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A pauta de julgamento do Su-
premo Tribunal Federal (STF)
nesta semana inclui ações que
questionam dispositivos do Códi-
go Florestal – todas são de autoria
da Procuradoria-Geral da Repú-
blica e estão sob a relatoria do mi-
nistro Luiz Fux.

A PGR contesta, por exemplo, o
item que trata da redução da re-
serva legal e da dispensa de cons-
tituição de reserva legal por em-
preendimentos de abastecimento
público de água, tratamento de es-
goto, exploração de energia elétri-
ca e implantação ou ampliação de
ferrovias e rodovias.

Após uma série de desgastes, a
corte tenta, assim, evitar incluir
o julgamento de pautas políticas.

Eleições
O ministro Luiz Fux questionou a
candidatura de denunciados. Para
ele “não tem muito sentido que
um candidato que já tem uma de-
núncia recebida concorra ao car-
go”. Fux presidirá o TSE entre fe-
vereiro e agosto de 2018.

AMAZONLOG 17
EXERCÍCIO MILITAR

TropasmilitaresdaColômbia,PerueEstadosUnidosdesembarcaramontemnaAmazôniaparaparticipardoexercício
militardesimulaçãodeatendimentohumanitárionaselva,queserárealizadoatéodia13denovembroemTabatinga.

Indenizações deanistia
caem nos últimos 2 anos

Sessão de julgamento da comissão: presidente deixou o cargo em agosto devido à instituição de “instância recursal”

ISAAC AMORIM/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

lindo ao Destak.
Desde que ele deixou o cargo a

pasta ainda não designou um
novo presidente, e a comissão
cancelou as reuniões dos meses
de setembro e outubro.

Procurado, o Ministério da Jus-
tiça não se manifestou sobre o
tema até o fechamento da edição.

O número de indenizações
concedidas pela Comissão de

Anistia registrou queda nos últi-
mos dois anos. Criado em 2002, o
colegiado é vinculado ao Ministé-
rio da Justiça, e é responsável pela
análise de requerimentos para
conceder reparações financeiras a
pessoas reconhecidas como anis-
tiadas políticas. A fila de espera
pelo julgamento da comissão che-
ga a 13,7 mil.

De acordo com o Portal da
Transparência, em 2017 foram
gastos R$ 571 milhões na indeniza-
ção de anistiados políticos. Esse
pagamento pode ser feito em
prestação única - no caso, não po-
derá ultrapassar R$ 100 mil - ou
mensalmente. No ano passado, fo-
ram R$ 843,4 milhões, valor pou-
co superior ao que foi gasto em
2015: R$ 822,3 milhões.

No entanto, nem todos os re-
querimentos solicitam reparação
material. Alguns pedem apenas a
declaração da condição de anis-
tiado político, por exemplo.

De acordo com o Ministério da
Justiça, desde que foi criada, a Co-

LUMAPOLETTI
lumadutra@destakdf.com.br

Em 2017, Ministério da
Justiça deu aval para 202
casos de reparação
material –ao todo, 13.731
pedidos estão na fila

Número de candidatos eliminados ficou em 264, no ano passado foram 3.942

Enem 2017: 30,2% se ausentam no primeiro dia de prova
lêmica após o STF decidir que as
redações com teor de desrespeito
aos direitos humanos não pode-
riam ser anuladas.

“A decisão judicial quanto à re-
dação é válida e nós a respeita-
mos”, disse o ministro da Educa-
ção Mendonça Filho. “Respeito a
decisão, mas não concordo que li-
berdade de expressão se sobrepo-
nha aos Direitos Humanos”, disse
Maria Inês Fini, presidente do
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep).

Segundo o ministro, duas tur-
mas (em Goiás e no Piauí) terão

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL
Dos 6,7 milhões de inscritos no

Exame Nacional do Ensino Médio
de 2017, 30,2% não compareceram
neste domingo ao primeiro dia de
prova – maior índice de absten-
ção desde 2009. O número de can-
didatos eliminados ficou em 264,
a maioria por descumprimento
das regras do edital. No ano pas-
sado foram 3.942 no primeiro dia
e 4.780 no segundo.

O tema da redação deste ano
surpreendeu professores e alunos:
desafios para a formação educa-
cional de surdos no Brasil. Antes
mesmo da divulgação do assunto,
a prova já vinha provocando po-

reaplicação da prova por falta de
energia no primeiro dia.

O segundo dia de prova será no
próximo domingo (12), quando os
candidatos responderão questões
de matemática e ciências da na-
tureza. Esta é a primeira edição
do exame realizada em dois do-
mingos – até então, as provas
ocorriam em dois dias seguidos,
em um único final de semana.

Ao lado do ministro da Educa-
ção e de Moreira Franco (Secre-
taria-Geral), o presidente Michel
Temer acompanhou o monitora-
mento do exame na sede do Inep,
em Brasília.

COMISSÃO DE ANISTIA EM NÚMEROS

REQUERIMENTOS REJEITADOS

474
154
196

ANO

2015

2016

2017

INDENIZAÇÕES CONCEDIDAS

493
331
202

#REQUERIMENTOS esperam por
julgamento. Desde 2002, cerca
de 75 mil pedidos foram feitos

13.731

missão de Anistia já recebeu mais
de 75 mil requerimentos.

Conselho
A Comissão é composta por 27
conselheiros. Em agosto, o então
presidente do grupo, Arlindo Fer-
nandes de Oliveira, pediu para
deixar o cargo. O motivo, segundo

ele, foi a instituição de uma espé-
cie de “instância recursal”, que
reavalia as decisões do grupo. “O
ministro pode aceitar ou não as
decisões da comissão. O que ge-
rou algum desconforto foi que
passou-se a impressão de que to-
das as decisões passariam por
uma instância recursal”, disse Ar-

Pauta do STF
tem ações
sobre Código
Florestal

ROSINEI COUTINHO/SCO/STF

Após desgastes, corte quer evitar
julgamento de questões políticas
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DENÚNCIAS
BOLSONARO E LULA

OTSEdevejulgaraindaesteanoduasdenunciasporantecipaçãodecampanhaeleitoralcontraoex-presidenteLulae
deputadoJairBolsonaro(PSC-RJ).OsdoisliderampesquisasejáanunciaramqueirãoconcorreràPresidênciaem2018.

Na última semana, sessão do Congresso foi cancelada para votarMP do Fies

Congresso
analisa vetos
de reforma

ROQUE SÁ/AGÊNCIA SENADO

ciais e liberação de créditos ex-
tras para ministérios.

Entre os vetos a serem analisa-
dos, estão trechos do pacote de
medidas da Reforma Política,
aprovada no início de outubro. O
presidente Michel Temer vetou,
por exemplo, o polêmico item co-
nhecido como “emenda da censu-
ra”, que obriga a retirada de publi-
cações denunciadas como falsas
ou por incitarem o ódio – mesmo
sem decisão judicial.

