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BAIANO
CONDENÇÃO SUSPENSA

OTribunalRegionalFederalda4ªRegiãosuspendeuacondenaçãocontraolobistaFernandoFalcãoSoares-conhecido
comoFernandoBaiano-nocasoqueenvolvepropinaaoPT, intermediadapelopecuaristaJoséCarlosBumlai.

Conselho determinou novas regras
para o pagamento do benefício

Magistrados voltama ter auxílio-moradia
Pelas novas regras aprovadas,
o auxílio será repassado apenas
àqueles que trabalham em locali-
dade diferente daquela que cons-
ta no concurso público no qual fo-
ramaprovados, desde que o esta-
do de atuação não disponha de
imóvel funcional e não tenha côn-
juge recebendo o benefício.

Reajuste
O benefício chegou a ser revoga-
do, em26de novembro, após acor-
do entre o Judiciário e aPresidên-
ciadaRepública. O benefício teria
de ser suspenso como condição

paraa sanção do reajuste de salá-
rios do Judiciário. Na época, ma-
gistrados afirmavamque o repas-
se estaria compensando a faltade
aumento da remuneração.
A assinatura de Michel Temer

saiu poucosminutos após apubli-
cação dadecisão doministro Luiz
Fux, do STF, derrubando o repas-
se. Com o reajuste, o salário dos
ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) subiu de R$ 33.763
para R$ 39.293, que passou a ser
o teto do serviço público. Outras
categorias do serviço público tam-
bém serão beneficiadas.

GIL FERREIRA/AGÊNCIA CNJ

O Plenário do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) aprovou on-
temaretomadado pagamento do
auxílio-moradia aosmagistrados.
Apropostamantémo valor do re-
passe que foi revogado há menos
de um mês, de R$ 4.377,73, e im-
põe restrições.
Ao anunciar o resultado, o mi-
nistro Dias Toffoli, presidente do
CNJ e do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), elogiou a proposta.
“A resolução vem a real encontro
do que tenho conclamado entre os
três eixos: transparência, eficiên-
cia e responsabilidade”, disse.

Casa ondemédium atendia o
público foi alvo das apreensões

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O deputado federal eleito Ale-
xandre Frota (PSL-SP) foi conde-
nado a 2 anos e 26 dias de prisão,
no regime aberto (convertida em
prestação de serviços comunitá-
rios), pelos crimes de injúria e de
difamação contra o deputado fe-
deral JeanWyllys (PSOL-RJ).
A decisão é da juíza Adriana
Freisleben de Zanetti, da 2ª Vara
Federal deOsasco (SP). O deputa-
do eleito deverá pagarR$ 295mil
em dias-multa. Cabe recurso.
A ação foi motivada por uma
postagemdeFrota emsuapágina
oficial, na qual afirma queWyllys
teria dito uma frase sobre pedofi-
lia que o deputado nega. A publi-
cação tevemais de 4mil curtidas.

Deputado eleito poderá cumprir
pena com serviços comunitários

Alexandre
Frota é
condenado
pordifamar
JeanWyllys

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Polícia realiza buscas em Abadiânia
A Polícia Civil de Goiás cum-
priu ontem (18)mandados de bus-
ca e apreensão naCasaDom Iná-
cio Loyola, em Abadiânia (GO),
onde o médium João de Deus
atende. O médium está preso no
Complexo Penitenciário de Apa-
recidadeGoiânia, acusado de cri-
mes de abuso sexual.

Adefesa domédium teve nega-
do ontemumpedido de prisão do-
miciliar. No recurso, os advogados
alegamque João deDeus temsaú-
de debilitada e idade avançada -
76 anos.
Desde a semanapassada, a for-
ça-tarefa instituída pelo Ministé-
rio Público de Goiás (MP-GO) já

recebeu mais de 500 denúncias
contra o médium. As denúncias
são oriundas de 16 Estados e do
Distrito Federal, alémde seis paí-
ses, na América do Sul e Europa.
Durante este período, o MP já
recebeu também30 depoimentos
formalizados, coletados em dife-
rentes Estados do país.

OMinistério da Agricultura vai incorporar atribuições de outras três pastas

Agriculturagaranteatribuição
estratégicadoMeioAmbiente

ELZA FIUZA/AGÊNCIA BRASIL

A equipe de governo afirmou
que a pasta de Nabhan atuará na
“definição” das políticas fundiá-
rias, e que a “execução” será do
InstitutoNacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra).

Demarcação
Após anunciar as mudanças no
Ministério daAgricultura, a equi-
pe de Bolsonaro esclareceu que
será criado umConselho Intermi-
nisterial paraquestões que envol-
vam“demarcações ou conflitos de
terras”. Os membros serão inte-
grantes das pastas da Agricultu-
ra, Defesa, Meio Ambiente,
Direitos Humanos (que abriga a
Funai) e Gabinete de Segurança
Institucional.
Aministra de Mulheres, Famí-
lia e Direitos Humanos, pastora
Damares Alves, já afirmou que
“particularmente”, “questionaal-
gumas áreas indígenas”, mas que
as decisões serão tomadas comas
demais pastas.

MS). Paracuidardiretamente dos
Assuntos Fundiários, ficou Luiz
AntônioNabhanGarcia, presiden-
te daUniãoDemocráticaRuralis-
ta (UDR), que chegou a ser cota-
do como ministro. Ele acompa-
nhouos impasses daequipe de go-

verno na época em que Bolsona-
ro recuou na decisão de fundir os
ministérios da Agricultura e do
Meio Ambiente. Amedida foi vis-
ta de formanegativapelas banca-
das temáticas, que temiama ima-
gem frente ao mercado externo.

