficaramferidas.

Washington suspeita queWengWanzhou tenha violado as sanções americanas impostas ao Irã e pediu sua prisão

Empresária
chinesapresa
noCanadá

AFP

em um caso que pode afetar a re-
cente trégua comercial bilateral.
Ministério canadense da Justi-
ça indicou que Wanzhou será ex-
traditada para os EUA.
Segundo a imprensa local, as
autoridades americanas suspei-
tam de que Meng tenha violado
as sanções americanas impostas
ao Irã. Emabril, “TheWall Street
Journal” informou que as autori-
dades abriram uma investigação
por suspeita de violação por par-
te da Huawei às sanções impos-
tas porWashington ao Irã.
A Huawei disse que desconhe-
ce qualquer suposto “delito” co-

A China manifestou a Wa-
shington e Ottawa, ontem,

sua irritação com a detenção de
MengWanzhou, no Canadá, dire-
tora financeira e filha do funda-
dor da gigante das telecomunica-
ções Huawei, a pedido dos EUA,

DA FRANCE PRESSE

Detençãodadiretorada
Huaweiesuaextradição
paraosEUApodemse
tornarobstáculospara
acordoentrepaíses

metido por sua diretora financei-
ra, e Pequim exigiu sua soltura.

Acordo em perigo
Aquestão pode se tornar umobs-
táculo para as negociações entre
PequimeWashington sobre as ta-
rifas elevadas que os países têm

se imposto. Os dois suspenderam,
na cúpula do G20, as taxas para
negociar pontos sensíveis.
Ontem, a China havia informa-
do que implementará “imediata-
mente” as medidas acordadas
para uma trégua comercial com
os Estados Unidos.

Até agora, apenas aparte ame-
ricanahaviaapresentado detalhes
sobre os “pontos de consenso”. O
porta-voz do ministério do Co-
mércio, GaoFeng, citou os setores
envolvidos nos pontos de consen-
so, mas não explicou as medidas
que serão adotadas.
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A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do 
Senado vai enviar requerimento ao Governo 
de Transição para que seja revista a desistência 
do Brasil de sediar a COP-25 (Conferência das 
Partes da Convenção do Clima das Nações Uni-
das). Semana passada, o Itamaraty comunicou 
à ONU a retirada da candidatura alegando “res-
trições fiscais e orçamentárias” – medida que 

vai ao encontro das pretensões do presidente 
eleito, Jair Bolsonaro (PSL), um crítico do Acordo. 
O presidente da CRE, senador Fernando Collor 
(PTC-AL), dialoga com interlocutores da Transi-
ção para tentar reverter a decisão. “É conversa 
para boi dormir”, afirma Collor sobre a alegação 
de falta de verbas. 
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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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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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Silva e Eli Silveira
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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.

COP-25 
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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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Treinador, que deve deixar o Al Wehda, da Arábia Saudita, e retornar ao Timão, quer contar 
com Leandro Castan em 2019. Vasco prepara proposta para renovar vínculo do atleta
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LAZLO DALFOVO E 
THIAGO FERRI
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Aos 20 anos e prata da casa do Botafogo, volante Matheus Fernandes viaja na início da 
próxima semana para realizar exames médicos em acordo envolvendo R$ 17 milhões
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Palmeiras avança e fica perto de fechar com Carlos Eduardo. Negócio deve ser fechado por cerca de 6 
milhões de dólares (R$ 23,5 milhões). Já Matheus Fernandes, do Botafogo, é certeza
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SÃO PAULO
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FELLIPE LUCENA E 
YAGO RUDÁ�

Com o aval de Raí, preparador físico Carlinhos Neves chega para ser membro permanente da 
comissão técnica do São Paulo; Sandro Forner chega para ser auxiliar de André Jardine
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SANTOS
��������

Peres avalia outros nomes
Presidente do Peixe havia assegurado esperar por Abel Braga apenas até ontem, 
mas não obteve a resposta do veterano e deve começar a sondar outro técnico�
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viva

‘NasceumaEstrela’
recebe5indicações
aoGlobodeOuro

MELHOR FILME
(DRAMA)
� Bohemian Rhapsody
� Infiltrado na Klan
� Nasce uma Estrela
� Pantera Negra
� Se a Rua Beale Falasse

