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Renault deve adotar 
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desenvolvidos pela Dacial alguns de seus 
sucessos, tem planos para se 'diferenciar'

Donos de audição sensível, cães podem entrar em pânico 
nas festas de fim de ano, ficar traumatizados e até morrer
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Das8.517vagasprevistasnoeditaldoprogramaMaisMédicos,2.448aindanãoforampreenchidas-elasestão
distribuídasem1.177municípios.ProfissionaiscomCRMnacionaltematéhojeparaescolheromunicípiodeatuação.

PolíciaCivil indicia
JoãodeDeusemum
doscasosdeabuso

apurados pela Polícia Civil.
O médium está preso desde do-
mingo (16) no Complexo Peniten-
ciário de Aparecida de Goiânia.
Os advogados tentam na Justiça
reverter a detenção.

Pedidos de liberdade
O primeiro recurso da defesa foi
negado pelo Tribunal do Estado

João de Deus foi preso no domingo emAbadiânia, no Goiás

do Goiás (TJGO) combase no en-
tendimento de que a liberdade do
médium poderia favorecer a prá-
ticados crimes. Segundadecisão,
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), manteve os termos. Os ad-
vogados tentamagorao Supremo
Tribunal Federal (STF).
Entre os argumentos destaca-
dos pela defesa do médium nos
pedidos de liberdade está a idade
avançada - 76 anos. Contudo, pesa
nas decisões judiciais o risco de
fuga. Isto porque consta na justi-
ficativa da ordemde prisão o fato
de que João de Deus retirou R$
35milhões de contas e aplicações.

APolícia Civil de Goiás con-
cluiu o primeiro inquérito

contra o médium João de Deus e
o indiciou pelo crime de violência
sexualmediante fraude. O caso te-
ria ocorrido em outubro deste
ano. Cabe agoraaoMinistério Pú-
blico de Goiás apresentar a de-
núncia à Justiça.
Este é apenas umdos casos que
estão sendo analisados pelaDele-
gacia Estadual de Investigações
Criminais de Goiânia. De acordo
comas apurações, umamulher foi
molestadapelomédium, que afir-
mavaque a prática fazia parte do
tratamento espiritual durante
atendimento naCasaDom Inácio
de Loyola, em Abadiânia.
Há outros casos que ainda es-
tão em investigação que devem
ser prescritos por se tratar de
práticas que ocorreram há mais
de 10 anos. Os depoimentos foram
colhidos pela Polícia para contri-
buição.AdelegaciadoEstado está
finalizando a documentação e
deve conceder detalhes do indi-
ciamento ainda nesta sexta-feira.
O Ministério Público do Goiás
(MPGO) recebeumais de 500 de-
núncias contra João de Deus, ca-
sos que aindanão chegaramàser

DA REDAÇÃO

Adefesadomédiumjá
chegouaoSTFnabusca
da liberdade;pesasobre
opedidoaretiradados
R$35milhõesdascontas

ESTADÃO CONTEÚDO

Deputado Osmar Terra, comandará
oMinistério da Cidadania

Futuro ministro anuncia 3 secretários
bra (MDB-ES) ficará a cargo da
secretaria de Desenvolvimento
Social, que cuida de projetos
como o Bolsa Família.
O generalMarco Aurélio Costa
Vieira assumirá a secretaria do
Esporte. Ele atuou como diretor
executivo de Operações da Olim-
píada do Rio. José Henrique Me-
deiros Pires vai assumir a secre-
taria de Cultura.

Os atuaisministérios daCultu-
ra, Esporte e Desenvolvimento
Social serão transformados em
secretarias para serem incorpo-
rados aoMinistério daCidadania
no próximo ano, que terá o co-
mando de Osmar Terra (MDB-
RS). Nesta quinta-feira (20), o fu-
turo ministro anunciou os nomes
indicados para os setores.
O deputado federal Lelo Coim-

RAFAEL CARVALHO/GOVERNO DE TRANSIÇÃO

Bebbiano disse que decisões devem
prezar pelo ‘equilíbrio das contas’

‘Culturadeaumento’
preocupaogoverno

adiava de 2019 para 2020 o rea-
juste dos salários entendendo que
o texto tinhaomesmo teor de ou-
tramatériavencidaemabril. Prá-
tica vedada pela lei.
Alémdos servidores federais, o
salário dosministros do STF, que
representando o teto da remune-
ração do funcionalismo, cresceu
de R$ 33.763 para R$ 39.293.

O futuro secretário-geral da
Presidência daRepública, Gusta-
vo Bebbiano, sinalizou preocupa-
ção comagestão da despesa com
pessoal. “Não há como manter o
Brasil dentro dessa culturade au-
mentos”, afirmou. Naocasião, ele
foi questionado sobre adecisão do
ministro Ricardo Lewandowski,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), que concedeu uma liminar
que antecipou o aumento na re-
muneração de servidores federais
de 2020 para 2019.
Bebbiano admitiu que o aumen-
to trará impactos inesperados.
“Vamos começar com um dese-
quilíbrio maior por causa disso,
mas faz parte do jogo”, afirmou.
A estimativa do atual governo fe-
deral sobre o reajuste é de um im-
pacto de R$ 4 bilhões.

Reajustes
Lewandowski suspendeu aMedi-
daProvisória (MP) 849/2018, que

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

4deputados recusam
o ‘auxílio-mudança’

mente é de R$ 33.763,00.
Até a tarde de ontem, os depu-
tados que haviamconfirmado que
abririammão do benefício foram
Elvino Bohn Gass (PT-RS), Hei-
tor Schuch (PSB-RS), Major
Olímpio (PSL-SP) eMaraGabrilli
(PSDB-SP).

Novatos
Está prevista despesa de
R$ 8.204.409,00 como auxílio dos
novos deputados que chegam em
fevereiro.

Congresso realizou as últimas sessões deliberativas do ano nesta semana

CÂMARA DOS DEPURADOS/DIVULGAÇÃO

ACâmara dos Deputados deve
gastar R$ 17.185.367 no final do
ano com a ajuda de custo para a
“mudança e transporte” de depu-
tados. O benefício é previsto na lei
para todos os parlamentares no
início e no final do mandato, sen-
do vedado apenas aos suplentes
reconvocados dentro do mesmo
mandato. Entre os 513 parlamen-
tares, apenas quatro abrirammão
do recurso.
O repasse é fixado no valor in-
tegral da remuneração, que atual-

Casos de abuso que
ocorreramhámais de
10 anos podemser
prescritos,mas serão
usados como indício
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TEMPERATURA
CALOR DEVE DIMINUIR

Opaulistanopodecontarcomoguarda-chuvaduranteofimdesemana.Aprevisãoédechuvaetrovoadadurantetodo
operíodo,segundooInstitutodeMeteorologia.Nodomingo,atemperaturadevecaire termáximade28°.

De acordo com a Prefeitura da
capital, a medida tem o objetivo
de facilitar a quitação de débitos
pendentes e aumentar a arreca-
dação do município.
O Departamento de Operação
do Sistema Viário da Secretaria
Municipal deMobilidade eTrans-
portes habilitou três empresas –
Zignet, Zapay Pagamentos e Da-
talink – paraque comecemaope-
ração de parcelamento por meio
das bandeirasMastercard, Visa e

Município conta hoje com quase 10milhões de infrações em aberto; medida também visa aumentar arrecadação

Multasserão
parceladas
nocartão
decrédito

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

As multas de trânsito apli-
cadas emSãoPaulo poderão

ser parceladas ematé 12 vezes por
meio de cartão de crédito. A re-
gulamentação foi feitapelaprefei-
tura de São Paulo ontem.
Atualmente existem9,8milhões
de infrações em aberto e os pro-
prietários de veículos devem ao
município cercadeR$ 4,9 bilhões.

DA REDAÇÃO

Motoristas tambémpoderãorecorrerdaspunições
e indicara trocadecondutor infratorpela internet;
valordasautuaçõesatrasadaschegaaR$4,9bilhões

Elo. A medida não prevê custos
para a prefeitura. As operadoras
de cartões farão o repasse dos va-
lores arrecadados diretamente à
administração municipal.
Os serviços de parcelamento
são oferecidos no posto do DSV
na avenida do Estado, nº 900, no
Bom Retiro, no centro da cidade
“Não poderão ser parceladas as
multas inscritas emdívidaativa e
os pagamentos inscritos em co-
brança administrativa, além das

infrações cometidas comveículos
de outros Estados ou anotadas
por órgãos que não permitam o
parcelamento ou o pagamento
comcartão”, informou aadminis-
tração, por meio de nota.