Outro veto da reforma política
a ser analisado é o que limita doa-
ções eleitorais a 10% do rendimen-
to do contribuinte.

Na semana que antecede
mais um feriado, o Congres-

so Nacional deverá fazer um es-
forço concentrado para cumprir
a agenda de votação. Amanhã
será realizada uma sessão conjun-
ta para análise de vetos presiden-

WESLEYOLIVEIRA
woliveira@destakdf.com.br

Trechos barrados por
Michel Temer no pacote
de mudanças das regras
para as eleições de 2018
serão votados amanhã

PCdoB lança
candidatura à
Presidência
em 2018

O PCdoB anunciou ontem o
nome da deputada estadual gaú-
cha Manuela D’Ávila na disputa
pela Presidência da República.
Será a primeira vez, desde a re-
democratização, que o partido
terá um nome próprio na corrida
pelo Planalto.

Aliados histórico do PT, o
PCdoB sempre esteve presente
nos governos petistas. Mesmo
com a pré-cadindatura de Manue-
la, o partido alega que não rom-
peu com o PT, e diz que o objeti-
vo é “retomar o crescimento”.

Manuela tem 36 anos, é jornalis-
ta e deputada estadual desde
2014, antes disso ocupou por dois
mandatos uma cadeira na Câma-
ra dos Deputados. É autora da Lei
do Estágio, relatora do Vale-Cul-
tura e do Estatuto da Juventude.

No Senado, o Plenário deverá
votar o projeto que fixa o limite
de 12% para a alíquota de ICMS
sobre o combustível de aviação.
Atualmente, a taxa cobrada varia
de 12% a 25%.

Na Câmara, os deputados de-
vem votar a PEC que muda o rito
de tramitação de Medidas Provi-
sória. O presidente da Casa, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), afirmou
que só votará MPs depois disso.

Delegado da PF presta
depoimento à CPI

cusou comparecer à comissão. Se
o requerimento de convocação for
aprovado, ele será obrigado a ir.

Desligamento
Na semana passada, o senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
deixou a CPI, definida por ele
como “uma farsa”. “Os trabalhos
estão sendo usados por parlamen-
tares que temem delações que os
acusem de envolvimento nos ne-
gócios do grupo para tirar vanta-
gens, desacreditar o MPF e aca-
bar com a Lava Jato”, afirmou.

Na semana passada, a CPI recebeu o ex-diretor do grupo J&F Ricardo Saud

GERALDOMAGELA/AGÊNCIA SENADO

A CPI da JBS se reúne amanhã
para ouvir o delegado da Polícia
Federal Victor Hugo Rodrigues
Alves. Além da oitiva, a comissão
irá analisar seis requerimentos de
convocação, que têm como alvos
os irmãos e empresários Wesley
e Joesley Batista, donos da JBS,
e o ex-procurador da República
Marcelo Miller, acusado de atuar
em favor da empresa quando inte-
grava a equipe de Rodrigo Janot
no Ministério Público Federal.

Miller já foi convidado a pres-
tar depoimento na CPI, mas re-
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Em 2015, o governador Ro-
drigo Rollemberg (PSB) to-

mou posse e ao lado do vice Re-
nato Santana (PSD). Na época, a
oposição declarada na Câmara
Legislativa se resumia ao PT.
Quase três anos depois, o chefe do
Executivo não cumpre mais agen-
das junto ao antigo companheiro
de chapa e enfrenta instabilidade
na base aliada entre os distritais.
Agora, Rollemberg se aproxima
dos tucanos rumo à 2018, uma re-
viravolta que começa a dar forma
para as próximas eleições.

Nesta semana a nova integran-
te do governo, Maria de Lourdes
Abadia (PSDB) começa a atuar na
Secretaria de Projetos Estratégi-
cos, pasta criada especialmente
para ela.

Instabilidadenabase
marcaarticulação
paradisputaem 2018

Líder do diretório regional do PSDB, deputado Izalci Lucas critica aliança

DENIO SIMÕES/AGÊNCIA BRASÍLIA

A cartada do Executivo veio em
um momento de fortes críticas ao
mandato de Rollemberg, marca-
do por pautas impopulares como
o aumento do valor das passagens
e a negativa de reajustes salariais
a servidores. A principal ativida-
de do órgão comandado por Aba-
dia será supervisionar o que o

Após tomar posse,
Maria de Lourdes
Abadia começa a
atuar no primeiro
escalão do Executivo

GDF chama de “principais proje-
tos”: a urbanização do Sol Nas-
cente, em Ceilândia, e do Buriti-
zinho, em Sobradinho II; a desobs-
trução da orla do Lago Paranoá e
a desativação do lixão da Estru-
tural - adiada para janeiro.

Abadia atuou como governado-
ra em 2006 substituindo Joaquim

Roriz, então filiado ao PMDB, que
deixou o cargo para concorrer ao
Senado. É uma das fundadoras do
PSDB, e sua aliança com o gover-
no do DF tem o aval da Executiva
Nacional do partido, mas enfren-
ta resistência local de tucanos.

O líder do diretório regional do
PSDB no DF, deputado Izalci Lu-
cas, ameaçou expulsar Abadia da
sigla. Depois que ela tomou pos-
se, Izalci desistiu da ofensiva: “Eu
vou deixar ela pagar os pecados
dela. Na prática, ela não assumiu
em nome do PSDB, foi um convi-
te pessoal”, disse. Para o parla-
mentar, que cogita disputar o go-
verno no ano que vem, Rollem-
berg está usando dinheiro público
para conquistar apoio político.
“Está tão escancarado que criou
uma secretaria e cargos comissio-
nados especificamente para Aba-
dia, em um momento delicado do
DF em que falta tudo nos hospi-
tais, segurança e educação”.

Inicialmente, Abadia ficaria
com a Secretaria de Trabalho e
Direitos Humanos. A pasta man-
tinha indicações do PDT, partido
que anunciou a saída da base alia-
da em outubro, após assumir po-
sicionamento contrário ao gover-
no em votações como a criação
Instituto Hospital de Base e a re-
forma da Previdência. O partido
pretende lançar candidatura pró-
pria em 2018, assim como o PSD,
legenda do vice-governador.

CAROLINA CRUZ
carolinacruz@destakdf.com.br

Após perder o apoio de
aliados como PSD e PDT,
Rollemberg aposta nos
tucanos –mesmo sem
consenso na legenda

DF tem fim de semana chuvoso,
mas reservatórios ficam baixos

Apesar das pancadas de chu-
vas que caíram sobre o Distrito
Federal no final de semana, os ní-
veis dos reservatórios não apre-
sentaram mudanças significati-
vas, informou a Agência Regula-
dora de Águas, Energia e Sanea-
mento Básico (Adasa). A bacia do
Descoberto está com 5,7% de vo-
lume útil, enquanto o reservató-

rio de Santa Maria está em 21,8%.
Caso a frequência de chuvas

não aumente, o GDF deverá am-
pliar o racionamento de água. Me-
didas como o uso do volume mor-
to do Descoberto e o início da cap-
tação de água do Corumbá IV es-
tão previstas apenas para 2018.
Para hoje, a previsão é de panca-
das de chuva a qualquer hora.

