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Câmara decide hoje
se mantém decreto
de intervenção no Rio
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SALVE, RAINHA
Daniela Mercury arrasta
multidão com seu bloco,
no encerramento oficial do
Carnaval em São Paulo.
Segundo a prefeitura, o evento
no feriado atraiu 12 mi às ruas

SANTO DE CASA
No primeiro clássico após volta ao Santos, Gabigol

marca e dá vitória ao time da Vila Belmiro sobre

o São Paulo: 1 a 0 pelo Campeonato Paulista
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SEGOVIA
ENCONTRA BARROSO

Odiretor-geraldaPF,FernandoSegovia, iráhojeaoSTFparaprestaresclarecimentosaoministroLuísRobertoBarroso.
Segoviafoi intimadoapósdeclarar,ementrevista,queatendênciaédequeainvestigaçãocontraTemersejaarquivada.

Refugiados
Em novembro, um abrigo para ín-
dios refugiados foi inaugurado na
cidade de Pacaraima, na fronteira
com a Venezuela. Com capacida-
de para 200 pessoas, o local já
abrigava 248 menos de um mês
após a abertura. Depois de provi-
denciar a documentação, as auto-
ridades de Pacaraima remanejam
os refugiados para outro abrigo
em Manaus.

Os membros da etnia Warao
são os que mais têm chegado ao
país. De acordo com levantamen-
to feito pelo Conselho Nacional de
Imigração, a fome é o principal
motivo que leva os indígenas a dei-
xaram sua terra.

Na última semana, o presiden-
te Michel Temer assinou uma Me-
dida Provisória em que reconhe-
cer a situação de “vulnerabilida-
de” do estado de Roraima, devido
ao grande número de refugiados
venezuelanos. A MP estabelece
ações emergenciais.

BolsaFamília
atende777 índios
estrangeiros

verno federal. “Na fronteira Bra-
sil/Guiana/Venezuela, a participa-
ção de indígenas estrangeiros em
programas sociais do governo
brasileiros ainda apresenta-se de
forma isolada, não sobrecarregan-
do os órgãos responsáveis pelo
atendimento de índios e não-ín-
dios, mas a questão requer o de-
vido controle da demanda”, escre-
veu o então assessor especial da
pasta José Roberto Eichler, coro-
nel reformado.

De fato, Roraima e Amazonas
encabeçam a lista de estados com
o maior número de indígenas es-
trangeiros beneficiados pelo pro-
grama social. Ao todo, 13,8 mi-
lhões de famílias recebem Bolsa
Família em todo o país. O valor
médio do benefício é R$ 179,41.

Procurado, o Ministério do Des-
envolvimento Social não se mani-
festou até o fechamento da edição
sobre o aumento vertiginoso do
número de indígenas estrangeiros
beneficiados pelo programa.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O número de indígenas es-
trangeiros que recebem Bol-

sa Família vêm aumentando gra-
dativamente nos últimos anos,
mas o crescimento que se mante-
ve relativamente estável entre
2013 e 2016 deu um salto em 2017,
quando atingiu o pico de 777. Os
números foram obtidos pelo Des-
tak junto ao Ministério do Desen-
volvimento Social por meio da Lei
de Acesso à Informação.

Em 2011, um memorando da
subchefia de inteligência estraté-
gica do Ministério da Defesa mos-
tra que o tema já vinha sendo
acompanhado de perto pelo go-

LUMAPOLETTI
lumadutra@destakdf.com.br

Número de beneficiários
aumentou mais de 600%
em cinco anos; Amazonas
e Roraima concentram
indígenas atendidos

INDÍGENAS ESTRANGEIROS
QUE RECEBEM BOLSA FAMÍLIA

Principais UFs

AM, RR, SP e PE

AM, RR e PE

AM, RR e MT

AM, RR e MT

AM, RR e MT

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Nº de pessoas

127
147
152
182
777

Número vem
crescendo nos
últimos 5 anos e
se intensificou
entre 2016 e 2017

Intervenção divide
deputados cariocas

que a intervenção atendeu a um
“pedido de socorro da população”.

Ao Destak, a deputada Jandira
Feghali (PCdoB) questiona prio-
ridades do governo. “Já é a des-
moralização da própria interven-
ção quando Temer diz que a qual-
quer momento pode suspender a
intervenção para votar a reforma
da previdência”, afirmou.

O diretório do PSOL no Rio pu-
blicou uma nota de repúdio à de-
cisão, afirmando que a medida já
se mostrou ineficiente. “Já conhe-
cemos bem esse tipo de proposta:
as diversas intervenções milita-
res na segurança pública nunca
deram resultados positivos”, diz
um trecho. CAROLINA CRUZ

Presidente Temer, que esteve no Rio sábado, deve retornar à cidade amanhã

PAULO VITOR/GOVERNO DO ESTADO

A Câmara dos Deputados deci-
de hoje, às 19h, se vai manter a vi-
gência do decreto que autoriza a
intervenção federal na segurança
do Rio. O tema divide opiniões en-
tre parlamentares cariocas, do en-
tendimento de que a medida é ne-
cessária e de que não é efetiva.

A relatora do decreto, deputada
Laura Carneiro (MDB), sinalizou
que deve apresentar parecer fa-
vorável à medida. Em nota divul-
gada, ela classificou a situação no
Estado como “uma guerra civil ur-
bana” e que a intervenção é “expe-
riência nova para o Exército”. No
mesmo sentido, o vice-líder do go-
verno, deputado Julio Lopes (PP),
declarou em suas redes sociais

STF julga amanhã prisão
domiciliar para gestantes

tão, aguarda o julgamento.

Casos
Na semana passada, uma gestan-
te de 24 anos teve a prisão decre-
tada em São Paulo por tráfico de
drogas. Logo em seguida ela deu
à luz e ficou detida por três dias
na cela de uma delegacia com o fi-
lho recém-nascido. Na última sex-
ta-feira (16) ela foi liberada para
cumprir prisão domiciliar.