Aequipe de transição do go-
verno de Jair Bolsonaro

(PSL) divulgou ontemaestrutura
do futuro Ministério da Agricul-
tura. Serão criadas três novas
pastas, entre elas aSecretariaEs-
pecial de Assuntos Fundiários,
que segundo o governo eleito in-
clui “atividades de identificação e
demarcação de terras indígenas
e quilombolas, o licenciamento
ambiental e as políticas de refor-
ma agrária”.
O Ministério da Agricultura
terá o comando da presidente da
Frente Parlamentar da Agrope-
cuária, Tereza Cristina (DEM-

CAROLINA CRUZ

Temasqueenvolvem
licençasambientaisea
demarcaçãode terras
ficarãosobaalçadade
ministra ruralista

Graduação: só
34 instituições
recebema
notamáxima

O Instituto Nacional de Estu-
dos ePesquisasEducacionaisAní-
sio Teixeira (Inep), divulgou on-
temos resultados do Índice Geral
de Cursos Avaliados da Institui-
ção (IGC) - indicador de qualida-
de do ensino superior - referente
ao ano de 2017. De acordo com os
dados, das 2.066 instituições que
puderamser avaliadas, apenas 34
receberam nota máxima.
Em uma escala de 0 a 5, a
maior parte das instituições ava-
liadas ficaramcomnota3, soman-
do 1.363. As consideradas com
“nota baixa” em relação às de-
mais, com notas 1 e 2, são 278 -
sendo 10 com 1 e 268 com nota 2.
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Quadrilha usavamáquinas para
embalar cocaína, crack emaconha

AçãodoGaecoprende 53 PMsemembrosdoPCC
e dinheiro.
As diligências abrangemumto-
tal de 19 municípios dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e do
Rio de Janeiro.
Os suspeitos são denunciados
por corrupção passiva, obter van-
tagem indevida e associação ao
tráfico de drogas.
Também são investigados por
integrar organização criminosa e
cometer outros crimes penaismi-
litares e comuns.
A apuração começou em feve-
reiro, quando foram intercepta-
das ligações telefônicas, que com-
provaram a suspeita de que poli-

ciais estavamrecebendo dinheiro
de traficantes.

Mandados
Foramexpedidos 86mandados de
busca e apreensão. Trabalhamna
operação policiaismilitares, entre
eles corregedores, membros da
TropadeChoque, alémde promo-
tores de Justiça do Gaeco (Grupo
de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado).
Emnota, aSecretaria daSegu-
rança Pública informou que não
fornecerá mais detalhes, já que o
inquérito corre em segredo de
Justiça.

DIVULGAÇÃO/GAECO

APolíciaMilitar e o Ministério
Público deflagraram ontem (18)
uma operação para prender poli-
ciais militares e integrantes do
PCC (Primeiro Comando da Ca-
pital). Um total de 53 agentes e
três membros da facção crimino-
sa foram detidos.
As investigações em torno do
grupo envolvemsuspeitas de cor-
rupção e tráfico de drogas.
O foco das suspeitas está con-
centrado no bairro JardimMara-
joara, na zona sul de São Paulo.
De acordo combalanço final da
ação, foram encontrados com os
suspeitos armas,munição, drogas

EmSP,diplomaçãotem
brigaentreeleitosevaias

um acordo prévio com o TRE
para que todos os membros da
bancadacoletiva recebessemodi-
ploma. Entretanto, apenas San-
tos teria sido barrado.
Nomomento emque ele era re-
tirado do palco, parte da plateia
gritou “fascistas não passarão” e
outro grupo pedia que ele fosse
expulso da cerimônia.
O presidente do TRE, desem-
bargadorCarlos EduardoCaduro

Ato oficial também foi marcado pormanifestações contra Lula e a favor do presidente eleito, Jair Bolsonaro

Padin, solicitou aos convidados
que voltassem aos seus lugares,
informouque Santos não seria re-
tirado do local e prosseguiu com
o ato oficial.
“A cerimônia da diplomação,
embora singela, coroa o ciclo da
eleição, o candidato fica habilita-
do a exercer o cargo para o qual
foi eleito”, declarou Padin. Entre-
tanto, os eleitos aindapodemper-
der o mandato caso suas contas

DA REDAÇÃO

Umdosmembrosde
bancadacoletivafoi
impedidodesairnafoto
oficial; cerimôniateve
20minutosde interrupção

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO

A cerimônia de diplomação 
dos eleitos em São Paulo, 

realizada ontem na Sala São Pau-
lo, no centro da capital, foi mar-
cada por confusão, vaias e chegou 
a precisar ser interrompida.
O ato  realizado pelo TRE (Tri-
bunal Regional Eleitoral) oficiali-
zou o resultado da eleição para 
João Doria (PSDB) e Rodrigo Gar-
cia (DEM) como governador e 
vice do Estado de São Paulo, de 
deputados estaduais e federais, e 
de senadores.

Deputados estaduais
assumem as vagas
em março. João Doria
será empossado
em 1º de janeiro

O desentendimento começou 
quando Jesus dos Santos, inte-
grante  do  mandato coletivo dade-
putada estadual eleita Monica 
Seixas, do PSOL, foi retirado  do  
palco por seguranças, após tentar 
sair na foto oficial da diplomação. 
De acordo com Monica, havia

HABILITAÇÃO
DEFICIENTES FÍSICOS

Começouafuncionarontemosegundopostoparaarealizaçãodeexamespráticosdehabilitação.Anovaunidadeserá
noCentrodeTecnologiaeInovação, localizadonarodoviadosImigranteskm11,5,naVilaGuarani,zonasul.

sejamrejeitadas pela Justiça elei-
toral ou sofram impugnação.
São Paulo tem94deputados es-
taduais, 70 federais e dois sena-
dores, que assumem as cadeiras
no próximo ano.
Os deputados federais e sena-
dores vão assumir acadeiraapar-
tir de 1º de fevereiro. Enquanto
que os parlamentares do Estado,
apenas emmarço. Já Doria assu-
me a partir de 1º de janeiro.

EMDEZ
SEGUNDOS

# TRANSPORTE PÚBLICO

Tarifa de ônibus
será de R$ 4,25
a partir de 2019
A tarifa do transporte público 
vai custar R$ 4,25 a partir do 
dia seis de janeiro. O novo valor 
é válido para as passagens de 
ônibus, metrô e trens da 
CPTM. Hoje, o valor unitário é 
de R$ 4. Se o aumento refle-
tisse o índice da Fipe, a passa-
gempassaria a valerR$4,14.  
Os governos municipal e esta-
dual alegaram que esse valor 
dificultaria o troco e que o 
novo preço não repõe perdas.

# CAMPO BELO

Viaduto é aberto
na zona sul
O viaduto Campo Belo, cons-
truído sobre a avenida Roberto 
Marinho, na zona sul, foi libe-
rado para o trânsito de veículos 
ontem (18).  Aobra custou  
cerca de R$ 39,8 milhões e 
começou a ser construída em 
fevereiro peloMetrô.  O  viaduto  
tem 336 metros de compri-
mento e seis faixas de rola-
mento, sendo três por sentido.