Outros serviços
A Prefeitura de São Paulo tam-
bém passará a oferecer os servi-
ços do DSVpormeio da internet,
como recorrer daautuação e indi-
cação de condutor para infração.

“Além de maior celeridade e
transparência, haverá economia
de recursos públicos, decorrente
dadigitalização de processos e eli-
minação do uso de papéis. A op-
ção, tanto para condutores parti-
culares quando para empresas,
garante maior transparência ao
possibilitar a verificação, a qual-
quermomento, do andamento da
solicitação”, explica o secretário
de Mobilidade e Transportes,
João Octaviano Machado Neto.

1,2 milhão de veículos
devem descer ao litoral

Reveillón
Para o Ano-Novo, a expectativa é
de que entre 575 e 690 mil veícu-
los trafeguem pelo SAI.
Para atender esta demanda, na
quinta-feira (27), a operação des-
cida será implantada das 8h às
22h. Na sexta-feira (28), ela entra
em vigor às 7h e permanece até
às 22h do sábado (29).
No domingo (30), a operação fi-
cará das 8h às 13h.

Operações especiais nas rodovias
devem ocorrer até dia 10 demarço

REPRODUÇÃO

O Sistema Anchieta-Imigran-
tes espera mais de 1,2 milhão de
veículos no sentido do litoral pau-
lista no período dos feriados Na-
tal eAno-Novo, entre os dias 21 de
dezembro e primeiro de janeiro.
Para atender a demanda, a Ar-
tesp (Agência de Transporte do
Estado de São Paulo) estabelece
a aplicação de operações espe-
ciais, que devem ser implantadas
até o dia 10 de março.
ParaoNatal, a previsão daEco-
vias é de que entre 330 mil e 520
mil veículos utilizemas pistas en-
tre os dias 20 e 26 de dezembro.
No período, a empresa vai im-
plantar aoperação descida, quan-
do o motorista poderá seguir em
direção ao litoral pelas duas pistas
da via Anchieta.
A subida poderá ser realizada
pelas duas pistas da Imigrantes.
Na quarta-feira (26) após o Na-
tal, das 11h às 19h, os veículos vão
descer a Serra pelas duas pistas
sul e norte da Anchieta e a pista
sul da Imigrantes.
A subida será feita somente
pela pista norte da Imigrantes.

Ensinomédio melhora
desempenho no Saresp

em Língua Portuguesa o aumen-
to foi de 4,3 pontos (de 274,5 para
278,8) no ensinomédio – omelhor
desempenho da disciplina na his-
tória do ciclo no Saresp.
O nono ano conseguiu o pior
rendimento emMatemática entre
as séries avaliadas. Amédia caiu
de 256,7 para 255,6 (diferença de
1,1 ponto). Por outro lado, conse-
guiu o maior crescimento de Lín-
gua Portuguesa. Saltou de 242,5
em 2017 para 249,6 em 2018.

Por outro lado, média dematemática de estudantes do nono ano diminuiu

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SP

As notas do ensino médio do
Saresp (Sistema de Avaliação de
RendimentoEscolar doEstado de
São Paulo) crescerampela tercei-
ravez consecutivaemLínguaPor-
tuguesa e Matemática.
As provas foramrealizadas nos
dias 27 e 28 de novembro. Pelapri-
meira vez as médias são divulga-
das antes do encerramento do ano
letivo, o que deve facilitar o pla-
nejamento das escolas.
Comparada à edição de 2017,

Ônibus: linhas
daGrandeSP
terãoponto
final nometrô
A partir de sábado (29) oito li-
nhasmetropolitanas que circulam
pelo eixo da Rodovia Raposo Ta-
vares até o Terminal Butantã, na
zonaoeste de SãoPaulo, passarão
a ter ponto final no Terminal São
Paulo-Morumbi do Metrô.
De acordo com a EMTU (Em-
presaMetropolitanadeTranspor-
tesUrbanos), cercade 5mil usuá-
rios utilizam esses serviços me-
tropolitanos diariamente.
O novo ponto de parada permi-
tirá aos passageiros o acesso à re-
cém-inauguradaestação SãoPau-
lo-Morumbi da linha4 –Amarela.
A tarifa dessas linhas intermu-
nicipais varia entre R$ 4,30 e
R$ 6,90. Porém, não serápossível
obter desconto nomomento da in-
tegração com o metrô.
AEMTUinformouaindaque os
passageiros que têm como desti-
no o trecho final daRodoviaRapo-
so Tavares poderão fazer uma in-
tegração com outras linhas utili-
zando o Cartão Bom.
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ARGENTINA
PROCESSO DE KIRCHNER

Ajustiçaargentinaratificouontemoprocessocontraaex-presidenteeatualsenadoraCristinaKirchnerpelocaso
conhecidocomo‘oscadernosdacorrupção’,umarededesupostossubornosqueenvolvedezenasdeempresários.

Separatistas que estão presos
abandonaram greve de fome

sobre a crise catalã, que continua
mesmo depois da fracassada de-
claração de independência emou-
tubro 2017.
Os separatistas catalães, semos
quais Sánchez carece de uma
maioria parlamentar, retiraram
seu apoio depois que a Procura-
doria pediu entre 7 e 25 anos de
prisão a seus líderes, que serão
julgados no início de 2019 por ten-
tativa de secessão da Espanha.

Greve de fome
Também ontem, os quatro sepa-
ratistas catalães presos que esta-
vamemgreve de fomedesde o iní-
cio do mês abandonaram o pro-
testo, afirmando que “cumpriram
o objetivo”. AFP

AFP

O presidente do governo espa-
nhol, Pedro Sánchez, quer reto-
mar o diálogo com os separatis-
tas da Catalunha e se reuniu, on-
tem, com o presidente regional
QuimTorra, emBarcelona. Hoje,
o governo espanhol se reunirá em
meio a protestos.
Depois de semanas de crescen-
te tensão entreMadri e os separa-
tistas catalães, Sánchez encon-
trou Torra nesta que é a segunda
reunião desde a realizada em9 de
julho, algumas semanas após o lí-
der socialista chegar ao poder.
Investido presidente de Gover-
no em parte graças aos votos dos
separatistas catalães no Parla-
mento, Sánchez tem conduzido
uma política de apaziguamento

Governo espanhol buscadiálogo
comseparatistas daCatalunha

JAPÃO Agência de notícias japonesa afirmou que país
deixará Comissão Baleeira Internacional para retomar
a caça comercial. Anúncio oficial será feito em breve

AFP

AFP

Presidente americano diz que seu país ‘não ganha nada’ por estar na Síria

Aliadoscriticamdecisãode
TrumpderetirartropasdaSíria

que é hora de os soldados ameri-
canos na Síria “voltarem para
casa”. “Vencemos o EI (...) Recu-
peramos o território e agora é
hora de nossas tropas voltarem
para casa”, escreveu no Twitter.
“Por que os Estados Unidos
iriam querer ser a polícia do
Oriente Médio para não obter
NADA e investir vidas valiosas, e
bilhões de dólares, para proteger
outros que, emquase todos os ca-
sos, não gostam do que estamos
fazendo? Queremos ficar lá para
sempre? É hora de outros final-
mente lutarem...”, tuitou o presi-
dente ontem.
“Deixar a Síria não é uma sur-
presa. Faço campanha para isso
há anos e há seis meses, quando
tinha dito publicamente que que-
ria isso, aceitei ficarmais tempo”,
explicou Trump.

Tropas
Atualmente há200 soldados ame-
ricanos no norte da Síria, essen-
cialmente forças especiais que lu-
tam contra o EI e treinam as for-
ças locais nas zonas retomadas
dos extremistas.
O presidente russo, Vladimir
Putin, cujo país está presente na
Síria junto com o regime de Da-
masco, considerou que era uma

decisão “justa”.
Turquia e Irã, dois atores-cha-
ve na Síria, falaram ontem sobre
o potencial impacto desta retira-
da durante uma reunião em An-
cara de seus presidentes, Recep
Tayyip Erdogan e Hasan Rohani.

Oportunidade para EI
Desde 2014 e de sua ascensão, o
EI perdeu a maior parte do seu
“califado” autoproclamado pelas
ofensivas sucessivas. Em14 de de-
zembro, o EI foi expulso deHajin,
na fronteira com o Iraque, por
umaforçadominadapelos curdos
com o apoio de Washington.

Mas a organização mantém al-
guns redutos e continuacometen-
do atentados pelo mundo.
Os curdos sírios temem que a
retirada dos EUA permita a re-
construção do EI. “Terá um im-
pacto negativo nacampanhaanti-
terrorista”, declararamas Forças
Democráticas Sírias, a aliança
curdo-árabe da luta contra o EI.

