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Seleção treinou, ontem, antes do jogo contra o Peru em busca da sexta vitória consecutiva
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PÁGINA A11

BRF encerra contrato com criadores 
de perus e 400 fi cam sem emprego

ECONOMIA  INDÚSTRIA EM UBERLÂNDIA VAI ENCERRAR ABATE DE PERUS E AMPLIAR O DE FRANGOS

A BRF (Sadia e Perdigão), vai 
encerrar os contratos com 
126 criadores de perus de 
Uberlândia e região. A esti-
mativa é que 400 trabalha-
dores diretos e outros 4 mil 
indiretos sejam afetados. A 
unidade Uberlândia não irá 
mais abater perus a partir de 
2017 e vai ampliar o abate de 
frangos. Do outro lado, estão 
126 granjeiros,  que alegam 
prejuízos com a rescisão 
contratual. PÁGINA A7

Paulo Florentino investiu R$ 600 mil na instalação de dois galpões de perus e diz que fi cará com o prejuízo do fi nanciamento

CELSO RIBEIRO

No Residencial Pequis, 731 casas, escola, creche e unidade de saúde estão em processo de fi nalização das obras

A entrega dos residenciais 
Monte Hebron e Pequis, am-
bos na zona oeste de Uber-
lândia, está atrasada. Das 5,2 
mil casas que fazem parte do 
projeto, 1,7 mil serão libera-
das nesse primeiro momen-
to, até a 2ª quinzena de de-
zembro. O restante deve ser 
entregue até abril de 2017. O 
atraso nas obras está rela-
cionado ao escalonamen-
to de pagamentos para as 
construtoras. PÁGINA A5

Entrega de
residenciais
Pequis e Hebron
está atrasada
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IVAN SANTOS

O universo partidário no 
Brasil está inchado com 
35 partidos registrados na 
Justiça Eleitoral. Em 2018, 
com 60 ou mais partidos 
a lançar candidatos, as 
eleições gerais poderão se 
transformar em confusão 
generalizada em nome de 
uma democracia popular. 
PÁGINA A2  

CARLOS G. COELHO

Sabemos todos que, na 
cena cultural brasileira, 
qualquer empreendimen-
to cultural é uma atitude 
quase heroica, diante 
dos orçamentos 
apertados, equipes 
enxutas e escas-
sez de patrocínios 
diretos. 
PÁGINA B4

IVAN SANTOS

LEIA AS COLUNAS

DOUGLAS LUZZ

Em dois dias, 
choveu 68,8 
milímetros
na cidade
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FERIADO  chuva deve continuar hoje
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T
empo de conversão. Adven-
to, palavra usada em mui-
tos sentidos, mas, para nós 
cristãos, aplica-se à ‘vinda’ 

do seu DEUS, que manifestou ao 
mundo o Cristo. A palavra Adven-
to é utilizada para esse período de 
preparação para essa visita.  
Nos domingos do advento, re-
fletiremos a vinda de Jesus, não 
somente uma vez, Ele continua 
vindo em nosso meio. Vem e está 
presente nos acontecimentos feli-
zes ou tristes da nossa vida; vem e 
está presente em tudo que acon-
tece no mundo e na Igreja; vem 
está presente nas ideias e ações 
que promovem a vida e a fraterni-
dade entre os seres humanos, su-
perando todo tipo de formalidade 
construída pelos homens ao longo 
da história da Salvação. No tempo 
atual, não faltam religiosos pre-
sos aos seus ritos, com problemas 
sérios nos relacionamentos mí-
nimos de fraternidade. Contudo, 
existem muitos que têm fé antes, 
depois nos ritos e, portanto, cons-
troem com maior vigor a autenti-
cidade espiritual. Um Deus mise-
ricordioso que não se cansa de nos 
amar apesar de muitas doidices 
que aprontamos diariamente, seja 
com nossa própria casa, (o Plane-
ta Terra) haja vista o que temos 
feito com a Casa Comum. Portan-
to, tempo oportuno de rever nos-
so olhar sobre tudo e, em especial, 
em relação ao irmão que caminha 
conosco no dia a dia. Tempo de 
exigir de nós maior fraternidade, 
menos espirito de vingança e ódio, 
tão presente nas relações atuais. 
De modo que essa data formal do 
Natal, oportunizada pelo Império 
Romano em conceder a todos os 
cristãos a oportunidade de cele-
brar o deus-sol que para nós é o 
eterno presente, Jesus de Nazaré 
da Galileia, o Messias, o Espera-
do, Ungido, o Cristo Senhor nos 
inspire a ser melhores, pois, Natal 
são todos os dias. Nesse período 
de culto ao consumismo, fruto de 
uma sociedade que temos cons-
truído, que os bem aventurados 
são os homens e mulheres que 
mais dinheiro conseguem reunir 
ao seu redor, não importa a for-
ma, até mesmo matando os valo-
res éticos que nos ensinaram nos 
bancos das escolas. Que, nessa 
data, o grande presente que pos-
samos dar ao outro seja o nosso 
Ser-melhor hoje, na alegria e na 
saúde, no perdão, na solidarie-
dade, no companheirismo. Que o 
mundo seja melhor hoje que on-
tem, independente de quem nos 
governe ou nos julgue, não im-
porta. Que as comemorações na-
talinas nos empurrem para a Fra-
ternidade e Paz, comunicada pelo 
Menino DEUS.
Um Feliz Natal e Prósperos Anos 
sempre novos. Um abraço espe-
cial a todos os homens e mulheres 
que constroem com Amor no Co-
ração a Cidade da Paz na Terra.

UBERLÂNDIA

amauriudia@hotmail.com
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JOSÉ INÁCIO PEREIRA
Diretor Superintendente

CEZAR HONÓRIO TEIXEIRA
Coordenador de Conteúdo

JUREMA MARTINEZ
Coordenadora Comercial

|  BLOG DA REDAÇÃO
Cerveja Como É: Música e cerveja são duas coi-
sas prazerosas da vida, não? Pensando nisso, 
um pesquisador brasileiro elaborou uma série 
de estudos para tentar provar que a trilha so-
nora do ambiente influencia diretamente no 
sabor da cerveja. Saiba mais no blog.

| VÍDEO
Mike é um bem-sucedido empresário que tem 
tudo. Sua empresa está na iminência de mu-
dar o negócio de aviação para sempre, quando 
Mike descobre que está em um perigoso jogo 
que ameaça tudo que ele conquistou. Assista, 
no site, ao trailer de “Invasão de Privacidade”.

correiodeuberlandia.com.br
Confi ra no site
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IVAN SANTOS

Interminável reforma política
 EDITORA-CHEFE

Roberta Guimarães
CHEFE DE REPORTAGEM

Gleide Correa

CORREIO
D E  U B E R L Â N D I A

E
mpresários pagando propina 
aos políticos; juízes e desembar-
gadores vendendo sentenças; 
médicos fraudando o SUS; su-

perfaturamento e desvio de verbas em 
obras e outros tipos de assaltos ao erá-
rio público têm sido a tônica dos noti-
ciários nacionais. Indignada, a popula-
ção tenta entender as raízes históricas 
que alimentam esse comportamento 
humano.  Os mais apressados culpam 
nossa colonização; outros a falta berço, 
de vergonha e caráter. Teriam razão se 
o problema fosse pontual. Porém, não 
o é. Então, o que tem alimentado esse 
comportamento individual de propor-
ções coletiva na maioria dos países 
no mundo? Nada mais que a busca 
do poder e sua manutenção. Se nos 
séculos passados, os governos totali-
tários mantinham o poder pela força, 
matando, saqueando e escravizando 
os vencidos, na democracia o poder 
passou, em tese, a ser plural. Executi-
vo, Legislativo, Judiciário e o povo, for-
mam o todo de uma mesma relação. 
São forças “independentes” e como 
tal lutam com todas suas armas para a 
manutenção do poder. O povo, dono do 
voto é, ao mesmo tempo, o lado mais 
forte e o mais fraco dessa luta. A ele 
compete dar, legitimar e tirar o poder 
das outras instâncias. Porém, dilui sua 
força na fi gura da representação polí-
tica.  Os eleitos que prometeram falar 
em seu nome mudam de lado e defen-
dem apenas interesses corporativos. 
São poderes exigindo respeito, mas lu-
tando uns contra os outros. É uma luta 
silenciosa, meticulosamente travada 
no submundo dos conchavos onde a 
corrupção e o dinheiro são o centro 
de tudo. Maquiavel, no fi nal do século 
15 e início do 16, vivia algo parecido na 
Península Itálica onde as fracas repú-
blicas de Florença, Veneza e Ducado de 
Milão, lutavam entre si. Na tentativa de 
manter o poder desses países, aban-
donou as arcaicas concepções de go-
vernante virtuoso que não rouba não 
menti e pensa no bem comum, como 
queriam Platão, Aristóteles e Cicero, 
deixou de lado o como deveria ser e, 
passou a tratar o governante como 
ele é na realidade nua e crua, rompen-
do assim, a ética da política.  Escreveu 
os manuais “espelhos dos príncipes” 

orientando os soberanos como man-
ter o poder. Disse que para isso podem 
e devem realizar ações mesmo sendo 
moralmente questionáveis, não por-
que gostem, mas porque é necessário; 
a ordem política social é alcançada pe-
las ações práticas e não pode se limi-
tar as leis naturais; ele precisa fazer o 
que é necessário, se tem que matar 
ele mata; o que mantem a ordem e a 
estabilidade política é o uso da força 
e não as leis divinas e naturais, como 
por exemplo, não mate, não roube se-
não vai para o inferno, visão natural 
da moral. Entretanto, para isso o go-
vernante tem que ter (virtú) virtude, 
não no sentido idealista, mas possuir 
características que não são nem boas 
nem más, mas próprias do governan-
te. É virtuoso quando age conforme 
a situação e usa a melhor estratégia 
para manter o poder. A moral não en-
tra nas formas prática de manutenção 
do poder; não existe apoio incondicio-
nal; ninguém causa mais problema do 
que os aliados porque o que querem é 
o seu lugar; não adianta aliança com o 
mais forte porque você perde o poder 
de governar; a adoção de novas leis, 
novas regras , nunca terá apoio geral, 
os grandes sempre querem ampliar 
o poder sobre o povo; o governante 
deve ser amado ou temido, mas nunca 
odiado. O realismo de Maquiavel tem 
desencantado os incautos principal-
mente quando diz que o poder políti-
co tem uma origem mundana; nasce 
da própria “malignidade” intrínseca à 
natureza humana, mas que é a única 
possibilidade de enfrentar os confl itos; 
o sucesso tem uma medida política: 
manutenção da conquista.  Talvez uma 
das explicações para tanta corrupção 
ao redor do mundo e no Brasil, onde 
desviam dinheiro de merenda escolar 
a remédio para câncer, repouse no fato 
de que o povo ainda crê no governante 
ideal e não no real, razão pela qual, ain-
da lhe outorga dupla representação, 
uma no sentido de procurador e outra 
de dissimulador no jogo da aparência 
social. 

PROFESSOR INATIVO UFU

Desencanto social

Tempo de 
advento

PONTO DE VISTA

APOLÔNIO A. DO CARMO

PADRE AMAURI PAIXÃO

O 
recente ensaio de reforma 
política, aprovado no Senado 
em primeira votação na se-
mana passada, já nasceu com 

a cara de outros que foram sem nun-
ca terem sido. A movimentação pré-
via na Câmara sinaliza que esta nova 
inciativa de reforma poderá ser para-
lisada na Casa do Povo, mutilada ou, 
simplesmente, engavetada. O univer-
so partidário no Brasil está inchado 
com 35 partidos registrados na Justi-
ça Eleitoral. Destes, 28 têm represen-
tação no Congresso. Com este forma-
to poluído, se, no ano que vem, forem 
aprovados outros 30 partidos cujos 
pedidos de registro já foram apresen-
tados à Justiça, o festival eleitoral será 
impressionante, confuso e imprevisí-
vel. Em 2018, com 60 ou mais partidos 
a lançar candidatos, as eleições gerais 
poderão se transformar em confusão 
generalizada em nome de uma de-
mocracia popular. As primeiras ma-
nifestações de partidos que se con-
sideram ideológicos, embora tenham 
baixa representação popular, entre 
eles o PCdoB, PSOL REDE e PSTU in-
dicam que as pequenas legendas se 
organizam para resistir contra a pro-
posta que, através de uma cláusula de 
barreira, reduz o número de partidos. 
A cláusula exige que um partido, para 
ter representante no Congresso, con-
quiste, na eleição de 2018, pelo menos, 
2% do eleitoral. Partido que não alcan-
çar este percentual não terá repre-
sentante no Congresso nem acesso a 
recursos do Fundo Partidário ou tem-
po gratuito de TV para propaganda. 

Vai ser uma guerra do fi m do mundo.

IDEOLÓGICOS

Deputados de partidos pequenos têm 
dito que a proposta aprovada, em pri-
meira votação no Senado, limita a re-
presentação popular no Congresso, 
especialmente a dos partidos ideoló-
gicos tradicionais e reclamam que os 
grandes partidos querem é aumentar 
o quinhão deles no Fundo Partidário. 
Para quem reclama, os erros políticos 
não são cometidos pequenos.

DESTINO DO LIXO

A gestão de resíduos sólidos com a 
implantação de aterros sanitários em 
lugar dos lixões é uma reivindicação 
dos prefeitos. Conhecedor desta situ-
ação, o deputado federal Odelmo Leão 
apresentou na Câmara um projeto 
para dar condições técnicas e fi nan-
ceira aos prefeitos.  O projeto em tela 
já tem parecer favorável do relator, 
deputado João Papa (PSDB-SP).

FALTAM RECURSOS

O deputado Odelmo Leão comentou 
que o objetivo do projeto é garantir 
aos prefeitos recursos e condições 
para que possam cumprir a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. O texto 
do projeto estabelece que os Estados 
e a União prestem auxílio técnico e fi -
nanceiro aos municípios. O deputado 
recomenda substituir lixões por ater-
ros sanitários. 

EDITORES
Adreana Oliveira, Fernando Natálio, 

Ivan Santos, Núbia Mota, Pablo Pacheco

JORNAL CORREIO
Mudei-me para Uberlândia na década de 90, época em 
que cheguei a colaborar com o CORREIO de Uberlândia 
através de artigos, na área de Energia Elétrica. Tinha 
eu, porém, outros atrativos em Uberlândia. Por exem-
plo, o crescimento e a educação de meus fi lhos menores 
e ainda, profi ssionalmente, dedicar-me à engenharia e 
projetos na área de energia solar, o que fi z com sucesso 
e, pioneiramente, nesta cidade que adotei com devoção 
como minha. Sempre assinante do CORREIO, nos últimos 
25 anos, recebo agora, com tristeza, a notícia do encerra-
mento de suas atividades neste fi nal de ano. Uma cidade 
e centro universitário do porte e nível de Uberlândia não 
podem prescindir de um jornal diário independente como 
o CORREIO. 
Alan Kardec de Assis Carvalho
Engenheiro
akjatai@yahoo.com.br.

AFOGAMENTOS 
Entre ano e sai ano e continuamos a ler no jornal notícias 
de jovens que morrem afogados em represas desta re-
gião. O assunto é tão sério que acho necessário ensinar 
práticas de defesa pessoal nas escolas para os estudan-
tes do ensino fundamental até o colégio. A mortandade 
por afogamento é uma coisa que não podemos admitir 
nos dias atuais
Mariana Boaventura Lima
Professora aposentada 

DONALD TRUMP
A vitória, não de Trump, mas dos Republicanos, represen-
ta um terrível, certeiro e nocauteante soco de Direita na 
cara dos esquerdistas, não somente dos Democratas nos 
Estados Unidos, mas de todos os “progressistas” do mun-
do, inclusive dos políticos, militantes e simpatizantes do 
PT, PCdoB, PSOL, PSTU e REDE no Brasil.
Guilherme Afonso Ferreira
Via Correio Online

PELO FACEBOOK 
www.facebook.com/correiodeuberlandia

UBERLÂNDIA TERÁ VOOS EXTRAS PARA O NORDESTE 
NA ALTA TEMPORADA.
Que bacana.
Giovani Lima

Muito bom.
Emilene Aparecida Paulino

DO LEITOR
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Vinte e seis escolas 
estaduais participaram do 
movimento, em Uberlândia, 
e 24 já foram desocupadas 
pelos manifestantes
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FIM DE GREVE

Eseba retoma aulas na 
próxima quinta-feira
VINÍCIUS ROMARIO  |   REPÓRTER

As aulas do 9º ano da Es-
cola de Educação Básica da 
Universidade Federal de 
Uberlândia (Eseba/UFU) 
voltam na próxima quinta-
feira (17). A unidade de en-
sino está sem aulas desde o 
dia 24 de outubro, quando os 
docentes aderiram à greve 
em manifesto contra a PEC 
241, que determina um teto 
para os gastos públicos, à 
reforma do ensino médio, ao 
projeto da Escola Sem Par-
tido e à reforma previdenci-
ária e trabalhista proposta 
pelo governo de Michel Te-
mer. A decisão de volta às 
aulas saiu no dia 11 de no-

vembro, após comunicado 
do Coletivo Local de Greve.

De acordo com o diretor da 
Eseba, André Luíz Sabino, os 
professores do 9º ano acei-
tarão retomar as aulas, após 
pedidos dos pais dos alunos. 
O Ministério Público Fede-
ral (MPF) também já havia 
entrado com uma ação na 
Justiça para que as aulas do 
9º ano fossem retomadas na 
unidade.

“Temos essa preocupa-
ção, para que também não 
atrapalhe quem está con-
cluindo o ensino fundamen-
tal”, disse Sabino.