Caso semelhante é o da ex-pri-
meira-dama do Rio de Janeiro
Adriana Ancelmo. Ela foi presa no
ano passado, condenada a 18 anos
e 3 meses por lavagem de dinhei-
ro e corrupção. Com dois filhos,
de 11 e 15 anos, ela também pede
o benefício da prisão domiciliar
para cuidar da família.

A Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF) julga
amanhã um pedido da Defensoria
Pública União para conceder pro-
são domiciliar a todas as detentas
grávidas que estejam em prisão
preventiva. A medida também se
aplicaria a mulheres que deram à
luz há pouco tempo e mães com
filhos de até 12 anos que estejam
sob sua responsabilidade.

O relator do caso é o ministro
Ricardo Lewandowski. Em pare-
cer enviado à corte, a Procurado-
ria-Geral da República se mani-
festou contra o recebimento do
habeas corpus coletivo, mas
Lewandowski admitiu julgar o
mérito do caso.

O pedido foi apresentado em
maio do ano passado e , desde en-
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DIVULGAÇÃO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Lei foi alvo de protestos quando foi
votada na Câmara dos Deputados

FEBRE AMARELA
CAMPANHA CONTINUA

Avacinaçãocontraafebreamarelanacapitalcontinuaatéopróximosábado(24).Ametaéimunizar3,9milhões
demoradores.Porém,aaçãoatingiupoucomaisde35%dopúblico-alvodesdequecomeçou,em25dejaneiro.

BLOCO DE RUA Daniela Mercury comanda os foliões
no encerramento oficial do Carnaval de São Paulo.
Ao todo, a folia na cidade atraiu mais de 12 milhões

CARLA CARNIEL/DESTAK

Alesp propõe
cotas para
negros em
concursos

Um projeto de lei em tramita-
ção na Assembleia Legislativa de
São Paulo propõe reservar 20%
das vagas dos concursos públicos
estaduais para as pessoas que se
declararem negras.

De acordo com pesquisa divul-
gada em 2017 pelo IBGE, o Brasil
tem 11,8 milhões de pessoas anal-
fabetas na faixa etária a partir de
15 anos; destes, 10% são pretos ou
pardos.

“Já existe uma lei que reserva
essa quantidade de vagas para as
universidades do Estado, mas
para os serviços públicos não exis-
te nenhuma regra protocolada”,
afirmou o deputado Luiz Turco
(PT), autor da medida.

A proposta tramita pelas comis-
sões da Alesp, antes de ser sub-
metida à votação em plenário.

A reserva de 20% das vagas
para candidatos negros já é váli-
da em concursos públicos da
União desde 2014. Porém, a legis-
lação não estende as cotas ao Le-
gislativo, Judiciário ou a órgãos
públicos estaduais ou municipais.

Grupos deFacebooksão
ferramentas debairros

Manifestação contra taxa de lixo do grupo São Caetano Cada vezMelhor

DIVULGAÇÃO

“É muito legal ver que essas in-
terações, que poderiam ser ape-
nas pragmáticas, muitas vezes se
desenvolvem para uma amizade
e na criação de vínculos entre os
vizinhos. Atualmente o Cecilias e
Buarques tem vários grupos e ini-
ciativas “derivadas”, afirma Laís.

Um dos maiores problemas
apontados pelos gestores dos gru-
pos é o fato de muitas pessoas se
darem por satisfeitas apenas com
a interação online. “Tem mutirões
[de limpeza de praças] que todo
mundo anima no online, mas
quando chega o dia, não aparece
ninguém”, conta a empresária e
artista Beatriz Torres, 50, mora-
dora da Vila Madalena, na zona
oeste, e membro de quatro gru-
pos do bairro.

Segundo Beatriz, as platafor-
mas online se tornaram vitrines
importantes para acompanhar e
avaliar o que está acontecendo ao
redor. Quando se trata de proble-
mas estruturais do bairro, no en-
tanto, é necessário ocupar a rua.

“Quando se trata de resolver
questões estruturais, o Facebook
serve como canal de comunicação
para um nicho específico”.

Grupos agem como
um vereador e fazem
a ligação entre os
anseios dos cidadãos
e o poder público

Nem só de batalhas políticas
e memes sobrevive o Face-

book. Criado em 2004, a rede so-
cial de Mark Zuckerberg, que
atinge mais de 100 milhões de bra-
sileiros todos os meses, se tornou
um espaço de mobilização entre
moradores do mesmo bairro. Do
centro da capital paulista ao ABC,
a população tem se organizado
online por causas concretas como
taxa de lixo, IPTU e Carnaval.

Um caso recente é o grupo Fis-
caliza ABC, do ABC Paulista. Com
2,2 mil membros, se tornou peça
chave para solucionar questões
políticas da região metropolitana.

“A última conquista (do grupo)
foi a suspensão e revogação do IP-
TU. Junto a outros grupos, fomos
às ruas exigir que fôssemos ouvi-
dos. No outro dia, os vereadores
entraram com a CPI e, posterior-
mente, o prefeito veio a público di-
zer que o aumento estava suspen-
so” afirma Viviane Vieira, uma das
administradoras do Fiscaliza
ABC, ao Destak.

Segundo a maioria dos adminis-
tradores, o principal motivo para

AFONSO RIBEIRO E FABÍOLA ANDRADE
redacao@destakjornal.com.br

Participantes organizam
de blocos de Carnaval
até protesto contra
o IPTU e taxa de lixo
nas redes sociais

o surgimento de tantos grupos de
bairro no Facebook é o sentimen-
to de ausência do poder público.

“Com o grupo, sentimos como
se fossemos um vereador, que faz
a ponte, a ligação entre o que as
pessoas estão passando e o poder
público”, conta Diego Xus, um dos
administradores do grupo São
Caetano Cada vez Melhor, que
tem 16 mil membros.