França e Reino Unido, alia-
dos dos EUA na luta contra

o grupo Estado Islâmico, reagi-
ram energicamente à decisão de
Donald Trump de retirar as tro-
pas americanas alocadas naSíria,
insistindo que a organização ex-
tremista está longe de ser derro-
tada e que a luta “continua”.
“A coalizão internacional con-
tra o Daesh (acrônimo em árabe
doEI) fez enormes progressos (...)
Mas resta muito a ser feito e não
podemos perder de vista a amea-
çaque supõe”, indicou adiploma-
cia britânica emumcomunicado.
“O Daesh não foi varrido do
mapa, tampouco as suas raízes.
Temos que vencer militarmente
e de forma definitiva os últimos
redutos desta organização terro-
rista”, disse a ministra francesa
do Exército, Florence Parly.
Na quarta (19), Trump sur-
preendeu seus aliados afirmando

DA FRANCE PRESSE

FrançaeReinoUnidovão
permanecernopaíse
afirmamqueoEstado
Islâmicoaindanão
estáderrotado

Trumpafirmouque a
decisão não é uma
supresa e diz que os
EUAnão queremser
‘polícia’ da região
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uma. A implementação foi dividi-
da emquatro etapas, comconclu-
são para as empresas privadas,
em 2019. Em 2020, o eSocial será
implantado no serviço público.

Criado em 2007, o Sped consis-
te nadigitalização e simplificação
de documentos enviados pelos
contribuintes relacionados a in-
formações contábeis, fiscais e pre-
videnciárias. De acordo comaRe-
ceita Federal, com o uso da ferra-
menta foi possível eliminar deze-
nas de declarações e livros fiscais
que anteriormente eramexigidos
dos contribuintes de maneira in-
dividualizada.

AReceitaFederal pretende re-
duzir o tempo médio gasto pelas
empresas parapagar os impostos
em 2019. Segundo dados forneci-
dos pela Federação Nacional das
Empresas de Serviços Contábeis
(Fenacon), esse tipo de serviço bu-
rocrático consome, emmédia, 474
horas anuais. AmetadaReceita é
enxugar esse temo para 240 ho-
ras por ano.
Isso seria possível após a con-
clusão da implantação do eSocial
e do Sistema Público de Escritu-
ração Digital (Sped). Trata-se de
um sistema que unifica todas as
obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias de empresas e
empregadores do país.

Unificação
Quando totalmente implementa-
do, ele representará a substitui-
ção de até 15 prestações de infor-
mações ao governo por apenas

Os industriais brasileiros es-
peramoaumento dademan-

da, da compra de matérias-pri-
mas, do número de empregados e
das exportações nos próximos
seis meses, informa a Sondagem
Industrial, divulgada ontem pela
ConfederaçãoNacional da Indús-
tria (CNI). Todos os indicadores
de expectativas dapesquisa - uma
escala que vai de 0 a 100 pontos -
aumentaram pelo segundo mês
consecutivo e ficaramacimada li-
nhadivisóriados 50 pontos, o que
indica otimismo dos empresários.
A melhora das expectativas
ocorre porque o país voltou a dis-
cutir as reformas, decisivas para
estimular aatividade, diz o econo-
mista da CNI Marcelo Azevedo.
“A possibilidade de que sejam
encaminhadas e tenham alguma
evolução no início do próximo ano
anima os empresários”, explica.
Diante desse cenário, o indica-
dor de intenção de investimento
aumentou 0,5 ponto na compara-

ção com novembro e alcançou
55,5 pontos, o maior valor regis-
trado desde abril de 2014.Adispo-
sição para investir é maior nas
grandes empresas, segmento em
que o indicador ficou em62,9 pon-
tos, muito acima dos 51,6 pontos
registrados nasmédias empresas
e dos 44,8 pontos das pequenas.

Produção em queda
No entanto, a atividade industrial
continua lenta. Segundo Azeve-
do, o desempenho da indústria foi
fraco, como é tradicional para o
mês de novembro. O índice de
evolução da produção ficou em
48,3 pontos e, o de número de em-
pregados, foi de 49,1. Com isso, a
utilização da capacidade instala-
da ficou estável em69%.Aociosi-
dade émenornas grandes empre-
sas, onde a utilização da capaci-
dade alcançou 73% emnovembro.
“Embora em melhor patamar,
a utilização da capacidade insta-
ladaaindaestádistante do usual”,
diz a Sondagem Industrial.
O dado positivo é o nível de es-
toques em relação ao planejado,
que caiu de 50,8 pontos em outu-
bro para 50,2 emnovembro, mui-
to acima do esperado.
A pesquisa foi feita entre 3 e 12
de dezembro com 1.961 empresas:
813 pequenas, 699 médias e 449
são de grande porte.

PesquisaCNI
mostraque
indústria
estáotimista

DA REDAÇÃO

Levantamento feitocom
1,9mil empresas revela
queexpectativapara
2019édeaumentode
demandaeexportações

Expectativa de implementação de reformas alavanca expectativa do setor

REPRODUÇÃO

Levantamento da Safra 2018/2019
estima total de 32,3 bilhões de litros

Brasil terá produção recorde de etanol
de toneladas. É uma redução de
2,8% em relação à safra anterior,
que fechou em 633,26 milhões de
toneladas. O açúcar, com uma
produção que deve atingir 31,7mi-
lhões de toneladas, também teve
retração de 16,2% emcomparação
a 2017/18. Para o etanol anidro,
usado namistura com a gasolina,
haverá uma redução de 2,3%, al-
cançando 10,7 bilhões de litros.
A área colhida é estimada em
8,6 milhões de hectares,queda de
1,1%. Na Região Sudeste, a dimi-
nuição é reflexo dos problemas cli-
máticos e à devolução de terras
arrendadas.

REPRODUÇÃO

O 3º Levantamento da Safra
2018/2019 de cana-de-açúcar, di-
vulgado ontem pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Co-
nab), revela que o país terá novo
recorde naprodução total de eta-
nol: 32,3 bilhões de litros.
O aumento é de 18,6% em rela-
ção à safra passada. O último
maior número havia ocorrido na
safra 2015/16, com30,5 bilhões. O
recorde vale tambémparaaquan-
tidade produzidade etanol hidra-
tado, cerca de 21,6 bilhões, supe-
rior ao de 19,6 bi na safra 10/11.
Aprodução da cana-de-açúcar,
está estimada em 615,84 milhões

REPRODUÇÃO

Tesouro nacional é ‘fiador’ de dívida
da ilha com o BNDES e o Proex

Cubaentrou emmoratóriapar-
cial comoBrasil esta semana. Em
meio a tensões diplomáticas en-
tre os dois países, a ilha não com-
pletou o pagamento do repasse de
US$ 8milhões relativos a dívidas
pela construção do porto de Ma-
rielcomoBancoNacional deDes-
envolvimento Econômico e Social
(BNDES) e a compra de alimen-
tos com o Programa de Exporta-
ção (Proex), respaldada pelo Te-
souro Nacional.
Do total, forampagosUS$ 2mi-
lhões, em junho. Como adívidaul-
trapassou 180 dias, Cuba foi con-
siderada “inadimplente”, disse
uma fonte diplomática do Brasil
à agência de notícias AFP. De
acordo com a missão brasileira
que visitou Cuba em outubro, no
final de dezembro a dívida atra-
sadapassarádeUS$ 100milhões.
Segundo o governo brasileiro, a
ativação do seguro diante dadívi-
da não paga já foi feita.

Governo
cubanoestá
inadimplente
comoBrasil

Receita queragilizar
pagamentode taxas

Speed e eSocial vão unificar obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias

REPRODUÇÃO

LEILÃOANEEL
LINHAS DE TRANSMISSÃO

AAgênciaNacionaldeEnergiaElétrica(Aneel)concluiu,ontem,oleilãode16lotesdelinhasdetransmissãoe
subestaçõesem13Estados.AsomadoslotesédeR$2,1bilhões.Osvencedoresprestarãooserviçopor30anos.

Empresas gastam
474horas/ano para
pagar impostos. Novo
sistemadeve reduzir
tempopelametade



BOM DIA - QUINTA / 27 DE DEZEMBRO DE  20186

A seis dias da posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL), a 
equipe do primeiro escalão do novo Governo – ministros 
de Estado, ocupantes de cargos de Natureza Especial, se-
cretários-executivos e chefes de gabinete – vão passar 
por um intensivão hoje e amanhã em Brasília. A capacitação 
será realizada pela Escola Nacional de Administração Públi-
ca (Enap). Para os ministros, a carga horária será de apenas 
três horas no curso Elementos Essenciais da Administração 
Pública. Para os demais, serão dois dias no mesmo curso di-
vidido em duas partes em turnos matutino e vespertino.