Ainda de acordo com ele, o 
cronograma de reposição de 
aula ainda será defi nido com 
uma junta de professores. 

RECURSO

MPF ainda tenta anular redação do Enem
AGÊNCIA ESTADO  |   BRASÍLIA

O Ministério Público Fe-
deral, no Ceará (MPF-CE), 
entrou com um recurso no 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (TRF-5) pedin-
do a anulação da decisão 
da Justiça de não anular a 
prova de redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem).

Segundo o procurador 
da República, Oscar Costa 
Filho, a ação avaliada pela 
4ª Vara deveria ter sido jul-
gada pela 8ª Vara, onde já 
havia sido apreciado um 
pedido anterior do MPF re-
lativo ao Enem 2016. “Pro-
cessos conexos devem ser 
julgados juntos. O juiz da 
4ª Vara não tinha compe-
tência para ter apreciado a 
segunda ação”, disse o pro-
curador.

Costa Filho havia pedido 
para anular a redação do 
Enem sob o argumento de 
que o suposto vazamento 
da prova violou o princípio 
de isonomia. O tema da re-
dação deste ano constava 
de uma publicação do Mi-
nistério da Educação para 
desmentir uma prova falsa 
em 2015.

O procurador também 
citava as operações da Po-
lícia Federal que prende-
ram candidatos suspeitos 
de fraudarem a prova. Eles 
souberam o tema da reda-

Manifestantes desocupam Escola Polivalente
DUAS UNIDADES
SEGUEM OCUPADAS
EM UBERLÂNDIA

VINÍCIUS ROMARIO  |   REPÓRTER

A Escola Estadual Guio-
mar de Freitas Costa (Poli-
valente), no bairro Roose-
velt, zona norte de Uber-
lândia, foi desocupada na 
tarde dessa segunda-feira 
(14). Agora, restam duas 
instituições de ensino mé-
dio que continuam com o 
movimento na cidade. São 

elas, a Escola Estadual Mes-
sias Pedreiro, no bairro Ca-
zeca, setor central e a Esco-
la Estadual de Uberlândia 
(Museu), no Centro. Vinte e 
seis escolas estaduais par-
ticiparam do movimento, 
em Uberlândia, e 24 já foram 
desocupadas pelos mani-
festantes. (Veja relação das 
unidades ocupadas ao lado)

A reportagem do CORREIO 
de Uberlândia esteve nas 
duas instituições que ainda 
continuam ocupadas, porém 
os manifestantes não quise-
ram se pronunciar. Eles ape-
nas disseram que não há pre-
visão para que o movimento 

se encerre defi nitivamente.
No dia 8 de novembro, 

o juiz José Roberto Poiani 
expediu uma liminar que 
exigia que o Estado e as di-
reções de cada instituição 
providenciassem a saída 
pacífica dos estudantes. 
Caso fosse desrespeitada 
a ordem, o Estado estaria 
sujeito a pagar multa diá-
ria de 50 salários-mínimos 
para cada dia de descum-
primento.

No dia 10 de novembro, a 
assessoria de comunicação 
do Governo de Minas Gerais 
informou que o Estado, por 
meio dos superintendentes 

e diretores, cumpriu todas as 
exigências do juiz para ten-
tar promover a desocupação 
pacífi ca das escolas. O órgão 
ainda afi rmou que se esgo-
taram as medidas de nego-
ciação com as unidades que 
continuam ocupadas e que 
foram irredutíveis quanto à 
possibilidade de desocupa-
ção.

Sobre as desocupações, 
o juiz Poiani ainda pediu um 
relatório de cada uma, con-
tendo possíveis ocorrências 
durante o processo.

A reportagem tentou con-
tato com o juiz José Roberto 
Poiani, mas não obteve êxito.

CELSO RIBEIRO

A Escola Polivalente, no Roosevelt, foi desocupada ontem; agora, restam duas das 26 ocupadas em Uberlândia

EDUCAÇÃO   MANIFESTAÇÃO CONTRA 

Manifestação em Uberlândia

ESCOLAS JÁ DESOCUPADAS
 E.E. Ignácio Paes Leme

 E.E. Parque São Jorge

 E.E. Professor Leônidas de Castro Serra

 E.E. Segismundo Pereira

 E.E. Felisberto Alves Carrejo

 E.E. Professor Inácio Cas  lho

 E.E. Ederlindo Lannes Bernardes

 E.E. Bueno Brandão

 E.E. Professora Juvenília Ferreira dos Santos

 E.E. Professor José Ignácio de Sousa

 E.E. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende

 E.E. Sérgio de Freitas Pacheco

 E.E. Neuza Rezende

 E.E. Frei Egídio Parisi

 E.E. Américo Renê Gianne   

 E.M. Hilda Leão Carneiro

 E.E. Ângela Teixeira

 E.E. Antônio Luis Bastos

 E.E. da Cidade Industrial

 E.E. Guiomar de Freitas Costas (Polivante)

 E.E. Jerônimo Arantes

 E.E. João Rezende

 E.E. Mário Porto 

 E.E. Teotônio Vilela

Escolas que con  nuam ocupadas

 E.E. Messias Pedreiro

 E.E. Uberlândia (Museu)

CLEITON BORGES

DIVULGAÇÃO/MPF-CE

A escola Eseba está sem aulas desde o dia 24 de outubro O procurador da República, Oscar Costa Filho, ainda tentar anulação da redação do Enem

ção antes da aplicação da 
prova. 

PRISÃO DECRETADA

O juiz da 3ª Vara Federal 
de Montes Claros (MG), Mar-
co Fratezzi Gonçalves, de-
cretou, na sexta-feira (11), 
a prisão preventiva de três 
dos principais suspeitos de 
participação no esquema 
de fraude do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
no Estado. O magistrado 

atendeu a um pedido da Po-
lícia Federal, que investiga 
novos desdobramentos da 
Operação Embuste, defl a-
grada no último dia 6, e que 
prendeu 11 pessoas, entre 
eles Rodrigo Ferreira Viana, 
Jonathan Galdino dos San-
tos e Arnon Kelson da Silva 
e Santos, considerados lí-
deres do esquema.

Segundo a PF, há indícios 
de que os fraudadores tive-
ram acesso antecipado às 
provas e transmitiam o ga-

barito por ponto eletrônico 
para candidatos que faziam 
o Enem. Eles tiveram ín-
dice de acerto de 92% das 
questões na área de Ciên-
cias Naturais, que têm mais 
peso para o curso de Medi-
cina. A PF informou nesta 
segunda-feira, 14, que as 
investigações ainda pros-
seguem. Com a preventiva, 
os suspeitos não têm prazo 
para deixarem o Presídio 
Alvorada, em Montes Cla-
ros, onde estão presos.
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CDL sedia palestra “Desenvolvendo a 
Atitude de Vencedor”
Quando você ouve a palavra vencedor, o que 
ela representa para você? Alguém que conse-
guiu vencer, que superou as dificuldades e ob-
teve êxito na vida, ou aquele que tem motivo 
para comemorar? Todos e vários outros signi-
ficados estão relacionados à palavra vencedor. 
Mais que conhecer o significado é necessário 
ter atitude de vencedor para obter resultados 
positivos. Para que você entenda e execute 
essas atitudes, a CDL Uberlândia promoverá a 
palestra “Desenvolvendo a Atitude de Vence-
dor” no dia 28 de novembro com o coach César 
Pancinha, às 19h, no CDL Convenções e Even-
tos. Essa palestra faz parte do Encontro Minei-
ro de Análise Transacional (Emat).
De acordo com César Pancinha, a palestra 
abordará as grandes transformações do mer-
cado. “Já tivemos a era da informação, do co-
nhecimento e, atualmente, vivemos a era da 
atitude. É necessário tomar novas iniciativas, 
que nos responsabilizemos pelo que produzi-
mos e empreendemos. Durante a palestra to-
dos terão a oportunidade de conhecer as atitu-
des necessárias para se conseguir mais resul-
tados, ser um vencedor”, disse o palestrante.
Além da palestra, acontecerá a Feira de Opor-
tunidades. Trata-se de uma experiência muito 
bem-sucedida, promovida na CDL Uberlândia. 
Empresas têm a oportunidade de expor produ-
tos e apresentar os serviços aos participantes. 
“A Feira de Oportunidade permite aos nossos 
Associados que, em um mesmo local, realizem 
novas parcerias e que um número maior de 
pessoas conheça a empresa, gerando uma rede 
de relacionamento”, afirmou Núbia Carvalho, 
gerente Político Institucional da CDL Uberlân-
dia.

César Pancinha, quem é?

Pancinha é executivo-chefe, especializado na 
excelência do comportamento humano com 
mais de 15 anos de atuação. Treinou mais de 
40.000 profissionais de diversas áreas. Atuou 
como diretor em empresas como Xerox do 
Brasil e Habitasul. Atua nas seguintes empre-
sas e instituições: executivo-chefe do Grupo 
CAPC; diretor-sócio da Travel Plan, franquia do 
SBTUR; coach de diversos empresários e exe-
cutivos brasileiros.

 

Confira a programação:

17h - Feira de Oportunidades
19h – Palestra “Desenvolvendo a Atitude de 
Vencedor”
Entrada: 1k de alimento não perecível
Local: CDL Uberlândia
Av. Belo Horizonte, nº 1290 - B. Osvaldo
Para mais informações: 3239-3463/ 323-3495.

CDL  Câmara de Dirigentes Lojistas

COMÉRCIO & INDÚSTRIA

MINAS GERAIS 

Cemig prevê período chuvoso mais intenso
DA REDAÇÃO

Depois de alguns anos re-
gistrando pouca chuva entre 
outubro e março, o período 
chuvoso 2016/2017 deve fi -
car mais próximo da norma-
lidade, com índices pluvio-
métricos maiores em Minas 
Gerais, segundo a previsão 
meteorológica da Cemig. On-
tem, a companhia elétrica do 
estado divulgou o plano de 
atendimento para os próxi-
mos meses. 

“A expectativa para 
esse período chuvoso é bem 
melhor do que ocorreu nos 
últimos anos”, afi rmou o me-
teorologista da Cemig, Ar-

thur Chaves de Paiva Neto. 
“Nós temos a expectativa 
de que a faixa Norte do es-
tado ocorra mais chuvas do 
que a média histórica. E de 
um modo geral, em todas as 
regiões vão ocorrer chuvas 
acima do que ocorreu nos úl-
timos anos”, disse.

Conforme o meteorolo-
gista, nos últimos períodos 
chuvosos, o País esteve sob 
ação do El Niño ou La Niña, 
com um ou outro atuando. 
Os fenômenos favorecem 
o aumento ou a redução da 
chuva. Desta vez, as análises 
meteorológicas sinalizam 
um período chuvoso sem 
atuação dos dois.

Segundo ele, as regiões do 

Para tentar minimizar o 
número de quedas e resta-
belecer o fornecimento de 
energia em menor tempo, a 
Cemig investiu no aumento 
a capacidade do sistema. 
Segundo o Superinten-
dente de Relacionamento 

Comercial com Clientes da 
Distribuição, Carlos Au-
gusto Reis de Oliveira, nos 
últimos 12 meses, foram 
180 MVA (MegaVolt-Ampe-
re) de potência. Para o ano 
que vem, o aumento será de 
230 MVA. 

O reforço se deu com a 
implantação de quatro no-
vas subestações: BH Ca-
lafate, Contagem, Ibirité 
e Nova Lima 7. Também 
foram construídos mais 
30 quilômetros de novas 
linhas de distribuição na 

RMBH.
No próximo ano, em Belo 

Horizonte, entram em ope-
ração as subestações Cen-
tro 2, que fica entre a Ave-
nida Afonso Pena e a Rua 
Aimorés, Confins e a am-
pliação da SE BH Pampulha.

COMPANHIA INVESTE EM AUMENTO DA CAPACIDADE PARA EVITAR QUEDAS

ENERGIA

Triângulo Mineiro, Sul e Zona 
da Mata terão chuva dentro 
da média histórica. E na fai-
xa Central, onde se encontra 
Belo Horizonte e região me-

tropolitana, a expectativa é 
de que a precipitação fi que li-
geiramente abaixo da média 
histórica, chovendo entre 
90% e 95% da média.

CELSO RIBEIRO  18/02/2016

Período chuvoso 2016/2017 deve fi car mais próximo da realidade

Chuvas contínuas devem se
estender até este feriado
ONTEM, UBERLÂNDIA
REGISTROU CERCA
DE 68 MM DE CHUVA

RENATO HENRIQUES  |   REPÓRTER

A chuva contínua que atin-
ge Uberlândia desde domin-
go (13) deve durar, com mais 
intensidade, até o feriado, 
segundo o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet). 
No entanto, durante toda a 
semana, são esperadas pan-
cadas de chuva. Só nessa se-
gunda-feira (14) o volume de 
chuva registrado na cidade 
foi de 68,8 mm. O Aeroporto 
de Uberlândia precisou ser 
fechado e oito voos, segundo 
site da Infraero foram cance-
lados até o início da noite.

De acordo com a meteo-
rologista Anete Fernandes, 
do Inmet em Belo Horizon-
te, esta chuva constante 
nesses dias já era esperada. 
“Desde semana passada, 
os modelos de previsão já 
apontavam a tendência de 
uma semana chuvosa não 
só em Uberlândia, mas em 
todo o Estado”, disse. 

Conforme o órgão, é pos-
sível que haja precipitações 
durante toda a semana. “É 
devido à Zona de Conver-
gência do Atlântico Sul. É um 
canal de umidade que liga 
a região amazônica para as 
regiões do centro-oeste e 
sudeste, que acontece junto 
a uma frente fria vinda do li-
toral”, afi rmou a especialista. 

Ainda conforme a mete-
orologista, esse fenômeno 
é esperado para o início de 
novembro. “É bem comum 
nesta época. Podemos nos 
surpreender porque, nos 
últimos anos, não tivemos 
isso. Mas é algo normal e 

DOUGLAS LUZZ

Desde domingo, chuvas contínuas e intensas estão castigando a população em Uberlândia

CLIMA   INMET PREVÊ TEMPO CHUVOSO AO LONGO DA SEMANA

Até sexta-
feira, 

a máxima 
prevista é 

de 26oC

bom”, afi rmou. 
De acordo com Carlos Ro-

drigues da Costa Neto, agen-
te de Defesa Civil na cidade, 
apesar do grande volume 
de chuva durantes esses 
dias, não houve ocorrên-
cias atendidas pelo órgão. 
“A gente ainda andou por 
alguns bairros, mas nada foi 
registrado”, afi rmou. 

Esta característica es-
paçada das precipitações 
é apontada pela meteoro-
logista do Inmet Anet Fer-
nandes como positiva. “Essa 

chuva contínua é a chuva 
necessária para encher os 
nossos reservatórios, por-
que são capazes de serem 
infi ltradas pelo solo. As pan-
cadas rápidas não possuem 
essa característica, afi rmou.

TEMPERATURA

Durante toda a semana, a 
tendência é de temperatu-
ra amena na região do Tri-
ângulo Mineiro. Até sexta-
feira (18), a máxima prevista 
é de 26ºC. As temperaturas 

mínimas devem acontecer 
durante as madrugadas, e 
devem fi car em torno dos 
20ºC.
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É tanto desconto

*Promoções exclusivas para Clientes do programa de relacionamento Clube Extra. Período de participação de 28/10 a 17/11/2016, ou, no caso da promoção de vale-brinde, enquanto durar o estoque de 13.200 brindes. 
Certifi cado de Autorização SEAE/MF n. 02/0391/2016. Consulte condições de participação e regulamentos completos de ambas as promoções em www.extra.com.br/aniversario2016. Imagens meramente ilustrativas.

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES 
DE 18 (DEZOITO) ANOS (art. 81, II do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Ofertas válidas para o dia 15/11/2016 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data, os preços voltam ao normal. Verifi que a disponibilidade dos produtos na loja mais próxima. Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto por loja em 
que ele esteja disponível. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade de produto a 5 unidades/kg da categoria alimentos e a 2 unidades de produto da categoria não alimentos. 
Consulte o SAC das lojas Extra Hiper para mais informações. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. INFORMAÇÕES CASA DO CLIENTE 0800-115060.

Ofertas válidas para a loja Extra Hiper de Uberlândia.
Alguns produtos em oferta neste anúncio podem não estar disponíveis na loja Extra Hiper, havendo variação nos estoques e sortimento da loja.
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 Cerveja 
Brahma Chopp 
lata 350 ml 

 2,59 
R$ NA SEGUNDA CAIXA

NA COMPRA DE
2 CAIXAS DE  

CERVEJA 
BRAHMA CHOPP 

LATA 350 ML  COM 
12 UNIDADES CADA 

GANHE

50%
DE DESCONTO NA SEGUNDA CAIXA

NA COMPRA DE
2 CAIXAS DE  
CERVEJA SKOL 

LATA 473 ML  COM 
12 UNIDADES CADA 

GANHE

30%
DE DESCONTO

NESTA 
PROMOÇÃO, A 

UNIDADE SAI POR:
R$ 1,94

NESTA 
PROMOÇÃO, A 

UNIDADE SAI POR:
R$ 2,71

Levando um produto participante da promoção “1, 2, 3 Passos da Economia”, o cliente recebe 20% de desconto sobre o preço normal do produto. Levando dois produtos participantes do mesmo tipo e preço (mesmo que com fragrância ou sabor diferente), o cliente 
recebe 50% de desconto na segunda unidade sobre o preço normal do produto, ou seja, 25% em cada unidade sobre o preço normal do produto. Levando três produtos participantes, a terceira unidade do mesmo produto de mesmo tipo e preço (mesmo que com 
fragrância ou sabor diferente) é gratuita, ou seja, aplica-se proporcionalmente 33,5% de desconto em cada item. Para que os descontos sejam aplicados, as compras deverão estar registradas no mesmo cupom fi scal. Consulte a lista de produtos participantes na loja. 