Engajamento
O grupo de Facebook que uniu
moradores da Santa Cecília e da
Vila Buarque existe desde 2014 e
foi criado pela produtora cultural
e educadora Laís Silveira de Je-
sus, 28. Hoje com mais de 5 mil
membros, a comunidade online
tem se mostrado uma ferramenta
eficiente para a mobilização e aju-
da mútua entre os moradores.
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AVIÃO CAI
66 MORREM NO IRÃ

UmaviãodaAsemanAirlinescaiunosudoestedoIrãematou66pesssoas, informouoserviçodeemergênciasdopaís.
Aaeronavesechocoucomumamontanhanolocal.Oacidenteteriasidomotivadopornevoeiroseventos.

AFP

‘Não é contra republicanos ou democratas’, disse o estudante Cameron Kasky

Alunos apelam por
controledearmas

um ex-aluno daescolaMarjorySto-
neman Douglas de Parkland abriu
fogo nos corredores da instituição,
atirando com um rifle semiautomá-
tico. Matou 17 pessoas. Com 19 anos
ele obteve licença para comprar
sua arma, apesar de informes de
comportamento violento.

Desde esse dia, muitas vozes se
levantaram contra o peso da Na-
tional Rifle Association (NRA) na
política nacional. O mais poderoso
lobby de armas no país defende a
livre venda de armas pessoais.

Espera-se que a manifestação,
batizadade “Marchapor nossas vi-
das”, inspire outros eventos no país.

“Não é contra o Partido Repu-
blicano, ou contra os democratas”,
disse o estudante Cameron Kasky.

Estudantes que sobrevive-
ram ao tiroteio da Flórida

anunciaram ontem a organização
de uma marcha no dia 24 de mar-
ço, em Washington, para exigir
leis mais rígidas de controle de ar-
mas, depois que a tragédia em
Parkland reavivou esse recorren-
te debate nos EUA.

Na última quarta, Nikolas Cruz,

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

Sobreviventes do tiroteio
em Parkland, que matou
17, planejam uma marcha
para pedir regras mais
duras sobre armamento

Trumpacusa
FBIpornão
prevenirataque

O presidente dos EUA Donald
Trump acusou o FBI (Polícia Fe-
deral americana) de não ter evi-
tado o tiroteio que terminou em
17 mortos em uma escola da Fló-
rida, na última quarta-feira (14).

“Passam tempo demais tentan-
do provar o conluio russo com a
campanha Trump”, disse o presi-
dente em referência à acusação
do órgão de que autoridades ru-
sas o ajudaram na eleição presi-
dencial de 2016.
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R$4,0100
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O Brasil tem60mi-
lhõesdepessoas
comonomesujo,
númeroquesempre

saiemreportagenssobre
dívidas.Masvocêsaberiadizer
quantaspessoaspossuemo
nomelimpo,mascontinuam
pagando juroselevadospor
contadosistemadeanálisede
crédito?Mesmocomomovi-
mentodequedadataxabásica
de jurosSelicvistonosúltimos
meses,obrasileiroaindapaga
muitocaronocréditoepartedo
problemapassapelamaneira
comoosdadossãoanalisados
naconcessãodeempréstimos.
Mas issopodemudar.Estáem
tramitaçãonaCâmarados
DeputadosoProjetodeLei
Complementar(PLP441/2017)
quetentaestimularouso inteli-
gentedosdadosdoCadastro
Positivo.Atualmente, aanálise
decréditonoBrasil utiliza o
históriconegativodoconsumi-
dor.Osbancosolham,porexem-
plo, seapessoadevenaprópria
instituiçãooumesmoemoutros
locais, sepagoualgoatrasado,
entreoutras informaçõesnegati-
vas.OCadastroPositivotenta
mudarissoestimulandoaspes-
soasasecadastrareme
autorizaremousodeseus
dadospositivos(pagamentode
contasemdia , etc).Hoje, a
adesão évoluntária,burocrática
epoucoestimuladapelas
grandes instituições.OPL esta-
belecequeas instituições
financeiraspodemtrocaresses
dados, semque issorepresente
umaviolaçãodesigilo.A Asso-
ciaçãoBrasileiradeCréditoDigi-
tal (ABCD)–quereúneas
maioresemais inovadorasfin-
techsdecréditonopaís -divul-
gouummanifestonoqual se
posicionaafavordoprojetouma
vezqueele tempotencialpara
sermaisuminstrumentode
reduçãodo juropagonocrédito
Eosconsumidorestambém
podemajudarestemovimento.
Quemquiserapoiarpodeassi-
narapetiçãoonlinecriadapela
ABCD:http://bit.ly/2DSIIO1.

Cadastro
Positivo

THIAGOALVAREZ
CEO do GuiaBolso, aplicativo
de controle financeiro
automático e gratuito

SEU
BOLSOApós folia,horadereunir

documentos paradeclarar IR
omissão, em esquecer de declarar
algum ganho”, diz o vice-presiden-
te do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Rio de Janeiro, Sa-
mir Nehme.

Segundo ele, para facilitar o tra-
balho de reunir documentos, a di-
ca, diz, “é criar uma pasta, com a
inscrição ‘Imposto de Renda’ e
nela colocar durante todo o ano os
vários recibos de médicos, paga-
mentos de planos de saúde, notas
fiscais, enfim tudo, de tudo o que
é necessário constar na declara-
ção. Há muita gente que não sabe
nem mesmo o que pode deduzir”.

Tirar CPF de menores de 8
Entre outros docunentos (veja ao
lado), neste ano, a Receita exige
CPF para os dependentes a partir
de oito anos. Para obter o docu-
mento basta se dirigir a uma
agência da Caixa Econômica, do
Banco do Brasil ou dos Correios.

O informe de rendimentos dos
bancos e o do empregador são es-
senciais para a declaração, porém,
eles podem ficam disponíveis ape-
nas na véspera do início do prazo
da entrega.

Agora que o Carnaval aca-
bou e o “ano começou” no

Brasil, é preciso ficar atento para
o período de entrega da declara-
ção de Imposto de Renda (IR),
que começa já em março.