A voz e a vez do leitor
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nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

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

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

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

INTENSIVÃO 
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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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Contramão
As regras impostas pela equipe do presidente Jair Bolsonaro 
para a posse são alvo de crítica de jornalistas que vão cobrir o 
evento em Brasília. Todos os profissionais terão, por exemplo, 
que sair do CCBB, ainda sem horário determinado.

Bom senso
Em nota, o Sindicato dos Jornalistas do DF critica a proibição de 
carregar mochilas: “Jornalistas necessitam de equipamentos 
como notebooks, carregadores, telefones celulares, bloco de 
anotações, canetas. . .” A entidade pede “bom senso à equipe 
envolvida na organização”.

Damares na pista
O famoso bloco de carnaval Pacotão, tradicional em Brasília, 
prepara uma marchinha irônica sobre a futura ministra dos Direi-
tos Humanos, Pastora Damares Alves.

Inspeção
Auditores fiscais Receita Federal vêm enfrentando problemas 
no acesso e deslocamento dentro dos aeroportos, depois de 
a Justiça Federal revalidar a Resolução ANAC nº 207/2011 que 
trata da exigência de inspeção de segurança dos auditores nas 
áreas restritas dos terminais.

Viracopos
Há situações em que o auditor fiscal é obrigado a apresentar 
aos fiscais da ANAC todos os seus pertences – inclusive aque-
les utilizados em operação sigilosa ou objetos e documentos 
retidos em operações. O problema é mais grave no Aeroporto 
Internacional de Viracopos (Campinas), onde, na última semana, 
foram registrados atrasos na liberação de cargas por conta da 
inspeção.

Transição
No CCBB, bunker do Governo de Transição, encontram-se Luís 
Miranda, deputado de DEM e Paulo Fernando, presidente do Pa-
triota. O deputado tem reclamado de suposta perseguição por 
parte de Paulo, que responde: “Não o conheço”.

Vizinhos
O gabinete do deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) ficará 
de frente ao da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR). 
Confusão à vista.

Ruptura
O presidente do Paraguai, Mario Abdo, o Marito, rompeu com o 
padrinho e ex-presidente Horacio Cartes. Empresários brasilei-
ros com grandes negócios lá, amigos de ambos, estão tensos.

Estatuto
Assassinado a tiros ontem no bairro Praia do Canto, em Vitória 
(ES), o ex-governador e ex-senador Gerson Camata é autor do 
projeto que estabeleceu o Estatuto do Desarmamento.
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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Justiçabarravendada
Embraer;AGUvairecorrer

Boeing pagaria US$ 4,2 bilhões por 80%do braço de aviação civil da empresa

REPRODUÇÃO

Questionamento
O autor da ação contrária à ven-
da é o Sindicato dosMetalúrgicos
de São José dos Campos (SP). Na
segunda-feira, dia em que foram
divulgados os termos do acordo,
a entidade divulgou nota dizendo
que o negócio, se concluído, pode
gerar demissões.

O acordo entre Embraer e
Boeing também foi questionado
na Justiça de São Paulo pela As-
sociação Brasileira de Investido-
res (Abradin). Segundo a entida-
de, como aEmbraer temações na
Bolsa, é preciso fazer uma oferta
pública de aquisição (OPA).

O acordo
Conforme os termos dacompra, a
Boeing pagará US$ 4,2 bilhões
(R$ 16,4 bilhões) para ter 80% do
controle da empresa. O contrato
foi entregue àProcuradoriaGeral
da Fazenda Nacional, e ainda de-
pende dapermissão presidencial.

Paramagistrado,
negócio representa
‘transferência de
patrimônio’ da
Embraer à Boeing

AAdvocacia-Geral daUnião
(AGU) vai recorrer de deci-

são liminar da Justiça Federal de
São Paulo que suspende o acordo
de venda do braço de aviação ci-
vil da fabricante de aviões brasilei-
ra Embraer para a americana
Boeing. A decisão, do juiz Victo-
rio Giuzio Neto, da 24ª VaraCível
Federal de São Paulo, foi tomada
na quarta-feira (19), mas tornada
pública ontem.
Em nota, a Embraer informou
que “tomará todas asmedidas ju-
diciais cabíveis para reverter a re-
ferida decisão e manterá seus
acionistas e o mercado informa-
dos acerca de quaisquer desdo-
bramentos relevantes”.
No início de dezembro, o mes-
mo juiz já havia deferido liminar
contra a compra após ação movi-
da por deputados federais do PT.
Amedida foi revogadaquatro dias

DA REDAÇÃO

Juiz federal concedeu
liminaremaçãomovida
peloSindicatodos
Metalúrgicosde
SãoJosédosCampos

depois, peloTribunalRegional Fe-
deral da 3ª Região (TRF-3). Na
nova decisão, Giuzio Neto disse
que a operação é uma “transfe-
rênciade patrimônio” dabrasilei-
ra à empresa norte-americana:
“Não há como não reconhecer
uma ‘cisão’ da Embraer, apartan-

do uma teórica ‘parte comercial’
e, portanto, sem existência autô-
noma, para criação de uma nova
empresa cujo capital socialmajo-
ritário seria detido pela Boeing
que teria ainda exclusividade nas
decisões gerenciais e administra-
tivas desta nova companhia”.

Foi assinado ontem, em São
Paulo, o acordo de compra de
100% das ações do Grupo Abril.
O valor do negócio – que ainda
precisa passar por aprovação do
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) – não foi
revelado, mas o comprador é o
empresário Fábio Carvalho.
Advogado e fundador da socie-
dade de investimentos Legion
Holdings, Carvalho é conhecido
por investir emaquisição de com-
panhias emcrise financeira. Foi o
responsável pela bem-sucedida
recuperação judicial da Casa &
Vídeo, e, mais recentemente, da
varejista fluminense Leader.

As dívidas da Abril somam R$
1,6 bilhão. Na recuperação judi-
cial, o grupo pede descontos de
mais de 90% e prazo de até 20
anos para quitá-las. Desde agos-
to passado, quando a gestão da
empresa passou para a consulto-
riaAlvarez&Marsal, 800 funcio-
nários foram demitidos.
Se aprovado pelo Cade e forem
injetados novos recursos na com-
panhia para financiamento da
reestruturação em andamento, a
compra será formalizada.
“Não temos dúvidadosméritos
e qualidades que permeiam as
companhias doGrupo e que serão
os pilares sobre os quais nos
apoiaremos para superar os gran-
des desafios que se apresentam”
afirma Carvalho, em nota.

Em processo de recuperação,
grupo tem dívida de R$ 1,6 bilhão

Empresário
FábioCarvalho
fechaacordo
para compra
doGrupoAbril

Formalização da
compra dependeda
aprovação doCade e
de investimentos
para reestruturação

ONILDO LIMA/DIVULGAÇÃO

Venda de títulos públicos a pessoas
jurídicas somou R$ 1,744 bilhão

Vendas do Tesouro Direto
subiram em novembro

prefixados, que responderampor
18% das vendas.
Os investimentos demenor va-
lor continuarama liderar aprefe-
rênciados aplicadores. As vendas
abaixo de R$ 1 mil concentraram
63,6% do volume.

O Tesouro Nacional informou,
ontem, que a venda de títulos pú-
blicos a pessoas físicas somouR$
1,744 bilhão em novembro. O va-
lor vendido por meio do progra-
ma Tesouro Direto é o segundo
melhor da história para omês, só
superado por novembro de 2016
(R$ 1,840 bilhão). E o volume de
investidores ativos ultrapassou a
marca dos 750 mil, atingindo
752.094 pessoas.
Os títulos mais vendidos foram
os corrigidos pela taxa Selic, que
concentraram 51,8% das vendas
emnovembro. Emsegundo lugar,
vieram os papéis vinculados à in-
flação oficial pelo ÍndiceNacional
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), com 30,2% das vendas.
Em terceiro, ficaram os títulos

REPRODUÇÃO

Segundo dados do Caged, foi o
melhor saldo para omês desde 2010

Novembro registrou 58mil
novos postos de emprego

com24,287 desligamentos. No se-
tor agropecuário, foramregistra-
dos 23.692 vagas fechadas e 13.854
na construção civil.
No acumulado do ano, o Brasil
registrou a criação de 858.415 va-
gas de emprego formal.