R$  2,85  
unid.LEVE 3 por:

R$  3,22  
unid.LEVE 2 por:

ou

R$  3,43  
unid.LEVE 1 por:

ou

 Bebida mista 
Skol Beats Senses 
lata 269 ml 

PREÇO NORMAL R$  4,29 cada

 Bisteca suína 
congelada kg 

 6,99 
R$  Paleta ou pernil 

suínos com osso e 
pele resfriados kg 

 9,90 
R$

 Cerveja Skol 
lata 473 ml 

 3,19 
R$

 19,98 
PAGANDO COM OS 
CARTÕES EXTRA(1) 

R$

R$ 24,98 

 Picanha bovina 
fatiada kg 

Numa iniciativa conjun-
ta entre Museu Diver-
são com Ciência e Arte 
(Dica), Instituto de Física 
(Infis) da UFU; Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro (IFTM) 
–campus Uberlândia - e 
Prefeitura de Uberlândia 
(PMU) acontece, entre 
dos dias 17 e 18 deste 
mês, a 21ª edição da Feira 
Ciência Viva, na Universi-
dade Federal de Uberlân-
dia (UFU). O evento será 
realizado no saguão do 
bloco 5RB, campus San-
ta Mônica da UFU, onde 
haverá a exposição de 
trabalhos científicos de 
estudantes dos ensinos 
fundamental e médio, da 
educação tecnológica de 
nível médio e da Educa-
ção de Jovens e Adultos 
(EJA), das redes pública 
e privada de Uberlândia. 
Segundo o coordena-
dor da Feira, professor 
Adevailton Bernardo dos 
Santos, foram inscritos 
72 trabalhos, além de 
outros oito por meio de 
feiras afiliadas. Haverá 
aproximadamente 250 
participantes que apre-
sentarão e discutirão 
pesquisas desenvolvidas 
na Escola Básica. Mais 
informações podem ser 
obtidas com o professor 
Adevailton Bernardo 
dos Santos, pelo telefo-
ne (34) 3230-9517. 

Feira Ciência Viva
começa na quinta

UFU

Prefeitura entrega casas atrasadas
CONJUNTOS ERAM
PARA FICAR PRONTOS
NO 1º SEMESTRE

ISABEL GONÇALVES  |   REPÓRTER

A Prefeitura de Uberlân-
dia planeja entregar parte 
das unidades dos residen-
ciais Monte Hebron e Pequis, 
na zona oeste de Uberlândia, 
até a segunda quinzena de 
dezembro. De acordo com o 
secretário municipal de ha-
bitação, Selis Brandão, das 
5,2 mil casas que fazem par-
te dos projetos, 1,737 mil se-
rão liberadas nesse primeiro 
momento. O restante deve 
ser entregue até abril de 2017. 
O prazo de entrega dos dois 
residenciais era para o pri-
meiro semestre deste ano. 

De acordo com Brandão, 
o escalonamento de paga-
mentos para as construto-
ras em agosto e setembro de 
2015, gerou um atraso nas 
obras. Com isso, foi preciso 
reprogramar as construções 
e os contratos, que seriam 
assinados em setembro des-
se ano, mas foram adiados. 
As casas são construídas 
pela Prefeitura e subvencio-
nadas pelo Governo Federal 
por meio do Programa Minha 

CELSO RIBEIRO

Alexandre Lima, em frente ao Residencial Pequis: “731 casas estão em processo de fi nalização”

MINHA CASA MINHA VIDA   RESIDENCIAIS MONTE HEBRON E PEQUIS

Casa Minha Vida (MCMV).
No residencial Pequis, 731 

casas e os equipamentos so-
ciais (escolas, creche e Uni-
dade Básica de Saúde da Fa-
mília) estão em processo de 
fi nalização. De acordo com o 
gestor comercial de uma das 
construtoras responsáveis, 
Alexandre Lima, as obras nas 
quadras 2A, que vão de 1 a 6, 
já terminaram e estão sendo 
feitos arremates fi nais. Toda 
a construção durou em torno 
de 24 meses. “Mesmo pron-
tos, alguns locais ainda não 
receberam aparelhagem, 
como torneiras e extintores, 

Eu ia assinar 
o contrato 
em 
setembro, 
mas a 
Prefeitura 
adiou
ANA CRISTINA OLEGÁRIO

para evitar furtos. Isso pode 
ser feito em até 24h antes das 
entregas, porque não depen-
de de obras”, disse. 

A previsão das constru-
toras é liberar as casas para 
vistoria da Caixa até o dia 25 
de novembro.

ESPERA

Ana Cristina Olegário, de 
38 anos, está entre os sor-
teados para morar no Monte 
Hebron. Segundo a domés-
tica, ela e outros conhecidos 
selecionados estão apre-
ensivos quanto a um pos-

sível novo atraso. “Hoje, eu 
pago um aluguel de R$ 500 
e isso pesa muito no meu 
orçamento. Eu ia assinar o 
contrato em setembro, mas 
a Prefeitura adiou. Já tenho 
até o endereço, mas o jeito é 
aguardar e torcer para que 
os recessos no fi m de ano 
não atrapalhem as entregas. 
Por enquanto, vamos tro-
cando informações em um 
grupo que criamos, porque 
não adianta perguntar na 
Prefeitura”, afi rmou.

A reportagem do COR-
REIO visitou o residencial 
Pequis, nesta segunda-feira 

(14), e constatou que além 
das casas prontas, as ruas 
já foram completamente 
asfaltadas, as calçadas fo-
ram feitas e o local já tem 
condições de fornecimento 
de água e energia. Os mora-
dores, após a entrega ofi cial 
das casas, deverão solicitar 
a instalação do hidrômetro 
no Dmae. Segundo o secre-
tário de habitação, 20% dos 
moradores ainda serão se-
lecionados pela Prefeitura, 
no próximo mandato. Ele 
não soube informar quantas 
pessoas sorteadas já passa-
ram por checagem social.  
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Alcita Gevásio Figueira, 
77 anos. Foi sepultada em 
Monte Alegre de Minas 
(MG).

Helton Ivo Botelho Cunha, 
37 anos. Foi sepultado em 
Monte Carmelo (MG).

Lorane Brito da Silva, 8 
anos. Foi sepultada no 
cemitério Campo do Bom 
Pastor. 

Maria da Graça Ramos, 68 
anos. Será sepultada hoje, 
às 8h45, no cemitério Cam-
po do Bom Pastor. 

Maria Helena Maciel Aran-
tes, 61 anos. Será sepultada 
hoje, em horário a defi nir, 

no cemitério Campo do 
Bom Pastor. 

Miguel Francisco de Souza, 
74 anos. Será sepultado 
hoje, às 9h15, no cemitério 
Campo do Bom Pastor. 

Oneida Ramos Moreira, 
78 anos. Foi sepultada no 
cemitério Campo do Bom 
Pastor. 

Rosimeire de Souza Olivei-
ra, 37 anos. Foi sepultada 
no cemitério Parque dos 
Buritis. 

Sebastião Vieira  Gama, 85 
anos. Será sepultado hoje, 
às 8h15, no cemitério Cam-
po do Bom Pastor. 

FALECIMENTOS

*As informações acima foram repassadas pelas funerárias 

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 
tarde. À noite o tempo fi ca aberto.

TEMPO

6H27 19H28

TEMPERATURA

UBERLÂNDIA

29ºC 18ºC 97% 50%
MÁXIMA MÁXIMAMÍNIMA MÍNIMA

UMIDADE DO AR

Informações fornecidas pelo INMET e CLIMATEMPO

SERVIÇO DE LUTO
  Funerária Olavo Chaves: rua Silviano Brandão, 

76 - Centro - Telefones: 3214-3889 ou 3236-9508
  Funerária Ângelo Cunha: rua Prof. Pedro Bernardo, 286 

- Centro - Telefones:  3236-2657/3236-6305 ou 3234-9635 
  Funerária Paz Universal: rua Curitiba, 575 - bairro: 

Brasil - Telefones: 3213-5374 ou 0800342077 

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 

  São Pedro - avenida: Paes Leme, 855 - bairro: Osval-
do Rezende - Telefone: 3219-7017  
*Sempre às segundas-feiras, uma missa é celebrada 
na Capela São Pedro com padre Marcos da Paróquia 
Cristo Redentor a partir de 7h30.

  Campo do Bom Pastor - avenida: Gameleiras s/nº - 
bairro: Planalto - Telefone: 3238-2930

  Parque dos Buritis - às margens da BR-050, próximo à 
Ceasa, no bairro Novo Mundo, zona leste de Uberlândia.

QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

31ºC 32ºC 31ºC 29ºC
18ºC 20ºC 20ºC 18ºC

29° / 19°
FRUTAL

32° / 20°
CAMPINA VERDE

28° / 17°
ARAXÁ

31° / 20°
CONQUISTA 29° / 18°

SACRAMENTO

PM prende três suspeitos 
pela morte de Helton Cunha
DENTISTA FOI MORTO 
EM RESIDÊNCIA NO 
BAIRRO SÃO LUCAS

RENATO HENRIQUES  |   REPÓRTER
VINÍCIUS ROMARIO  |   REPÓRTER

A Polícia Militar (PM) 
prendeu, no fi m da tarde de 
ontem, três suspeitos de te-
rem assassinado o dentista 
Helton Ivo Botelho da Cunha, 
de 36 anos. O jovem, que era 
homossexual, estava desa-
parecido desde a quinta-fei-
ra (10) e foi encontrado morto 
na manhã de domingo (13), 
nas margens do rio Tijuco, na 
rodovia MGC-455, próximo 
ao distrito de Miraporanga, 
entre Uberlândia e Campo 
Florido.

De acordo com a PM, que 
apresentou o trio, no início da 
noite de ontem, um dos pre-
sos, de 28 anos, teria matado 
Cunha por estrangulamen-
to, após um desentendimen-
to comercial entre os dois 
durante um programa. Os 
outros dois suspeitos presos, 
de 18 e 27 anos, são, respec-
tivamente, primo e amigo do 
confessor do crime, e teriam 
participado no transporte 
do corpo do dentista. Os três 
foram presos na rua do Geó-
grafo, no bairro São Lucas, na 
zona oeste da cidade.

O suspeito que confes-
sou o assassinato de Cunha 
afi rmou que veio para Uber-
lândia há cerca de um ano, 
com o intuito de trabalhar 
na área de serviços gerais. 

CELSO RIBEIRO

No dia 26 de outubro, Gui-
lherme Duarte Pagotto, de 
23 anos, foi encontrado mor-
to, em estado avançado de 
decomposição, às margens 
da mesma rodovia onde e foi 
encontrado o corpo de Hel-
ton Cunha, a MGC-455. Na 
oportunidade, o jovem, que 
também era homossexu-
al, esteve desaparecido por 
dois dias. Até o momento, 
ninguém foi preso suspeito 
do crime.

A Polícia Civil (PC) ana-

lisa as similaridades nas 
duas mortes. “A investiga-
ção precisa ser responsável 
e precisamos checar várias 
coisas antes de afi rmar se 
há algum vínculo entre os 
dois casos. Por enquanto, só 
há hipóteses”, afi rmou o de-
legado regional da PC, Edson 
Morais.

Para o fundador do grupo 
Associação Homossexual 
de Ajuda Mútua (Shama) e 
coordenador do Núcleo de 
Diversidade da Prefeitura 

de Uberlândia, Marcos Mar-
tins, a situação tem gerado 
preocupação na comuni-
dade LGBT. “Estamos todos 
estagnados e assustados 
com tudo isso. A gente está 
trabalhando com a hipó-
tese de extermínio”, afi r-
mou Martins. Na concepção 
do fundador do Shama, os 
casos devem ser tratados 
como preconceito. “A polícia 
fala em homicídio e não cita 
homofobia. Mas é ela que 
está embutida nesses três 

POLICIAIS AGORA INVESTIGAM LIGAÇÃO ENTRE ASSASSINATOS DE HOMOSSEXUAIS

INVESTIGAÇÃO

Trio suspeito da morte do dentista Helton Cunha foi apresentado, ontem, pelos policiais militares

HOMICÍDIO   DESACORDO COMERCIAL TERIA MOTIVADO O CRIME

assassinatos, esses crimes 
de ódio com requinte de vio-
lência”, afi rmou Martins.

Além dos casos de Gui-
lherme Pagotto e Helton 
Cunha, o fundador do Sha-
ma também citou a morte do 
cabeleireiro Maximiliano de 
Oliveira, de 47 anos, regis-
trada no dia 31 de outubro, 
como parte da série de as-
sassinatos de homossexu-
ais na cidade. “Falaram em 
suicídio, mas os familiares 
me relataram que a cena da 
morte dele também era de 
homicídio”, afi rmou Mar-
tins.

Segundo a PM, o confessor 
já possui dois mandados de 
prisão expedidos pela polícia 
do Paraná.

A PM chegou até os sus-
peitos por meio de uma de-
núncia anônima e, para a 
captura, contou com a ajuda 
do Ministério Público Esta-
dual (MPE).

Segundo o major Julio Ce-
zar Cerizze Cerazo de Olivei-
ra, a vítima e o suspeito de 
28 anos teriam marcado um 
programa por meio de uma 
rede social. À reportagem 
do CORREIO, o suspeito dis-
se que teria cobrado R$ 100 
pelo programa. “Tínhamos 
combinado uma coisa, e, no 
momento, ele (Cunha) quis 

outra. Nos desentendemos e 
ele partiu para cima de mim. 
Agi para me defender”, disse 
o suspeito.

Após a briga, os três sus-
peitos teriam colocado o cor-
po de Cunha dentro do carro 
do dentista e o homem de 28 
anos teria levado o corpo até 
uma ponte sobre o rio Tijuco, 
onde deixou a vítima.

O dentista foi sepultado 
ontem em Monte Carmelo 
(MG).

O CASO

O d entista Helton Cunha 
foi visto pela última vez na 
quinta-feira (10), depois de se 
encontrar com familiares na 

casa da avó. Na sexta-feira 
(11), os familiares do dentista 
registraram um Boletim de 
Ocorrência relatando o de-
saparecimento. Na manhã 
do sábado (12), o veículo da 
vítima foi encontrado na rua 
das Héras, no bairro Cidade 
Jardim, na zona sul de Uber-
lândia.

No fi m da manhã de do-
mingo (13), a PM recebeu a 
denúncia de que havia um 
corpo de um homem sob a 
ponte do rio Tijuco. Mesmo 
com a decomposição em es-
tado avançado, familiares 
de Cunha compareceram à 
cena do crime e reconhece-
ram o corpo como sendo do 
dentista.
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Agronegócio
“O que eles estão pagando de indenização 
é o valor de um lote de perus, baseado na 
média dos últimos três produzidos, mas o 
valor não custeia nenhum investimento” 

ADVALD ALVES DA SILVA
Criador de perus
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ARAGUARI 

Concurso premia melhor grão de café
DA REDAÇÃO

A Cooperativa dos Ca-
feicultores do Cerrado de 
Araguari (Coocacer) está 
promovendo o 1° Concur-
so de Cafés e Qualidade da 
região. Dividida em etapas, 
a iniciativa começou em 
agosto deste ano, quando 
mais de 200 produtores en-
viaram amostras de seus 
produtos para a Coopera-
tiva.

Após a conferência das 
inscrições e codificações, 
análise física e sensorial 
dos cafés e a avaliação por 
empresas especialistas 
em gestão de processos e 
análise técnica de cafés, 

foram selecionados du-
rante evento na sede da 
Cooperativa, em outubro, 
os dez classificados para a 
última etapa.

Segundo a superinten-
dente da Cooperativa, Elia-
ne Cristina, o principal ob-
jetivo do concurso é incen-
tivar e valorizar a produção 
de cafés de qualidade na 
região, proporcionando ao 
consumidor, por meio dos 
parceiros da premiação, a 
oportunidade de degustar 
produto derivado dos me-
lhores grãos produzidos 
em Araguari, Indianópolis 
e região. “Vinte e quatro 
amostras foram classifi-
cadas e, nessa penúltima 
etapa, divulgamos os dez 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Programa de feiras 
ajuda ampliar renda
AGÊNCIA MINAS  |   BELO HORIZONTE

O Projeto de Apoio às 
Feiras Livres da Agricul-
tura Familiar (Aqui tem 
Feira!), desenvolvido pela 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Agrá-
rio (Seda), tem contribu-
ído para ampliar a renda 
da agricultura familiar.

Só neste ano, o Gover-
no de Minas Gerais dis-
tribuiu para associação 
de agricultores familia-
res cerca de 150 kits de 
feira livre, com investi-
mentos que chegam a R$ 
1,5 milhão. A previsão é 
que até o fim do ano, os 
recursos cheguem a R$ 
2 milhões. Cada kit feira 
é composto por 10 barra-
cas, 20 jalecos, 60 caixas 
plásticas e duas balanças 
de precisão.

“O programa tem avan-

çado e indica que o Estado 
enxerga a ação como um 
ponto de partida para a 
valorização dos feirantes 
da agricultura familiar”, 
afirmou o coordenador 
do Centro de Agricultura 
Alternativa Vicente Nica 
(CAV), Valmir Soares, du-
rante abertura em Ara-
çuaí do VIII Seminário de 
Feiras Livres e Políticas 
Públicas do Vale do Jequi-
tinhonha.

A realização do evento, 
em parceria com o Núcleo 
de Apoio à Agricultura 
Familiar Justino Obers 
(Núcleo PPJ), integra um 
conjunto de ações rea-
lizadas pelo CAV com o 
apoio da Seda. Represen-
tantes de associações de 
cerca de 40 municípios 
das regiões do Vales do 
Mucuri e do Vale do Je-
quitinhonha participa-
ram do seminário.