A Receita Federal deve divul-
gar as regras e as informações so-
bre quem deve declarar ou não,
isenção e a tabela do IRPF nos
próximos dias. Seráobrigado ade-
clarar quem recebeu rendimentos
tributáveis (como salário, aposenta-
doria, aluguel) acima de R$
28.559,70 em 2017.

Normalmente, quem entrega o
IR primeiro tem maiores chances
de receber a restituição rapida-
mente. Além de se livrar da obri-
gação e de receber a devolução
antes, outra vantagem de prepa-

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

Receita deve detalhar
regras nos próximo dias;
entrega começa em
março e enviar antes
ajuda bolso e evita erros

rar a declaração logo é que, se por
acaso você notar que está faltan-
do algum documento, terá mais
tempo para resolver a pendência
antes de terminar o prazo para
entrega, no fim de abril.

“É importante juntar todos os
documentos desde já e não deixar
essa tarefa para a última hora, já
que é preciso fazer o lançamento
de todos os rendimentos. O maior
risco de cair na malha fina está na

Ao todo, 88%da categoria aprovou
a paralisação em assembleias

Bancários em SP vão
parar por Previdência

segundo a Febraban (Federação
Brasileira de Bancos).

A PEC da reforma previdenciá-
ria estava na pauta da Câmara
para esta semana, mas foi retira-
da depois do decreto de Temer
instituindo uma intervenção na se-
gurança do Rio, já que a Consti-
tuição não pode ser emendada na
vigência de intervenção federal.

O Sindicato dos Bancários de
São Paulo decidiu aderir à greve
contra a reforma da Previdência
marcada para hoje.

Segundo o sindicato, 88% dos
bancários votaram pela participa-
ção na greve em assembleias rea-
lizadas nos dias 8, 9, 14 e 15 deste
mês nas agências e centros admi-
nistrativos dos bancos nas sete re-
gionais do sindicato em São Pau-
lo e Osasco.

Como pagar contas
Quem tem uma conta que vence
no dia não poderá usar a greve
como justificativa para atrasar o
pagamento.

O consumidor pode fazer o pa-
gamento das contas pelos caixas
eletrônicos, internet banking, apli-
cativo do banco no celular, servi-
ço telefônico do banco e também
pelos correspondentes bancários,

AGÊNCIA BRASIL

Apesar do ‘crash relâmpago’, moeda
dos EUA soma perda de 2,8% no ano

Dólar acumula recuo
de 2,4% na semana

ao risco nos mercados financei-
ros, diante da preocupação de que
o Federal Reserve (Fed, banco
central americano) possa elevar
os juros mais rapidamente do que
o esperado, o que tende a afetar o
fluxo de capitais globalmente.

Sem risco de uma alta de juros
por lá, o capital tende a ficar nos
países emergentes como o Brasil.

O dólar terminou a semana,
marcada pela recuperação dos
mercados globais, com a maior
queda para o período desde o co-
meço de janeiro.

Com a desvalorização de 0,41%
da sexta-feira passada, para R$
3,2206, a cotação terminou a se-
mana com perda de 2,43%. Essa
performance, reduziu a alta de fe-
vereiro da moeda americana para
1,28% e voltou a cair 2,80% no acu-
mulado do ano.

Dados mais fracos dos EUA
O mercado repercutiu na semana
dados ruins de vendas do varejo
nos EUA. As vendas do segmen-
to caíram inesperadamente no
mês passado.

Esse sinal de perda de força da
economia americana acabou se
sobrepondo aos dados da inflação,
que haviam gerado forte aversão

REPRODUÇÃO

FONTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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EXECUTIVOS PÕEM
AMÃO NAMASSA

ConsultoriaPeopleOrientedapontamudançadeperfildelíderesque,desdeoiníciodacriseem2014,alémdevisão
estratégicaagoranecessitamterhabilidadepara‘pôrasmãosnamassa’ juntocomaequipeembuscaderesultados.

SÃO PAULO
Data: 3 e 4 deMarço
Horário: 14h às 19h
Local:Centro de Eventos
do Colégio São Luís

RIO DE JANEIRO -
COPACABANA
Data: 6 deMarço
Horário: 15h às 20h
Local: Rio Othon Palace

RIO DE JANEIRO - BARRA
Data: 7 deMarço
Horário: 15h às 20h
Local:Windsor Barra

BRASÍLIA
Data: 9 deMarço
Horário: 15h às 20h
Local: Centro de
Convenções Brasil 21

BELO HORIZONTE
Data: 11 deMarço
Horário: 14h às 19h
Local:Mercure Lourdes

SALVADOR
Data: 13 deMarço
Horário: 15h às 20h
Local: Fiesta Convention
Center

PORTO ALEGRE
Data: 15 deMarço
Horário: 15h às 20h
Local: Leopoldina Juvenil

CURITIBA
Data: 17 de Março
Horário: 14h às 19h
Local: Four Points by
Sheraton

FLORIANÓPOLIS
Data: 19 de Março
Horário: 15h às 20h
Local: Hotel Majestic
Palace

Evento terá 200 instituições de ensino demais de 20 países

Já estão abertas as inscri-
ções para o Salão do Estu-

dante, a maior feira de intercâm-
bio e cursos no exterior da Amé-
rica Latina. Em sua 25ª edição, a
feira terá 200 instituições de en-
sino de mais de 20 países, incluin-
do África do Sul, Alemanha, Ar-
gentina, Austrália, Bélgica, Cana-
dá, Espanha, Estados Unidos,
França, Irlanda, Nova Zelândia,
Portugal, Reino Unido, Rússia e
Suíça. O evento pode ser uma óti-
ma oportunidade para conhecer
diversas culturas e fortalecer a
sua rede de contatos profissionais.

A feira será realizada em São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,
Belo Horizonte, Salvador, Porto
Alegre, Curitiba e Florianópolis e
oferecerá cursos de idiomas, high-
school (ensino médio) no exterior,
graduação universitária, especia-
lização e pós-graduação. Há op-
ções de cursos de curta duração,
programas de MBA, mestrado e
doutorado, além de acampamen-
tos de verão para adolescentes,
cursos de imersão num segundo
idioma e cursos de extensão ou
profissionalizantes.