MELHOR FILME
(MUSICAL OU COMÉDIA)
� A Favorita
� Green Book: O Guia
� Podres de Ricos
�O Retorno de Mary Poppins
� Vice

MELHOR ATRIZ DE FILME
(DRAMA)
� Glenn Close
� Lady Gaga
�Melissa McCarthy
� Nicole Kidman
� Rosamund Pike

MELHOR ATOR DE FILME
(DRAMA)
� Bradley Cooper
� John David Washington
� Lucas Hedges
� Rami Malek
�Willem Dafoe

MELHOR ATRIZ EM FILME
(MUSICAL OU COMÉDIA)
� Charlize Theron
� ConstanceWu
� Elsie Fisher
� Emily Blunt
�Olivia Colman

MELHOR ATOR EM FILME
(MUSICAL OU COMÉDIA)
� Christian Bale
� John C. Reilly
� Lin-Manuel Miranda
� Robert Redford
� Viggo Mortensen

MELHOR DIRETOR DE FILMES
� AdamMcKay
� Alfonso Cuaron
� Bradley Cooper
� Peter Farrelly
� Spike Lee

também na categoria drama - do
Globo de Ouro.
Rami Malek, que vive Freddie
Mercury em “Bohemian...” tam-
bém foi indicado.

Para melhor filme musical ou
comédia, brigam pelo Globo de
Ouro, entre outros, “O Retorno de
Mary Poppins” (que aindanão es-
treou no Brasil) e “Podres de Ri-
cos”. Destes, ainda ganharam in-
dicações suas atrizes centrais,
respectivamente a britânica
Emily Blunt e a norte-americana
Constance Wu.

TV
Entre as séries, o destaque é “The
Marvelous Mrs. Maisel”, com in-
dicações a melhor comédia ou
musical e melhor atriz (Rachel
Brosnahan). A disputa entre os
seriados dramáticos inclui “Ho-
mecoming” e “The Americans”.

‘Pantera Negra’ é o primeiro drama de herói que concorre ao prêmio

Rami Malek como FreddieMercury,
do Queen, em ‘Bohemian Rhapsody’

Lady Gaga e Bradley Cooper na
versão 2018 de ‘Nasce uma Estrela’

Novaadaptação do filme ho-
mônimo, que teve versões,

antes, em 1937, 1954 e 1976, “Nas-
ce umaEstrela” recebeu cinco in-
dicações ao Globo de Ouro. Com
direção e atuação deBradleyCoo-
per, e com Lady Gaga no papel
principal feminino, o longa con-
corre a melhor filme drama, me-
lhor ator e melhor atriz. Cooper
ainda disputa o prêmio de dire-
ção, e a canção “Shallow” é des-
taque em sua categoria.
Acerimôniade entregaaconte-
ce no dia 6 de janeiro.
A cinebiografia do Queen, “Bo-
hemianRhapsody”, em cartaz no
Brasil, também aparece entre os
indicados ao prêmio demelhor fil-
medrama, enquanto “PanteraNe-
gra” se torna o primeiro longa de
herói indicado a melhor filme -

DA REDAÇÃO

Longadirigidoeestrelado
porBradleyCooperestá
nabrigapelosprincipais
prêmios, incluindo
melhor filmeeator

FOTOS: DIVULGAÇÃO

CINEMA
PRINCIPAIS INDICADOS

A tradicional
cerimônia de entrega
dos prêmios
acontece no dia 6
de janeiro de 2019

Slayer reforçadiado
metal noRock in Rio

(1986), “South ofHeaven” (1988)
e “Seasons in the Abyss” (1990) -
são até hoje cultuados por fãs do
gênero, além de exercerem gran-
de influência na nova geração.