Segunda edição da Campus
Party tem data e local definidos

A segunda edição da Campus
Party em Brasília já tem data
para acontecer. Será entre os dias
30 de maio e 2 de junho, no Está-
dio Nacional Mané Garrincha. A
expectativa dos organizadores é
aumentar em 90% a quantidade
de estandes no evento.

O anúncio sobre a nova edição
do festival foi feito ontem pelo se-

cretário de Trabalho do DF, Thia-
go Jarjour, durante a Campus
Party mineira.

A primeira edição do festival
que reúne interessados em temas
como tecnologia, inovação e cria-
tividade em Brasília ocorreu este
ano no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães e contou com
a presença de 70 mil pessoas.

Comitê de
Crise é criado
para atuar no
Sol Nascente

ANDRE BORGES/AGÊNCIA BRASÍLIA.

Os secretáriosMarcos Dantas e
Abadia participaram da reunião

Representantes do GDF se reu-
niram ontem para discutir as
ações a serem tomadas com o ob-
jetivo de remediar os problemas
dos moradores do Sol Nascente,
em Ceilândia, atingidos pelas for-
tes chuvas que caíram no local. O
grupo decidiu criar um comitê de
crise para atuar no caso.

O Comitê terá a participação de
13 orgãos, com o objetivo de dar
continuidade as obras de limpeza
do local. Ontem, após um dia sem
chuva, cinco máquinas da Nova-
cap reforçaram o trabalho de re-
tirada da lama deixada nas ruas.
O grupo também criou plantões
remotos de 24 horas para moni-
torar a situação do local.

Agefis deverá
apresentar
cronograma
de demolições

A Agência de Fiscalização do
DF (Agefis) deverá apresentar até
sexta-feira (10) ao Ministério Pú-
blico do Distrito Federal e Terri-
tórios (MPDFT), o cronograma de
demolições para Vicente Pires.
Caso a agência não cumpra as re-
comendações de derrubar cons-
truções irregulares na região, o
MPDFT denunciará a entidade à
Justiça do DF.

De acordo com as orientações
passadas pela promotoria, o GDF
tem autonomia para derrubar e
multar obras que estejam irregu-
lares. A recomendação foi feita
depois que um prédio de seis an-
dares desabou em Vicente Pires
no mês passado. Um funcionário
que trabalhava na construção
morreu ao ser soterrado pelos es-
combros do edifício.

PLANALTINA
NOVO POSTO DE SAÚDE

OGDFdeveráiniciarnospróximosmesesaconstruçãodeumnovopostodesaúdeemPlanaltina.Aunidadeserá
erguidaemumterrenocedidopeloCorpodeBombeiros.OvalorestimadodaobraultrapassaR$3milhões.





6 6.11.2017SEGUNDA-FEIRA
www.destakjornal.com.brSEU VALOR

+0,12% IBOVESPA
73.915pontos +1,32% DÓLAR COMERCIAL
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INDICADORES
FECHAMENTO 03.11.2017

N
a hora de fazerum
currículosempre
bate aquela dúvida:
quais informações

colocar, comocolocá-las, oque é
fundamental e oque é des-
cartável. Porsorte, há empresas
especializadas na elaboraçãode
currículos, e, pormeiode alguns
cliques na internet, é possível ter
acessoaos melhores especialis-
tas em elaboraçãode currículos.
O principal é mostrara história
docandidato, evidenciando
experiências profissionais e con-
hecimentos adquiridos. Mas
casoqueira elaborarocurrículo
sozinho, siga algumas dicas
básicas para nãoficarcom
nenhuma dúvida:
Atualização:nada de deixar
dados ultrapassados. Mesmo
que esteja atuandonomercado
de trabalho, é importante que
mantenha oseu currículoatual.
Objetivo: candidatos que não
mencionam oobjetivocom o
intuitode se encaixarem
qualquercolocaçãoprovavel-
mente serãodescartados.
Comoos selecionadores têm
em média 40 segundos para
analisarum currículo, dãopre-
ferência poraqueles que
têm uma meta definida e aca-
bam descartandoos
que nãovão direto ao ponto.
Resultados:é importante men-
cionaraomenos um resultado
alcançadoem cada uma de suas
experiências, se possível, apre-
sente números. Issopassa credi-
bilidade aoselecionador.
Evolução profissional:destaque
cursos, palestras e workshops
condizentes com sua área de
interesse. Descreva de forma
resumida e atraente suas princi-
pais atribuições. Seja direto, para
que seu currículonãose torne
cansativoe/ou repetitivo, oque
faz com que oselecionador
desista de avaliá-lo.
Apresentação:sim, a for-
mataçãoe a disposiçãodas
informações são importantes.
Evite muitotextoe erros de por-
tuguês nocurrículo. Capriche na
ortografia e na formatação.

Currículo
bemfeito

LARISSAMEIGLIN
Psicóloga e supervisora
de Assessoria de Carreira da Catho
www.catho.com.br

SEU
EMPREGO

Líder do governo no Senado diz que
promessa de Temer será cumprida

MP para ajustar reforma
da CLT sai dia 11, diz Jucá

balho de gestantes em ambientes
insalubres, cláusulade exclusivida-
de a trabalhadores autônomos e
trabalho intermitente. Também es-
tavam nessalistamudanças najor-
nada de 12x36 horas e salvaguar-
das à participação dos sindicatos
nas negociações coletivas.

O líder do governo no Senado,
Romero Jucá (PMDB-RR), reafir-
mou, em sua conta no Twitter, o
compromisso do governo Temer
em editar uma Medida Provisória
(MP) que complementará a legis-
lação trabalhista.

Segundo o parlamentar, a MP
será editada no próximo sábado,
dia 11, quando as novas regras nas
relações entre patrões e emprega-
dos entrarão em vigor.

Em meados do ano, para garan-
tir a aprovação da reforma traba-
lhista, Temer enviou aos senadores
uma carta em que admitia a possi-
bilidade de ajustes no texto.

O documento apresentado trata-
va de nove pontos de mudança, en-
tre eles itens que causaram polê-
mica no Congresso. São exemplos
a indenização por dano moral, tra-

AGÊNCIA BRASIL

Acesso à rede ainda émenor que na
maioria dos 77 países analisados

4G no Brasil é um dos
mais rápidos do mundo

conectar. No relatório de junho, o
percentual era de 55,29%.