Intercâmbios de negócios tam-
bém estão disponíveis para pro-
fissionais que desejam progredir
em suas carreiras e acrescentar
um desenvolvimento intercultu-
ral ao currículo. Os interessados
em realizar um upgrade na car-
reira encontrarão no Salão diver-
sas instituições internacionais

Evento é uma
oportunidade para
quem busca
incrementar o
currículo e a carreira

REPRODUÇÃO

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

Salão do Estudante
acontecerá de 3 a 19
de março em algumas
capitais do país com
opções de intercâmbios

para fazê-lo. Especialistas, repre-
sentantes e alunos destas organi-
zações estarão presentes para ti-
rar todas dúvidas dos visitantes.

Alguns destaques
Portugal será o país de honra des-
ta edição e estará representado
por algumas das suas melhores
instituições como as universida-
des do Porto, de Lisboa, de Coim-
bra, a Católica Portuguesa e do
Algarve, entre outras. O consula-
do Português também terá repre-
sentantes para esclarecer as dúvi-
das sobre visto de estudante, sis-
tema de ensino e outras mais. A
maioria das instituições portugue-

sas aceitam o Exame Nacional de
Ensino Médio (ENEM) para can-
didaturas em seus cursos. A sele-
ção dos alunos é por desempenho
no exame, e o peso de cada disci-
plina varia de acordo com a insti-
tuição e o curso escolhidos.

A Rússia também estará pre-
sente no Salão com a RUDN Uni-
versity, única instituição de ensi-
no no mundo que recebe, anual-
mente, estudantes de cerca de 145
países. Atualmente, a universida-
de conta com mais de 29 mil es-
tudantes de 140 países.

Consulados de vários países es-
tarão presentes no evento. Confi-
ra ao lado as datas da feira. Para se cadastrarou sabermais informações, acesse salaodoestudante.com.br

FEIRA INTERNACIONAL
traz chances para

estudarno exterior
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RITA LEE
BIOGRAFIA VIRA FILME

AcantoraRitaLeeassinouumacordocomaprodutoraBiônicaFilmesparatransformar‘RitaLee-UmaAutobiografia’
emfilme.OroteiroestánasmãosdePatriciaAndradeeNelsonMotta,eolongadevecomeçaraserfeitoem2019.

ESTANTE

# FICÇÃO

Fé e perseguição
religiosa no Japão
Umdosgrandesautoresdoséculo20,
ShusakoEndotemescritosaindapouco
conhecidosnopaís, comexceçãodeseu
romance“Silêncio”, quevirou filmenas
mãosdeMartinScorsese.Assimcomo
emsuapublicaçãomais famosa, Endo
volta a retomartemascomoa religiãoe
a fé. Pode-sedizerqueasduasobras
sãoquasecomo irmãs, já queambas
retratamaperseguição religiosano
Japão. ‘Samurai’ aindadescreveo início
da relaçãocomercial do Japãocomo
Ocidente, eosefeitosdisso, enquanto

narraahistóriade
HasekuraTsune-
naga.GABRIELA
FERREIRA

Samurai
ShusakuEndo
EditoraTusquets
352págs.R$59,90

Para os fãs de uma escola de
samba vencedora, a apuração
dos desfiles sempre é justa,
ponderada, imparcial. Para os
fãs da escola que perdeu, sem-
pre houve injustiça. Alguns des-
files podematé ter perdido,
mas acabaram ficando na
memória,mais até que alguns
vencedores. O jornalistaMar-
celo deMello conta algumas
histórias desses “campeões
morais” doCarnaval em “Por
Que Perdeu?”. O livro revive a
memória do carnaval carioca a
partir de dez desfiles, entre
1977 a 2004. É o caso, por
exemplo, da bela imagemque
ilustra a capa, retratando os
integrantes do carro doDNA,
emumaalegoria viva, durante
o desfile daUnidos da Tijuca,
em2004. A escola terminou
em2º lugar, atrás da Beija-Flor
por umadiferença de apenas
oito décimos na pontuação
geral. Nãomenos frustrantes
foramas derrotas daMocidade
Independente de PadreMiguel,
em 1999; da Portela, em 1995;
e da Beija-Flor, em 1989 – todas
favoritas e consagradas por
público e imprensa. Estas e
outras seis situações com-
põemaobra.Mello enfoca o
modelo de julgamento adotado
pela Liga das Escolas de Samba

doRio de Janeiro, sugerindo ao
leitor reflexão sobre as subjeti-
vidades, controvérsias e “injus-
tiças” desse sistemade avalia-
ção, que em tantas ocasiões
levou o público, a imprensa e as
escolas a contestaremo resul-
tado final naQuarta deCinzas.
O fato é que, embora derrota-
dos,muitos destes perdedores
são hojemais lembrados que
alguns campeões, seja pelo
samba-enredo ou pelo desfile.
APARECIDOFRANCISCO

PORQUEPERDEU?
MarcelodeMello
EditoraRecord
210páginas
R$29,90

# FILOSOFIA

Bauman discute
a individualidade
ZygmuntBauman,mortoem janeirode
2017, foi um intérpretemuitoargutoda
sociedademoderna. Édeleoconceito
de“modernidade líquida”, ferramenta
queajudaaentenderomundoatual. Ele
mantevediálogos, poremail, commui-
tos jornalistase intelectuais ao longoda
vida.Algunsdessesdiálogosviraram
livros, eéoqueacontececomeste
“A IndividualidadeNumaÉpocade Incer-
tezas”, umaprofundaconversacomo
filósofoReinRaudsobrea individuali-
dade, eo lugardesta ideia emum

mundoviciadono
coletivismo.