Problemas
Além da intenção de parar de fa-
zer longas turnês, o Slayer está
com problemas na formação. No
início do mês, o guitarrista gary
Holt anunciou sua saída da ban-
da para ficar ao lado do pai, que
está muito doente. Phil Demmel,
ex-MachineHead, vai substituí-lo.
JOSÉ NORBERTO FLESCH

Tom Araya, do Slayer: banda anunciou que esta é sua última turnêmundial

DIVULGAÇÃO

IronMaiden, Scorpions,Mega-
deth e Sepultura terão companhia
no Rock in Rio. Slayer é a nova
atração confirmada para 4 de ou-
tubro de 2019, o “dia dometal” da
próxima edição. A banda ameri-
cana, que anunciou estar em sua
última turnêmundial, reforçao li-
ne up com showmarcado no pal-
co Sunset do festival.
Umdos principais representan-
tes do thrash metal americano, o
Slayer tem quase 40 anos de car-
reira. Seus cinco primeiros discos
- “Show no Mercy” (1983), “Hell
Awaits” (1985), “Reign in Blood”

HOTCHELLERAE
VOLTA À ATIVA EM 2019

OsfãsdoHotChelleRaepassaramosúltimosdiasansiosospelanovidadequeestavaporvir:abandaamericana,
quenãolançavanadadesde2014,anunciouontemquevoltaàativaem2019,comnovasmúsicaseumaturnê.

The Jacksonsmarcadois
showsno país emmarço

para a gravadora Sony, em 1976.

Sucesso
Lançados na era disco, os discos
“Destiny” (de 1978) e “Triumph”
(1980) deram mais dois hits ao
grupo: respectivamente “Blame it
on theBoogie” e “CanYou Feel it”.

Jackie, Jermaine, Marlon e Ti-
to Jackson, irmãos de Michael,
vêm ao Brasil. Pela primeira vez
no país, The Jacksons faz shows
em São Paulo e Porto Alegre em
março, respectivamente no dias
16 e 19, no Espaço dasAméricas e
no Auditório Araújo Vianna.
A venda de ingressos para a
apresentação na capital paulista
abre na próxima segunda, dia 10
de dezembro, às 10h, no site
www.ticket360.com.br. As infor-
mações sobre a venda paraPorto
Alegre serão divulgadas embreve.
The Jacksons surgiu como
Jackson 5 e incluia aparticipação
de Michael. Estourou nos anos
1970, comsucessos como “ABC” e
“I Want You Back”.
O Jackson 5 chegou a se apre-
sentar no Brasil, em 1974, comMi-
chael na formação. O nome mu-
dou para The Jacksons quando o
grupo, que era da Motown, foi

DIVULGAÇÃO

SP e Porto Alegre entram na rota do
grupo dos irmãos deMichael Jackson



15BOM DIA - SEXTA/ 7 DE DEZEMBRO DE  2018BOM DIA - SEXTA/ 7 DE DEZEMBRO DE  2018

passatempo

FASES DA LUA
MÊS DE ANO

Nova
dia 17, 10h11

FASES DA LUA
NOVEMBRO DE 2018

Nova
dia 7, 14h02

Crescente
dia 15, 12h54

Cheia
dia 23, 3h39

Minguante
dia 29, 22h19

ARIES - 21/03 a 20/04

Se depender das estrelas, você vai contar com gran-
de facilidade para convencer as pessoas sobre suas 
ideias e opiniões. Mas tenha cautela para não exage-
rar. Novidades na paquera.

TOURO - 21/04 a 20/05

Hoje, talvez seja preciso jogo de cintura para lidar 
com imprevistos. Preste atenção em seu sexto sen-
tido. O desejo tem tudo para se tornar mais intenso e 
esquentar o romance.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

Sua popularidade está em alta e há chance de 
conseguir uma promoção ou aumento. Para se dar 
bem, deixe as rixas de lado. A dois, evite críticas. Na 
paquera, não esconda o desejo de se comprometer.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Bom dia para mergulhar no trabalho e dar conta até 
daquelas tarefas mais chatas. Exageros podem tra-
zer problemas para o seu corpo. Não deixe a rotina 
tirar o romantismo da sua vida conjugal.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Você conta com uma boa dose de sorte para dar 
conta de qualquer tarefa no serviço. Confie em seu 
sexto sentido. As estrelas avisam que o romance vai 
bem, mas pode pintar briga.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

Boas energias para organizar suas coisas e deixar 
tudo do seu jeito, especialmente em casa. Para se 
entender com quem ama, deixe o passado para trás 
e controle o ciúme. Paquera recente pode se firmar.