O Brasil gerou 58.664 empre-
gos comcarteira assinada emno-
vembro. O resultado, que consta
do Cadastro Geral de Emprega-
dos eDesempregados (Caged), re-
vela que este foi omelhor resulta-
do para o mês desde 2010.
Segundo o Ministério do Tra-
balho, no mês passado, houve
1.189.414 contratações e 1.130.750
demissões. O saldo positivo foi pu-
xado principalmente pelo setor de
comércio, que criou 88.587 novas
vagas. Depois, vemo setor de ser-
viços, que gerou 34.319 postos de
trabalho formais.
Os outros seis setores que fa-
zemparte do levantamento doCa-
ged demitiram mais do que con-
trataram em novembro. A indús-
tria da informação lidera a baixa,

PEDRO VENTURA/AGÊNCIA BRASIL
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N
eto de Émerson
Fittipaldi, um dos
maiores nomes do
au t omob i smo
mundial, Pietro

inicia sua história na Fórmula 1,
a partir da próxima temporada
como piloto de testes da equipe
Haas. Tendo o avô como sua
grande referência na modalida-
de, o jovem piloto, de 22 anos, já
fazplanosparao futurodacarrei-
ra e pretende ser titular na prin-
cipal categoriadoautomobilismo
em dois anos.

Como começou sua história
com o automobilismo?
Comecei a andar no kart em
2006, mas meu início de carrei-
ra foi umpouco diferente, já que
em 2011 estreei na turismo e fui
eleito o melhor estreante.

Você está preparado para li-
dar com a pressão de ser
um Fittipaldi?
O sobrenome Fittipaldi me aju-
da, mas o que mais ajuda é ter
uma família que entende de au-
tomobilismo. Tenho bastante or-
gulho do meu sobrenome pela
história dos Fittipaldi, mas con-
fesso que não sinto pressão. É
claro que eles abriramas portas,
mas chego paraser piloto de tes-
tes da Haas porque mostrei ca-
pacidade em outras categorias.

Você fez testes em Abu
Dhabi. Como foi a emoção
de pilotar um F1?
Aquele foi um dia fantástico. Foi
muito emocionante, o carro é in-
crível,muito rápido, é impressio-
nante comoégrudadono chão. É
o conjunto perfeito. Tudo que
você quer emumcarro de corri-
da, o F1 tem.

Quais as primeiras im-
pressões da F1?
A F1 é um lugar muito difícil de
chegar,mas émais difícil seman-
ter nela. Quero aproveitar cada
experiência nos testes e no de-
senvolvimento com aHaas.

Qual seus planos para se
tornar titular?
Prefiro pensar em uma coisa de

WAGNER EUFROSINO

cadavez, então primeiro euque-
ro me firmar dentro da Haas.
Tudo o que viernasequênciavai
depender daminha dedicação e
doquanto eucrescer.Masminha
meta éme tornar umpiloto titu-
lar da F1 em 2020.

Neste ano, você teve um
acidente grave. Como en-
fentou esse momento?
Fiquei realmente bempreocupa-
do. Quando tentei sair do carro,
senti muita dor e percebi que
minha pernas estavam tortas.
Medeumedo,masnodiaseguin-
te, depois dacirurgia, fiqueimais
tranquilo porque o médico me
disse que eu me recuperaria
100% e foi o que aconteceu.

Seu avó te dá muitos con-
selhos? Quais são eles?
Ele é umapessoaquememotiva
muito e que costumame passar
bastante incentivo paraas corri-
das. Ele contadiversas histórias
emocionantes da época dele na
F1. Hoje a categoria estábemdi-
ferente,mas levo sempre o incen-
tivo dele comigo. Meu avô disse
paraeu seguirmededicando,me
esforçando e trabalhar com a
mesmapaixão pelo automobilis-
mo que ele tem.

O Brasil não terá pilotos ofi-
ciais na F1 pela segunda
temporada seguida. Como
vê essa situação?
Não tenho dúvida que em breve
voltermos a ter umbrasileiro na
F1. Minhameta é que isso acon-
teça em 2020. O fato de não ter-
mos pilotos brasileiros não me
atrapalhae isso serápassageiro,
até porque temos umaboa safra
vindo, como o meu irmão, o En-
zo, que ganhou a F4 Italiana.

SeuprimoChristian e seu tio-
avôWilson tambémpassa-
rampela F1,mas não tiveram
tanto sucesso. Isso pesa?
Poucos tiveram o mesmo su-
cesso do meu avô. O Christian e
oWilson tambémforamtalento-
sos, mas nunca estiveram em
uma equipe em que pudessem
disputar títulos. Meu futuro de-
penderá do meu trabalho na
Haas e na sequência da minha
carreira.

ENTREVISTA: PIETRO FITTIPALDI

Jovempiloto
surpreendeuna
recuperaçãode
graveacidente em
Spa-Francorchamps

Oprimeiro títulode
Pietro foi em 2014,
quandoconquistou
aFórmulaRenault
na Inglaterra

‘Nãosinto
pressãoporser
umFittipaldi’

Após24anos, clã Fittipaldi voltaa terumrepresentantenaFórmula 1,mesmo
sendoutilizadoapenasemtestesdaequipeHaas. PietroFittipaldi sonhaalto

e jápensaemassumiropostode titular apartir de2020

DIVULGAÇÃO/RF1

NATAÇÃO
CIELO ESTUDA PARAR

Campeãoolímpicoem2008emaiormedalhistadopaísemmundiaiscom19pódios(11ouros,duasprataseseis
bronzes),CésarCielodecidiráemjaneiroseanunciasuaaposentadoria: ‘Querosentiraindasequeronadar’,disse.
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INOVAÇÃO
ObilionárioElonMusk,donodaTesla,apresentouontemumprotótipodetúnelcapazdeimpulsionarveículosaaté
150km/h.Com2km,otúnelsubterrâneoéummodeloparatentarsolucionarotráfegonasgrandescidades.

Marca deve começar a se dissociar da linha Dacia e ganhar elementos desenvolvidos para omercado latino

Renaultdeve
adotarmais
‘brasilidade’

DIVULGAÇÃO

grande separação entre os carros
de mesmo nome vendidos pelas
duas marcas: agora novas infor-
mações surgem, incluindo umcer-
to abrasileiramento dos modelos
Renault para o futuro.
De acordo com Laurens van
den Acker, designer-chefe da Re-
nault em entrevista à “Autocar”,
essaestratégia faz sentido do pon-
to de vista comercial,mas ela terá
demudar. “AlgunsRenault são ca-
ros demais paraalgunsmercados,
enquanto os Dacia são confiáveis
e baratos, por isso nós os rebati-
zamos. Isso nos ajudou a ganhar
mercado, mas agora precisamos

Atualmente vendendo mo-
delos praticamente idênti-

cos, ainda que levemente modifi-
cados no visual e com logotipos
trocados, Renault e Dacia se dis-
tanciarão no futuro. Há alguns
meses aAliança já fala sobre uma

Montadora,que temem
modelosdesenvolvidos
pelaDaciaalgunsdeseus
sucessos, templanos
parase ‘diferenciar’

nos diferenciar.”
A ideia da maior diferenciação
dos modelos é trazer o “espírito
latino e sensual para os Renault,
enquanto osDacia serãomais ale-
mães e robustos”.

Nesse papel, a divisão brasilei-
ra será importante no desenvol-
vimento de novos modelos da
marca que, apesar de manter-se
diretamente relacionados aosmo-
delosDacianapartemecânica, te-

rão design 100% Renault.

SUV na exceção
A única exceção será o Duster. O
SUV tão icônico que serve muito
bem às duas marcas.
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REPRODUÇÃO

Comoprotegerocachorro
dosfogosdeartifício?

excessiva, coração acelerado, res-
piração ofegante e tentativa de
fuga. Alguns cães podem também
ficar agressivos”, antecipa.

Risco de trauma
SegundoAmanda, o traumapode
fazer mal para o cão, porque a si-
tuação tende a se agravar com o
tempo. Se for esse o caso do seu
pet, procure umprofissional para
dar início ao tratamento. A supe-
ração de um traumaé quase sem-
pre demorada.
Por vezes, é necessário o acom-
panhamento de um adestrador,
que pode identificar métodos
mais eficientes para cada cãozi-
nho lidar da melhor forma com
esse medo. Enquanto o cão não
estiver livre dele, deve-se evitar
que ele passe por uma situação
crítica como durante
os fogos de
final de
ano.