O subsecretário de Agri-
cultura Familiar da Seda, 
Luiz Ronaldo Baku, des-
tacou o trabalho do CAV 
no acompanhamento das 
feiras livres. Para ele, o su-
porte técnico é fundamen-
tal para agregar valor aos 
produtos e oferecer cada 
vez mais produtos mais 
saudáveis e sem agrotóxi-
cos.

“Não basta distribuir os 
kits feira. Temos que fa-
zer o acompanhamento da 
ação e o trabalho do CAV é 
muito importante para su-
prir a demanda por suporte 
técnico”, disse. Atualmen-
te, o CAV faz o acompanha-
mento de feiras livres em 
seis municípios do Vale do 
Jequitinhonha: Turmalina, 
Veredinha, Minas Novas, 
Chapada do Norte, Berilo e 
Leme do Prado.

Segundo diagnóstico da 
entidade, 70% dos produ-
tos comercializados são 
hortaliças. O restante se 
divide entre frutas, legu-
mes, derivados da cana, do 
mel, do leite e da mandio-
ca, além de proteína ani-
mal.

“A feira livre é o prin-
cipal canal para que os 
agricultores familiares 
vendam seus produtos. 
Além de ser uma alavanca 
para o desenvolvimento 
econômico local, porque 
o dinheiro gira no próprio 
município, a feira também 
é também um dos princi-
pais eventos sociocultural 
da região”, disse Valmir 
Soares.

Apenas em Turmalina, 
segundo o CAV, a feira mo-
vimenta, por mês, de R$ 
140 mil a R$ 200 mil.

HÁ NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO

SUPORTE TÉCNICO

Um exemplo da impor-
tância da feira livre para 
a agricultura familiar é a 
experiência do agricultor 
familiar Edmar Rodrigues 
Souza. Casado e pai de 
três filhos, há oito meses 
ele deixou de lado o tra-
balho de servente de pe-
dreiro na construção civil 
para investir na agricul-
tura familiar.

Graças a um projeto de 
irrigação desenvolvido 
em parceria com a CAV, 
Edmar cultiva hortali-

ças, cenoura e beterraba 
em seu terreno, a 10 km 
de Veredinha. Todos os 
sábados ele ocupa uma 
das barracas doadas pela 
Seda à Associação dos 
Feirantes de Veredinha 
(Afave), para realização 
da feira na Praça do Cru-
zeiro, no centro da cidade.

“Graças ao dinheiro da 
feira posso sustentar mi-
nha família. Ainda faço 
alguns bicos, mas minha 
renda vem da roça”, disse 
Edmar Soares.

DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA FEIRA

FEIRANTE

O Governo de Minas Gerais distribuiu cerca de 150 kits

DIVULGAÇÃO/SEDA

finalistas. A final acontece 
no dia 19 de novembro, em 
Araguari”, afirmou.

Além de troféu e cer-
tificado, os vencedores 
ganharam prêmios que 
chegam a R$ 20 mil. Estão 
classificados para a última 
etapa do concurso os pro-

dutores Ângelo Trevisan, 
Emerson Cândido Costa, 
Evanete Peres Domingues, 
João Apolinário Souza, José 
Luiz Cavalaro, Marilza de 
Fátima Peternela, Nildinei 
Santarosa, Reinaldo Oli-
ni Rocha e Valter Moreira 
Peixoto.

Fim de contratos da BRF 
deixa 400 desempregados
MEDIDA VAI AFETAR
AINDA CERCA DE 4 
MIL TERCEIRIZADOS

TAFFAREU TARCÍSIO  |   REPÓRTER

A empresa de alimentos 
BRF (antiga Brasil Foods 
S/A), dona das marcas Sa-
dia e Perdigão, anunciou 
recentemente o encerra-
mento dos contratos com 
126 criadores de perus de 
Uberlândia e região. Com 
isso, a estimativa é de que 
cerca de 400 trabalhado-
res diretos percam seus 
empregos e outros 4 mil 
prestadores de serviços 
indiretos sejam afetados, 
de acordo com o presidente 
da Associação dos Granjei-
ros Integrados do Triângu-
lo Mineiro e Alto Paranaíba 
(Agritap), Juliano Fagun-
des Pereira.

A BRF informou, em 
nota, que, desde setembro 
deste ano, está ajustando 
e revendo a operação do 
seu parque fabril da uni-
dade de Uberlândia e que 
toda a produção de perus 
será paralisada no primei-
ro semestre de 2017. Ainda, 
segundo o comunicado, a 
medida levou em consi-
deração o ajuste comer-
cial baseado na dinâmica 
da oferta e da demanda do 
mercado e que a empresa 
investirá na ampliação de 
abates de frangos. 

Segundo o presidente 
da Agritap, Juliano Fagun-
des Pereira, a rescisão está 
prevista no contrato entre 
a BRF e os criadores e que 
a empresa está pagando a 
multa de quebra contra-
tual. “Acontece que o pro-
dutor está perdendo a vida 
útil das instalações. A pa-
ralização da produção não 
deixa de gerar só emprego, 

CELSO RIBEIRO

Paulo Florentino está entre os 126 criadores de perus afetados com o fi m de contrato com a BRF

AGRONEGÓCIO   CRIAÇÃO DE PERUS EM UBERRLÂNDIA

A paralisação 
da produção 
não deixa 
de gerar só 
emprego
JULIANO FAGUNDES PEREIRA

Com o encerramento do 
contrato de produção de 
peru para a BRF, o criador 
Paulo Sérgio Florentino Gui-
marães, que há seis anos 
investiu R$ 600 mil na ins-
talação de dois galpões, vai 

fi car com o prejuízo de mais 
seis anos de fi nanciamento 
a pagar. “Por ano, a produ-
ção gerou um retorno de R$ 
200 mil, mas a vida útil da 
estrutura é de 21 anos. Esses 
equipamentos não servem 

para nenhuma outra produ-
ção e, agora, perdi uma vida 
de investimento em outros 
negócios que deixei de fa-
zer”, disse. 

Sem produção futura, 
Guimarães disse que a pri-

meira medida a tomar foi 
notifi car a demissão de seus 
três funcionários. “O jeito 
agora é correr atrás do pre-
juízo, porque não tenho ne-
nhuma expectativa”, afi r-
mou.

CRIADOR JÁ NOTIFICOU FUNCIONÁRIOS DA DEMISSÃO POR CAUSA DO FIM DE CONTRATO

PREJUÍZOS CONTABILIZADOS

mas também divisas e im-
postos para o município”, 
disse. 

O criador de perus, Ad-
vald Alves da Silva, que 
está, na atividade, há 11 
anos, investiu R$ 350 mil 
nas instalações de dois 
galpões e no ano passa-
do financiou cerca de R$ 
100 mil na compra de um 
gerador de energia. Com 
o encerramento do con-
trato, Silva diz que fica-
rá com o prejuízo de uma 
instalação que não terá 
mais utilidade para outra 

atividade, sem contar ain-
da mais seis anos que terá 
pela frente para quitar o 
financiamento do gerador. 
“O que eles estão pagando 
de indenização é o valor de 
um lote de perus, baseado 
na média dos últimos três 
produzidos, mas o valor 
não custeia nenhum in-
vestimento”, disse o pro-
dutor, que só receberá o 
valor indenizado após 90 
dias da entrega do último 
lote de aves, que está pro-
gramada para acontecer 
até o final de dezembro.
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INFLAÇÃO

Triângulo Mineiro (Araxá) R$ 138

VACA GORDA

Triângulo Mineiro (Uberlândia) R$ 144 

BOI GORDO

Tipo 6 - Araguari/Patrocínio - Sc 60 kg

Novissimo R$ 580

CAFÉ

Sc 60 kg - ICMS exclusivo

Uberlândia/
Uberaba R$ 39 R$ 39,50

Ituiutaba/
Capinópolis R$ 38 R$ 39

MILHO

Saca 60 kg – Carioquinha (Extra) – Nota 9,5

Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba R$ 180

FEIJÃO CARIOQUINHA

Uberlândia R$ 76

SOJA
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11 0,01291768 %
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10 0,9755%
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06 0,9535%

05 0,9056%
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PARCELAMENTO

Receita dá instrução 
do Simples Nacional
AGÊNCIA ESTADO  |   BRASÍLIA

A Receita Federal publi-
cou, ontem, a Instrução Nor-
mativa nº 1.670, que estabe-
lece procedimentos prelimi-
nares para o parcelamento 
do Simples Nacional. Con-
tribuintes com débitos até a 
competência do mês de maio 
de 2016 e que foram notifi ca-
dos para a exclusão do regi-
me em setembro deste ano 
poderão manifestar previa-
mente a opção pelo parcela-
mento da dívida tributária.

A Receita Federal enviou 
notifi cação para 584.677 
contribuintes devedores do 
Simples Nacional, que res-
pondem por dívidas de R$ 
21,3 bilhões e poderão se re-
gularizar. O período para fa-
zer a opção prévia começou 

ontem e vai até o dia 11 de 
dezembro.

A opção prévia evita a 
exclusão do contribuinte do 
Simples Nacional, mas não o 
dispensa de efetuar o pedido 
defi nitivo de parcelamento a 
partir de 12 de dezembro. A 
solicitação defi nitiva é ne-
cessária para a consolidação 
dos débitos e o pagamento 
da primeira parcela, con-
forme regulamentação a ser 
editada pelo Comitê Gestor 
do Simples Nacional.

O parcelamento do Sim-
ples está previsto no arti-
go 9º da Lei Complementar 
n.º 155, de 27 de outubro de 
2016. Para efetuar a regula-
rização, o contribuinte deve 
preencher o formulário “Op-
ção Prévia ao Parcelamento 
da LC 155/2016”, no site da 
Receita Federal.

Relator recua da decisão de 
responsabilizar magistrados
PARECER FOI ALTERADO
APÓS REUNIÃO COM A
CÚPULA DA LAVA JATO

AGÊNCIA ESTADO  |   BRASÍLIA

Diante das críticas do Mi-
nistério Público Federal, o 
relator do pacote das medi-
das anticorrupção, deputado 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
retirou do parecer, ontem, o 
item que instituía o crime de 
responsabilidade para ma-
gistrados, promotores e pro-
curadores. O relator alegou 
que não era o momento de 
fazer esse tipo de discussão 
no Congresso.

Onyx reconheceu a po-
lêmica em torno da medida, 
mas reiterou que futura-
mente o Legislativo terá de 
voltar ao tema, mas não no 
âmbito das 10 medidas de 
combate à corrupção. “Nes-
te momento, consideramos 
inoportuno essa discussão, 
que deverá ser feita pelo Par-
lamento em outro momen-
to”, afi rmou. O relator disse 
que não dá para “misturar” 
ações que querem confron-

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Para o Onyx Lorenzoni, o projeto de lei contra a corrupção deve ser debatido em outro momento

LEGISLAÇÃO   PACOTE ANTICORRUPÇÃO É DEBATIDO NO CONGRESSO

tar as investigações ou calar 
investigadores com o relató-
rio em discussão na comis-
são especial da Câmara.

No texto, Onyx propu-
nha novos artigos para a Lei 
1.070, de 1950, que trata de 
crime de responsabilidade. 
Pela legislação em vigor, o 
crime de responsabilidade 
está previsto apenas para 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o pro-
curador-geral da República, 
além de presidente da Repú-
blica, ministros, governado-
res e secretários estaduais. 
A lei foi usada para embasar 
o pedido de impeachment de 
Dilma Rousseff .

Onyx defende ajuste na le-
gislação, mas que agora não 
podem “abrir margem” para 
questionamentos “a quem faz 
um trabalho que a sociedade 
brasileira aplaude de pé”.

Os representantes do Mi-
nistério Público Federal, em 
especial, a cúpula da Opera-

ção Lava Jato, deixou o en-
contro - de aproximadamen-
te cinco horas - com Onyx 
satisfeitos com a revogação 
do item. “Não é o momento 
de fazer uma discussão tão 
complexa como essa. Te-
mos problemas com os tipos 
e com a proposta que estava 
sendo feita”, disse José Roba-
linho Cavalcanti, presidente 
da Associação Nacional dos 
Procuradores da República.

O coordenador da Ope-
ração Lava Jato, procurador 
Deltan Dallagnol, disse que 
o relator foi “sensível” aos 
apelos e o núcleo central 
do pacote foi mantido. Ele 
ressaltou que eles estavam 
preocupados com alguns 
pontos, como o questiona-
mento judicial, alegando fal-
ta de decoro com a profi ssão 
e a possibilidade de abertura 
de processo por parte dos in-
vestigados. “Tudo isso se faz 
num momento muito delica-
do em que vemos iniciativas 

É um tempo 
delicado em 
que vemos 
reações às 
investigações
DELTAN DALLAGNOL

legislativas que são reações 
contra as investigações”, 
disse o procurador. Dallag-
nol disse que eles não se re-
cusam a debater legislação 
sobre abuso de autoridade 
ou crime de responsabilida-
de em relação a servidores, 
mas ponderou que, neste 
momento, não pode haver 
retrocesso no combate à 
corrupção.

ONDA POPULISTA 

Dória é 
comparado 
a Trump 
por jornal
AGÊNCIA ESTADO  |   SÃO PAULO

O jornal americano 
“Th e Washington Post” 
afi rmou, em uma re-
portagem, que a vitória 
do republicano Donald 
Trump nas eleições pre-
sidenciais americanas 
pode ser apenas o início 
de uma “onda populista 
global”, que incluiria, en-
tre outros representan-
tes, o prefeito eleito de 
São Paulo, João Doria.

Além de Trump e Do-
ria, o “Washington Post” 
cita como exemplos po-
pulistas o presidente das 
Filipinas, Rodrigo Du-
terte; a votação que de-
fi niu o “Brexit” no Reino 
Unido; e o avanço da ex-
trema direita na França, 
com Marine Le Pen como 
expoente.

Sobre a América La-
tina, a publicação cita a 
crise política brasileira 
nos últimos meses, que 
teria chegado ao ápi-
ce com o impeachment 
da ex-presidente Dilma 
Rousseff .

Como exemplos da 
derrota do PT nas ur-
nas são citados Marcelo 
Crivella, prefeito eleito 
do Rio de Janeiro, e João 
Doria, que é citado como 
“um empresário milio-
nário, que fez campanha 
dizendo não ser político 
na maior cidade da Amé-
rica Latina”.

O deputado federal Jair 
Bolsonaro (PSC-RJ) tam-
bém é citado na repor-
tagem do “Washington 
Post”.

De acordo com a pu-
blicação, “o deputado, 
de extrema direita,tem 
ambições presidenciais e 
usou seu perfi l no Twitter 
para parabenizar Donald 
Trump por sua vitória e 
prometer algo parecido 
nas eleições do Brasil em 
2018”.
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FUTEBOL 

Usain Bolt  deve 
treinar no Borussia
GAZETA PRESS  |   DORTMUND

Um dos maiores velo-
cistas de todos os tempos 
e dono de nove ouros olím-
picos, Usain Bolt, ao que 
tudo indica, não é desta-
que somente nas pistas de 
atletismo. O jamaicano, fã 
declarado de futebol, vai 
treinar com a equipe do 
Borussia Dortmund, muito 
provavelmente no ano que 
vem.

“Não é uma piada”, dis-
se o diretor-executivo do 
clube, Hans-Joachim Wat-
zke, à revista Kicker. 

“Nós tomamos essa de-
cisão há um tempo. Usain 
estava muito interessado 
em poder treinar conosco. 
Para nós não há nenhum 
problema e nosso técnico, 
Th omas Tuchel, gostou da 
ideia, também. Com certe-
za ele não vai nos visitar no 
meio de uma partida im-
portante da Liga dos Cam-
peões, mas, talvez, na pré-
temporada”, disse.

A confi rmação do diri-
gente veio à tona depois 
que o próprio Bolt declarou, 

em entrevista ao jornal Th e 
Guardian, que uma de suas 
maiores ambições é se tor-
nar jogador profi ssional de 
futebol. 

“Vou treinar com o Bo-
russia e, depois, vamos ver 
o que acontece”, disse o 
atleta. 

Torcedor apaixonado 
pelo Manchester United, 
o homem mais rápido do 
mundo revelou, ainda, um 
de seus maiores desejos. 

“Se eu pudesse jogar 
pelo Manchester United 
seria um sonho realizado 
para mim. Isso, sim, seria 
épico”, afi rmou o campeão 
olímpico.

Conforme explicou o 
dirigente do clube alemão, 
a Puma, marca que patro-
cina tanto o time quanto o 
atleta, foi responsável por 
realizar os contatos e acer-
tar a oportunidade. Se tudo 
ocorrer conforme o pla-
nejado, Bolt, campeão dos 
100m, 200m e 4x100m nos 
Jogos de Pequim, em 2008, 
Londres, em 2012, e Rio de 
Janeiro, em 2016, deverá 
mostrar seu talento com a 
bola no pé no meio de 2017.

Uberlândia perde em Cuiabá, 
mas se mantém na 1ª divisão
EQUIPES DA CIDADE
DISPUTARÃO OS 
JOGOS ESCOLARES

DA REDAÇÃO

O time de vôlei masculino 
Unipac/Gabarito/Uberlân-
dia, que possui três títulos 
dos Jogos Universitários Bra-
sileiros (JUBs), não conse-
guiu o tetracampeonato na 
competição, que foi realizada 
até domingo (13), em Cuiabá 
(MT).

Os uberlandenses repre-
sentaram Minas Gerais pela 
nona vez nos JUBs, mas não 
tiveram um bom desempe-
nho, com uma vitória e duas 
derrotas no torneio realizado 
na capital mato-grossense.