LIBRA - 23/09 a 22/10

Perda de informações ou papéis importantes não 
está descartada. A saúde conta com boas energias 
agora. Se está a fim de alguém, é um bom momento 
para mostrar seu interesse e puxar papo.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

O astral é positivo para organizar as contas e cuidar 
melhor da sua grana. Mas seja realista e não acredi-
te em promessas de dinheiro fácil. Seu charme fica 
mais evidente e anima a paquera.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Assuntos envolvendo os familiares ou a sua casa 
podem exigir mais cautela. Será preciso flexibilidade 
para evitar atritos com um parente. Seu magnetis-
mo pessoal vai deixar a pessoa amada aos seus pés!

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Para evitar problemas, tente se expressar com 
clareza e procure ficar longe de pessoas fofoqueiras. 
Se tem compromisso, tente reforçar a confiança. Na 
paquera, cuidado com alguém comprometido.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

Bom momento para expandir os seus interesses, 
inclusive no trabalho. Há chance de conseguir uma 
grana extra agora. Um programa com os amigos 
ajuda a movimentar a paquera.

PEIXES - 20/02 a 20/03

Vai sobrar ambição para correr atrás de um car-
go melhor ou um emprego novo. Fale sobre seus 
planos.

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU SOLUÇÕES
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DJAVAN CANTA EM RIO PRETO
O  c a n t o r  D j a v a n ,  e m  s u a 
n o v a  t u r n ê  “ V e s ú v i o ” , 
retorna após 10 anos a São 
José do Rio Preto, e faz show 
dia 29 de março,  no Vi l la 
Conte. O espetáculo inédito 
traz canções do vigésimo 
quarto álbum da carreira 
do artista, além de grandes 
sucessos de sua discografia.
É  o  p r ó p r i o  c o m p o s i t o r 
quem assina a direção do 
espetáculo que tem cenário 
de Suzane Queiroz, projeto 
de luz de Binho Schaefer e 
figurino de Roberta Stamato. 

HOMENAGEM 1
O gerente do Senac São José 
do Rio Preto,  Luís Carlos 
de Souza, foi surpreendido 
pela diretoria da Acirp, na 
tarde de segunda-feira, 3 
d e  d e z e m b r o .  C o n v i d a d o 
para uma reunião, ele não 
imaginava que o motivo era, 
na verdade, receber duas 
grandes homenagens.

A  p r i m e i r a  d e l a s  f o i  u m a 
placa em comemoração aos 
70 anos do Senac São José 
do Rio Preto, completados 
e m  2 0 1 8 .  A  e n t r e g a  f o i 
f e i t a  p e l o  p r e s i d e n t e  d a 
A s s o c i a ç ã o  C o m e r c i a l , 
Paulo Sader, e seguida das 
p a l a v r a s  d e  u m  d e  s e u s 
d i r e t o r e s ,  L u i z  F e r n a n d o 
Garcia. No discurso, o diretor 
da Acirp (que também já foi 
gerente do Senac) ressaltou 
a trajetória da instituição 
desde seu início, com cursos 
de datilografia entre outros 
voltados ao comércio, até 
tornar-se a transformadora 
e reconhecida instituição 
d e  e n s i n o  q u e  é  h o j e .  N a 
s e q u ê n c i a ,  P a u l o  S a d e r 
e n t r e g o u  u m a  s e g u n d a 
placa a Luís Carlos, dessa 
vez em homenagem à sua 
importante contribuição e 
trajetória frente à unidade, 
posição que já ocupa há 11 
anos.

LEILÃO DE TÍTULOS
A diretoria do Clube Monte 
Líbano real izará em 11 de 
dezembro (terça-feira),  o 
leilão de títulos com lance 
m í n i m o  d e  R $  2 . 0 0 0 , 0 0 , 
e m  a t é  q u a t r o  p a r c e l a s 
(entrada + 3 parcelas com 
v e n c i m e n t o s  m e n s a i s 
e  s u c e s s i v o s ) ,  c o m  t a x a 
d e  t r a n s f e r ê n c i a  i n c l u s a . 
As propostas deverão ser 
entregues na secretaria da 
sede cidade até às 17h., no 
dia do leilão. Informações: 
17 - 3519-3444 ou no site do 
clube (critérios e proposta 
de compra).