O final do ano está chegando
e, junto comele, as comemo-

rações. Muitos cães têm medo
de fogos por contadaaudição sen-
sível, e isso pode ter consequên-
cias graves. Já foram registrados
casos de animais que morreram
em função do estresse causado
pelo barulho.
Amanda Peres, veterinária do
aplicativo DogHero, diz que o pri-
meiro passo é identificar o medo
do animal, já que a reação do cão-
zinho aos sons permite identificar
se ele se incomoda ou lida bem
com o barulho.
“O primeiro sintoma entre os
cachorros que têmmedo é adotar
umaposturamais alerta. Eles evi-
tam fazer coisas que o deixem
‘vulnerável’, como comer, beber
água, dormir, ou mesmo fazer
suas necessidades com tanta fre-
quência”, esclarece a veterinária.
Atos como se esconder ou ficar
pedindo colo, pulando e chorando
também indicam medo, bem
como posturas curvadas, orelhas
abaixadas, pupilas dilatadas, rabo
escondido entre as patas trasei-
ras são sinais de que o cão estáas-
sustado, com medo ou estressa-
do. Ficar "lambendo o focinho" e
mostrando os dentes também re-
presentam desconforto.
“Os sintomas mais ex-
tremos são salivação

DA REDAÇÃO

Donosdeaudiçãosensível, cãespodementrarempâniconas festasde fimdeano, ficar traumatizadoseatémorrer

� Feche portas e jane-
las, principalmente as
de vidro, para evitar fu-
gas e acidentes perto
da meia-noite. Muitos
cães, quando estão as-
sustados ou se sentem
ameaçados, reagem
tentando fugir do am-
biente
� Coloque algum som
no ambiente que con-
siga ser mais alto ou

que seja suficiente
para distrair o cãozinho
enqunanto dura a quei-
ma de fogos. Pode ser
o barulho da TV, de al-
guma música ou, até
mesmo, o barulho de
um ventilador ligado. O
importante é que o
volume seja alto, mas
confortável e não
cause mais medo a ele
� Enquanto isso,
ofereça petiscos ou

brinquedos que seu
cachorro goste, sem-
pre com animação e
sorrindo para o animal.
É um ótimo jeito de
fazê-lo perceber que
está seguro, já que
cães entendem muito
bem nossas ex-
pressões faciais
� Muitos cães em
situações de medo pro-
curam esconderijos
para se proteger. Por
isso, é válido o preparo

de um local seguro
e silencioso da
casa para
eles. Muitas
vezes, a
própria
caixa de
trans-

porte,
uma

caixa de papelão ou até
mesmo o espaço de-
baixo da cama, já basta
para ele se sentir pro-
tegido. Ofereça comida
e água para ele e deixe-
o ficar ali até o mo-
mento que ele se sinta
confortável e seguro
para sair
� Não pegue o cão-
zinho no colo, mesmo
que ele peça. Isso é en-
tendido por ele como
sinal de insegurança, e
o nervosismo dele vai
continuar ou até piorar
� Evite posições curva-
das. Esse também é
visto pelo pet como
um sinal de inse-
gurança
� Lembre-se de
mostrar a ele que você
está no controle da
situação e assegurar
de que está protegido

DICAS PARA DISTRAIR O PET
Algumas atitudes podem ajudar a deixar o cãozinho mais confortável
durante a virada do ano. Conheça algumas delas
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‘Fazemosmúsicasem
pensaremrótulos’

Formado em 2012 pelos DJs
e produtoresAndré Laudz e

Zé Gonzales, o duo Tropkillaz
cresceu bastante nos últimos
anos, produzindo inúmeras par-
cerias tanto com artistas nacio-
nais, como Anitta, Karol Conka e
Kevinho; quanto internacionais,
como Major Lazer e Aloe Blacc.
Neste mês, a dupla lançou sua
nova música “Dame Mais”, uma
parceria como rapperRinconSa-
piência e a cantora Clau.
“A música surgiu de uma ma-
neiramuito fácil e rápida. Somos
amigos doRinconhámuitos anos,
desde antes dele lançar seu pri-
meiro hit. Ele topou na hora. A
gente queria colocar umamenina
também, praquebrar umpouco o
estilo. Então o Laudz sugeriu a
Clau, com quem já tínhamos es-
tado emestúdio paraproduzir al-
gumas músicas (mas ainda não
lançadas)”, conta Zé Gonzales.
“Dame Mais” é marcada por
ritmo dançante e batida conta-
giante, que mistura os estilos dos
três artistas e leva ainda alguns

André Laudz e Zé Gonzales
criaram o duo Tropkillaz

em 2012

toques de reggaeton. O single ga-
nhou clipe comambiente de festa,
muita dança e clima bemurbano.
“O clipe é bem o que enxerga-
mos do single, que é um ambien-
te umpoucomais de festa de rua,
galpão e quebrada. Quando pro-
duzimos uma música, sempre
pensamos onde ela vai ser toca-
da. E nossaprioridade é que sem-
pre seja tocadaempistas, festas e
bailes. Isso nos dá liberdade para
misturar diferentes
estilos. O Brasil
tem mais rit-
mos do que
o funk, e
queremos

mostrar isso parao resto domun-
do”, ressalta Zé.
A nova “Dame Mais” é apenas
um dos hits que leva o selo do
Tropkillaz. Nos últimos dois anos,
o duo lançoumais de 50músicas,

boa parte delas parcerias com
artistas internacionais.
“Fazia tempo que não
lançávamos umamúsica
inteira em português, e
estávamos precisando
disso. ‘Dame Mais’ tem
nossa identidade e nosso
peso, que traz essa jun-
ção de estilos. Então fica-
mosmuito felizes como re-
sultado”, afirma Laudz.
“Uma prioridade nossa, nos

últimos anos, foi fazer comque as

pessoas soubessemque somos da-
qui. Muita gente comentava no
nosso canal do Youtube pergun-
tando se éramos doBrasil, porque
muitos não sabiam. Fazemosmú-
sica sem nos preocuparmos com
rótulos ou estilo. Tudo o que fize-
mos nos últimos anos foi pensan-
do no mercado global, mas agora
temos liberdade de lançar uma
música voltada para o mercado
daqui e conquistar nosso público

local”, comple-
ta Zé.

NATÁLIA BARÃO

ZéGonzales,doduo
Tropkillaz, eoparceiro
AndréLaudz falamsobre
onovo single e a carreira 
da dupla

DIVULGAÇÃO

‘DameMais’ é o novo
single, que tem
participações de
Rincon Sapiência e
da cantoraClau

MACAULAYCULKIN
REVIVE PAPEL DE 1990

OatorMacaulayCulkin,38,queficouconhecidoporviverogarotinhoKevinMcCallister,queéesquecidoemcasadurante
oNatalem‘EsqueceramdeMim’,de1990,voltouaopapel,agoraemversãoadulta,paraumcomercialdoGoogle.

EMDEZ
SEGUNDOS

#MOZARTEUM

ElinaGaranca
se apresenta no
país em junho
Amezzo-soprano letã Elina
Garanca é umadas atrações
da programaçãodemúsica
erudita que oMozarteum
(mozarteum.org.br) promove
em2019. Acantora chega ao
país em junho, para apresenta-
ções emSãoPaulo. Em setem-
bro, vemaOrchestre Philhar-
monique du Luxembourg.

# PROJETO

‘Queer as Folk’
terá reboot
Segundoo siteDeadline, o
seriadobritânico “Queeras
Folk”, exibido entre 1999 e
2000, ganhará nova versão
pelo canal norte-americano
Bravo. Para a releitura, o cria-
dore produtorda série original,
Russell T. Davies, e Stephen
Dunn, roteirista e diretorda
obra, trabalharão na história.

BrianMay lançaprimeira
música em20anos

Um cientista da Nasa envolvi-
do com a missão pediu ao lendá-
rio guitarristabritânico - que tam-
bém tem doutorado em astrofísi-
ca - para contribuir comumamú-
sica para ser tocada enquanto o
sobrevoo é realizado.
“Tem sido um desafio emocio-
nante deixar dois lados daminha
vida juntos - astronomia e músi-
ca”, disse Brian, em comunicado.
“Minha inspiração foi a ideiade
que isto será o mais distante que
a Mão do Homem já alcançou”,
acrescentou May.

“New Horizons” é o nome da
faixaque BrianMay, 71, guitarris-
ta do Queen, lançano diadeAno-
Novo. É o primeiro single solo do
músico desde 1998.Mais que isso,
a canção é um tributo aumanave
espacial daNasaque estáprestes
a entrar para a história.
A nave New Horizon, da agên-
cia espacial americana, fará em
breve o sobrevoomais distante de
um objeto cósmico que já existiu,
o chamadoUltimaThule, que está
a 1,6 bilhão de quilômetros além
de Plutão, em 1º de janeiro.