Esse percentual é menor que o
de nossos vizinhos argentinos (rede
em 70,97% das tentativas) e Peru
(75,09%). Segundo o estudo, 50 paí-
ses oferecem acesso à rede 4G em
mais de 70% dos acessos.

A internet 4G melhorou, e o
Brasil saltou, em seis meses, cin-
co posições no ranking de países
com maior velocidade para nave-
gar quando se está no celular.

Segundo relatório da consulto-
ria OpenSignal, o país subiu para
o 42º lugar em uma lista de 77 paí-
ses. Há um ano, a posição era 52ª.

Agora, brasileiros usam inter-
net a velocidade média de 20,34
Mbps (megabits por segundo), o
que é melhor que os 19,68 Mbps
de um ano atrás e que a média glo-
bal, de 16,6 Mbps.

Cobertura abaixo da média
Ainda de acordo com o levanta-
mento, embora a infraestrutura te-
nha se expandido, smartphones
brasileiros só encontram sinal 4G
em 59,31% das vezes que tentam se

REPRODUÇÃO

Feirão dá desconto para
devedor limpar nome

Em setembro, total de inadimplentes subiu 1,5% para 60,5milhões

DIVULGAÇÃO

mil pessoas limparam seus nomes
no feirão do ano passado.

No vermelho
Segundo a Serasa, o número de
pessoas com contas em atraso
cresceu 1,5% em setembro na
comparação com o mesmo mês de
2016, para 60,5 milhões de consu-
midores. Somadas, as dívidas
chegam a R$ 267,5 bilhões.

O valor médio devido por cada
pessoa inadimplente é de R$
4.422. A maioria das pendências
tem relação com dívidas bancá-
rias e de cartão de crédito.

Antes de renegociar
A Serasa recomenda que, antes de
tentar negociar uma dívida com o
credor, o consumidor façaas contas
para saber qual valor de parcela-
mento caberia em seu orçamento.

Para isso, é preciso calcular to-
das as despesas fixas da família e
somar às dívidas já assumidas.

Outra dica é utilizar o 13º salá-
rio para ajudar a resolver a situa-
ção financeira. “Para quem pos-
sui o benefício, é recomendável
que priorize o pagamento da dívi-
da”, dizo diretor da Serasa,
Raphael Salmi.

A partir de hoje, os 60,5 mi-
lhões de brasileiros inadim-

plentes, segundo cálculos da Sera-
saExperian, vão ganhar umachan-
ce extra para quitar suas dívidas.
É que começa o Feirão Limpa
Nome da Serasa, que dá descon-
tos aos interessados em renegociar
dívidas e se livrar dos débitos.

O evento, que acontece na in-
ternet, vai até dia 30 deste mês.

Para participar, basta entrar no
site da Serasa e preencher um ca-
dastro. Depois, o consumidor deve
buscar a empresa com a qual tem
dívidas em uma lista.

Para negociar, o consumidor
deve escolher uma das formas de
atendimento e entrar em contato
com a empresa. O devedor tam-
bém pode encontrar um boleto na
página, feito a partir de uma pro-
posta da empresa. Se aceitar as

DA REDAÇÃO
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Programa da Serasa para
renegociar dívidas terá
versão online disponível
até dia 30; edição de 2016
atraiu 320 mil pessoas

condições oferecidas, basta efe-
tuar o pagamento.

Para quem não sabe se está
com o nome sujo, também é pos-
sível fazer uma consulta gratuita
para verificar se há pendências

em seu CPF.
Não há nenhuma previsão de

data para a versão presencial do
feirão do órgão de proteção ao
crédito.

Ainda segundo a Serasa, 320
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ATAQUE DO EI
NO IÊMEN

Aomenos15pessoasmorreram,ontem,emumataquereivindicadopeloEstadoIslâmicoeacompanhadodeuma
tomadadereféns,emAden.Oataque,o1ºemumanonestazonadopaís,aconteceucontraosserviçosdesegurança.

AFP

Autoridades fecharam a cena do crime na comunidade rural no sul do país

Tiroteio em igreja
mata 27 no Texas

carro, segundo autoridades.
Pessoas no local relataram que

o atirador entrou na igreja pouco
antes das 12h e abriu fogo. Teste-
munhas afirmaram que cerca de
50 pessoas costumam aparecer
nesse horário de culto matinal.
Entre os mortos está a filha do
pastor da congregação, de 14 anos.

Helicópteros e equipes de emer-
gência chegaram à cena do crime,
além de agentes do FBI.

Este tiroteio ocorre apenas um
mês após um atirador em Las Ve-
gas matar 58 pessoas e ferir cen-
tenas durante festival de música.

O ataque se assemelha ao co-
metido há dois anos pelo supre-
macista branco Dylann Roof, que
entrou em uma igreja frequenta-
da por fiéis afro-americanos em
Charleston, na Carolina do Sul, e
matou nove pessoas a tiros.

O presidente americano, Do-
nald Trump, que está em visita à
Ásia, foi informado sobre o caso.
“Espero que Deus esteja com as
pessoas de Sutherland Springs,
no Texas”, disse em seu Twitter.
“As autoridades e o FBI estão no
local, e eu estou monitorando o
caso do Japão”, completou.

Ao menos 27 pessoas mor-
reram e cerca de 30 ficaram

feridas, ontem, em um tiroteio
dentro de uma igreja batista na
comunidade rural de Sutherland
Springs, no Estado americano do
Texas. O atirador, identificado
como Devin Patrick Kelley, 26, de
um condado vizinho, foi morto
pela polícia após fugir do local de
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Atirador entrou no local
durante culto, e abriu
fogo; cerca de 30 pessoas
estão feridas; agressor
foi morto após ação

Presidente Trump
afirmou que está
acompanhando o
caso do Japão, em
sua visita à Ásia







10 6.11.2017SEGUNDA-FEIRA
www.destakjornal.com.brDIVERSÃO & ARTE

Evento Red Bull 3Style celebra DJs em evento
três ritmos musicais. O júri foi
composto por Nedu Lopes (tri-
campeão brasileiro), DJ Byte (chi-
leno que levou o título mundial em
2015) e o japonês Shintaro (cam-
peão em 2013).

"Marquinhos teve o set mais
limpo e coeso", explica Nedu Lo-
pes, sobre a decisão do júri. Ele
também conta que a escolha foi
unânime, o que é raro. O carioca
Nino ficou em segundo lugar, e Dj
Morenno em terceiro.

"Dj não precisa ter rótulo de Dj
de house, de funk, etc. Tem que
tocar de tudo", diz Marquinhos.
"Esse é o futuro dos Djs".

Aconteceu na última sexta-fei-
ra, em Curitiba, a final nacional
do Red Bull 3Style, que coroou
pela 3ª vez o veterano Dj Marqui-
nhos Espinosa, 39, de Campo
Grande, Mato Grosso do Sul. Ago-
ra, ele se prepara para a final
mundial, em Cracóvia, na Polônia.