AMAURY JR. NO QUINTA DO 
GOLF
Enfim, o Sunset que você 
t a n t o  e s p e r a v a !  D i a  1 6 
d e  f e v e r e i r o  d e  2 0 1 9 ,  n o 
Varanda do Golfe em Rio 
Preto,  o “SUNSET GOLFE 
V I P ” ,  c o m  i n í c i o  à s  1 5 h  e 
t e r m i n o  à s  2 2 h .  E  s e r á 
o p e n  b a r  d e  c e r v e j a s , 
refrigerantes, águas e sucos. 
Terá também a presença 
d o  a p r e s e n t a d o r  d a  T V 
Bandeirantes “AMAURY JR.” 
que estará entrevistando 
a l g u n s  e m p r e s á r i o s  p a r a 
o seu programa. Será uma
tarde muito gostosa e cheia
de gente bonita! Os convites 
são l imitados,  então,  não
deixe para a últ ima hora.
Aguarde o lançamento do
1º lote na próxima semana.
E l e s  e s t a r ã o  à  v e n d a  n a
PLAY INGRESSOS

D E N I L S O N  E  M U R I C Y 
RAMALHO NO HOT BEACH 
OLÍMPIA
A m a n h ã  o  H o t  B e a c h  d e 
Ol ímpia apresenta,  às 20 
horas,  o Talk Show - Aqui 
é Trabalho e Muita Resenha 
c o m  M u r i c y  R a m a l h o  e 
Denilson.  Venha passar um 
final de semana diferente 
j u n t o  c o m  e s s e s  d o i s 
craques. 

NO SESI
O SESI de Rio Preto, recebe 
hoje, às 20h, o show Taiko 
no Hibiki – Hibiki Wadaiko: 
a  vibração dos tambores 
japoneses. Embalado pelo 
som do Taiko - instrumento 
j a p o n ê s  d e  p e r c u s s ã o ,  e 
por coreografias inspiradas 
nos mais variados temas da 
cultura nipônica.  O grupo 
apresenta músicas autorais 
e adaptações das canções 
do renomado grupo japonês 
Kodo. A entrada é gratuita.

CHURRASCÃO DO BEM
  Amanhã, Monte Aprazível 
recebe um dos melhores 
eventos open bar e 
open food da região! 
Tá chegando a hora do 
Churrascão do Bem, com 
grandes shows e renda 
revertida ao Lar Vicentino 
de Monte Aprazível. Vai 
ser bom demais! Início às 
17horas. Convites à venda 
por R$ 100,00. Informações 
com Jonas Nerso: (17) 
98123-0101.

BOM DIA

SEXTA 07/12/ 2018

colunanotaeanota@gmail.com

Luciana Francischetti na festa de 15 anos da Satini                     

(Foto: Ricardo Boni)

O Deputado Federal, Luiz Carlos Motta, com a esposa

Elaine ao lado do cantor Michel Teló na festa de 88 

anos do clube Monte Líbano (Garcia)

Entre Linhas

Márcio Miranda re-
gressando de For-
taleza com um bron-
ze de fazer inveja.

Pedro e Maria Tere-
za Salles são avós 
pela primeira vez. 
Nasceu Valenti-
na, filha de Aman-
da e Felipe Salles.

Rita e Sandro Miran-
da reuniram um gru-
po de amigos no úl-
timo domingo para 
festejar o aniver-
sário de casamento, 
entorno de um su-
culento churrasco.

Thatiana Lisa e Ana 
Ferreira passando 
temporada em Lon-
dres, e estão envian-
do notícias aos ami-
gos de rio pretenses.

Eduardo Giamattei já 
formalizando os últi-
mos detalhes da festa 
do réveillon no seu 
rancho em Mendonça.

João Benetton as-
sumiu o cargo de 
gerente do hotel  
Saint Paul, no setor 
de vendas do hotel.

Mari e Rubens Vera 
Fuzaro agendan-
do Dubai para abril 
do próximo ano.

A Casa dos Idosos de 
Nova Granada promo-
ve dia 14, seu tradicio-
nal leilão de gados, 
com a renda destina-
da para a instituição.

Lurdes dos Santos e Ilna de Jorge na festa de 15 anos da Satini
(Foto: Ricardo Boni)
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