# JULIANE

MP denuncia 4
pormortedePM
O Ministério Público de São 
Paulo denunciou ontem (18) 
quatro pessoas acusadas de 
envolvimento no assassinato 
da policial militar Juliane dos 
Santos, 27 na favela deParai-
sópolis, na zona sul. Todos os  
suspeitos são membros do 
PCC (Primeiro Comando da 
Capital). Alémdamorte da PM,  
a denúncia aponta que eles 
participaram dos crimes de 
cárcere privado e tortura.

DIVULGAÇÃO/GSP
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Natal é tempo de confraterni-
zação, mas é bom ficar atento
para que as festas não gerem dí-
vidas. Seguindo algumas dicas, é
possível fazer uma ceia com qua-
lidade e economia, garantem o
Procon-SP e o Idec, que dão dicas
para para uma ceia namedida.
A primeira é fazer uma lista de
convidados para saber a quanti-
dade de alimentos e receitas que
irá preparar. Depois, planeje o
cardápio, listando todos os ali-
mentos, bebidas e ingredientes
necessários - o que evita compras
desnecessárias e por impulso.
O terceiro passo é estabelecer
um limite de gastos e não ultra-
passar o teto. Substitua ingre-
dientes mais caros, por similares
demenor custo: o peru pelo fran-
go; frutas cristalizadas, castanhas
e avelãs, por amendoins, casta-
nha-do-pará e uvas passas. Tam-
bém dá para trocar o bacalhau
por outros pescados.
Por fim, aproveite as promo-
ções. Verifique folhetos publicitá-
rios, percorra os estabelecimen-
tos comerciais. Nessa época, a
concorrência entre os fornecedo-
res é grande, e o consumidor que
estiver atento pode se beneficiar.

+0,24% IBOVESPA
86.610pontos +0,17% R$

DÓLA
3,9013

R COMERCIAL +0,18% EURO
R$4,4367

INDICADORES
FECHAMENTO 18.12.2018

Votaçãodo
Orçamento
ficaparahoje

do recesso, que começadia 23. Se
não foi sancionadapelo presiden-
te até o fim do ano, os três Pode-
res terão de aplicar a “regra dos
duodécimos”: só poderão execu-
tar gastos até 1/12 da previsão.

A previsão
O texto aprovado pela Comissão
Mista de Orçamento (CMO), na
quinta-feira (14), prevê despesade
R$ 3,382 trilhões para a União –
dos quais R$ 758,7 bilhões são re-
lativos ao financiamento dadívida
pública. Dos R$ 2,6 trilhões res-
tantes, R$ 2,503,5 trilhões cus-
teiamaseguridade social e os três
Poderes. Outros R$ 119,6 bilhões
ficam em investimentos.
O texto considera, como parâ-
metros econômicos para 2019 um
salário mínimo de R$ 1.006; cres-
cimento do PIB de 2,5%; inflação
de 4,25%; taxaSelic de 8,0%; e dó-
lar a R$ 3,66.

Ficou para hoje a votação do
Orçamento 2019 pelo Con-

gresso Nacional. E isso ainda de-
pende de quórum, como lembrou
o presidente do Senado, Eunício
Oliveira (MDB-CE), ao encerrar
a sessão de terça-feira.
“Peço que os senhores regis-
trem presença”, comentou.
A preocupação procede, já que
muitos parlamentares partici-
pam, em suas bases, de diploma-
ções de eleitos; e a lei precisapas-
sar por votação emsessão conjun-
tade deputados e senadores antes

TATIANA PY DUTRA

Aprovaçãoda leique
detalhareceitase
despesas federaispara
2019aindadependerá
dequórumnoCongresso

Eunício Oliveira lembrou da necessidade de votarmedidas antes do recesso

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Donald Trump diz que alta prejudica
guerra comercial contra a China

Fed anuncia hoje a nova taxa de juros
política monetária do país. Para
Trump, só a taxa de juros mais
baixa pode sustentar a economia
dos EUA em meio à batalha co-
mercial contra a China.
O Feddiz que objetivo das altas
recentes é evitar o crescimento
da inflação e o superaquecimen-
to de uma economia fortemente
estimulada pela redução de im-
postos adotada por Trump.

OFederalReserve (Fed), o ban-
co central americano, anuncia
hoje a nova taxa de juros do país.
A expectativa do mercado é de
umanova elevação, projetada em
25 pontos-base, para o intervalo
entre 2,25% e 2,5% ano.
Amedida contraria o presiden-
te Donald Trump, que pressiona
os integrantes da instituição a
“não cometerem outro erro” na

REPRODUÇÃO

Dicas para
fazerumaceia
natalinamais
econômica

REPRODUÇÃO

Substituir o peru por um frango
ajuda a reduzir o custo do cardápio

Proposta foi apresentada à equipe
de transição do governo Bolsonaro

Fipe cria previdência
paranascidos pós 2005

públicos e militares. Mulheres
com mais de um filho contribui-
riam por 35 anos.
Para a Fipe, a mudança garan-
tiria reposição de renda aosmais
pobres, elevariao emprego formal
(por baratear encargos) e incenti-
varia formação de poupança.

A Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe) apre-
sentou à equipe de transição do
presidente eleito Jair Bolsonaro
(PSL) uma nova proposta previ-
denciária que prevê que mulhe-
res commais de um filho tenham
redução de cinco anos no período
de contribuição. Amedidanão se-
ria incentivo ànatalidade,mas re-
conhecimento à sobrecarga de
mães que trabalham.
Batizado de Nova Previdência,
o plano é válido para nascidos a
partir de 2005.Apropostaestabe-
leceria renda mínima para todos
os brasileiros apartir dos 65 anos,
aposentadoria após 40 anos de
contribuição, sistemade capitali-
zação obrigatória para quem ga-
nhaacimado teto e sistemade ca-
pitalização voluntária.
As regras seriam válidas para
todos os brasileiros, funcionários

REPRODUÇÃO

Brasil bate recorde
deproduçãodecafé

melhoria do pacote tecnológico,
comouso de variedadesmais pro-
dutivas como as plantas clonais
emRondôniaeMatoGrosso, além
dabienalidade positiva, sobretudo
em lavouras da espécie arábica.
O total engloba o café arábica e
o conilon. Comrelação ao arábica,
a produção estimadaé de 47,5mi-
lhões de sacas, um acréscimo de
38,6%. O conilon deverá chegar a
14,2milhões de sacas, comaumen-
to de 32,2%. Os números confir-
mamoBrasil naposição demaior
produtor de café no mundo.