Marquinhos e os outros cinco
finalistas Nino (RJ), Tucho (RJ),
Guto Loureiro (MS), Morenno
(PR) e Cinara (SP) foram avalia-
dos por critérios como originali-
dade, técnica, presença e palco,
seleção das faixas e resposta do
público. Em 15 minutos de set, eles
deveriam passar por pelo menos

Em seu set, ele misturou funk,
AC/DC e ate a música tema do
jogo do Mario Bros.

Em sua quinta vez competindo,
ele explica sua decisão para mon-
tar o set desse ano. "Fiz um set
muito mais simples do que em
anos anteriores. Toquei o que cos-
tumo tocar em baladas", explica
o Dj de Campo Grande. "Nos ou-
tros anos, queria mostrar coisas
mais diferentes. Acho que meu
erro nos anos anteriores foi ter
me preocupado mais com a parte
técnica", comenta.

Sobre a preparação para a final
na Polônia, Marquinhos explica

que não precisa se preocupar em
tocar funk. "Teve gente tocando
funk nos cinco campeonatos mun-
do a fora, como na França", con-
ta ele. "Algumas musicas viram
sucesso internacional, então não
tem problema algum tocar. Ainda
mais se a gente usa só a base, sem
letra", explica.

Assim como ele, a maioria dos
finalistas também já participou
outras vezes do campeonato. "So-
mos todos amigos, nos damos di-
cas e nos ajudamos a sempre me-
lhorar", diz ele sobre a relação
com os outros participantes. GA-
BRIELA FERREIRA

HOUSE OF CARDS
KEVIN SPACEY DEMITIDO

Apósseracusadoporvárioshomensdeassédiosexual,oatorKevinSpaceyfoidemitidodasérie‘HouseofCards’.
Oseriado,originaldaNetflix,vaiacabarnasextatemporadaeofuturodopersonagemdeSpaceyaindaéincerto.

DIVULGAÇÃO

O veteranoMarquinhos Espinosa,
39, foi premiado pela terceira vez

‘TheSinner’ mistura
violênciaereligião

ter uma temporada com roteiro
redondo e bem trabalhado.

Na história, acompanhamos
Cora (vivida por Jessica Biel). En-
quanto ela toma sol na praia com
sua família, tem um surto e mata
um homem, aparentemente sem
motivo algum. Quem investiga o
caso é Ambrose (Bill Pullman).

Aos poucos, a narrativa vai in-
troduzindo pedaços da infância de
Cora enquanto o detetive junta o
quebra-cabeça do crime. Por isso,
ao chegar no meio da temporada,
já começamos a colocar os acon-
tecimentos no lugar, não criando
um final muito surpreendente.

Mesmo assim, esse não é o que

Jessica Biel vive
a jovemmãe
Cora na série
trash do canal
americano USA

o seriado propõe, e o plot twist (vi-
rada que muda o curso da trama)
raramente é o que importa em
uma obra. Ao descobrimos mais
sobre a mãe e a família de Cora,
percebemos o ambiente religioso
em que ela cresceu e as ações da
sua irmã, afetaram ela de forma
profunda e irreparável, e isso re-
flete de todas as formas nas ações
que ela toma como adulta.

Com apenas oito episódios “The
Sinner” encerra sua trama de for-
ma satisfatória e sem pontas sol-
tas. Vendida inicialmente como
uma minissérie, não se sabe se a
produção terá uma segunda eta-
pa a pelo canal americano USA.

DIVULGAÇÃO

“The Sinner”, que entra no
catálogo da Netflix hoje, não

tem a idéia mais original: no co-
meço da trama, um crime acon-
tece. Ao decorrer da mesma, um
detetive investiga as circunstân-
cias que envolveram o assassina-
to. A série, no entanto, ganha por

DA REDAÇÃO
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A série entra no catálogo
da Netflix hoje, e tem
Jessica Biel como Cora,
que comete assassinato
e não recorda o motivo

Heloísa Périssé volta com nova
temporada de ‘TOC’s de Dalila’

seu novo grupo de autoajuda.
A série conta com mais de 70

participações especiais, os nomes
novos mais importantes dessa
temporada são Ricardo Tozzi e
Henri Castelli. Maria Clara Guei-
ros completa o elenco.

MULTISHOW
Hoje, 22h30

A atriz Heloísa Périssé volta
hoje no Multishow, com a segun-
da temporada da série “TOC’s de
Dalila”, onde ela vive uma perso-
nagem cheia de manias.

Na nova etapa, seu maior desa-
fio continua sendo lidar com suas
obsessões, que pioram cada vez
mais. Além disso, ela tem que
conciliar sua vida pessoal com o

O filme tem no elenco atores como
Anthony Hopkins eMarkWahlberg

‘O Último Cavaleiro’
chega às lojas físicas

por Anthony Hopkins) formem
uma aliança para salvar o mundo.
Juntam-se a eles uma professora
e o transformer Bumblebee.

TRANSFORMERS -
O ÚLTIMO CAVALEIRO
Paramount. R$ 40 a R$ 90.

Parece que existe uma fórmula
básica que faz de qualquer filme
da saga "Transformers" similar
ao anterior. O diretor Michael Bay
junta um roteiro médio, persona-
gens água com açúcar e acrescen-
ta uma quantidade absurda de ex-
plosões. Essa mistura pode não fa-
zer sucesso com a crítica, mas
cada um dos fãs da franquia ado-
ra e acompanha a série há anos.
Não podia ser diferente com a
quinta parte da história, "O Últi-
mo Cavaleiro", que chega em DVD
e Blu-ray às lojas físicas.

O filme começa de um ponto
crucial: os humanos e os transfor-
mers estão em guerra. Optimus
Prime, protagonista dos filmes e
líder dos robôs Cybertron e dos
Autobots, foi embora da Terra. A
única possibilidade de todo o caos
acabar é que pessoas como Cade
Yeager (Mark Wahlberg, em mais
um filme com muita ação e pouco
roteiro) e um lorde inglês (vivido

DIVULGAÇÃO
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CASAPARK
GASTRONOMIA

Emsuaoitavaedição,oCasaParkGourmet apresentaráaopúblicotodoopotencialgastronômicodacapital.Na
próximaquinta-feira,às19henofinaldesemanadas12hàs20h,noCasaPark. InscriçõesR$20,emcasapark.com.br

DIVULGAÇÃO

Em “A casa da vida”, escritora Adriana Kortland conta a trajetória de Glorinha

Livro contahistória
real desuperação

Cícero, em Taguatinga. Mesclan-
do presente e passado, Adriana
conta os momentos de trocas e
doações de amor protagonizados
por Maria da Glória.