A Individualidade
NumaÉpocade
Incertezas
ZygmuntBauman.
EditoraRocco
192págs.R$59,90

# CARNAVAL

Quando os ‘perdedores’
são os vencedores

Famoso nos anos 1980, o Air
Supply está de volta ao Bra-

sil em março para nova tempora-
da de shows. Na visita anterior,
em 2016, fez única apresentação
no país, em São Paulo. Agora, com
a Lost in Love Tour, passa tam-
bém por Rio e Porto Alegre, além
da capital paulista. Os ingressos
custam de R$ 100 a R$ 380, à ven-
da em www.poladian.com.br.

“O Brasil é um dos melhores lu-
gares para se fazer shows. Nós
amamos o país e nossos fãs daí”,
diz o cantor Russell Hitchcock, 68,
em entrevista ao Destak.

Formado na Austrália, em 1975,
o duo composto por Hitchcock e o
músico Graham Russell, 67, teve
início quando os dois se conhece-
ram em uma montagem do musi-
cal “Jesus Cristo Superstar”, de
Andrew Lloyd Webber e Tim Ri-
ce. Gravaram hits como “Every
Woman In The World” e “The One
That You Love”.

Hitchcock revela que “All Out
Of Love” e “Lost In Love” são as
músicas - também grandes suces-
sos de seu repertório - que mais
gostam de tocar nos shows. “Elas
são canções fantásticas e repre-
sentam bem o que é o Air Supply.”

Mesmo com mais de 40 anos de
estrada, o duo continua fazendo
bastante sucesso, como mostram
as constantes temporadas mun-
diais de shows. Tudo isso graças
a um público bastante fiel.

“Os fãs irão ouvir o que quise-

‘Fãs são acoisa
mais preciosade
nossas vidas’

DIVULGAÇÃO

NATÁLIA BARÃO
nbarao.destak@gmail.com

Russell Hitchcock, do
Air Supply, fala sobre os
novos shows no país, e
diz que a dupla pensa em
dueto com Bruno Mars

rem. Eles são a coisa mais precio-
sa de nossas vidas. Estamos gra-
tos pelo convite para tocar no Bra-
sil de novo. Faremos um ótimo
show para todos eles”, promete.

Parcerias
Em 1977, o duo participou da aber-
tura da turnê do cantor britânico
Rod Stewart, o que rendeu uma
parceria entre eles. Outros nomes
marcantes do passado, como a
cantora Bonnie Tyler (do clássico
“Total Eclipse ofthe Heart”), tam-
bém foram parceiros de Graham
e Russell. Mas Hitchcock diz não
ser muito ligado nos artistas da
nova geração.

“Não escuto. O que ouço é
ACDC, Queen e Bee Gees”, conta.
Apesar disso, o cantor avisa que
tem vontade de fazer algo com um
artista da atualidade.

“Gostaria que fosse com o Bru-
no Mars”, confessa.

Novidades
Além da turnê, o Air Supply está
preparando outras novidades
para os fãs em 2018.

“Estamos trabalhando em um
novo projeto que será lançado ain-
da em 2018”, avisa o cantor, sem
dar detalhes. “Mumbo Jumbo”, o
álbum mais recente do Air
Supply, saiu há oito anos.

Graham Russell e
Russell Hitchcock
formamoAir SupplyDona de hits como

‘Lost in Love’ e ‘All Out
of Love’, dupla passa,
em março, por SP,
Rio e Porto Alegre
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SBT
COMPRA DESENHOS

VersõesinéditasemTVabertadosdesenhos‘Ben10’e‘AsMeninasSuperpoderosas’começamaserexibidashoje,a
partirdas10h30,noSBT.Asanimaçõespassamaintegraroprograma‘BomDia&Cia”,apresentadoporSilviaAbravanel.

Na atração, apresentadormostra também inovações da indústria automotiva

Jay Leno abre
3ª temporada
de ‘Garagem’

DIVULGAÇÃO

gem de Jay Leno”, cuja terceira
temporada estreia hoje, às 23h35,
no canal pago History.

Dessa vez, o apresentador tem
a oportunidade, logo no primeiro
episódio, de visitar o sítio de Geor-
ge W. Bush e conhecer sua famo-
sa picape Ford.

Como é tradição do programa,
cada episódio tem participação de
celebridades que compartilham
sua paixão por carros. Entre os
convidados estão Billy Gardell,
ator da série “Mike & Molly”; e o
comediante Brad Garrett, assim
como Tim Allen. Este compete
com Leno em uma corrida.

Conhecido por ser o ex-anfi-
trião do “Tonight Show”,

que foi um dos programas mais
populares da TV dos EUA, Jay
Leno tem uma paixão por carros
antigos. Esse hobby de coleciona-
dor é mostrado na série “A Gara-

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

Nova fase do programa
do apresentador é
exibida a partir de hoje,
no canal History; foco
está em carros antigos

EM DEZ
SEGUNDOS

#MUNDO ANIMAL

Predadores são
foco de seriado
Na vida selvagem,muitas
vezes só existemduas opções:
mataroumorrer. A série ‘Pre-
dadores’, que estreia hoje, às
23h10, no canal Discovery,
mostra os embates entre os
animais embusca de comida.

# ESTREIA

Mais uma série
vê casos reais
Na linha dos programas sobre
casos reais, ‘Law&OrderTrue
Crime’ estreia hoje, às 22h45,
na FoxPremium, e conta a his-
tória dos irmãosMenendez,
Kyle e Erick, quemataramos
pais, nos anos 1990.

Entrevistas
O apresentador americano de 67
anos usa o tempo todo sua apti-
dão para entrevistas, o que acaba
criando um programa dinâmico e
didático sobre automóveis.

Em meio a conversas com Le-

no, especialistas mostram as últi-
mas inovações automotivas e con-
tam a história desta indústria nos
Estados Unidos.

HISTORY
Hoje, 23h35
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ÁRIES 21/3 • 20/4

Resolva assuntos profis-
sionais dentro do

ambiente onde os exerce. Um
novo amor lhe trará inspiração.
Faça umaboa caminhada.