DIVULGAÇÃO

Cantor norte-americano chega para
apresentações em três cidades

Blackbear vemaoBrasil emmarço
A vinda de Blackbear deixa o
Brasil atualizado em relação à
nova cena do hip hop. Há menos
de ummês, o tambémnorte-ame-
ricanoRuss, 26, fez shows no país.

ÓPERA DE ARAME
Dia 14/3
http://bit.ly/BlackbearCWB

SACADURA 154
Dia 16/3
http://bit.ly/BlackbearRJ

AUDIO CLUB
Dia 17/3.
http://bit.ly/BlackbearSP

DIVULGAÇÃO

O cantor norte-americano
Blackbear, nome emergente do
pop ligado à cena hip hop, vemao
Brasil para turnê em março. Ele
se apresenta em Curitiba, no dia
14/3, no Ópera de Arame; Rio,
16/3, no Sacadura 154; e em São
Paulo, no dia 17/3, noAudio. Club.
Aos 28 anos, Blackbear já atin-
giu mais de 700 milhões de
streams no Spotify. Ele é conhe-
cido principalmente pelo single
“idfc”, de 2015.
Em 2018, o artista lançou o ál-
bum “Cybersex”, cujo repertório
é foco central de suas apresenta-
ções mais recentes.
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viva

MônicaMartelli é
Fernanda, e Paulo
Gustavo vive Aníbal,
seu amigo, na história

DIVULGAÇÃO

família que construíram, a crise
comque a personagem se depara
emseu casamento faz comque ela
passe a cogitar pela primeira vez
a possibilidade de se separar.

“É difícil se separar depois dos
40 anos de idade. Dá medo de fi-
car solteira de novo. Quando che-
ga o fim de uma relação, a gente
passa por um momento de luto,
que deve ser vivenciado.Mas, de-
pois, entendemos que, por maior
que o sofrimento seja, a gente não
morre disso. Saímos do sofrimen-
to mais maduros, nos conhecen-
domelhor e comamesmacapaci-
dade para amar novamente”, diz
aatrizMônicaMartelli, 50, emen-
trevista ao Destak.
Ao longo da trama e das mu-

danças que ocorrem em sua rela-
ção, Fernandaestá sempre acom-
panhada de seu melhor amigo
Aníbal, personagem interpretado
por Paulo Gustavo.
“O diferencial do filme para a
peça é a presença do Aníbal, que
acompanha toda a trajetória da
Fernandado começo ao fim: a cri-
se do casamento, a separação e
ela solteira. O longa é uma home-
nagem à amizade, que é valoriza-
da como umaformade amor.Mô-
nica e Paulo são muito amigos, e
isso se reflete bastante no filme”,
fala a diretora Susana Garcia.
Alémda forte presença do per-
sonagem, Paulo Gustavo também
ajudou a escrever o roteiro.
“Nos encontrávamos três vezes
por dia, durante oito meses, para
criar e pensar juntos cada cena.
Então nós três criamos essa par-
ceria profissional, que se deu de
forma muito dinâmica e muito
saudável”, completa a diretora.
O segundo longa é umaadapta-
ção da peça de teatro de mesmo

nome escrita por Mônica, e que
esteve emcartaz ao longo de 2018.
É inspirada na experiência pes-
soal da atriz.
“Depois que eu me separei, na-
morei e fiquei solteirapor umano.
E fiqueimuito bem sozinha. A fe-
licidade está dentro de nós mes-
mos, e temos que aprender a fi-
car felizes sozinhos. Agente colo-
camuita expectativa no amor ro-
mântico, mas vamos percebendo
que nossos momentos mais feli-
zes não são necessariamente ao
lado de um namorado oumarido.
Um grande amigo pode te trazer
momentosmuitomais felizes. E é
isso que a Fernanda entende no
filme”, conclui Mônica.
O enredo de “Minha Vida em
Marte” prioriza sempre a forte

amizade de Fernanda e Aníbal,
mostrando que os dois estão sem-
pre juntos, independente dasitua-
ção ou do lugar, podendo ser uma
viagemaNovaYorkouatémesmo
um show da Anitta, que faz uma
participação no longa.
“Enquanto fazíamos o roteiro,
fomos pensando emsituações que
poderiam acontecer no filme. E
surgiu a ideia de ir a um show.
Como a Anitta é muito amiga do
Paulo Gustavo, ele mesmo suge-
riu que o show fosse dela. Aí liga-
mos pra ela e combinamos. E gra-
var em Nova York foi maravilho-
so! Me senti a Sarah Jessica
Parker, em ‘Sex and the City”,
contaMônica.

Na TV
Alémdos agoradois longas, e das
duas peças, a história está tam-
bémem três temporadas da série
“Os Homens São de Marte… E É
PraLáque EuVou!”, exibida pelo
canal GNT. Uma quarta fase do
seriado deve estrear em abril.

Encontrar a pessoa amada
é umadas situaçõesmais re-

correntes vividas pelas protago-
nistas de comédias românticas.
Todos os desafios e dificuldades
encontrados ao longo do caminho
são enfrentados para poder estar
ao lado de quem se ama. Mas o
que acontece depois? Será que o
“felizes para sempre” realmente
dura para sempre? Questões
como estas são a base de “Minha
VidaemMarte”, novacomédia ro-
mântica nacional que estreia na
próxima terça-feira (25) nos cine-
mas de todo o país. Com direção
de SusanaGarcia, a sequência de
“Os Homens São de Marte… E É
Pra Lá Que Eu Vou!” (de 2014)
mostra Fernanda (Mônica Mar-
telli), agora casadahá8 anos com
Tom (Marcos Palmeira), e com
uma filha de 5 anos.
Apesar de todos os bons mo-
mentos que os dois viveram e da

NATÁLIA BARÃO

‘A felicidade
está dentro
de nós
mesmos’
Mônica Martelli, atriz de ‘Minha Vida em Marte’, conta 
detalhes do roteiro do longa, ao lado da irmã e diretora 
Susana Garcia

Forçamaternal emmeio aoapocalipse
pria atriz declarou no painel do
filme naCCXP2018, suapersona-
gem, forte e corajosa, não é retra-
tadacomo amaioriadasmães nas
produções de Hollywood.
A seu lado, Tom (papel de Tre-
vante Rhodes) é o oposto. Des-
constrói a imagemde que homens
são imunes a emoções e demons-
tra seu interesse porMalorie.Mas
o romance não tira o foco da tra-
ma. Ao contrário, Susanne Bier,
diretora do filme, faz questão de
mostrar que não se tratade histó-
ria de amor. BEATRIZ VACCARI

“BirdBox”, que entranesta sex-
ta (21) no catálogo da Netflix, é o
filme recomendado do ano para
os fãs de produções pós-apocalíp-
ticas. Adaptado do livro de Josh
Malerman, “Caixa de Pássaros”,
o longa temSandraBullockno pa-
pel deMalorie, mulher que se de-
paracomo surgimento de umsur-
to suicida na cidade em que vive.
As crises são provocadas por
uma criatura monstruosa que
nunca é vista e, ao entrar emcon-
tato com os olhos das vítimas,
leva-as à morte irracional causa-Sandra Bullock em ‘Bird Box’, longa que entra hoje no catálogo da Netflix

DIVULGAÇÃO

dapor elasmesmas. Com isso, os
personagens têmmedo de fazer o
básico: enxergar.
Emoção e tensão tomam o es-
pectador nas duas horas de filme,
o que deixa claro que nãomostrar
a criatura foi um grande acerto.
A lutapela sobrevivênciaé o gran-
de fio condutor de “Bird Box”.
É fácil gostar de cada persona-
gem, começando porMalorie, que,
inicialmente, não queria engravi-
dar,mas desenvolveu o sentimen-
tomaternal pelo filho anos depois
de dar à luz. Porém, como a pró-

HELLBOY
TEM DATA DE ESTREIA

ComdireçãodeNeilMarshall(‘Westworld’, ‘GameofThrones’),anovaadaptaçãocinematográficade‘Hellboy’ganhou
seuprimeirotrailer.Olonga,queseráestreladoporDavidHarbour(‘StrangerThings’),estreianodia11deabrilde2019.

‘A Mônica e o Paulo
[Gustavo] sãomuito
amigos [na vida real],
e isso se reflete no
filme’, diz a cineasta

Produção é baseada
na peça homônima,
que é inspirada em
experiências
pessoais da atriz
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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

Com a atenção voltada para o trabalho, você deve 
colocar as pendências em dia. A rotina pode deixar o 
romance em segundo plano. Se está só, atração por 
colega deve crescer.