Apesar do resultado, o téc-
nico de Uberlândia, Manoel 
Honorato, comemora que o 
time da cidade conseguiu 
permanecer na 1ª divisão do 
vôlei masculino dos JUBs e 
também explica alguns con-
tratempos enfrentados pelos 
uberlandenses em Cuiabá.

“Tivemos problemas bu-
rocráticos com alguns atle-
tas e, dos 11 jogadores inscri-
tos, levamos nove da catego-
ria juvenil. Além disso, nosso 
levantador Amilton não pôde 
jogar, pois já havia atuado 
neste ano por São Paulo. O 
líbero Paulo Dênis também 
não jogou devido a proble-
mas na inscrição e o ponteiro 
Gleidson machucou a mão e 
nem sequer viajou. Mas va-

COMUNICAÇÃO ACADEMIA DO VÔLEI FDADSDAD

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Equipe masculina de vôlei de Uberlândia, que disputou os Jogos Universitários em Cuiabá

Apaixonado por futebol, Bolt vai treinar na Alemanha

VÔLEI   EQUIPE DISPUTOU OS JUBS NO FIM DE SEMANA

Valeram as 
nossas
partidas 
contra outros 
estados
MANOEL HONORATO

leram as nossas apresen-
tações contra paraibanos, 
pernambucanos, paulistas e 
amazonense”, afi rmou Ho-
norato.

JEJ

As equipes de vôlei mas-
culino e feminino de vôlei de 
Uberlândia viajaram, ontem 
à noite, para João Pessoa (PB), 
onde participam, a partir de 
hoje, dos Jogos Escolares da 
Juventude (JEJ), que são pro-
movidos pelo Comitê Olímpi-
co Brasileiro (COB).

Os campeões estaduais 
no basquete, futsal, hande-
bol e vôlei lutam pelo título 
nacional até o sábado (19). A 
entrada do público é gratuita 
para todos os locais de com-
petição. As tabelas dos jogos 
encontram-se no site dos Jo-
gos Escolares.

Participam dos JEJ atle-
tas com idades entre 15 e 17 
anos. De Uberlândia, o vôlei 
masculino será represen-
tando pela equipe do Colégio 
Gabarito, enquanto a equipe 
feminina é composta por jo-
gadoras do Praia Clube.
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AUTOMOBILISMO III

Michael Schumacher tem 
perfi l criado nas redes sociais
GAZETA PRESS  |   SÃO PAULO

O maior campeão da his-
tória da Fórmula 1, Micha-
el Schumacher, teve uma 
conta ofi cial criada por sua 
assessoria nas rede sociais 
Instagram e Facebook, no 
domingo (13). O piloto ale-
mão se encontra internado 
há três anos, depois de ter 
sofrido um acidente en-
quanto esquiava.

A data da criação do per-
fi l não foi à toa. No dia 13 de 
novembro de 1994, Michael 
Schumacher conquistou seu 
primeiro título da Fórmula 1, 
correndo pela escuderia Be-
netton. O ex-piloto alemão 
já soma mais de 1 milhão de 
curtidas em seu perfi l no Fa-
cebook, e mais de 58 mil se-
guidores no Instagram.

O perfi l de Schumi no Ins-
tagram segue diversos pilo-
tos da F1, como o brasileiro 
Felipe Massa, seu ex-com-
panheiro de Ferrari, além do 
atual campeão Lewis Ha-
milton, e do jogador de fute-
bol Lukas Podolski.

Schumacher se envolveu 
em um acidente enquanto 
esquiava nos Alpes Fran-
ceses, no dia 29 de dezem-

bro de 2013. Depois de nove 
meses internado em estado 
grave em um hospital na 
Suíça, o alemão foi levado à 
sua casa, também na Suíça, 
e segue tratamento em sua 
residência desde então.

Muitas são as polêmicas 
que envolvem a condição 

de saúde de Michael Schu-
macher. Os rumores de que 
o piloto teria falecido foram 
diversos durante os anos. A 
assessoria e a família do ex-
piloto preferem não comen-
tar sobre o assunto e man-
têm o mistério sobre a deli-
cada situação de Schumi.

FIA

ASSOCIATED PRESS

Em possível adeus, Brasil sedia GP histórico
VITÓRIA DE HAMILTON
JOGOU A DECISÃO 
PARA ABU DHABI

GAZETA PRESS  |   SÃO PAULO

O dia 13 de novembro 
de 2016 pode ser lembrado 
daqui a anos como a data 
do último GP do Brasil no 
Autódromo de Interlagos, 
mas, mesmo que as difíceis 
negociações para a manu-
tenção da corrida na capi-
tal paulista se resolvam, é 
possível afirmar que a dis-
puta do domingo (13) en-
trou para a história tanto 
do local quanto da Fórmula 
1. A incrível performance 
de Max Verstappen, as ho-
menagens de um vibrante 
Lewis Hamilton a Ayrton 
Senna e o choro emociona-
do de Felipe Massa deram 
o tom durante as quase 10 
horas de ação nas pistas.

Sempre reunindo di-
versas celebridades entre 
esportistas, modelos e ar-
tistas televisivos, a corrida 
ganhou esperança de con-
tinuidade quando o prefeito 
Fernando Haddad apareceu 
nos paddocks para explicar 
as negociações envolvendo 
a permanência do even-
to no calendário paulista, 
apontada como essencial 

STUDIO COLOMBO/PIRELLI

Lewis Hamilton e Nico Rosberg, pilotos da Mercedes, comemoram o resultado da corrida disputada domingo em Interlagos

O piloto brasileiro Felipe Massa foi ovacionado pela torcida depois de abandonar a corrida

Ídolo alemão segue em tratamento desde acidente em 2013

GP DO BRASIL I   SEMANA SERÁ DECISIVA PARA CIRCUITO PAULISTA

Foi o GP 
mais fácil 
que tive no 
Brasil
LEWIS HAMILTON

pelo petista em meio a um 
município quase sempre 
voltado apenas ao turismo 
de negócios.

“Tem que se discutir com 
o governo federal e estadu-
al se há o interesse ou não. 
Agora, é preciso lembrar 
que esse custo não é da ci-
dade. Os custos da cidade 
têm a ver com os investi-
mentos necessários para 
transformar Interlagos em 
um parque multiuso, que 
também se fosse para fazer 
esse investimento todo só 
pela F1 não valeria a pena. 
Foram mais de R$ 100 mi-
lhões aqui. O objetivo é até 
2020 transformar em par-
que público multiuso e que 
contemplasse todo o tipo 
de evento no pavilhão”, 
disse o político.

A incerteza, no entanto, 
voltou a tomar conta quan-

do João Doria (PSDB), pre-
feito recentemente eleito 
na capital paulista, asse-
gurou que não irá investir 
um centavo do dinheiro 
público para concretizar as 
reformas pedidas por Ber-
nie Ecclestone e sua equipe. 
Sempre polêmico, o chefão 
já havia afirmado que não 
apostaria seu dinheiro na 
realização da prova de In-
terlagos em 2017, apesar do 
acerto contratual garantir 
realização até 2020.

AUTOMOBILISMO II 

Felipe Massa se despede do 
Brasil com batida e lágrimas
GAZETA PRESS  |   SÃO PAULO

Felipe Massa já havia co-
mentado durante a semana 
passada que, apesar de ter o 
GP de Abu Dhabi ainda pela 
frente, não conseguia não 
tratar o GP do Brasil como 
uma despedida.

Emocionado após bater o 
carro durante a prova dis-
putada em Interlagos no 

domingo (13) e ser ovacio-
nado pela torcida presente, 
Massa caminhou pelo per-
curso antes de correr para o 
abraço da família nos boxes. 
Depois, passou pelo paddo-
ck recebendo o carinho de 
funcionários da Fórmula 1 e 
teve de ouvir pedidos para 
foto até dentro da ambulân-
cia que o encaminharia para 
o centro médico, uma rotina 
para quem se acidenta na 

categoria.
“Só tenho a agradecer 

todo o carinho da torcida por 
todo esse tempo. O resulta-
do não foi o que eu gostaria, 
eu estava tentando, mas de 
qualquer forma foi um dia 
inesquecível para mim e 
para a minha carreira. Mos-
tra que eu saio de cabeça er-
guida e que eu saio com o co-
ração apertado, sem dúvida”, 
afi rmou o brasileiro.

CORRIDA CAÓTICA

Quase que respondendo 
à difi culdade nos bastido-
res, o circuito entregou aos 
presentes todas as polêmi-
cas possíveis. Max Versta-
ppen roubou a cena autó-
dromo paulistano e, mesmo 
em meio à disputa do título 
entre Nico Rosberg e Lewis 
Hamilton, protagonizou ul-
trapassagens emocionan-
tes. Aos 19 anos, o holandês 
da Red Bull surge como pró-

ximo postulante ao título da 
categoria.

Somou-se a isso a parti-
cipação do público, pratica-
mente lotando os espaços 
disponíveis e reagindo com 
bastante intensidade aos 
acontecimentos. Após a se-
gunda bandeira vermelha, 
por exemplo, vaias ecoaram 
pelo circuito reclamando da 
decisão. A cada mudança de 
traçado de Verstappen, po-
rém, a vibração era imensa.

Presente em todas as edi-

ções dos últimos anos, Ha-
milton não escondeu a feli-
cidade pela vitória e a sur-
presa com as reviravoltas 
da corrida. “Bom, para mim 
foi o GP mais fácil que tive 
aqui, afi nal estive na frente 
o tempo todo. Mas foi certa-
mente um dos mais emocio-
nantes que vivi. Para com-
pletar, ainda pude ganhar no 
local onde vi o Senna fazer 
história. É um dia inesque-
cível para mim também”, 
assegurou o inglês.
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TABELÃO

Veja na TV

TÊNIS

12h/16h ATP Finals (SporTV 3) 

BASQUETE

16h30 NBB: Vitória-BA x Brasília-DF (SporTV)

22h NCAA: Michigan State x Kentucky (ESPN+)

FUTEBOL

17h Brasileirão: Fluminense-RJ x Atlé  co-PR (pay-per-view)

17h30 Amistoso: República Checa x Dinamarca (ESPN+)

17h45 Amistoso: Itália x Alemanha (ESPN Brasil)

18h Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 
2018: Bolívia x Paraguai (SporTV 2)

18h Amistoso: Inglaterra x Espanha (ESPN)

19h Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 
2018: Equador x Venezuela (SporTV)

21h30 Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 
2018: Argen  na x Colômbia (SporTV)

21h30 Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 
2018: Chile x Uruguai (SporTV 2)

0h (amanhã) Eliminatórias da Concacaf da Copa de 
2018: Panamá x México

(SporTV 3 e 
ESPN Brasil)

0h (amanhã) Eliminatórias da Concacaf da Copa de 
2018: Costa Rica x Estados Unidos

(SporTV 2, 
ESPN e EI 

MAXX)

0h15 
(amanhã)

Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 
2018: Peru x Brasil

(Globo e 
SporTV)

4h (amanhã) Mundial Sub-20 Feminino: Coreia do 
Norte x Brasil (SporTV)

Campeonato Brasileiro | Série A

35  RODADA

15/11 17h Fluminense x Atlé  co-PR

16/11 19h30 Botafogo x Chapecoense

16/11 21h Cori  ba x Santa Cruz

16/11 21h45 Figueirense x Corinthians

16/11 21h45 América-MG x Flamengo

16/11 21h45 Sport x Cruzeiro

17/11 19h30 São Paulo x Grêmio

17/11 19h30 Santos x Vitória

17/11 21h Atlé  co-MG x Palmeiras

17/11 21h Internacional x Ponte Preta

CLASSIFICAÇÃO

Equipes P J V E D GP GC SG

1 Palmeiras 70 34 21 7 6 57 30 27

2 Santos 64 34 20 4 10 53 29 24

3 Flamengo 63 34 18 9 7 47 33 14

4 Atlé  co-MG 60 34 17 9 8 56 44 12

5 Botafogo 55 34 16 7 11 41 35 6

6 Atlé  co-PR 51 34 16 3 15 35 31 4

7 Corinthians 50 34 14 8 12 44 38 6

8 Grêmio 49 34 13 10 11 36 37 -1

9 Fluminense 48 34 13 9 12 43 41 2

10 Chapecoense 46 34 11 13 10 45 52 -7

11 Ponte Preta 45 34 13 6 15 43 50 -7

12 São Paulo 45 34 12 9 13 36 32 4

13 Cruzeiro 44 34 12 8 14 42 44 -2

14 Sport 43 34 12 7 15 45 50 -5

15 Cori  ba 42 34 10 12 12 38 37 1

16 Vitória 39 34 10 9 15 43 48 -5

17 Internacional 38 34 10 8 16 32 38 -6

18 Figueirense 33 34 7 12 15 28 43 -15

19 Santa Cruz 27 34 7 6 21 37 59 -22

20 América-MG 27 34 7 6 21 21 51 -30

ELIMINATÓRIAS III

Em crise, Argentina recebe a Colômbia
GAZETA PRESS  |   SAN JUAN

Na sexta colocação das 
Eliminatórias sul-america-
nas para a Copa do Mundo de 
2018, com apenas 16 pontos 
conquistados e fora sequer 
da zona que leva para a re-
pescagem. Essa é a Argen-
tina, que junta os cacos após 
ser atropelada pelo Brasil 
por 3 a 0, para enfrentar a 
Colômbia, hoje, às 21h, no 
Estádio Bicentenário, em 
San Juan. 

Os argentinos, em caso de 
tropeço, fi carão em situação 
muito delicada. Já a Colôm-
bia, que vem de empate em 
casa sem gols com o Chile, 
está em terceiro lugar, com 
18 pontos, defendendo a per-

manência na zona de classi-
fi cação.

A crise que ronda a Argen-
tina, que perdeu os últimos 
dois jogos, ameaça o cargo 
do técnico Edgardo Bauza, 
que não quis antecipar a es-
calação da Argentina, mas 
deverá promover mudan-
ças. O lateral-direito Pablo 
Zabaleta perdeu a vaga para 
Gabriel Mercado, enquanto 
que Enzo Pérez foi preterido 
para a entrada e Ever Ba-
nega. A principal novidade, 
porém, aparece no comando 
de ataque, onde Lucas Prat-
to, do Atlético-MG, jogará no 
posto de Gonzalo Higuaín, 
sumido em campo contra o 
Brasil.

Pelo lado da Colômbia, 
o técnico argentino José 

ELIMINATÓRIAS II

Uruguai visita o Chile em Santiago
GAZETA PRESS  |   SANTIAGO

Em um clássico que pro-
mete esquentar a briga por 
primeiras posições, o Uru-
guai visita o Chile, hoje, às 
21h30, no Estádio Nacional, 
em Santiago, pela 12ª roda-
da das Eliminatórias sul-
americanas para a Copa 
do Mundo de 2018. Os uru-
guaios, embalados pela vi-
tória de 2 a 1 sobre o Equa-
dor, aparecem na segunda 
posição com 23 pontos, um a 
menos que o líder Brasil. Já o 
bicampeão da Copa Améri-
ca vem de empate sem gols 
com a Colômbia e, com 17 
pontos, na quinta posição, 
está na zona que leva para a 
repescagem.

Juan Antonio Pizzi, téc-
nico do Chile, avisou a seus 
jogadores da importância de 
sua equipe se impor desde 
o começo. O jogo, portanto, 
tem tudo para ser aberto, 
pois o Maestro Òscar Tabá-
rez, técnico do Uruguai, pro-
mete uma atuação ousada e 
a busca pelo triunfo.

Em termos de escalação, 
o Chile terá o retorno do 
zagueiro Gary Medel, que 
cumpriou quatro partidas de 
suspensão e volta na vaga 
de Enzo Roco. Já o volante 
Charles Aránguiz, suspen-
so por acúmulo de cartões 
amarelos, será substituído 
por Felipe Gutiérrez. Com o 
ataacante Alexis Sánchez 
de fora por conta de dores na 
perna direita, Esteban Pare-

Brasil quer manter embalo 
contra o empolgado Peru
PERUANOS GOLEARAM
OS PARAGUAIOS
NA ÚLTIMA RODADA

GAZETA PRESS  |   LIMA

A Seleção Brasileira tenta 
manter seu embalo nas Eli-
minatórias sul-americanas 
para a Copa do Mundo de 2018, 
que será disputada na Rús-
sia. Tendo vencido os últimos 
cinco confrontos e liderando 
com 24 pontos, um a mais que 
o segundo colocado Uruguai, 
o Brasil, que vem de um 3 a 0 
aplicado na Argentina, visita 
o Peru, na madrugada de hoje 
para amanhã, às 0h15, no Es-
tádio Nacional, em Lima, pela 
12ª rodada. A tarefa dessa vez, 
porém, não é das mais tran-
quilas. Pois além de duelar 
como visitante, o time cana-
rinho terá um rival empolga-
do. Os peruanos golearam na 
quinta-feira (10) o Paraguai 
por 4 a 1, em Assunção, e che-
garam aos 14 pontos, em oita-
vo lugar, voltando a ter chan-
ces de disputar o Mundial.

Tite, técnico da Seleção 
Brasileira, pode conquis-
tar a sexta vitória seguida e 
manter os 100% de aprovei-
tamento. Para ele, porém, é 
preciso fi car atento ao bom 
time peruano.