“Uma grande amiga me pediu
para fazer um atendimento na
casa de uma mãe que havia perdi-
do um filho, assassinado. Aten-
dendo a seu pedido, fui. Esta mãe
era Glorinha. A partir daí, conhe-
ci sua obra de acolhimento a
crianças em situação de risco, e
as duas me fascinaram: a obra e a
fundadora. Passei a frequentar o
Lar da Criança Padre Cícero e co-
mecei a me interessar pela traje-
tória de Glorinha”, conta a escri-
tora, lembrando como conheceu
a personagem que inspirou a obra.

MARIA DA GLÓRIA
Nascida no interior do Pernam-
buco, Maria da Glória Nascimen-
to de Lima é um exemplo de ser
humano que desafiou seu destino:
o de uma mulher pobre, iletrada,
retirante, abandonada e torturada
na infância. Com altos e baixos em
sua trajetória, aos 72 anos Glori-
nha continua rece-
bendo crianças em
seu lar.

A CASA DA VIDA,
lançamento ama-
nhã, às 18h30, no
Centro de
Convenções
Ulysses
Guimarães.

Contando a vida de Maria da
Glória Nascimento – conhe-

cida como Glorinha – a psicóloga
e escritora Adriana Kortlandt lan-
ça nesta semana o livro “A Casa
da Vida”. A obra conta em deta-
lhes a saga da mulher iletrada que
cuidou de mais de duas mil crian-
ças no Distrito Federal, e sua luta
para criar o Lar da Criança Padre

WESLEYOLIVEIRA
woliveira@destakdf.com.br

Baseado na vida de Maria
da Gloria, que cuidou de
mais de 2 mil crianças no
DF, obra será apresentada
ao público amanhã
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FÓRMULA 1
SEMBRASILEIROS EM2018

ComoanúnciodaaposentadoriadeFelipeMassaaofinaldestatemporada,oBrasilficarásempilotosem2018,fato
quenãoocorredesde1969.Atéomomentonenhumaequipedespertouinteresseemcontarcom brasileiros.

CLASSIFICAÇÃO
TIME P J V SG
1 Corinthians 62 32 18 20
2 Santos 56 32 15 13
3 Grêmio 54 32 16 19
4 Palmeiras 54 32 16 14
5 Cruzeiro 51 32 14 9
6 Botafogo 48 32 13 6
7 Flamengo 47 32 12 9
8 Vasco 45 32 12 -8
9 São Paulo 43 32 12 -1
10 Bahia 42 32 11 1
11 Atlético-PR 42 32 11 -1
12 Atlético-MG 42 32 11 -2
13 Fluminense 42 32 10 0
14 Chapecoense 40 32 11 -7
15 Coritiba 38 32 10 -5
16 Sport 36 32 9 -8
17 Vitória 35 32 9 -9
18 Ponte Preta 35 32 9 -11
19 Avaí 35 32 8 -19
20 Atlético-GO 27 32 7 -20

Corinthians bate
Palmeiras evolta
aampliarfolga

Semmarcar desde junho, Romero comemora fim do jejum com uma selfie após abrir o placar no clássico

Mas as redes só balançaram
após a metade do etapa inicial.
Romero aproveitou cruzamento
de Rodriguinho, e só empurrou
para o gol. O paraguaio, que esta-
va em posição irregular, não mar-
cava desde junho.

Após o gol, o alvinegro partiu
para cima e não demorou para
ampliar. Na cobrança de escan-
teio, a bola cruzou a área e encon-
trou Balbuena, que só desviou.

O Palmeiras sentiu o golpe, mas
teve forças para diminuir. Dudu
cobrou escanteio e Mina ganhou
dos corintianos para descontar e
manter o alviverde vivo.

No ataque seguinte, o Co-
rinthians chegou ao terceiro. Edu
Dracena se enroscou com Jô na
área e o árbitro Anderson Daron-
co marcou pênalti. Jô bateu e fez.

Na segunda etapa, o jogo ficou
mais amarrado, mesmo assim o
Palmeiras chegou ao segundo,
com um golaço de Moisés. No fi-
nal, o alviverde ensaiou uma pres-
são, mas não conseguiu chegar ao
gol de empate.

NEWTONMENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Com o apoio de 46.090 tor-
cedores, recorde de público

na Arena, o Corinthians derrotou
o Palmeiras por 3 a 2, e voltou a
respirar aliviado na liderança do
Brasileiro. Depois de quatro jogos
sem vencer (três derrotas e um
empate), o alvinegro fez as pazes
com a vitória em grande estilo.

Encarada como uma final de
campeonato pelas duas equipes
por tudo que envolvia, o clássico
começou com oportunidades para
os dois lados. O Palmeiras assus-
tou Cássio logo nos primeiros mi-
nutos em dois ataques e o Co-
rinthians respondeu com Rodri-
guinho, dando trabalho para o go-
leiro Fernando Prass.

DA REDAÇÃO
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A seis rodadas do
término do Brasileiro,
alvinegro abre seis
pontos em relação ao
Santos, atual vice-líder

Valentimculpa
árbitro;Moisés
segueotimista

Irritado com possíveis erros de
arbitragem o treinador do Palmei-
ras atribui grande parte da der-
rota de seu time às decisões polê-
micas dos árbitros.

“Demanda tempo para imple-
mentar tudo o que é necessário
para vencer. Mas não foi por isso
que perdemos.” relatou Valentim.
O treinador reclamou de dois lan-
ces: impedimento no primeiro gol
do Corinthians e o lance em que
Gabriel retorna ao gramado sem
autorização do árbitro.

Pensando no campo e não na
arbitragem, o meia Moisés mante-
ve um discurso otimista em rela-
ção as chances de título: “tiramos
12 pontos nos últimos quatro jo-
gos, oito pontos é uma diferença
grande mas ninguém sabe o que
vai acontecer no campeonato”.

Carilletenta
segurareuforia
naretafinal

A cada rodada que passa , o Co-
rinthians fica mais próximo do tí-
tulo brasileiro. Depois da vitória
sobre o Palmeiras, a confiança vol-
tou, porém o técnico Fábio Caril-
le quer frear a empolgação para
a equipe não perder o foco.

“Temos de controlar a euforia
e ser maduros neste momento.
Matematicamente, temos que tra-
balhar com cinco vitórias, mas é
hora de falar jogo a jogo e não
muito de números”, disse o co-
mandante alvinegro.

No ano do centenário do dérbi,
o Corinthians levou a melhor e
venceu os três jogos que disputou
(um pelo Paulista e dois pelo Bra-
sileiro). “Três no meu primeiro
ano é algo para ter orgulho e se-
guir forte nesta reta final”, decla-
rou Fábio Carille.