Com61,7milhões de sacas, país tem amaior colheita da série histórica do grão

CASE/DIVULGAÇÃO

Aprodução de café paraa safra
de 2018 é de 61,7milhões de sacas
beneficiadas, um crescimento de
37% em relação ao ano anterior.
É a maior colheita registrada na
série históricado grão, superando
emcercade 10milhões de sacas o
melhor desempenho registrado,
em 2016. O dado consta no 4º Le-
vantamento da Safra 2018, divul-
gado ontem pela Companhia Na-
cional deAbastecimento (Conab).
O bom resultado deve-se às
condições climáticas favoráveis,
proporcionando boas floradas, à
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O presidente da gigante chine-
sa Huawei refutou, ontem, a acu-
sação de que o grupo tem ligação
comos serviços de Inteligênciada
China, emummomento emque o
fornecedor de equipamentos de
telecomunicações enfrenta uma
onda de rejeição no Ocidente.
“Não há nenhuma evidência de
que a Huawei ameaça a seguran-
ça nacional de qualquer país”,
afirmou KenHu em uma coletiva
de imprensa realizada na sede da
empresa, no sul da China.
A Huawei teve um 2018 difícil.
Preocupados com o avanço chi-
nês no setor de tecnologia, os
EUAtentamconvencer seus alia-
dos a não usarem equipamentos
do grupo chinês. Além disso, so-
freu recentemente no Canadá a
prisão de sua diretora financeira.
Nos últimos meses, a empresa
também registrou a rejeição de
suas equipes na Austrália, Nova
Zelândia, e críticas no ReinoUni-
do, França e Alemanha. AFP

AFP

CFOMengWanzhou foi detida no
Canadá e será extraditada aos EUA

MIANMAR
LÍDER PERDE PRÊMIO

UmadasprincipaisorganizaçõesdedefesadosdireitoshumanosdaCoreiadoSulanunciouquevairetiraroprêmio
concedidoem2004àlíderbirmanesaAungSanSuuKyi,devidoàsua‘indiferença’frenteàcrisedaminoriarohingya.

Relatório apontamensagens do país
contra Hillary Clinton, na eleição

Rússia nega interferências políticas
como uma fábrica de “trolls” fi-
nanciada pelo Kremlin, tentou
dissuadir setores dapopulação li-
gada ao Partido Democrata de
iremvotar, como apontaum infor-
me feito pela Universidade de
Oxford para o Senado dos EUA.
A IRA tentou seduzir jovens,
minorias étnicas e a comunidade
LGBT, comênfase nacomunidade
negra, segundo o relatório elabo-
rado pormeio daanálise de publi-
cações da IRA. Tambémcriou vá-
rias contas de perfis falsos ameri-
canos destinados à comunidade
negra, commensagens negativas
sobre Hillary Clinton. AFP

REPRODUÇÃO

O Kremlin negou um informe
do Senado americano, ontem, se-
gundo o qual uma campanha de
propaganda russa nas redes so-
ciais teria incentivado cidadãos
afro-americanos a se absterem
nas eleições de 2016 nos EUA.
“Trata-se de acusações e de de-
núncias muito gerais. Algumas
são incompreensíveis”, disse à im-
prensa o porta-voz do Kremlin,
Dmitri Peskov, que acrescentou
queMoscounão participoude ne-
nhuma interferência.
A Internet Research Agency
(IRA), um organismo russo con-
siderado pela Justiça americana

Turquia: quase 2mil são
condenados àperpétua

tes contra supostos partidários de
Gulen, que nega qualquer envol-
vimento no caso. Mais de 55.000
pessoas foram presas e 140.000
demitidas ou suspensas.
Dos 289 julgamentos realizados
desde a tentativade golpe no país,
239 foram concluídos e o resulta-
do é um total de 1.934 penas de
prisão perpétua, segundo a agên-
cia estatal de notícias Anadolu.
Outras 1.123 pessoas foramcon-
denadas a penas entre um e 20
anos de prisão, de acordo com a
mesma fonte. AFP

Quase 2.000 pessoas foram
condenadas à prisão perpétua na
Turquia em julgamentos ligados
ao fracassado golpe de Estado de
julho de 2016 contra o presidente
Recep Tayyip Erdogan, informou
ontem a imprensa estatal.
Ancara acusa o pregador
Fethullah Gulen, que vive no exí-
lio nos Estados Unidos há cerca
de 20 anos, de estar por trás da
tentativa de golpe.
Desde o golpe fracassado, as au-
toridades turcas realizaram ex-
purgos de alcance sempreceden-

Huawei nega
acusaçãode
espionagem
paraPequim

Chinacelebra40anosde
reformaseconômicas

Em discurso de uma hora emeia, presidente enalteceu o sucesso econômico do país pelomodelo socialista chinês

AFP

Xi atribuiu o sucesso econômi-
co da China nos últimos 40 anos
aomodelo do “socialismo comca-
racterísticas chinesas” dirigido
pelo partido.
No entanto, o presidente chinês
reconheceu a necessidade de en-
contrar umequilíbrio entre refor-
mas, desenvolvimento e estabili-
dade emummomento de desace-
leração do crescimento do país.
O PIB deve aumentar 6,6% em
2018, após um resultado de 6,9%

em 2017, prevê Julian Evans-Pri-
tchard, da Capital Economics.

Reformas
Em 1976, após 10 anos de caos
provocado pela Revolução Cultu-
ral e com a morte de Mao, a Chi-
na era um país muito pobre.
Mas então aconteceu a terceira
sessão plenária do XI Congresso
doPartidoComunistaChinês, que
ratificou aguinadaparaa “Refor-
ma e Abertura”, sob a liderança

DA FRANCE PRESSE

‘Ninguémpodeditarao
povochinêsoquedeve
fazerounão’, disseo líder
Xi Jinpingnodiscurso
aoPartidoComunista

de Deng Xiaoping.
Deng lançou as “quatromoder-
nizações”: Agricultura, Indústria,
Ciências e Tecnologia e Defesa.
A modernização parou por aí.
Wei Jinsheng, que em dezembro
de 1978 pediu uma“quintamoder-
nização”, a democracia, foi preso.
Uma década mais tarde, a vio-
lenta repressão na Praça Tia-
nanmen, em junho de 1989, con-
firmou aausência de contestação
possível ao sistema político.