“O Peru vem bem, emba-
lado por uma goleada e vai 
querer crescer em casa. Sei 
como é complicado vencer 
em Lima e por isso mesmo 
teremos que nos impor, não 
permitindo que eles defi -

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Filipe Luís, Neymar e Douglas Costa disputam lance durante o treino da Seleção Brasileira

ELIMINATÓRIAS I   BRASILEIROS TÊM CINCO VITÓRIAS SEGUIDAS

FICHA TÉCNICA

Argen  na

Sergio Romero, Gabriel 
Mercado, Nicolás Otamen-
di, Funes Mori e Emmanue 
Mas; Javier Mascherano, 
Lucas Biglia, Ever Banega, 
Angel Di María e Lionel 
Messi; Lucas Pra  o
Técnico: Edgardo Bauza

Colômbia

David Ospina, San  ago 
Arias, Jeisson Murillo, 
Éder Balanta e Farid Díaz; 
Carlos Sánchez, Abel 
Aguilar, Daniel Torres e 
James Rodríguez; Edwin 
Cadorna e Miguel Borja 
Técnico: José Pekerman

FICHA TÉCNICA

Chile

Claudio Bravo, Mauricio 
Isla, Gonzalo Jara, Gary 
Medel e Eugenio Mena; 
Felipe Gu  érrez, Marcelo 
Díaz, Arturo Vidal e José 
Fuezalinda; Eduardo Var-
gas e Esteban Paredes 
(Nicolás Cas  llo)
Técnico: Juan Antonio Pizzi

Uruguai

Fernando Muslera, Maxi 
Pereira, Diego Godin, 
Sebas  án Coates e Gastón 
Silva; Carlos Sánchez, 
Alvaro González, Egidio 
Arévalo Ríos e Ma  as 
Vecino; Cristhian Stuani e 
Luis Suárez.
Técnico: Óscar Tabárez

Pekerman pretende recupe-
rar como visitante os pontos 
perdidos contra o Chile, em 
casa.

A zaga é o problema da 
Colômbia para esta parti-
da. Óscar Murillo, suspen-
so por acúmulo de cartões 

amarelos, e Yerry Mina, do 
Palmeiras, lesionado na 
coxa direita, ficam de fora. 
Assim, Jeisson Murillo e 
Éder Balanta vão compor 
o setor. O restante será a 
base que empatou com os 
chilenos.

des e Nicolás Castillo lutam 
por sua vaga.

O Uruguai parece defi nido 
para este confronto. Dispos-
to a dar maior movimenta-
ção ao meio, Alvaro Gonzá-
lez atuará na vaga de Diego 

Rolán. Com uma contratura 
muscular na coxa direita, 
o atacante Edinson Cavani 
tem chances de ser relacio-
nado, mas, se isso acontecer, 
deverá fi car como opção no 
banco. 

nam o ritmo do confronto. 
Isso não signifi ca que vamos 
aceitar a correria por si só”, 
afi rmou o treinador.

Um dos motivos de pre-
ocupação são os jogadores 
peruanos que atuam no Bra-
sil e disparados os mais ha-
bilidosos do adversário. Os 
brasileiros sabem que vão 
precisar neutralizar os ata-
cantes Christian Cueva, do 
São Paulo, e Paolo Guerrero, 
do Flamengo.

“São dois craques, capa-
zes de desequilibrar um jogo 
e vamos precisar fi car aten-
tos, pois não podemos dar 
uma oportunidade para eles 
resolverem”, disse o volante 
Fernandinho. 

O Brasil terá apenas uma 
mudança em relação ao 
triunfo sobre a Argentina. 
Advertido com o segundo 
cartão amarelo, o lateral-es-
querdo Marcelo fi ca de fora e 

cede sua vaga a Filipe Luís.
Pelo lado da seleção peru-

ana, o técnico argentina Ri-
cardo Gareca encara a par-
tida como a oportunidade 
de sua equipe se consolidar 
de vez na briga pela vaga no 
Mundial.

O lateral-esquerdo Miguel 
Trauca e o volante Renato 
Tapia cumprem suspen-
são por acúmulo de cartões 
amarelos, enquanto que o 
meia Edison Flores foi veta-
do com dores na coxa direita. 
Assim, Nilson Loyola assu-
me a lateral direita, enquan-
to que Pedro Aquino fi cará 
com a proteção aos zaguei-
ros. A vaga de Flores é dis-
putada por Andy Polo e Joel 
Sánchez. Outra mudança 
será a entrada do lateral-di-
reito Luis Advíncula, que foi 
orientado a ser a sombra de 
Neymar em campo. Pior para 
Aldo Corzo, que foi barrado.

FICHA TÉCNICA

Peru

Brasil

Pedro Gallese, Luis Advín-
cula, Alberto Rodríguez, 
Chris  an Ramos e Nilson 
Loyola; Yoshimar Yotún, 
Pedro Aquino, Andy Polo 
(Joel Sánchez) e André 
Carrillo; Chris  an Cueva e 
Paolo Guerrero
Técnico: Ricardo Gareca

Alisson, Daniel Alves, 
Miranda, Marquinhos 
e Filipe Luís; Paulinho, 
Fernandinho, Renato 
Augusto e Philippe 
Cou  nho; Neymar e 
Gabriel Jesus 
Técnico: Tite
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Diego Cavalieri, que não joga 
desde setembro, retorna
hoje ao gol do Fluminense

camargoneto@netsite.com.br

CAMARGO NETO
BOLA EM JOGO

Nasr e o Brasil na Fórmula 1
A etapa brasileira da Fórmula 1 deste ano, que aconte-
ceu na tarde do último domingo, no autódromo de Inter-
lagos, em São Paulo, foi absolutamente marcante para 
quem se liga nesse esporte. Eu comecei a acompanhar 
em 1970 com a chegada prodigiosa de Emerson Fitti-
paldi e em seguida de José Carlos Pace. Domingo últi-
mo aconteceu o que melhor poderíamos esperar, nós 
brasileiros ligados à Fórmula 1, porque choveu muito e 
isto era tudo o que queria o jovem piloto Felipe Nasr, de 
23 anos, que no ano passado fez a melhor estréia de um 
brasileiro na competição, com um quinto lugar na Aus-
trália, seguindo com bons resultados diante da limita-
ção da Sauber e que este ano veio comendo o pão que o 
diabo amassou, por-
que a Sauber piorou 
muito. Ele chegou a 
Interlagos ameaça-
do de não continuar 
competindo em 2017 
e o Brasil de fi car sem 
piloto na Fórmula 1 
desde 1970. Pois bem, 
choveu, o Safety Car 
entrou três vezes, do 
começo ao fi m foram quatro horas e Nasr terminou em 
nono lugar, largando em 22º. Foi uma forte demonstra-
ção de competência do piloto brasileiro e um recado 
para o círculo da Fórmula 1 de que merece seguir em 
2017. Como a tendência em Abu Dhabi, daqui a treze dias, 
é não mudar muito, sua colocação vai dar à Sauber US40 
milhões, importante reforço fi nanceiro. Torço para que 
Felipe Nasr consiga, por meio de seu agente, Steve Ro-
bertson, ser contratado pela Manor, qu e é atualmente a 
outra equipe mais fraca dentre as onze. Só que a Manor 
vai ter motores Mercedes atualizados em 2017, enquan-
to a Sauber terá motores Ferrari deste ano e começará o 
campeonato com vinte cavalos a menos de potencia no 
motor e terminará entre cinquenta e sessenta cavalos a 
menos, ou seja, uma carroça. 

Torço para que Felipe 
Nasr consiga, por 

meio de seu agente, 
Steve Robertson, 

ser contratado pela 
Manor

MASSA E 
VERSTAPPEN
Felipe Massa está encer-
rando sua história na Fór-
mula 1 e fez sua última cor-
rida no Brasil. Sem dúvida já 
sem tanta motivação, mas 
com muita emoção. Sempre 
foi um bom piloto e é muito 
boa gente. Não pode termi-
nar a corrida e voltou a pé 
para os boxes. Isto levou a 
ser muito homenageado 
por todos que estavam nos 
boxes, de todas as equipes, 
num atestado do tanto que é 
querido. Para a torcida bra-
sileira Massa, como Rubens 
Barrichello, termina faltan-
do ter dado um pouco mais. 
Os dois deixaram na torcida 
a frustração de deixarem 
Michael Schumacher pas-
sar, no tal jogo de equipe. Foi 
o que o jovem Felipe Nasr 
desobedeceu este ano na 
Sauber e não aceitariam 
Fittipaldi, Piquet, Senna, 
nossos grandes campeões, 
e outros. Na corrida de In-
terlagos o jovem holandês 
Mark Verstappen deu mais 
um show. Faltando 10 vol-
tas ele era 13º e chegou em 
terceiro, no pódio. Lembrou 
performances de Ayrton 
Senna, Michael Schuma-
cher e Fernando Alonso. 
Coisa para poucos, muito 
poucos. Quanto ao futu-
ro brasileiro na Fórmula 1, 
quem sabe a partir de 2019 
ou 2020, Pedro Piquet, o mi-
neiro Sérgio Sete Câmara e 
o gaúcho Mateus Leist, que 
em 2017 vai correr na GP2, 
categoria imediatamente 
anterior à Fórmula 1. 

TOQUE RÁPIDO
*Uberlândia Esporte con-
tratou, no último fi nal de se-

cam

CAM

mana, o meia-atacante Je-
ferson Berger (leia-se Ber-
guer), que vem do Salgueiro 
de Pernambuco. Nordesti-
no, de 28 anos, Berger é ca-
nhoto, veloz e habilidoso. É 
um jogador que deve com-
pletar a ocupação de meio-
campo pelo lado esquerdo, 
ajudando na armação e 
chegando como ponteiro 
canhoto ou por dento. Era 
destaque do Salgueiro, que 
não queria liberá-lo. Pelo 
jeito, mais uma boa contra-
tação.
*A Sociedade Esportiva La-
goinha é campeã da Divisão 
de Acesso da Liga Uberlan-
dense de Futebol em 2016. 
O jogo decisivo aconteceu 
domingo, no Estádio Airton 
Borges, contra o Santa Lu-
zia. 2 a 2 no tempo normal 
e 4 a 1 para a Lagoinha nos 
pênaltis. O troféu foi entre-
gue pelo jornalista Luis An-
tonio Figueira, que recebeu 
merecida homenagem, em 
placa de prata. As meda-
lhas para campeões e vices 
foram entregues pelo Luiz, 
o deputado federal Tenente 
Lúcio (PSB), o diretor Alenir 
Rodrigues, este jornalista e 
outros convidados.
* A Inter de Minas surpreen-
deu positivamente e derro-
tou o Nacional de Uberaba, 
sábado à tarde, no Airton 
Borges, por 1 a 0, no jogo 
de ida da fase semifi nal da 
Copa Regional Sub-20. Ao 
mesmo tempo, no Estádio 
Parque do Sabiá, o Uber-
lândia perdeu de 2 a 1 para 
o Mamoré. Jovem e inex-
periente zagueiro do Uber-
lândia facilitou a marcação 
do segundo gol do Mamoré. 
O técnico Wisner Dantas foi 
reajeitando seu time, que 
melhorou, mas não conse-
guiu empatar.

BASQUETE

ITAQUERÃO

FIBA suspende Confederação Brasileira

Corinthians espera resultado de auditoria

AGÊNCIA ESTADO  |   SÃO PAULO

A Federação Internacio-
nal de Basquete (Fiba) di-
vulgou, ontem, a suspen-
são da Confederação Bra-
sileira de Basquete (CBB). 
A decisão foi anunciada 
depois de uma reunião do 
Comitê Executivo da enti-
dade, na qual foi concluído 
que, apesar do “apoio e fle-
xibilidade” em “múltiplas 
ocasiões” antes dos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro, 

a CBB - dirigida pelo presi-
dente Carlos Nunes - ainda 
precisa de “reestrutura-
ção”.

O Comitê Executivo da 
Fiba recomenda que a CBB 
trabalhe em conjunto com 
a federação internacional e 
com a força-tarefa da enti-
dade para que possa supe-
rar as “sérias difi culdades 
institucionais, esportivas e 
fi nanceiras”. A situação da 
CBB será reavaliada em uma 
reunião marcada para 28 de 
janeiro de 2017.

Quatro fatores são apon-
tados pela Fiba como deter-
minantes para a suspensão 
da CBB. O primeiro é a au-
sência em competições in-
ternacionais, como um tor-
neio continental de base e 
Mundiais Sênior 3x3, assim 
como a falha na organização 
do World Tour 3x3 no Rio de 
Janeiro.

O segundo problema 
apontado pela entidade 
internacional é a “falta de 
controle total do basquete 
no País”. E exemplifica com 

o envolvimento de “tercei-
ros” na seleção e no finan-
ciamento de atividades do 
time nacional. A terceira 
crítica leva em conside-
ração a pendência de pa-
gamentos à Fiba por um 
longo período, apesar dos 
vários pedidos de carência 
que foram concedidos. Por 
fim, a Fiba enfatiza o fato 
de não existir um planeja-
mento de reforma ou rees-
truturação antes da eleição 
presidencial, marcada para 
março de 2017.

GAZETA PRESS  |   SÃO PAULO

As acusações sobre pro-
blemas nos gastos para a 
construção do estádio em 
Itaquera viraram uma gran-
de dor de cabeça para o Co-
rinthians. Até por isso, uma 
auditoria tem sido realiza-
da no clube e analisa todo 
o processo realizado pela 
construtora Odebrecht na 
arena. Segundo o diretor de 
futebol Flávio Adauto, novi-
dades sobre o assunto serão 
conhecidas em breve.

“Temos um conselho com 
cinco membros eleitos para 
analisar essa auditoria. Até 
o momento não veio nada, 
são seis meses em busca de 
informações, mas posso di-
zer que teremos dados em 

duas ou três semanas”, dis-
se o dirigente.

A situação envolvendo 
a Arena Corinthians fi cou 
ainda mais dramática re-
centemente. Primeiro, o Co-
rinthians emitiu uma nota 
ofi cial confi rmando que está 
investigando um suposto 
desvio de dinheiro da obra 
de Itaquera. Posteriormente, 
o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Teori Zavaski, 
autorizou a abertura de in-
quérito da Operação Lava 
Jato para analisar possíveis 
irregularidades envolvendo 
inclusive o ex-presidente do 
Timão Andrés Sanchez, que 
teve atuação direta no pro-
jeto da nova casa corintiana 
com a Odebrecht.

O certo é que o Corinthians 
amarga grandes difi culda-

Fluminense faz confronto 
direto com o Atlético-PR
MARCÃO ESTREIA
NO COMANDO DO
TRICOLOR CARIOCA

GAZETA PRESS  |   RIO DE JANEIRO

O Fluminense recebe o 
Atlético-PR hoje, às 17h, no 
Maracanã, no Rio de Janei-
ro (RJ), pela 35ª rodada do 
Campeonato Brasileiro em 
um verdadeiro confronto 
direto entre dois times que 
pretendem disputar a vaga 
na próxima Copa Liberta-
dores. O Furacão aparece no 
G-6, a zona de classifi cação 
para o torneio continental, 
com 51 pontos, mas precisa 
se recuperar da derrota de 3 
a 2 para o Vitória.

Recuperação é a palavra 
de ordem também no Flu-
minense, que vai “estrear” 
um novo técnico. Na ver-
dade trata-se de um velho 
conhecido, Marcão, que era 
auxiliar de Levir Culpi, de-
mitido após a derrota de 4 a 
2 para o Cruzeiro. Foi o sex-
to jogo seguido sem triunfo, 

NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C.

NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C.

PAULO PINTO/AGÊNCIA PT

Jogadores do Fluminense treinam para o jogo contra o Furacão

Dívida do Corinthians por conta de estádio chega a R$ 1,2 bi

BRASILEIRÃO   AS DUAS EQUIPES SONHAM COM VAGA NA LIBERTADORES

pois se ganharmos os jogos 
restantes sei que vamos 
nos classifi car. O Atlético 
Paranaense tem uma gran-
de equipe, mas acredito em 
nosso trabalho e na qualida-
de do elenco do Fluminen-
se”, disse Marcão.

Em termos de escalação, o 
Fluminense vai promover o 
retorno do goleiro Diego Ca-
valieri, que não joga desde 
setembro por conta de uma 
lesão na perna esquerda. Ele 
reaparece na vaga de Júlio 
César. 

Pelo lado do Atlético, o 

técnico Paulo Autuori não 
poderá contar com o goleiro 
Wéverton, servindo à Sele-
ção Brasileira nas Elimina-
tórias para a Copa do Mundo 
de 2018, que será disputada 
na Rússia. Assim, Santos 
assume o posto. O zagueiro 
Th iago Heleno, que cumpriu 
suspensão, retorna na vaga 
de Marcão. O meia Nikão, 
se recuperando de dores na 
coxa direita é dúvida. Se ele 
não puder jogar, André Lima 
será utilizado, com Pablo 
atuando um pouco mais re-
cuado. 

FICHA TÉCNICA

Fluminense

Atlé  co

Diego Cavalieri, Welling-
ton ilva, Gum, Henrique e 
Giovanni; Pierre, Cícero, 
Gustavo Scarpa e Marqui-
nho; Wellington e Henri-
que Dourado
Técnico: Marcão

Santos, Léo, Paulo 
André, Thiago Heleno e 
Nicolas; Otávio, Hernani, 
Nikão (André Lima), 
Lucho González e Lucas 
Fernandes; Pablo
Técnico: Paulo Autuori

porém, apesar do momento, 
o time se encontra a apenas 
três pontos atrás do Fura-
cão.

O fato de ser um con-
fronto direto e no Maracanã 
anima Marcão. “Sei que não 
viemos de grandes resulta-
dos, mas ainda dependemos 
das nossas próprias forças, 

des para pagar a dívida do 
estádio, que chegaria a R$ 1,2 
bilhão em função dos juros. 
Questionado sobre a chance 
de o clube suspender os pa-
gamentos do estádio, Flávio 
Adauto preferiu ser vago:

“Essa situação pode vir a 

existir, são discutidas todas 
as vertentes, qual a dívida 
real, tudo é discutido e tem 
anuência da diretoria, mes-
mo com algumas ameaças. 
Mas falar em dar calote não 
rima com o Corinthians”, 
disse.