32ª RODADA
SÁBADO

Santos 3 x 1 Atlético-MG

Botafogo 1 x 2 Fluminense

Atlético-GO 0 x 1 São Paulo

Coritiba 4 x 0 Avaí

ONTEM

Corinthians 3 x 2 Palmeiras

Cruzeiro 1 x 0 Atlético-PR

Grêmio 3 x 1 Flamengo

Bahia 2 x 0 Ponte Preta

Vasco 1 x 1 Vitória

Chapecoense 1 x 1 Sport

EM DEZ
SEGUNDOS

# NO PERU

Suspenso,
Guerrero recebe
apoio demultidão
AochegaremLimapara prepa-
rarsuadefesa comaFederação
PeruanadeFutebol, o atacante
doFlamengo foi recepcionado
porcentenasde torcedoresque
gritavam: “Paolo, amigo, opovo
está contigo”. Guerrero foi sus-
pensopela FIFApor ter testado
positivono teste antidoping
para usodedrogas sociais.

# TÊNIS

Na duplas,
Marcelo Melo
é bi em Paris
Ao ladodopolonês Lukasz
Kubot, obrasileiroMarceloMelo
venceuo torneiodeduplas do
Masters 1000deParis aobater
Marcel Granollers (ESP) e Ivan
Dodig (CRO), por2 sets a 1, par-
ciais de7-6, 3-6e 10-6.O título
foi o terceirodeMasters 1000
doanopara a dupla. É a segunda
vezqueobrasileiroganhao
título emParis. Em2015, ele foi
campeãocomDodig.

# INGLÊS

Jesus sai do
banco, marca
e City vence
LíderdoCampeonato Inglês, o
invictoManchesterCityderro-
tou oArsenal por3 a 1e abriu
oito pontos de vantagemna
ponta da tabela. DeBruyne,
Aguero eGabriel Jesusmarca-
rampara os donos da casa;
Lacazette descontou. Nooutro
clássico da rodada, oChelsea
bateu, por 1a 0, o vice-líder
ManchesterUnited, que esta-
cionou nos 23 prontos.

A
FP
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VAGAS EFETIVAS E
TEMPORÁRIAS EM GOIÁS

OGrupoRioQuenteabriu68vagasparafuncionáriosefetivosetemporáriosparaGoiâniaeCaldasNovas,emGoiás.Asoportunidadessãopara
asáreasadministrativa,recreação,manutençãoevendas.SaláriosentreR$1,2mileR$8mil.Currículospararecrutamento@ctrq.com.br

Para viajar mais, vale
até trocar de emprego

nefícios tradicionais oferecidos
pelas empresas.

Ao combinar uma viagem de
negócios com lazer, o que os pro-
fissionais mais levam em conside-
ração são o destino – 74% dos bra-
sileiros querem explorar uma ci-
dade que estão visitando pela pri-
meira vez – e a possibilidade de
passar mais tempo em seu lugar
favorito (35%).

Para aqueles que estendem
suas viagens de negócios para ter
um período de lazer, a maioria faz
isso por 24 horas (41%), seguido
por 2 a 3 dias (23%) e por algumas
horas (32%).

Maior satisfação profissional
conquistada pela possibilidade de
conciliar as viagens de trabalho

Viajar a trabalho e viajar a la-
zer são coisas completamen-

te diferentes, mas é claro que se
for possível dar aquele jeitinho e
fazer as duas coisas, o brasileiro
está disposto até a trocar de em-
prego.

Pelo menos foi isso que revelou
pesquisa realizada pela Boo-
king.com. De cada cinco profissio-
nais, dois (40%) afirmaram que
buscariam ativamente um novo
emprego se isso significasse mais
viagens de negócios. Dos profis-
sionais brasileiros, 27% sentem
que seu horário de trabalho e la-
zer são muito interligados, e 73%
deles revelaram que já estende-
ram uma viagem de negócios em
algumas horas ou alguns dias
para aproveitar a cidade. Entre os
entrevistados, 46% dos profissio-
nais valorizam a capacidade de
mesclar viagens de negócios com
lazer tanto quanto valorizam be-

DA EDITORIA DE PROJETOS ESPECIAIS
especiais.destak@gmail.com

A possibilidade de
aliar à viagem
de negócios a

viagem de lazer, faria
brasileiros mudarem

de trabalho, aponta
pesquisa; destino
é o maior atrativo

REPRODUÇÃO

com viagens de lazer foi apontado
por 70% dos entrevistados e 75%
disseram que as viagens de lazer
ajudam a administrar melhor o
estresse e a pressão do trabalho.

Sem perder o foco
Apesar da possibilidade de tirar
proveito da viagem a trabalho
para o lazer, o profissional nunca
pode perder o foco e prejudicar
sua produtividade.

Se planejar bem para o traba-
lho, com uma agenda detalhada
de compromissos e objetivos bem
traçados é condição para o suces-
so dos negócios. O lazer deve ser
incluído somente se houver con-
dições, sem prejuízos para a em-
presa ou clientes.

É comum, por exemplo, que
funcionários coloquem o lazer en-
tre o final das atividades e relató-
rios. A perda de detalhes e erros
podem ser cometidos com a ado-
ção dessa prática. Termine, inclu-
sive os relatórios para, só depois,
cair na farra.

46% dos profissionais
valorizam a
capacidade de incluir
o lazer tanto quanto
valorizam benefícios

Viagensde trabalhonecessi-
tamdeplanejamentoe foco.

Literaturapodeajudar adesen-
volver umenãoperder ooutro

VivianeMartins e
EduardoMurad Jr en-
sinamqueplanejar
umaviagemde traba-
lhonãoéomesmo
queorganizar uma
viagemde férias.

Oautor, Fábio
Steinberg, fala da
grandequantidade
deatividadesenvol-
vidas cadavezque
umprofissional co-
locaospés forada
empresa

VIAGEM DE NEGÓCIOS
QUE NEGÓCIO É ESSE?

VIAGEM DE NEGÓCIOS
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PALAVRAS CRUZADAS FRASES

SUDOKU SOLUÇÕES

NAPOLEÃO BONAPARTE
estadista emilitar francês (1769 - 1821)

Quem teme ser
vencido tem a
certeza da derrota.

ÁRIES
21/3 - 20/4

Explore todo o seu potencial
ainda pelamanhã, pois à tarde
você estará compouca disposi-
ção. Você estarámais carinhoso.
Saúde está boa.

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

TOURO
21/4 - 20/5

A sincronia entre seus colabora-
dores será indispensável na reali-
zação de compromissos impor-
tantes. Fique ao lado de quem
ama. Trate dores de cabeça.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Terá oportunidade de dar início a
tarefas lucrativas e agradáveis
embreve.Momentos alegres ao
lado dos amigosmais próximos.
Faça refeições saudáveis.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Você não estará compique para
cumprir todos seus compromis-
sos, por isso escolha osmais
urgentes. Você estará para pouca
conversa. Inspira atenção.