TOURO - 21/04 a 20/05

Se depender das estrelas, vai sobrar simpatia e boa 
vontade para dar conta de qualquer tarefa. A vida 
amorosa conta com excelentes energias! Mas, pode 
pintar uma briga.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

Bom dia para cuidar de tarefas que podem ser feitas 
em casa ou que envolvem pessoas da família. Me-
lhor ter cautela com o ciúme na sua vida afetiva, seja 
seu ou de quem ama.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Você não deve ter problemas para lidar com as 
pessoas. Mas tente se expressar com clareza para 
evitar algum mal-entendido. A dois, será mais fácil 
sair da rotina e demonstrar seu carinho.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Hoje, os astros enviam excelentes energias para 
as finanças. Mas mantenha os pés no chão e tenha 
cautela com compras por impulso. A paquera anda 
devagar agora.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

Há boas chances de se destacar no trabalho. Exigir 
que tudo seja feito do seu jeito pode causar tensão 
em casa. Tome a iniciativa e poderá fisgar alguém em 
quem anda de olho.

LIBRA - 23/09 a 22/10

As estrelas avisam que boatos ou mal-entendidos 
podem causar problemas. Uma informação errada 
pode atrapalhar no trabalho. Um caso escondido 
corre o risco de ser descoberto.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Projetos ambiciosos ganham impulso nesta quinta. 
Mas a falta de grana ou um problema ligado à área 
financeira pede cautela. Você e o par podem se en-
tender melhor agora.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Bom momento para correr atrás do que quer. Mas, 
você corre o risco de exagerar nas cobranças ao 
avaliar o próprio desempenho. Não deixe as críticas 
atrapalharem a paquera, ok?

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Vai sobrar disposição, inclusive no trabalho. Só não 
trace metas altas demais para não se decepcionar 
mais tarde. Um lance à distância precisa de confiança 
e fé para dar certo.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

Podem surgir mudanças, mas tudo indica que serão 
positivas. Talvez as diferenças falem mais alto e uma 
amizade acabe se rompendo. Desejo em alta deve 
apimentar a vida a dois.

PEIXES - 20/02 a 20/03

No trabalho, lidar com os colegas talvez não seja tão 
fácil hoje. Redobre o cuidado com uma rivalidade. 
A dedicação ao par tem tudo para crescer, mas as 
críticas podem ser um problema.
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Áries
21/3 • 20/4

Oconselhoparaodiaé: emalgum
momento, tireumtempoparavocê
mesmo.Vocêprecisa
contemplar o seuconhecimentoeo
quecarregacomvocê.

Touro
21/4• 20/5

Tenteestabelecerharmonia
cultivandoa reciprocidadeentre seus
colegasde trabalhoevocê,mesmo
quea ideiapareçaperturbadora, é
precisode fato ser feita.

Gêmeos
21/5 • 20/6

Mesmoodiaparecendodifícil hoje,
lembre-se semprequenãoéporque
vocênão foi bem-sucedidona
primeira vezquedevedesistir dos
sonhos, tentenovamente.

Câncer
21/6 • 21/7

Nodiadehojevocêpodever
vantagemaoaconselharoutras
pessoas, incentivandoque façamalgo
totalmenteaseu favor, cuidadopara
nãoabusardasua influência.

Leão
22/7 • 22/8

Lembre-senodiadehojedequem
você realmenteé, tenhaatitudes
mais compassivascomosoutros,
elas conseguemrefletir o coração
generosoquevocêpossui.

Virgem
23/8 • 22/9

Lembre-sequeamelhor formade
entender todoopoderdomomento
presenteéatravésdadescobertado
seupassado, permita-seconhecer
mais sobre suasorigens.

Libra
23/9 • 22/10

Alcançaroequilíbrio easatisfação
emocional nessemomentonãoé
assimtão fácil quantoparece, você
precisa termuita forçadevontade
paraconseguir.

Escorpião
23/10 • 21/11

Buscarmudançassaudáveis só lhe
completacomopessoa, tente
buscarnodiadehojeuma forma
melhordecolaboraçãosuaem
relaçãoàssituaçõesdavidaalheia.

Sagitário
22/11 • 21/12

Seuotimismo facilitade forma
brilhanteasuahistóriadesucesso,
aproveiteessaenergia evibrecada
vezmaispositivamente, atraiaparaa
suavida tudoquedeseja.

Capricórnio
22/12 • 20/1

Muitasvezesaspessoasoacusamde
sermuito rígido, aproveite a
energiadessediaepermita-se
abaixarumpoucoaguardaemostrar
umoutro ladoseuparaaspessoas.

Aquário
21/1 • 19/2

Aproveite aenergiadodiadehojee
sepermitadescobrir novasmaneiras
de resolverproblemasantigos, hoje
vocêpossui recursospara romper
essasbarreiras.

Peixes
20/2 • 20/3

Nodiadehoje lembre-sequeexiste
umanecessidademuitograndede
elevaro seuautocuidado, façauma
meditação, escrevaumpoemapor
exemplo.Cuidedevocê.

SIGNOS: DESIGN DE ANDI ASMARA/FREEPIK

HojeaLuaestáemGêmeose trazparaessediaumavontade
imensadebuscarnovosconhecimentos, aproveite essafasee
participedereuniões, eventos, encontros, festas, passeios, tantona
vidapessoalquantonavidaprofissional, esseperíodoanossa
mentenãodesligafacilmente, aproveitedessaenergia.

Horóscopo
porEllen Trizi
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Nesta época de final de ano, onde o Natal e o Réveillon fazem papel principal 
das confraternizações, os sentimentos florescem. Uma época em que ficamos 
mais próximos de quem amamos. Dos amigos que a vida nos presenteou e da 
família que nos faz base de boa criação e lembranças. E é com esta temporada 
de festas e reuniões familiares, que publico nesta edição, fotos de algumas 
famílias que fazem questão de se reunirem para, juntos, confraternizarem o 
nascimento do menino Jesus e darem as boas-vindas ao próximo ano que 
está por vir.  
  

“O Natal passou, mas o sentimento ainda permanece dentro de cada um. Uma 
data que vive em nós. Ele adormece e acorda no coração de quem ama; de 
quem ama a vida, o mundo, a família, os amigos e as pessoas.
O Natal conta a história da família mais importante do mundo, a família que 
serve de exemplo de amor e união para toda humanidade. Por isso, o Natal é 
tempo de família, é tempo de compartilhar os nossos momentos com aquelas 
pessoas que são responsáveis pela nossa vida e pela nossa existência.
No Natal não há maior presente do que a presença daqueles que amamos e 
que são caros para nós. Não há nada mais importante do que estar entre os 
nossos familiares. 
Natal é tempo de perdoar, de amar e de receber a bênção de Deus. É tempo 
de se deixar guiar pelas luzes divinas e ser conduzido para o caminho do bem, 
da paz e da felicidade. Deixe o espírito do Natal entrar em sua vida. O Natal é 
amor, o Natal é família!”

Luiz FeLipe
POSSANI

luizfelipepossani@hotmail.com | @lfpossani

QUINTA 27/12/2018

Cidinha Gattaz Com suas filhas: Renata, maRCela e CaRol 
Gattaz (aRquivo)

ana CaRolina 
aRRoyo 

BaRBosa 
Biselli Com 

as filhas: 
viCtoRia 
aRRoyo 

BaRBosa 
e BeatRiz 

aRRoyo 
BaRBosa 

(aRquivo)

Celni maRChioRi de Gouveia Com a filha luiza  fRanCo 
maRChioRi de Gouveia (aRquivo)

eliana Chalella noGueiRa, dieGo 
Chalella noGueiRa, WaRley 
JoRGe noGueiRa, Camila GaRCia 
Chalella, José Chalella, 
JuvênCio Gomes GaRCia, 
GaBRiela GaRCia Chalella, 
isaBela Chalella maChado, 
Paulo andRé Chalella, niCole 
Chalella maChado, sálua assad 
aBiRad, silvia h. Chalella 
maChado, Cássia R. Chalella 
das neves e José auGusto 
maChado (aRquivo)

ana Paula Castilho Pessoa e João flávio Pessoa Com os filhos: 
João aRthuR e ana lívia Castilho Pessoa (eloísa mattos)

ada maRia de assis e silva e maRCus luCiano Com o filho 
muRillo silva e a namoRada Poliana PeRes (aRquivo)

RuBina feRnandez, anGel luíz PeRez, elviRa PeRez, 
soRaia PeRez, anGelez PeRez, henRique PeRez, 
fRedeRiCo zamPieRi PeRez, luCiana PeRez e anGel 
PeRez (aRquivo)

suzete meneGon Com os filhos RaPhael e JéssiCa 
PaPile (ana maRtins)

Happy New year