Revista
CINE SESC 
APRESENTA 
ANIMAÇÕES
PÁGINA B4

CORREIO DE UBERLÂNDIA  
www.correiodeuberlandia.com.br B1
TERÇA-FEIRA     |     15 DE NOVEMBRO DE 2016      |      cultura@correiodeuberlandia.com.br

DIVULGAÇÃO

ADREANA OLIVEIRA | REPÓRTER

C
hega ao fim hoje a 25ª 
edição do Festival de 
Dança do Triângulo, 
considerada uma re-

tomada da atração, que fi-
cou três anos fora do calen-
dário cultural de Uberlân-
dia. E para fechar com cha-
ve de ouro, chega à cidade, 
pela primeira vez, a São 
Paulo Companhia de Dança 
(SPCD) – em atividade des-
de 2008 - que apresentará 
não uma, mas três coreo-
grafias a partir das 20h no 
Teatro Municipal.

O público poderá con-
ferir as apresentações de 
“Mamihlapinatapai” (2012), 
“O talismã pas de deux” 
(1955) e “Grand pas de deux 
de O Corsário” (2015). Ape-
sar de ser a primeira vez 

da SPCD em Uberlândia, 
sua diretora artística, Inês 
Bogéa, já conhece a cidade 
por outras edições do festi-
val, como bailarina e como 
jornalista. “Estamos muito 
honrados por fazer parte 
dessa troca que é o festi-
val que marca o espaço da 
arte e faz com que todas as 
pessoas possam se reunir e 
trocar ideias, ver diferen-
tes manifestações artísti-
cas. Isso é importante para 
o fomento da arte no nosso 
País”, diz.

Inês Bogéa afirma que 
as coreografias que serão 
apresentadas, nesta noite, 
agradarão ao mais diverso 
público, que admira o clás-
sico e o contemporâneo. 
“São espetáculos que têm 
muita entrega”, diz. 

Duas obras são mais 
clássicas, “O talismã pas de 

deux” e “Grand pas de deux 
de O Corsário”. “O primeiro 
apresenta desafios técni-
cos de outra natureza, ges-
tos ligados à dança india-
na, dança clássica e dança 
de um outro país. Traz os 
grandes saltos e giros da 
técnica clássica e tem figu-
rino colorido que desenha 
o espaço. É uma obra com a 
qual a plateia vibra muito. O 
segundo é clássico e con-
temporâneo que mostra a 
qualidade técnica e artís-
tica dos bailarinos”, afirma 
Inês Bogéa.

Já “Mamihlapinatapai” 
foi feita especialmente 
para a Companhia em 2012 
por Jomar Mesquita (com 
colaboração de Rodrigo de 
Castro). “Brinca com a dan-
ça de salão e a dança con-
temporânea, é muito insti-
gante para o público. A his-

tória é sobre duas pessoas 
que se gostam mas nenhu-
ma toma a iniciativa. En-
tre o tatear de mãos e pés, 
eles buscam o caminho 
para dançar juntos, o que 
o público terá que assistir 
para ver o final”, afirma a 
diretora artística que conta 
ainda que a coreografia já 
foi apresentada em várias 
cidades brasileiras e ain-
da em países como França, 
Alemanha e Estados Uni-
dos.

UBERLANDENSES

O elenco de “Mamihla-
pinatapai” conta com dois 
bailarinos de Uberlândia: 
Luciana Davi e Igor Rena-
to. Luciana iniciou sua for-
mação em 1998 na Escola 
Pró-Dança de Ballet em 
Uberlândia. Em 2001, in-

gressou na Vórtice Escola 
de Danças Clássicas, onde 
concluiu seus estudos nas 
técnicas clássica e con-
temporânea, tornando-se 
bailarina da escola. Em 
2010, passou a integrar a 
Cia. Brasileira de Ballet, no 
Rio de Janeiro, sob direção 
de Jorge Teixeira, apresen-
tando-se no Brasil e no ex-
terior, em países como Es-
tados Unidos, China e Isra-
el. Em 2013, integrou a Cia. 
de Dança Deborah Colker e, 
em 2014, passou a integrar 
o Ballet Nacional de Sodre 
(Uruguai), sob direção de 
Julio Bocca. Em 2015, en-
trou para a São Paulo Com-
panhia de Dança.

Nascido em Uberlândia, 
Igor Renato é graduado 
pela Escola do Teatro Bol-
shoi no Brasil. Entre 2007 e 
2012 dançou grandes obras 

do balé clássico como “O 
Quebra-Nozes”, “Giselle” 
e “Dom Quixote”, remon-
tadas pelo russo Vladi-
mir Vasiliev. Como solista 
dançou “Chamas de Paris, 
“O Corsário”, “La fille mal 
gardée” e “Diana e Acte-
on”, entre outras. Em 2013 
dançou como solista na Cia. 
Sesc de Dança, em Minas 
Gerais. Passou a fazer parte 
do elenco da SPCD em 2014.

SERVIÇO 
Os espetáculos “Mamihlapinatapai” 
“Grand pas de deux de o corsário” e “O 
talismã pas de deux”, com a São Paulo 
Companhia de Dança, serão apresentados 
hoje, a partir das 20h, no 25° Festival de 
Dança do Triângulo no Teatro Municipal 
de Uberlândia (avenida Rondon Pacheco, 
7070, Tibery). A entrada é gratuita. Os 
ingressos podem ser retirados a partir das 
18h. Outras informações: 3235-1568.

FESTIVAL DE DANÇA DO TRIÂNGULO TEATRO MUNICIPAL

SÃO PAULO COMPANHIA 
DE DANÇA ENCERRA A 
25ª EDIÇÃO DO FESTIVAL
GRUPO APRESENTARÁ TRÊS COREOGRAFIAS NESTA TERÇA-FEIRA

Larissa Lins e Yoshi 
Suzuki em “O talismã 

pas de deux” 
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Com a temática “(sobre)vi-
vências em dança” a 25ª edi-
ção do Festival de Dança do 
Triângulo veio após um hiato 
de três anos e durante uma 
semana contou com ofi cinas, 
debates e espetáculos. Hoje é 
o último dia do festival e, para 
o crítico de dança Carlinhos 
Santos – formado em História 
e Jornalismo, especialista em 
Corpo e Cultura e mestre em 
Educação pela Universidade 
de Caxias do Sul –, o festi-
val precisa ser repensado. “O 
tema da dança é provocador. 
Precisamos pensar como va-
mos sobreviver com essas ad-
versidades, qual é a tarefa que 
nos cabe para que esse festi-

val e essa história sobreviva 
e tenha mais fôlego. Afi nal, 
o futuro a gente garante é lá 
com o passado, com a história 
já construída”, diz.

Ele está na cidade para co-
brir o festival a pedido dos 
organizadores. Santos já es-
teve na cidade em pelo me-
nos outras seis edições do 
festival. Ele notou, neste ano, 
um estranhamento sobre que 
caminho o festival deve reto-
mar. “Senti um esvaziamen-
to da mobilização da classe e 
do público para o festival. Os 
espetáculos dos últimos três 
dias não tiveram casa lotada 
e os debates contaram com 
poucas pessoas. O que não 

deixa de ser provocador, para 
ver o que tem que fazer com 
ele a partir de agora”, afi rma o 
crítico.

Na mostra amadora ele viu 
muitos trabalhos de acade-
mias e escolas e sentiu falta 
de grupos formados a partir 
de projetos sociais, com pre-
sença forte em outras edições. 
“Esse festival é uma conquis-
ta da comunidade e devem 
ser feitos muitos questio-
namentos sobre que rumos 
deve tomar”, afi rma Santos, 
que não é a favor da retoma-
da da competição no festival. 
“A competição só faz emergir 
em um momento um ou dois 
nomes, um ou dois grupos e 

não contribui para qualifi ca-
ção do coletivo. Esse é o meu 
pensamento. Creio que seria 
bom investir em trazer outras 
estéticas, mais grupos para 
que as pessoas vejam outras 
informações de dança e sin-
tam-se provocadas a criar”, 
afi rma.

Para ele, um diálogo con-
tínuo deve acontecer com o 
curso de dança da UFU. “É lá 
que se pensa a dança de modo 
profi ssional. É mais um ins-
trumento para que a dança da 
cidade e região tome consci-
ência do que pode fazer, cons-
trua outros caminhos, qua-
lifi que profi ssionais e amplie 
seus horizontes”, diz Santos.

FESTIVAL PRECISA REPENSAR SOBRE COMO QUER O SEU PAPEL NA CENA LOCAL

CRÍTICA

Carlinhos Santos é crítico de dança e veio cobrir o festival
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HORÓSCOPO

As perspectivas fi cam a cada dia mais e mais am-
plas, o que é muito bom, porém, ao mesmo tempo 
essa amplitude toda pode provocar um tipo de 
dispersão contraproducente. Por isso, mantenha 
o foco no que importa.

  ÁRIES
  [21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL]

  LIBRA
  [23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO]

O entusiasmo é uma boa maneira de começar um 
empreendimento, mas nem tudo pode continuar 
dependendo apenas desse combustível. Em al-
gum momento o entusiasmo terá de ser substitu-
ído pelo esforço competente e persistente.

Aceitar riscos é temerário, porém, deixar de fazê-
lo seria temível. Entre o temor e a temeridade, 
prefi ra a segunda opção que, apesar de brindar 
com estresse e incômodo, pelo menos garante 
algo novo acontecer.

  TOURO
  [21 DE ABRIL A 20 DE MAIO]

  ESCORPIÃO
  [23 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO]

Você tem suas razões e essas hão de ser apre-
ciadas e valorizadas. Contudo, as outras pessoas 
também têm as delas, que merecem tanto respei-
to quanto as suas. É hora de negociar com sabe-
doria e desprendimento.

Colabore, pois, mesmo que nesta parte do cami-
nho o protagonismo não seja seu, mesmo assim 
haverá questões que benefi ciarão e facilitarão 
seus assuntos particulares. Por isso, ajude as ou-
tras pessoas a se destacarem.

  GÊMEOS
  [21 DE MAIO A 20 DE JUNHO]

  SAGITÁRIO
  [22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO]

Querendo falar a verdade e somente a verdade, 
talvez só aconteça de você passar por cima da 
sensibilidade alheia e, ao contrário do desejado, 
criar mais problemas do que soluções. É hora de 
observar melhor tudo.

Só valerá a pena discutir se você perceber que há 
verdadeira disposição para as partes se entende-
rem e chegarem a alguma decisão concreta, pois, 
de outro modo, será perda de tempo e de energia. 
Observe melhor.

  CÂNCER
  [21 DE JUNHO A 21 DE JULHO]

  CAPRICÓRNIO
  [22 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO]

Você tem razões poderosas para tomar as deci-
sões que tem em mente, mas talvez ainda haja 
questões que escapam ao seu entendimento. Por 
isso, ganhar tempo seria a atitude mais sábia para 
você tomar no momento.

Ajude as pessoas que poderiam ajudar você tam-
bém. Este é um momento de raro entendimento 
entre as partes, que pode sentar uma base fi rme 
para colaborações futuras. Por isso, se aproxime 
das pessoas certas e as ajude.

  LEÃO
  [22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO]

  AQUÁRIO
  [21 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO]

Há certa tendência a perder a paciência e discutir 
sobre questões que nem sequer seriam tão rele-
vantes assim para merecer tal intensidade. Talvez 
o foco seja outro completamente diferente, leve 
isso em conta.

Aproveite as facilidades que a vida oferece a você 
nesta parte do caminho para avançar o quanto 
seja possível na direção de seus interesses. Deixe 
de lado quaisquer confl itos, se foque no que real-
mente importa.

  VIRGEM
  [23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO]

Há tarefas que só você poderia empreender em 
segurança, ciente de que as coisas terminariam 
do jeito que precisam acabar. Por isso, não se 
queixe por tudo cair em seu colo, afi nal, você é a 
alma escolhida e responsável.

  PEIXES
  [20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO]

ESTÁ ESCRITO
ANITA GODOY | www.anitagodoy.com.br

SEJA LEVE

Você já conhece o 

livro “Seja leve”, 

que acabamos de 

lançar? Ele já é o 

nosso campeão de ven-

das. Quando lançamos o 

livro “É preciso mudar”, 

não imaginávamos que 

ele seria o primeiro de 

uma trilogia do auto-

conhecimento. Depois 

de muitas cartas, e-

mails e conversas com 

as pessoas contando 

seus problemas, fi ze-

mos “Seja feliz ou morra 

tentando”, no intuito de 

auxiliar muitas difi cul-

dades que o ser huma-

no enfrenta. Como as 

perguntas do público 

continuavam, fi zemos 

“Seja leve”, mostrando 

que não importam as 

difi culdades que cada 

um tenha, precisamos 

aprender a cultivar a 

nossa felicidade, e isto 

só será possível se ca-

minharmos com leveza 

diante da vida.

Ser leve é enfrentar a 

vida, os desafi os, as di-

fi culdades, com educa-

ção, gentileza, suavida-

de, coragem e fé.

NOVELAS

Os resumos dos capítulos das no-
velas são de responsabilidade das 

emissoras.  Os capítulos que vão ao 
ar estão sujeitos a reedições.

 MALHAÇÃO
Globo – 17h35
Joana convence Gabriel de 
que não está interessada 
nele. Tânia discute com Ire-
ne. Bárbara infl uencia Ricar-
do contra Joana. Joana conta 
para Giovane sobre a con-
versa que teve com Gabriel, 
e os irmãos acabam se de-
sentendendo em um jogo de 
vôlei. Ricardo tira satisfações 
com Tânia. Cleo é internada. 
Joana diz a Caio que deixará 
a equipe se Gabriel e Giovane 
perderem o campeonato.

  SOL NASCENTE
Globo – 18h15
Lenita fl agra Mario e Alice 
discutindo. Vittorio avisa a 
Geppina que Milena vai traba-
lhar. Dora se incomoda com a 
presença de Tiago. Mano e 
sua turma de motoqueiros 
ameaçam Ralf e Lenita. Ce-
sar tenta conseguir uma nova 
empresa de exportação para 
ganhar a licitação da Arraial 
Pescados. Sirlene chega a 
Arraial. Geppina convida Ralf 
e Lenita para jantar em sua 
casa.

  ROCK STORY
Globo – 19h15
Júlia/Lorena afi rma a Diana 
que não está envolvida com 
Gui. Lázaro fala para Zac não 
contar para Gui o que viu. Júlia 
encontra no celular uma pro-
va de sua inocência. Romildo 
e William recuperam o celular 
de Alex. Léo procura Diana. 
Gilda e Haroldo atendem o te-
lefonema de Paula para Nico-

lau e pensam ter descoberto 
o segredo do fi lho. Luizão 
afi rma a Nestor que não pa-
gará a multa do condomínio.

  ESCRAVA MÃE
Record – 19h20
Almeida sugere que Juliana e 
Miguel sejam afastados de-
fi nitivamente. Teresa acusa 
Maria Isabel de ter se envol-
vido com Almeida para ter 
um fi lho. As duas discutem 
arduamente e Teresa desfe-
re um tapa no rosto de Maria 
Isabel. Miguel tenta conven-
cer Almeida a vender Juliana 
e propõe pagar mais que o 
valor da alforria. Beatrice é 
consolada por Tito Pardo e os 
dois se beijam.

  A TERRA PROMETIDA
Record – 20h30
Todos se surpreendem ao ver 
um gigante fugindo com a co-
mida. Irritado, Yussuf ques-
tiona Najara sobre o desapa-
recimento de Melina e manda 
os soldados procurarem-na. 
Na casa de Tiléia, os Lagar-
tos comemoram o sucesso 
do plano na hospedaria. Iru 
percebe o perigo e corre para 
defendê-la. Eles lutam contra 
os bandidos do deserto. Iru 
leva a melhor no confronto, 
mas Melina é ferida e cai de-
sacordada.

  CÚMPLICES DE UM RES-
GATE

SBT – 20h30
Os Vaz prometem não contar 
nada sobre Omar até o fi nal 
do show de bandas. Regi-

CRUZADAS

Solução
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HLIPASE
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ENVENENADO
ARRASADOS

Principal
prêmio do
Festival

de Berlim

Tipo de
macarrão

usado 
em doces

O sinal
hippie 
de paz 
e amor

O Rei das
Selvas
(HQ)

Detetive 
(?), alter

ego do Bo-
linha (HQ)

"(?) Eu Que-
ro", mar-
chinha de
Carnaval

Utensílio
comum na

área de
serviço

Prática
financeira
censurada
na Bíblia

Passível
de ser

reparado
(o erro)

Entrar
em (?):
fazer-se
presente

Sucesso
de Katy
Perry

Paisagem
ímpar na
aridez do
deserto

Deprimi-
dos, física

ou mo-
ralmente

Altura aproximada 
de um prédio 
de 30 andares

Roentgen (símbolo)

Conterrâneos de
Bruno e Marrone
Condição da rua 

propícia a assaltos

Situação daquela 
que foi vítima 
de sequestro

Roupa co-
mumente 
branca, de
garçons

O modo
como

morreu o
filósofo

Sócrates

(?)-olhado: energia
negativa (pop.)

Personagem central
da "Odisseia", de

HomeroApresen-
tadora do SBT (2014)

Berne
(Zool.)

"Nacional",
em PNB 

Momento
de insta-
bilidade
conjugal

Filtro do
sangue
Material
fibroso

Enzima que
atua na
digestão
Triturar

Triste,
em inglês

Pena;
lástima

Agente de alergias

3/sad — ura. 5/paina. 6/aranha — lipase. 7/aletria — ulisses. 13/noventa metros.