A China celebrou, ontem, os 
40 anos das reformas econô-

micas que transformaram o país 
na segunda maior economia do 
planeta, em um evento no qual o 
presidente Xi Jinping rejeitou 
qualquer interferência estrangei-
ra no caminho do país.
“Ninguém pode ditar ao povo 
chinês o que deve, ou não deve, fa-
zer”, declarou Xi durante um dis-
curso de quase  uma hora e  meia  
dedicado aos grandes avanços 
econômicos e sociais da China 
desde as reformas de 1978.

Reformas iniciadas
em 1978 fizeram da
China a segunda
maior economia
do mundo

A declaração do presidente  
mais poderoso do país desde Mao 
Tse-Tung (1949-1976) acontece no 
momento em que Pequim enfren-
ta uma grande pressão dos EUA 
para que estabeleça “mudanças 
estruturais” em sua economia.

#PIB Valor acumulado pelo país
em 2017 é 37 vezes maior do
que o PIB de 1980 – US$ 305

bilhões. Netse período, a China
teve uma taxa de crescimento

de cerca de 10% ao ano

US$ 12,725 tri



BOM DIA - QUARTA / 19 DE DEZEMBRO DE  20188

A oposição na Câmara Federal permanece dividida e tende 
a lançar duas candidaturas para a disputa à Presidência da 
Casa. Isolado, o PT já sinalizou que não vai apoiar o nome do 
bloco de esquerda formado pelo PCdoB, PSB e PDT. O líder 
da bancada, Paulo Pimenta (RS), tem o aval do ex-presiden-
te Lula e de caciques do partido, além do apoio da maioria 
dos 56 deputados eleitos da legenda, para marcar posição 
frente à candidatura à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
O bloco encabeçado pelo PDT, que conta com 69 deputa-
dos, busca nome de consenso para a disputa.

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

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Terça
Roberto 
Muylaert

Quarta
Silvio Andrei e 
João C. Gonçalves

Quinta
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e Luiz Bertelli
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nossaopinião Alexandre Padilha
 Médico e ex-Secretário Municipal de Saúde

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

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

Um gesto de ilegalidade e irresponsabili-
dade. Essa é a forma mais branda com a 
qual podemos deinir a posição do presi-
dente Donald Trump em reconhecer Jeru-
salém como a capital de Israel. Essa é uma 
violação ao Direito Internacional, já que 
não há reconhecimento da anexação de 
Jerusalém Ocidental por parte de Israel, 
após 1967. Essa decisão certamente ali-
mentará a ira dos grupos extremistas e 
deixará as negociações pela paz no Oriente 
Médio cada vez mais difíceis e distantes.
 
Compromisso de campanha deste e de 
outros candidatos à presidência dos Esta-
dos Unidos, a mudança da Embaixada de 
Tel-Aviv para Jerusalém é muito mais do 
que uma questão de logística. Trata-se da 
imposição do Direito Unilateral sobre o Di-
reito Universal, que prega que todos os po-
vos são iguais e têm, segundo a Organiza-
ção das Nações Unidas – ONU, seus 
direitos assegurados. E é justamente isto 
que os muçulmanos, cristãos e judeus, 
com ligação histórica com a Palestina, e 
tantos outros povos discriminados pelo 
mundo todo, querem: respeito às suas tra-

dições e crenças.
 Se israelenses e palestinos desejam que 
Jerusalém seja a capital de seu Estado in-
dependente, por que reconhecer a cidade 
como capital de Israel? Seria essa uma pro-
vocação aos muçulmanos? É evidente que 
os seguidores do Islam já têm sérias restri-
ções no território norte-americano, sendo 
o presidente Trump um combatente impla-
cável aos muçulmanos, deixando claro que 
fará o possível para evitar a entrada ou per-
manência de seguidores desta religião em 
território americano.
É sabido que o mundo todo sofre com o 
terrorismo, sendo que as maiores vítimas 
dos atos terroristas são os muçulmanos. 
Nenhum iel de outra religião é tão discri-
minado por ter sua imagem associada à de 
criminosos quanto o muçulmano é. Assim, 
se a ideia é lutar contra o terrorismo, o ca-
minho se mostra equivocado.
 
 É importante, ainda, dizer que a medida de 
Trump fere, também, milhares de cristãos, 
que não concordam com a hegemonia de 
Israel sobre Jerusalém. O mundo pede paz 
– e não se chega à paz pela tirania.

RACHA NA CÂMARA
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nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

Prevenir é a saída
As ações criminosas em centros comer-
ciais e bairros residenciais nos faz indagar 
quando teremos  efetivos policiais 
preventivos  adequados, com  remunera-
ção e equipamentos modernos? Não dá 
para agir apenas após os fatos consuma-
dos. A policia deve agir preventivamente.
Uriel Villas Boas, São Paulo (SP)
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2.º turno
Tanto o PT quando os partidos do bloco de esquerda negam, 
hoje, “qualquer possibilidade” de apoio à reeleição de Maia. Isso 
pode mudar em eventual 2º turno. 

Centrão
Maia, por sua vez, intensifica as conversas com partidos do 
Centrão e com o MDB para tentar se reeleger no 1º turno. 

Aviso prévio
A Coluna cantou a bola há duas semanas sobre o risco da em-
presa Inaz do Pará na realização do concurso da Novacap, ao 
apresentar proposta com valores bem abaixo do mercado. Deu 
no que deu domingo: 76 mil candidatos de todo o País com por-
tão na cara. A empresa não conseguiu realizar o concurso. E a 
Novacap agora desistiu. 

Simão na Refit
A Refit agiu rápido: controlou o incêndio na Área de Descarga 
de Insumos, sem perdas humanas, a maior preocupação, e logo 
depois instaurou sindicância para apurar as causas do incidente. 
Contratou o ex-ministro da Controladoria Geral da União Valdir 
Simão para presidir e coordenar os trabalhos da sindicância. 

Sistema S
Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos reagem à 
ameaça de o futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, de 
“passar a faca” no Sistema S - que reúne organizações do sis-
tema produtivo da indústria, comércio e transporte. 