HORÓSCOPO - POR ZANDER CATTA PRETA

CÂNCER 21/6 • 21/7

Umaatividadeque lhe dê
mais liberdade e indepen-

dência irá despertar seu interesse.
Não revele umsegredo confiado a
você. Saúdemuito boa.

TOURO 21/4• 20/5

Tenhamuito cuidado com
pessoas falsas que tenta-

rão explorar sua boa fé. Conte
coma ajuda dos familiares.
Período requer cuidados.

LEÃO 22/7 • 22/8

Invista nos estudos, num
curso que possa qualificá-

lo na profissão. Umantigo amor
irá balançar seu coração. Cuide
melhor de seu corpo.

GÊMEOS 21/5 • 20/6

Diante de umadiscussão
entre colegas émelhor

não tomar partido. Procure pen-
sar umpoucomais emsi. Ali-
mente-se commoderação.

VIRGEM 23/8 • 22/9

Não deixe que assunto
familiar sejamotivo de

desânimo e falta de coragemna
profissão. Não espere demais dos
outros. Saúde boa.

LIBRA 23/9 • 22/10

Procure controlar sua
ambição, pois corre o

risco de ultrapassar limites. Uma
nova amizade será surpreen-
dente. Alimente-se de fibras.

CAPRICÓRNIO 22/12 • 20/1

Diminua o ritmo de suas
atividades, adie os assun-

tos que não possamser resolvi-
dos.Momentos alegres no
romance. Saúde boa nestemês.

ESCORPIÃO 23/10 • 21/11

Tenha cautela ao agir
neste dia e não faça nada

impensadamente. Momentos de
desconfiança no seu romance.
Inicie umadieta e faça exercícios.

AQUÁRIO 21/1 • 19/2

Odiálogo e a paciência
deverão ser seusmaiores

aliados nos negócios. Cumplici-
dade no romance. Boa disposição
para atividades físicas.

SAGITÁRIO 22/11 • 21/12

Problemas financeiros
estarão atrapalhando o

desempenho de suas atividades.
Cuidado comaventuras extra-
conjugais. Trate dores de cabeça.

PEIXES 20/2 • 20/3

Transições emudanças na
carreira profissional estão

favorecidas. Não abandone a
chance de encontrar umnovo
amor. Saúde boa.

ais elétricos.

Mesmoqueo alerta deTiller-
son tenha um fundode ver-
dade, não necessariamente a
melhor saída para oBrasil
seria prejudicar suas relações
comPequime fortelecer seu
laço comWashington.

Pormais que o comércio com
os EUApossa sermais provei-
toso - nessa relaçãooBrasil já
exportamais produtos indus-
trializados -,Washington não
parece teruma estratégia
muito certa doque quer fazer
comaAmérica Latina. Com
Donald Trumpnopoder, a
glamourizaçãodo lema “Amé-
rica emPrimeiro Lugar” é o
foco, e por isso aChina
parece umparceiromais
atrante.

Até omomento, a China não
temmostrado interesse em

reformular a atual ordem
global,mas sim se integrar a
ela e dominá-la, sobrepujando
os EUAemseu devido tempo.

ComPequimeWashington
disputandoopoderio global, é
vantajoso para oBrasilman-
ter laços comos dois países,
podendo assimnegociar con-
diçõesmelhores emum
futuro próximo.

Porenquanto, Pequiméum
amigoque oBrasil deve se
esforçarparamanter–
mesmoque combastante
cautela.

N
o início de
fevereiro deste
ano, o secretário
de Estado ameri-

cano, RexTillerson, afirmou
que é preciso estar alerta con-
tra a influência chinesa na
América Latina. SegundoTill-
erson, o poderdePequimna
região, que tem tomado
forma emacordos comerciais
cada vezmais significativos,
precisa ser freadoporque não
visa o bemda região.

Aafirmação foi feita às
vésperas de umaviagemdo
americano a cincopaíses da
América Latina. Durante sua
visita, que não incluiu oBrasil,
Tillerson conversou como
presidente argentino,Mauri-
cioMacri, a quemafirmou
que aArgentina está de volta
ao papel de “líder regional”.

De fato, coma crise
econômica e as perturbações
políticas, o Brasil temperdido
seu espaço econômico e
diplomático na região, e por
isso se apoia emgrandes
acordos chineses. Agora,
Pequiméumdos principais
parceiros comerciais de
Brasília, e já está no topoda
lista para países comoPeru e
Chile.

Abalança comercial entre
Brasil e China, no entanto,
gera críticas. Apesarde injetar
recursos na economia brasi-
leira, a importação chinesa de
bens brasileiros se concentra
em itens comosoja,minério
de ferro e celulose (mais da
metade de produtos
primários). Enquanto isso,
Pequimdomina omercado
brasileiro comprodutos como
máquinas, aparelhos emateri-

Brasil eadisputadepoder
entreEUAeChina

Para anunciar, ligue 3077-3600
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Estamosem2018(!!!)eainda
temosqueescutarafamigerada
frase“esporteéfutebol,orestoé
educaçãofísica”.

Achoquenãohámelhor
conselhoparaumescritor
doque“saiadesi”.

Intervenção
militar no Rio
AdecisãodeMichelTemerfoi
acertada.MoronoRiode Janeiro
há 13anosesou testemunhade
queasituaçãofugiudocontrole.
OEstadonãoconseguemaisdeter
ocrimeorganizado.Omedoestá
espalhadoportodosos lados. Sóo
Exércitopara tentarcolocarordem
nacasa.Asociedade temquese
unireapoiarosmilitaresnessa
guerracontrao tráficoeocrime
organizado.

DOUGLAS AMORIM
Via e-mail

Jogada de risco
de Temer
AverdadeéqueMichelTemer
nãotemmuitooqueperder.Com
popularidadebaixa, opresidente
resolveuarriscarnoenfrentamento
àcrisedesegurançanoRio.Colo-
carosmilitaresnas ruaspodecau-
sarumasensaçãodesegurançae
inibira açãodosbandidos.Maso
problemaémuitocomplexo, eo
resultadoda invertervençãoaindaé
uma incógnita. Sóo tempovai dar
a resposta. Seoprogramader
certo,MichelTemerpodeversua
popularidadeaumentar.