SUDOKU
na chora após Otávio dizer 
que quer que ela fi que longe 
dele e de Rebeca. Meire está 
preocupada com a falta de 
dinheiro para pagar as con-
tas. A síndica decide montar 
um salão de beleza para ar-
recadar dinheiro. O haras foi 
comprado por alguém mis-
terioso. As clientes de Meire 
não gostam do serviço pres-
tado no salão.

  A LEI DO AMOR
Globo – 21h15
Zelito diz a Tião que Isabela 
está indisposta. Helô registra 
o sorriso de cumplicidade 
entre Tião e Gigi. Letícia é 
hostil com Pedro. Fininho as-
salta o posto de Salete, mas 
Mileide o rende. Keyla faz as 
pazes com Rodney. Salete 
desconfi a de que o assalto no 
seu posto tem a ver com Jés-
sica. Salete assume o risco de 
fi car com a arma de Fininho, 
contrariando Flávia.
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emsociedadej@correiodeuberlandia.com.brJADIR JÚNIOR
EM SOCIEDADE

NATAL
Acontece, amanhã, a chegada do Papai Noel no Uberlândia 
Shopping. Uma grande festa está sendo preparada para 
receber o bom velhinho! Será a partir das 19h30 com 
entrada gratuita. Aproveite.

ENCONTRO

A história da geógrafa uberlandense Karolina Cordeiro e 
o fi lho Pedro ganharam espaço ontem no “Encontro”, com 
Fátima Bernardes, exibido pela Globo. Pedro é portador de 
uma doença rara, a Síndrome de Aicardi-Goutieres (AGS), 
que afeta principalmente o cérebro, o sistema imunológico 
e a pele e impede os movimentos do corpo. Karolina 
Cordeiro está sempre atrás de formas de buscar mais apoio 
para o tratamento de doenças raras. Na reportagem, ela, 
Pedro e as irmãs mostraram como é o dia a dia com Pedro, 
que frequenta escola normal. Karolina Cordeiro foi um dos 
exemplos de mães que se superam a cada dia em nome dos 
fi lhos. Parabéns.

ANIVERSÁRIOS
A executiva Ana Paula Lo Gullo comemorou nova idade 
ontem. Felicidades! 

FERIADO

Hoje, feriado da Proclamação da República, a praça de 
alimentação do Center Shopping funciona a partir das 10h 
da manhã e vai até as 22h. Já as lojas funcionarão a partir 
das 14h.

NOVIDADE
A empresária do ramo de doces fi nos, Tatiana Faina 
promoverá, no fi nal deste mês, um evento exclusivo para 
convidados com o objetivo de apresentar novidades do 
segmento para imprensa e convidados. A coluna agradece o 
convite.

EMPREENDEDORISMO

A segundo edição do “Geração Digital”, evento que se tornou 
referência entre profi ssionais responsáveis pelas áreas de 
marketing, TI, e Empreendedorismo, acontecerá nos dias 24 
e 25 deste mês. Serão dois dias de muito conteúdo, palestras 
e workshops de negócios e entretenimento. 

A colega colunista 
Sônia e o marido Paulo 
Sampaio durante 
viagem ao litoral baiano

A aniversariante da semana, a 
executiva Ana Paula Lo Gullo A empresária Tatiana Faina

A jornalista Patrícia 
Caetano participou 
como mestre de 
cerimônias de um 
grande evento em São 
Paulo na última semana

O casal Higor Davi e 
Cecília Naves durante 
recente viagem a 
Campos do Jordão

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO KAKÁ DE SOUZA/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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cultura@correiodeuberlandia.com.brCARLOS GUIMARÃES COELHO
CENA CULTURAL

Além de roteirizar e dirigir, o ator dá vida 
a Remela. E manda bem na transição do 

desajeitado garoto para o super-herói 
disposto a salvar e conquistar a sua 

amada
O 

que pode conter uma 
simples aventura, 
fantasiosa e fi ctícia, 
destinada ao público 

infantil? O olhar do espec-
tador responderá diversão! 
Os mais atentos perceberão 
o trabalho árduo, a inter-
pretação esmerada e a pro-
dução cuidadosa no média 
metragem “Remela, o Herói 
de Meia Tigela”, no qual o 
humorista Deivid Osborges 
exercita sua verve de rotei-
rista e cineasta. O fi lme teve 
exibições para convidados, 
no fi nal do mês de outubro, e 
deve iniciar agora a sua ma-
ratona de exibições públicas.
Sabemos todos que, na cena 
cultural brasileira, qualquer 
empreendimento cultural 

é uma atitude quase heroi-
ca, diante dos orçamentos 
apertados, equipes enxutas 
e escassez de patrocínios 
diretos. No caso de “Reme-
la”, realizado com parcos 
incentivos de Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura, o he-
roísmo foi adiante e preva-
leceu. Foram cinco meses de 
gravações, com locações re-
alizadas em Araguari e Uber-
lândia. A partir da ideia de um 
jovem tímido e apaixonado, 
que se transforma em super 
herói nas noites de sonam-
bulismo, Deivid construiu 
arquétipos que, respaldados 
por uma produção cuidadosa 
de Bertha Ruskaia e Th avana 
Lima, convencem e divertem 
os espectadores, amenizan-

fi lme, mas pela caracteriza-
ção das personagens e pela 
surpresa de nomes no elen-
co, como Aryadne Amâncio, 
Dedé Aires, Roberto Garcia, 
Tiago Scalia, entre outros, 
sobretudo oriundos do mo-
vimento de humor “Piado-
rama”, do qual Deivid é inte-
grante. Claro, o bom resulta-
do da obra também se dá pela 
edição dinâmica capitaneada 
por Pácis Júnior.
“Remela”, seguramente, 
provocará catarse entre 

as crianças. Tem sabor de 
aventura. O roteiro, assinado 
pelo próprio Deivid, foi inte-
ligentemente escrito para 
elas, público com o qual já 
tem afi nidade e experiência. 
Além de roteirizar e dirigir, 
o ator dá vida a Remela. E 
manda bem na transição do 
desajeitado garoto para o su-
per herói disposto a salvar e 
conquistar a sua amada. 
A estreia do fi lme já tem o 
clima de sucesso. A obra foi 
selecionada para o Circuito 

Sesc e fechou um contrato 
para exibição em um período 
de dois anos. Apesar de estar 
evidente o espírito coletivo 
de sua realização, o mérito 
maior da obra, pelo criativo 
roteiro, vai mesmo para Dei-
vid Osborges, ator local que 
já comprovou sua excelente 
verve humorística e, por esse 
viés, demonstra cada vez 
mais maturidade artística. 
Sua convincente interpre-
tação dá o tom necessário à 
proposta do fi lme. Conhecido 
do grande público por perso-
nagens de expressão, como 
na dupla As Goianinha do 
Acre e no time “Piadorama”, 
mostrou-se bom realizador 
também na linguagem cine-
matográfi ca. Esse foi um bom 
pontapé inicial para a carrei-
ra na área.

do pequenas e quase imper-
ceptíveis escorregadelas de 
roteiro e de continuidade.
No elenco afi nado, além da 
boa interpretação de Lilian 
Morais, no papel da mocinha, 
paixão platônica do prota-
gonista, sequestrada pelo 
vilão divertidíssimo vivido 
por Guilherme Almeida, en-
tre outros atores de expres-
são do circuito uberlandense 
de artes cênicas, há parti-
cipações hilariantes, como 
a de Camila Delfi no, na pele 
da professorinha que insere 
na trama a cidade fi ctícia, e, 
saudosistas, como a de Maria 
Inês Mendonça, artista fale-
cida recentemente, ao qual o 
fi lme é dedicado. 
Para os que conhecem a cena 
local, a diversão é garantida, 
não somente pelo teor do 

CAHeróis na 
vida e na fi cção

ROTEIRO
CINEMA

MÚSICA

EVENTOS

INSCRIÇÕES

  SOUL GATO PRETO
A banda Soul Gato Preto faz um show às 12h no Cajubá Country Club. Informações: 3257-9900.

  25º FESTIVAL DE DANÇA DO TRIÂN-
GULO

Hoje termina a 25ª edição do Festival de 
Dança do Triângulo, que traz como tema 
“(Sobre)vivências em dança”. A programa-
ção de encerramento começa na Ofi cina 
Cultural (praça Clarimundo Carneiro, 204, 
Fundinho), às 9h, com um fórum de deba-
te. Depois, na Arena Sabiazinho (avenida 
Anselmo Alves dos Santos, 3.415, Santa 
Mônica), às 20h, a Cia. São Paulo de Dança 
se apresenta. Entrada franca. Informações: 
3237-1399. Leia mais na página B1.

  CARROS E MUNDO DAS PRINCESAS
Os eventos “Carros” e “Mundo das Prince-
sas”, baseados em clássicos das Disney, 
fi cam disponíveis para a criançada diaria-
mente das 10h às 22h na Praça de Eventos 
do piso 1 do Center Shopping: avenida João 
Naves de Ávila, 1.331, Tibery. Informações: 
3239-8400.

  ENCONTRO GRATUITO COM AS 
PRINCESAS DISNEY

Encontros gratuitos com as Princesas Dis-
ney acontecem até o dia 20 de novembro e 
de 15 a 18 de dezembro, das 16h às 20h, na 

Praça de Eventos do piso 1 do Center Sho-
pping: avenida João Naves de Ávila, 1.331, 
Tibery. Informações: 3239-8400.

  PAPAI NOEL
O Papai Noel está disponível para tirar fo-
tos na Praça de Eventos do piso 1 do Center 
Shopping (avenida João Naves de Ávila, 
1.331, Tibery) até o dia 24 de dezembro. 
Horários: segunda a sexta-feira, das 14h às 
22h; sábados, das 10h às 22h; e domingos, 
das 12h às 20h. Em dezembro, todos os dias 
das 10h às 22h. Informações: 3239-8400.

  CURSO DE TEATRO
Estão abertas as matrículas para um curso de teatro ministrado pela Escola Livre do 
Grupontapé de Teatro. Informações e inscrições pelo telefone 3231-2412 ou na sede 
da Escola: rua Tupaciguara, 471, Aparecida.

  DANÇA DE SALÃO
A Ofi cina Cultural abre inscrições para ofi cinas de danças de salão para crianças de 7 
a 12 anos, que acontecem nas segundas e quartas, às 18h. As matrículas devem ser 
feitas na Ofi cina Cultural (praça Clarimundo Carneiro, 204, Fundinho) ou pelo telefo-
ne: 3214-9889.

 A GAROTA NO TREM
Direção: Tate Taylor. Elenco: Emily Blunt, 
Rebecca Ferguson, Haley Bennett. Exi-
bido no Cinemark: com cópia legendada 
na sala 2 às 19h15. Exibido no Cinépolis: 
em versão legendada na sala 5 às 22h30 
(exceto quarta). Duração: 116 minutos. 
Classifi cação: 14 anos. Gênero: suspense.

 DEIXE-ME VIVER
Direção: Clóvis Vieira. Elenco: Bernar-
do Dugin, Sabrina Petraglia, Fernando 
Peron. Exibido no Cinépolis: na sala 3 às 
14h20 e 17h. Duração: 103 minutos. Clas-
sifi cação: 16 anos. Gênero: drama.

 DOUTOR ESTRANHO
Direção: Scott Derrickson. Elenco: Bene-
dict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda 
Swinton. Exibido no Cinemark: em ver-
são legendada na sala 1 às 13h10, 15h50, 
18h40 e 21h20; e na sala 5 às 17h40 e 
20h20. Com cópia dublada na sala 5 às 
12h10 (somente hoje) e 14h50. Exibido 
no Cinépolis: em versão legendada na 
sala 6 às 22h40 (exceto hoje); e na sala 7 
às 15h20, 18h30 e 21h. Com cópia dubla-
da na sala 4 às 13h30, 16h20, 19h15 e, ex-
ceto quarta, às 22h; e na sala 6 às 17h20 e 
20h. Duração: 115 minutos. Classifi cação: 
12 anos. Gênero: fantasia/ação.

 É FADA!
Direção: Cris D’Amato. Elenco: Kéfera 
Buchmann, Klara Castanho. Exibido no 
Cinépolis: na sala 8 às 14h40 e 17h40. Du-
ração: 86 minutos. Classifi cação: 12 anos. 
Gênero: comédia.

 HORIZONTE PROFUNDO: DESASTRE 
NO GOLFO

Direção: Peter Berg. Elenco: Mark Wahl-
berg, Dylan O’Brien, Kate Hudson. Exibi-
do no Cinemark: com cópia legendada na 
sala 3 às 19h e 21h50 (exceto hoje) e às 
19h20 e 21h55 (somente hoje). Exibido 
no Cinépolis: em versão legendada na 
sala 1 às 15h40 e 20h40. Com cópia du-
blada na sala 1 às 13h15 e 18h. Duração: 
108 minutos. Classifi cação: 12 anos. Gê-

nero: drama/ação.

  INFERNO
Direção: Ron Howard. Elenco: Tom 
Hanks, Felicity Jones, Ben Foster. Exibi-
do no Cinemark: com cópia legendada 
na sala 3 às 13h50 (exceto hoje) e 14h10 
(somente hoje). Exibido no Cinépolis: em 
versão legendada na sala 8 às 22h15. 
Com cópia dublada na sala 8 às 19h45. 
Duração: 117 minutos. Classifi cação: 12 
anos. Gênero: suspense.

  INVASÃO DE PRIVACIDADE
Direção: John Moore. Elenco: Pier-
ce Brosnan, Stefanie Scott, Michael 
Nyqvist. Exibido no Cinépolis: em versão 
legendada na sala 3 às 21h45. Com cópia 
dublada na sala 3 às 19h30. Duração: 95 
minutos. Classifi cação: 12 anos. Gênero: 
suspense/drama.

 O CONTADOR
Direção: Gavin O’Connor. Elenco: Ben 
Affl  eck, Anna Kendrick, J.K. Simmons. 
Exibido no Cinemark: em versão legen-
dada na sala 2 às 16h20 e 22h. Duração: 
128 minutos. Classifi cação: 14 anos. Gê-
nero: ação/suspense.

 PEQUENO SEGREDO
Direção: David Schürmann. Elenco: Júlia 
Lemmertz, Marcello Antony, Maria Flor. 
Exibido no Cinemark: na sala 4 às 13h20, 
16h, 19h e 21h40. Exibido no Cinépolis: na 
sala 2 às 14h, 16h40, 19h e 21h30. Dura-
ção: 109 minutos. Classifi cação: 10 anos. 
Gênero: drama/biografi a.

 TROLLS
Direção: Mike Mitchell. Exibido no Cine-
mark: em versão dublada na sala 2 às 
14h; e na sala 3 às 11h50 e 17h (somente 
hoje) e às 16h40 (exceto hoje). Exibido 
no Cinépolis: com cópia dublada na sala 5 
às 13h45, 16h, 18h15 e 20h20; e na sala 6 
às 15h. Duração: 92 minutos. Classifi ca-
ção: livre. Gênero: animação.

CINE SESC

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

Ingressos

Segundas e Terças-feiras* Quartas-feiras   De Quinta-feira a Domingo e Feriados

Cinépolis

Até as 16h55 Após as 16h55
R$ 14 | R$ 7 (meia-

entrada)

Até as 16h55 Após as 16h55

R$ 18 | R$ 9 (meia-
entrada)

R$ 21 | R$ 10,50 (meia-
entrada)

R$ 19 | R$ 9,50 (meia-
entrada)

R$ 21 | R$ 10,50 
(meia-entrada)

Cinépolis 3D R$ 23 | R$ 11,50 (meia-entrada) R$ 19 | R$ 9,50
(meia-entrada) R$ 25 | R$ 12,50

Segundas Terças-feiras Quartas-feiras*   De Quinta-feira a Domingo e 
Feriados

Cinemark R$ 9 | R$ 4,50
(meia-entrada)

Até as 17h Após as 17h Até as 17h Até as 17h Após as 17h

R$ 16 | R$ 8
(meia-entrada)

R$ 18 | R$ 9
(meia-entrada) R$ 12 | R$ 6 (meia-entrada) R$ 17 | R$ 8,50 

(meia-entrada)

R$ 19 | R$ 
9,50

(meia-entra-
da)

Cinemark 3D R$ 11 | R$ 5,50
(meia-entrada)

R$ 21 | R$ 10,50 
(meia-entrada) R$ 17 | R$ 8,50 (meia-entrada) R$ 24 | R$ 12 (meia-entrada)

Sala XD–2D R$ 21 | R$ 10,50 
(meia-entrada) R$ 17 | R$ 8,50 (meia-entrada) R$ 24 | R$ 12 (meia-entrada)

Sala XD-3D R$ 22 | R$ 11
(meia-entrada) R$ 18 | R$ 9 (meia-entrada) R$ 26 | R$ 13 (meia-entrada)

Sessão desconto Cinemark: Segunda a sexta (exceto feriados) R$ 6 e R$ 3 (meia-entrada) na sessão especial das 14h.

* EXCETO FERIADOS
CINÉPOLIS: av. João Naves de Ávila, 1.331, Center Shopping. Informações: 3231-2016.
CINEMARK: av. Paulo Gracindo, 15, Uberlândia Shopping. Informações: 3225-2309.

O Cine Sesc exibe 
hoje, às 19h, os curtas 

de animação “Alie-
Nation”, “Me + Her”, 
“Premier Automne”, 

“Gruby i Chudy – 
Aleksandra Brozyna” 

(foto), “Batz” e “Si 
Lunchai”, no Sesc 

Uberlândia: rua Ben-
jamin Constant, 844, 
Aparecida. Informa-

ções: 3304-1200.