Preconceito
“Não foi feliz”, resume Armando Monteiro (PTB-PE). Paulo 
Rocha (PT-PA) diz que o Sistema S é primordial: “Isso não pode 
ser feito dessa forma preconceituosa, como ele se manifestou 
pelo menos no primeiro momento”. 

Lula
A amigos que foram visitá-lo na prisão, em Curitiba, Lula co-
mentou que tem chorado sozinho, com saudades de dona Mari-
sa e da família. O ex-presidente também chorou quando soube 
da morte de Eunice Paiva. 

Missa
O ex-presidente pediu a Fernando Haddad para representá-
-lo na missa de sétimo dia pela alma da viúva do ex-deputado 
Rubens Paiva, que será realizada nesta quarta-feira, 19, em São 
Paulo. 

Ação social
Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO) realizou 
ação social para 120 crianças da comunidade Asa Branca, na 
Zona Oeste do Rio. Dia foi de festa na Arena 2 do Parque Olímpi-
co, com doação de presentes e aulão beneficente de judô, MMA, 
Wrestling, futevôlei e basquete. 
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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SORNOZA CHEGA A SP

OCorinthiansdeveoficializaracontrataçãodomeiaJuniorSornoza,doFluminense,hoje.OjogadorchegaaSãoPaulo
paraexamesmédicose,seaprovado,assinapor4anos.OalvinegropagarácercadeR$11mipor60%dosdireitos.

Riverésupreendido
ecaidiantedoAlAin

primeiro pau, enganando Arma-
ni e fazendo contra.
Aos 11 minutos, o River preci-
sou de quatro chutes dentro da
área para empatar com Borré. O
próprio atacante virou cinco mi-
nutos depois após belo passe de
Pity. Apartir daí, os argentinos ti-
raram o pé do acelerador e viram
os donos da casa crescerem.
OAl-Ain ainda reclamoude um
pênalti no 1º tempo, emque abola
bateu namão de Pinola dentro da
área. O árbitro consultou o vídeo
e optou por nãomarcar o pênalti.
Na segunda etapa, o time dos
Emirados Árabes continuou me-
lhor. E chegou ao gol de empate
aos seisminutos. Após boa jogada
pela esquerda, o brasileiro Caio
driblou o zagueiro argentino e ba-
teu forte para deixar tudo igual.

Jogadores da equipe dos Emirados Árabes alcançam feito histórico em seu primeiroMundial de Clubes da Fifa

Apesar do Al-Ain dominar o
meio de campo e o River se mos-
trar um pouco desarrumado, fo-
ramos argentinos que tiveramas
melhores chances. O goleiroKha-
lidEssaapareceu fazendo boas in-
tervenções e contou com a sorte
também, quandoAhmadcometeu
pênalti em Casco. Pity Martínez
cobrou e acertou o travessão.
Nosminutos finais, a equipe dos
Emirados Árabes ainda ensaiou
uma pressão, mas não conseguiu
levar perigo ao gol de Armani.
Com o placar em 2 a 2, a partida
foi para a prorrogação. No tempo
extra, o River teve boas chances
no primeiro tempo, mas os donos
da casa quase marcaram no final
Nos pênaltis, KhalidEssapegou
aúltimacobrança, de Enzo Pérez,
e classificou o Al-Ain para a final.

AFP

Após empate em 2 a 2 no
tempo normal e prorroga-

ção sem gols, o Al-Ain venceu Ri-
ver Plate por 5 a 4 nos pênaltis e
garantiu vagana final doMundial
de Clubes. O adversário sairá do
duelo entre RealMadrid e Kashi-
ma Antlers, que acontece hoje.
Desde o começo, o River não
teve vida fácil e levou um susto
logo no primeiro lance do jogo.
Após escanteio, Pinoladesviou no

DA REDAÇÃO

CampeãodaLibertadores
perdenospênaltispara
timedacasa,queespera
vencedordeRealMadrid
xKashimaAntlers

Emmáfase, trimundialpegacampeãoasiático
e selou o título para os espanhóis.
Desta vez, o astro português,
atualmente na Juventus, não es-
tará presente, e o Real Madrid
atravessa momento complicado
na temporada, commais dúvidas
do que certezas, e com últimas
atuações que não permitemmui-
to otimismo.
As recentes derrotas por 3 a 0
diante do Eibar no Campeonato
Espanhol e para o CSKAMoscou
naChampionsLeague deixarama
torcidanabronca. Contra os rus-

sos, os jogadores foram vaiados
em pleno Santiago Bernabéu.
“Temos muita fome de ganhar
título, estamos em uma competi-
ção curta e, se passarmos à final,
disputaremos outro título. Moti-
vação nós temos sempre, somen-
te por vestir a camisadoRealMa-
drid”, declarou o lateralMarcelo.
AlémdeMarcelo, outros brasi-
leiros devemestar emcampoCa-
semiro e Vinícius Jr. pelo Real e
Serginho, Léo Silva e Leandro,
pelo Kashima.

O Real Madrid, campeão do
Mundial deClubes em três dos úl-
timos quatro anos, busca sua
quarta final naatual edição do tor-
neio hoje em Abu Dhabi. A semi-
final será contra o Kashima
Antlers, que tenta se vingar.
Em2016, as duas equipes se en-
frentaramna final doMundial em
Yokohomae os japoneses levaram
o jogo para a prorrogação ao em-
patar em 2 a 2 no tempo normal.
Cristiano Ronaldo balançou as
redes duas vezes no tempo extra

Definidas asdatas
daCopaAmérica

ticiparão como convidados.
Como no Mundial de 2014, o
Brasil novamente temchances de
não jogar noMaracanã. Para vol-
tar aomítico estádio, a equipe co-
mandada por Tite precisa neces-
sariamente chegar à decisão.
Além disso, o Brasil também
pode voltar a jogar no Mineirão
emmais umasemifinal. O estádio
belo-horizontino foi palco do trá-
gico 7 a 1 na semifinal daCopa do
Mundo contra a Alemanha.