LEÃO
22/7 - 22/8

Ouça pessoas experientes e a sua
própria intuição antes de tomar
decisões. Carência e tristeza aca-
barão embreve. Tendência a
dores de cabeça.

VIRGEM
23/8 - 22/9

Terá chances de abraçar uma
nova atividade,mas não deixe
a insegurança atrapalhar suas
iniciativas. Cuidado comsua
fértil imaginação.

LIBRA
23/9 • 22/10

Tome cuidado comas finanças e
não aumente aindamais seus
problemas. Romance desprote-
gido e sujeito a intrigas. Cuide
de seu fígado.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Você deverá ser obrigado a
tomar iniciativas importantes
para o seu futuro. É ummomento
decisivo emsua vida. Surpresas
ligadas à família.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Bomdia para dar início a uma
reorganização doméstica.
Não dê ouvido a fofocas de ter-
ceiros. Caminhe ao ar livre com
frequênciamaior.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Atividades emgrupo deverão
trazer resultados alémdo espe-
rado e render elogios. Dê carinho
e atenção aosmais velhos. Saúde
está numa fase boa.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Abra-se as novidades, especial-
mente em relação à possibilidade
de estudar. Doe-semais a quem
precisa de carinho e atenção. É
umperíodo decisivo do ano.

PEIXES
20/2 • 20/3

Serámelhor não confiar em
pessoas quemal conhece.
Momentos de intensas dúvidas
no seu romance. Faça refeições
leves e saudáveis.

FASES DA LUA
NOVEMBRO DE 2017

Cheia
dia 5, 15h41

Minguante
dia 12, 9h27

Nova
dia 19, 17h12

Crescente
dia 27, 20h23
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EscrevaparaoDestak,dêsuaopinião,mandesuafoto, indiqueseublogousite.Asmensagensdevemserenviadascomnomecompletopara
leitor@destakjornal.com.br.ODestaknãopublicablogscomobjetivoscomerciaisesereservaodireitodeeditarascartasquerecebe.PARTICIPE!

LP
@lekaperes

Pedro Henrique Torre
@pedrotorre

Atéqndoagntvaiterquefingir
queocampeonatofrancês
temalgumarelevância?

Curiosocomoquasetodos
osclubesbrasileirosrequisitam
parasiacriaçãodomarketing
dosofrimento.

Ministra de
Direitos Humanos
AministradeDireitosHumanos,
LuislindaValois, desrespeitou todos
osbrasileiroscomsuasdecla-
raçõesdesastrosas. Escravidãoé
umassuntomuitosérioenão
merecesercitadademaneira levi-
ana.Comoaministracomparaum
saláriodemaisde30mil reais com
trabalhoescravo?Agrandemaioria
dapopulaçãobrasileiraganha
menosde2mil reais. Se fosseum
presidentesério,MichelTemerteria
demitidoaministranomesmodia.

RÔMULO CARVALHO
Via e-mail

Economia do
país reagindo
Eu já tenhomeucandidatoparaas
próximaseleiçõespresidenciais:
HenriqueMeirelles.Oministroda
Fazendaéaúnicacoisaboadesse
governocorruptodeMichelTemer.
Meirellesestáconseguindo tiraro
paísdapiorcrisedesuahistória. É
umhomemsérioecommuita
experiência.Nãovejonenhum
nomemelhorqueodelepara
comandaronossopaís.

CARLOS TEODORO
Via e-mail

CARTAS
DO LEITOR

esse presente seja horrível,
comproblemas sérios de
saúde emiséria assolandoos
venezuelanos todos os dias.

Se durante os quatromeses
de protestos violentos e prati-
camente diários o regimede
Maduro parecia comos dias
contados, agora ele parece
bemmais fixo e durável.
Especialistas apontamque
umamudança de podernão
deve acontecer logo, e que, se
ocorrer, será pormeio de um
golpemilitar. Enquantomui-
tos acreditamque as Forças
Armadas têm fé emMaduro,
o chavista sabe que há seto-
res dentro doExército que
nãoo apoiam. Por isso
mesmo,Maduro ofereceu
poderes emais poderes para
osmilitares, que hoje coman-
dampartes fundamentais
para a sociedade venezue-
lana, comoos transportes

públicos e a distribuição de
alimentos. Com tanto poder,
para que se dobrara um líder
que não temomesmo
carisma queHugoChávez?

Alémdisso,Maduro continua
seu reinado comoapoio da
Rússia, grande aliada, e da
China, que impedemopaís de
desmoronarcompletamente.
Semessa pressão externa,
não há força interna que con-
siga tiraro chavista dopoder.
O povo agora está cansado,
semesperanças e semuma
oposição representativa para
lhes dara direção.

O
ntem, o opositor
FreddyGuevera
pediu asilo na
embaixada chilena

emCaracas. Guevara não é o
único opositor a deixar seu
país e buscar refúgio emum
dos vizinhos que condenamo
regimedeNicolásMaduro.
Juízes e políticos já deixaram
aVenezuela, ao perceberem
queo chavista está, apesarde
tudo, emumaposição bem
estável, e não deve deixara
presidência embreve.

Asmais recentes eleições
para governador realizadas na
Venezuelamostraramque a
oposição, representada princi-
palmente pela coalizãoMUD
(Mesa daUnidadeDemo-
crática), estámuito dividida.
Enquanto umaparte dos
líderes opositores queriam
participardopleito, outros
achavamqueomelhor
caminho era boicotar a
votação nacional. No fim,
quemvenceu foiMaduro, que
colocou nopoderde quase
todos os estados algumpar-
tidário seu. Alémdisso, após a
confusão como juramento à
Assembleia Constituinte, o
opositorHenriqueCapriles
optou pordeixara coalizão.

Umexemplo de que a opo-
sição venezuelana não tem lá
muito poderé que, para quem
não acompanha a crise do
paísmais de perto, não há um
único nomecapaz de unir os
venezuelanos contraMaduro.
Capriles, Leopoldo López,
HenryRamosAllup...nenhum
destes oferecemuita certeza
para o futuro dopaís. E o
futuro incerto émuitomais
difícil de venderdoque um
presente certo -mesmoque

Aoposiçãonãotemmais
podernaVenezuela

encurtador.com.br/vJQY5

Quer ficar bem informado? Entre no
canal da TV Destak no YouTube e
veja vídeos sobre cultura, esporte,
política, notícias internacionais
e atualidades em geral.
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Líderes fracos e
divididos não dão
esperança para o
povo venezuelano,
que está cansado

TV
DESTAK

FOTO DO
LEITOR

REINALDO CARDOSO foi para Punta Del Este, no Uruguai, em setembro, e tirou esta bela
foto do famoso monumento La Mano. Mande você também suas fotos para o Destak.

THAÍS FREIRE
EDITORADEMUNDO
thais.destak@gmail.com
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