CAMILO ANDRADE
Via e-mail

CARTAS
DO LEITOR

140
DESTAKS

Com a crise, o Brasil
tem perdido seu
espaço econômico
e diplomático na
América Latina

FASES DA LUA
FEVEREIRO DE 2018

Minguante
dia 7, 12h54

Crescente
dia 23, 05h09

Cheia
dia 1º/3, 21h51

Nova
dia 15, 18h05

THAÍS FREIRE
EDITORADEMUNDO
thais.destak@gmail.com

MEU DESTAK
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BA-VI
TERMINA EM CONFUSÃO

OclássicoentreVitóriaeBahia,disputadoontemnoBarradão,tevedesersuspensoapóscincoatletasdotimedacasa
seremexpulsoseinviabilizaremapartida,queestava1a1.Segundooregulamento,oBahiadeveráficarcomotriunfo.

Gabigol marca,eSantos
venceno Morumbi

O Santos não vencia o São Paulo dentro doMorumbi desde julho de 2013, em clássico válido pelo Brasileiro

THIAGO D. RODRIGUES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO

direita e passou para Gabigol, que
acertou um chute certeiro da en-
trada da área são-paulina para
abrir o placar da partida, aos 8 mi-
nutos do 2º tempo.

Após o gol, o time visitante se
fechou ainda mais na defesa, con-
gestionando a faixa central do
campo e neutralizando o ataque
da equipe de Dorival Júnior, que

pouco ameaçou.
No final da partida, parte dos

mais de 36 mil torcedores que fo-
ram ao Morumbi vaiaram discre-
tamente a equipe da casa, que
chegou à sua terceira derrota no
Paulista. Antes do Santos, o time
tricolor já havia perdido para o
clássico para o Corinthians, fora
de casa, por 2 a 1.

“Temos que vencer jogos gran-
des como esse, só assim acabare-
mos com as vaias. Não podemos
vacilar em clássicos, ainda mais
em casa”, disse o volante Jucilei.

No outro lado, Gabigol celebrou
a partida “Falei no intervalo que a
gente precisava de uma bola no 2º
tempo e conseguimos; Sofremos,
mas sofremos com calma”.

Em clássico válido pela 8ª ro-
dada do Campeonato Paulis-

ta, o Santos bateu o São Paulo, on-
tem, no estádio do Morumbi, pelo
placar de 1 a 0.

O único gol da partida foi anota-
do pelo atacante Gabigol, que
marcou seu terceiro gol em seus
primeiros três jogos após sua vol-
ta ao futebol brasileiro.

Jogando de maneira mais con-
servadora, a equipe comandada
por Jair Ventura se fechou e viu o
São Paulo ter mais posse de bola
e chances de gol durante o 1º tem-
po. Mesmo assim, foi a equipe san-
tista quem marcou no início da
etapa final e saiu com a sua quar-
ta vitória no torneio paulista.

O lance do gol começou com um
belo lançamento de Daniel Gue-
des para Eduardo Sasha. O ata-
cante recebeu boa bola na ponta

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

No clássico, equipe da
casa pressionou, mas viu
seu adversário ser mais
eficiente e vencer a
partida por 1 a 0

O gramado encharcado atrapalhou a equipe de Roger, que empatoumais uma

Palmeiras e Ponte não saem do 0 a 0

meiras no jogo ao ficar cara a cara
com o goleiro Ivan, o venezuela-
no, porém, desperdiçou o lance
batendo em cima do camisa 1.

Já a Ponte Preta, também não
aproveitou sua melhor chance,
que se desenrolou aos 22 minutos,

Em partida muito brigada, mas
com pouco brilho, o Palmeiras em-
patou, ontem, com a Ponte Preta,
em Campinas, por 0 a 0, pela 8ª
rodada do Campeonato Paulista.

Após seis vitórias consecutivas
no estadual, a equipe comandada
por Roger Machado empatou o
seu segundo jogo seguido.

A forte chuva que atingiu a ci-
dade de Campinas condenou as
condições do gramado do estádio
Moisés Lucarelli. Com a bola ro-
lando pouco, o tom da primeira
etapa foram os lançamentos lon-
gos e as intensas disputas nas co-
branças de bolas paradas.

Com a trégua da chuva e as me-
lhores condições do campo, as
duas equipes voltaram melhor na
segunda etapa e conseguiram
criar algumas chances de gol.

Logo aos 14 da etapa final, Guer-
ra teve a melhor chance do Pal-

ALE CABRAL/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

quando Orinho recebeu livre na
entrada da área para bater e
mandou a bola na trave.

Com o empate, o Palmeiras se-
gue na liderança do grupo C com
20 pontos, já a Ponte Preta, é a 2ª
colocada do grupo B, com 10.

FEDERER VENCE ATP DE ROTERDÃ O novo líder do
ranking conquistou, ontem, o 97ª título de sua
carreira após bater Grigor Dimitrov por 2 sets a 0

AFP

Corinthians
busca reação
contra o Red
Bull Brasil

AGÊNCIA CORINTHIANS

Para voltar a vencer, Carille
pode fazermudanças na equipe

O Corinthians pega o Red Bull
Brasil, hoje às 20h, em Campinas
e tenta encerrar a sequência ne-
gativa no Paulista. Nos últimos
dois jogos, sofreu duas derrotas
(para São Bento e Santo André).

“O divisor de águas é o Red Bull
Precisamos focar 100%. Todo ano
eles fazem boa equipe”, alertou o
goleiro Cássio. “Não podemos fi-
car focando em clássico, a gente
vem de duas derrotas”, comple-
tou o jogador. Após o Red Bull, o
Corinthians começa a preparação
para o clássico contra o Palmei-
ras, dia 24, na Arena.

O técnico Fábio Carille não tem
nenhum problema para escalar a
equipe, mas ainda não definiu os
titulares e pode fazer mudanças.