Morumbi receberá a Seleção na
partida de abertura da competição

HEULER ANDREY/MOWA PRESS
O conselho da Conmebol apro-
vou ontem a proposta do comitê
organizador Copa América do
Brasil, definindo datas e estádios
dos confrontos disputados entre
os dias 14 de junho e 7 de julho.
A abertura será no Morumbi,
em São Paulo, e a final será dis-
putadanoMaracanã. AArenado
Grêmio e o Mineirão sediarão as
semifinais, enquanto aArenaFon-
te Nova e a Arena Corinthians
completam a relação de estádios.
“Combinamos estádios utiliza-
dos na Copa do Mundo com ou-
tros que ainda não participaram
de grandes eventos realizados no
Brasil”, explicouRogério Caboclo,
CEO do comitê organizador.
ACopaAmérica volta a ser or-
ganizada do Brasil após 30 anos.
A última edição sediada no país
foi em 1989, quando os anfitriões
se sagraram campeões ao vencer
o Uruguai na decisão.
Alémdas dez seleções sul-ame-
ricanas da Conmebol (Brasil, Ar-
gentina, Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador, Paraguai, Peru,Uruguai
e Venezuela), Japão e Qatar par-

Mourinhoédemitido
doManchesterUnited

xa o clube com efeito imediato. O
clube quer agradecer por seu tra-
balho durante seu período no
Manchester United e deseja su-
cesso no futuro”, afirma o clube
através de comunicado.
Háexatamente três anos, o téc-
nico português viveu amesma si-
tuação, mas em outro clube: o
Chelsea, em sua segunda passa-
gem pelo clube inglês.

Técnico português comandou o
time inglês por dois anos emeio

REPRODUÇÃO
OManchesterUnitedanunciou
ontemademissão do técnico por-
tuguês José Mourinho após uma
série de resultados ruins. Apesar
de estar nas oitavas de final da
Champions, a equipe está na 6ª
colocação no Campeonato Inglês,
19 pontos atrás do líder Liverpool.
AúltimapartidadeMourinhono
comando do time de Manchester
foi a derrota por 3 a 1, justamente
para o Liverpool no domingo.
O clube pretende anunciar um
novo nome até o final da tempora-
da, por enquanto o clube realiza
minucioso processo de contrata-
ção. O ex-volanteMichael Carrick
será o técnico interino.
Aatual temporadarepresentao
pior início doManchester United
noCampeonato Inglês desde 1990.
Até mesmo a ambição de termi-
nar a disputa entre os quatro pri-
meiros colocados e garantir uma
vaga na próxima Liga dos Cam-
peões está em risco.
“OManchesterUnited anuncia
que o técnico José Mourinho dei-
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viva

sendo superado apenas por “Polí-
cia Federal – ALei É paraTodos”
e “Os Parças”. O êxito alcançado
no primeiro tem tudo para ser re-
petido, e o longa volta a flertar
com filmes da saga Harry Potter.
OD.P.A. 2 exageraumpouco na
pirotecnia, em efeitos especiais e
visuais, ao ponto de, em alguns
momentos do filme, Theobaldo
(CharlesMyara) e Leocádia (Cláu-
dia Netto) aparecerem em mon-
tagens que decepcionam. Mas
nadaque comprometa, principal-
mente para o público infantil.
As locações naregião daPuglia,
na Itália, roubam a cena. As pe-
quenas cidades de Conversano,
Cisternino e Alberobello, que os
Detetives percorrematrás de pis-
tas paradescobrir o paradeiro de
Berenice, possuem uma arquite-
turamuito peculiar comas trullis,
antigas casas brancas com telha-
do em forma de cone.
A nova aventura da turma do
D.P.A. não é um primor, mas
agrada a quem interessa.

O trio de detetives pelas ruas da simpática cidade italiana de Alberobello

Itália,bruxos
epirotecniana
novaaventura
dosD.P.A.

DIVULGAÇÃO

Sucesso no canal pago
Gloob, o trio Pippo (Pedro

HenriquesMotta), Bento (Ander-
son Lima) e Sol (Letícia Braga)
volta aos cinemas paraviver uma
aventura em solo europeu no fil-
me “D.P.A. 2 – O Mistério Italia-
no”, que estreianestaquinta (20).
Na nova missão, os Detetives
deixam o Prédio Azul e voam de
vassouraparaa Itália para salvar
a jovem feiticeiraBerenice (Nico-
le Orsini). A turma conta com a
ajudado avô doPippo,NonnoGiu-
sepe (Antônio Pedro).
O primeiro filme dosD.P.A, lan-
çado em julho de 2017, obteve uma
das maiores bilheterias do ano,

WAGNER EUFROSINO

Segundofilmebaseado
nasériedocanalpago
Gloobentraemcartaz
nestaquinta (20);
locações roubamacena

ELEMENTARY
TEM OS DIAS CONTADOS

SegundoositeTheWrap,a7ªfasede‘Elementary’seráaúltima.Atemporadajáfoifilmada,masaindanãohádatade
estreia.A6ªetapaestreouemabrildesteano.EstreladaporJonnyLeeMillereLucyLiu,asérieéexibidaaquipelaUniversal.

DIVULGAÇÃO

Brasil fica fora
doOscarde
novo; ‘Roma’
entrana lista

‘O Grande CircoMístico’ era o
candidato do Brasil à disputa

Tambémnão será em 2019 que
uma produção brasileira levará o
Oscar de melhor filme estrangei-
ro. O país está fora da disputa
mais uma vez. “O Grande Circo
Místico”, deCacáDiegues, não en-
trou na lista de pré-indicados, di-
vulgada ontem.
A América Latina, no entanto,
segue representada. O elogiado
“Roma”, de Alfonso Cuarón, e
“Pássaros deVerão”, dirigido por
Ciro Guerra e Cristina Gallego,
concorrem respectivamente pelo
México e pela Colômbia.
Os finalistas serão conhecidos
em janeiro. Acerimôniade entre-
ga acontece em 24 de fevereiro.

REPRODUÇÃO/ANIMATION SCREENCAPS

‘A Damaeo
Vagabundo’
terá cachorros
reais, diz ator

Desenho animado original, da
Disney, foi lançado em 1955

O remake de “A Dama e o Va-
gabundo”, anunciado pelaDisney,
terá cachorros reais. É o que afir-
mou o ator ThomasMann emen-
trevista ao site Collider.
O ator não explicou como serão
os efeitos especiais na hora dos
diálogos entre os animais, se
usando-os como base ou movi-
mentando suas bocas.
Confirmados no elenco, Justin
Theroux fará a voz de Vagabun-
do, e Tessa Thompson dublará a
Dama.KierseyClemons seráDar-
ling, a dona de Dama; e Ashley
Jensen dublará Jackie, o terrier
escocês que é um dos amigos da
cachorrinha protagonista.

DIVULGAÇÃO

Ladrões
invademcasa
deQuentin
Tarantino

O diretor teria de alguma forma
enfrentado os ladrões, segundo site

Ao que tudo indica, a casa de
Quentin Tarantino em Los Ange-
les (EUA) foi invadida nanoite de
domingo (16), e o diretor de algu-
ma forma enfrentou os ladrões,
que fugiram, não sem antes levar
joias e alguns objetos. A informa-
ção é do site TMZ.
Apolícia investiga o caso e des-
confiaque os invasores - a suspei-
ta é de que foram dois homens -
entraramnaresidênciado cineas-
ta norte-americano quebrando
uma das janelas.
Tarantino, 55, temno currículo
filmes como “Pulp Fiction” (de
1994), “Cães de Aluguel” (1992) e
“Os Oito Odiados” (2015).

to, as coisas não saemcomo no
roteiro.
“O Papai
Playboy” põe
foco na relação
de Jessica Anne
Poole (Debbie
Reynolds) com o pai
(Astaire), que não vê há
15 anos. Ela está prestes a
se casar, e só uma coisa falta
para que fique completamente
feliz: que ele vá à cerimônia.
Em “Nasci para Bailar”, Betty
Hutton é umaviúva ricaque quer
tirar o filho da influência da so-
gra, Serena Everett (Lucile
Watson), e retoma a car-
reira no showbusiness
com o antigo parcei-
ro, Donald (Fred).

Nesta quarta (19), a partir das
20h, o Telecine Cult homenageia
Fred Astaire (1899 - 1987) com a
exibição de três filmes do ator
norte-americano: “Cinderela em
Paris” (1957), “O Papai Playboy”
(1961) e “Nasci paraBailar” (1950).
“Cinderela em Paris” conta a
história do fotógrafo de moda
Dick Avery (Astaire), que traba-
lhaparaaQualityMagazine, uma
conceituada revista feminina. Em
busca de um novo rosto, ele des-
cobre Jo Stockton (Audrey
Hepburn), balconista de uma li-
vraria no Greenwich Village. A
moçavai aParis paravirar símbo-
lo da revista, mas aceita a tarefa
pensando em conhecer Emile
Flostre (MichelAuclair), um inte-
lectual que ela admira. Entretan-

Premiado com um
Oscar honorário, ator
americanomorreu em
1987, aos 88 anos

DI
VU
LG
AÇ
ÃO

Canal homenageia
FredAstaire com
maratonade filmes
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passatempo

FASES DA LUA
MÊS DE ANO

Nova
dia 17, 10h11

FASES DA LUA
NOVEMBRO DE 2018

Nova
dia 7, 14h02

Crescente
dia 15, 12h54

Cheia
dia 23, 3h39

Minguante
dia 29, 22h19

ARIES - 21/03 a 20/04

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

TOURO - 21/04 a 20/05

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

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

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

CÂNCER - 21/06 a 21/07

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

LEÃO - 22/07 a 22/08

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

VIRGEM - 23/08 a 22/09

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

LIBRA - 23/09 a 22/10

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

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

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

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

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

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

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

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

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

PEIXES - 20/02 a 20/03

O raciocínio rápido e a habilidade para se comunicar 
serão seus trunfos no trabalho. Planos para um pas-
seio contam com boas energias, ainda que possam 
surgir imprevistos. A dois, saia da rotina!
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Áries
21/3 • 20/4

Lembre-se semprequeantesde
tomarqualquer atitudee fazer algum
movimento, deve esclarecerpara
vocêmesmoondeecomodevegas-
tara suaenergia. Tenha foco.

Touro
21/4• 20/5

Apalavraparaoseudiahojeéa
paciência, somentecomelaépossí-
vel encontrar a soluçãoparaamaioria
dosseusproblemas.
Entenda-osmelhor.

Gêmeos
21/5 • 20/6

Sua formadeagir comaspessoas
quevocêgostageraumcerto tipode
confusão, vocêpodecriar dúvidasna
cabeçadaspessoaspela formacomo
ageemcadasituação.

Câncer
21/6 • 21/7

Suahumanidadeperanteosoutros
lheofereceumavantagemespiritual
paraajudarquemprecisa, lembre-se
queessescuidadosdevemconter
tambémsuasnecessidades.

Leão
22/7 • 22/8

Aenergiadodiadehojepedeque
vocêaproveiteessasensaçãode
desapego, ela consegue lhemostrar
comoépossível encontrar a
felicidadedeoutras formas.

Virgem
23/8 • 22/9

Nãosepreocupe tantocomeventos
queaindanemaconteceram,
lembre-senessediaquevocêdeve
aceitar as imperfeições, tanto suas
comoadasoutraspessoas.

Libra
23/9 • 22/10

Atendaosseusdesejos, aprendaa
levarmais emcontaasnecessidades
dosoutros, somenteassimserá
possível queas relaçõesaconteçam
da formaquevocêdeseja.

Escorpião
23/10 • 21/11

Lembre-sequesomentequandovocê
estiver completamente limpode
padrõesantigosvocê irá conseguir
caminharde formasensataem
direçãoaoseu futuro.

Sagitário
22/11 • 21/12

Aproveite aenergiadodiadehojee
tente trazero seupensamentode
umaformanão linear, tenteusá-lo
deumaformaquesua
criatividadesejaelevada.

Capricórnio
22/12 • 20/1

Emoções inesperadaspodemser
difíceis noseupontodevista,mas
lembre-sequeépossível estar no
controledeseussentimentosmesmo
quandovocêestáapaixonado.

Aquário
21/1 • 19/2

Emvezdese rebelar contraessa
oportunidadedecolocarpara fora
seussentimentos, tentever comoa
conexãocomoseucoraçãoéuma
novaoportunidadepara si.

Peixes
20/2 • 20/3

Tenteaproveitar aomáximosua
compaixãonessedia, tentevisualizar
amelhor formadealcançar seus
objetivos, éumótimoexercício
mental parapraticar.

SIGNOS: DESIGN DE ANDI ASMARA/FREEPIK

HojeaLuaestáemTouro, trazendocomelaumaenergia
extremamente favorávelpararomânticosenãoromânticos, todos

devemaproveitaressavibraçãodosignodeVênuse
aenergiadoamorqueestánoar.Sepermitaumnovoromance,
oureconquistepormaisumdiaquemestáaoseu lado.

Horóscopo
porEllen Trizi
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