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CRIME

Um homem foi preso 
em Araçatuba (SP) na ma-
nhã desta quarta-feira (26) 
durante uma operação do 
Gaeco contra fraudes em 
carteiras de habilitação com 
a compra da aprovação na 
prova prática. P5

Gaeco faz operação contra 
compra de habilitação no 
interior de SP

DANÇA DAS CADEIRAS

ELEIÇÕES
ECONOMIA

POSSE

FURTO

Um encontro que reuniria 
candidaturas de centro em 
torno de uma aliança aca-
bou por demonstrar desajuste 
entre os candidatos contra a 
polarização de votos.  P2

Dados do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) mostram 
que 5.719 candidatos infor-
mam ter feito “autodoações” 
para a própria campanha 
nestas eleições.  P3

A Caixa Econômica Federal 
estendeu o horário de atendi-
mento em suas agências nesta 
quinta e nesta sexta-feira (27 e 
28 de setembro), últimos dois 
dias para o saque das cotas do 
PIS/Pasep por pessoas que tra-
balharam formalmente de 1971 a 
1988 e têm menos de 60 anos. P6

O prefeito Edinho Araújo 
deu posse à nova diretoria 
do Comdema (Conselho 
Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente de Rio Preto-SP) 
para o biênio 2018/2020.  P7

Candidatos de
centro divergem
sobre coesão

Um em cada cinco 
candidatos doou 
dinheiro para a 
própria campanha

Caixa estende horário 
de atendimento para 
saques das cotas do PIS

Comdema 
empossa a 
nova diretoria 
em Rio Preto

Produtor oferece R$ 
10 mil por informações 
sobre animais furtados

REFORMA

Troca foi realizada durante as atividades da Semana Nacional do Trânsito. P6

Gabriela Grigolete, de 22 anos, filha do dono 
da propriedade, destacou a importância da 
divulgação desse tipo de furto na região para 
evitar outras ocorrências semelhantes. P5

POSSE

Minicidade do Trânsito ganha novo piso

Comdema empossa a nova 
diretoria em Rio Preto
Representante da Unirp, a doutora em biologia, Gabriela Atique tomou 
posse como presidente do Conselho no biênio 2018/2020. P7

Um yeti, criatura conhecida como o Abominável 
Homem das Neves, está indo na contramão do 

que todos os seus semelhantes. Ele acredita que 
o ser humano realmente existe. P14
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dia a dia
JEJUM
ORAÇÕES

O candidato do Patriota à Presidência da República, Cabo Daciolo, disse, nesta terça-feira (25), que finalizou 
o período de 21 dias de jejum e orações que se propôs a fazer no alto do Monte das Oliveiras, no bairro de 
Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Daciolo disse que não sabe como, mas será presidente.

Raquel x Gilmar
O Supremo Tribunal Federal ignorou, até agora, os pedi-
dos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, 
de anulação de habeas corpus concedidos pelo ministro 
Gilmar Mendes. Já faz mais de três meses, por exemplo, 
que Dodge protocolou no STF recurso contra a decisão 
do ministro que libertou Paulo Vieria de Souza, o ‘Paulo 
Preto’, apontado como operador de propinas do PSDB. 
Na semana passada, a insistente PGR pediu a revogação 
do HC concedido por Gilmar Mendes ao ex-governador 
do Paraná Beto Richa (PSDB). Nos pedidos, Dodge solicita 
que o ministro do STF reconsidere suas decisões – o que é 
improvável – ou envie os casos para o plenário.

Grades & urna
O ex-prefeito de Uberlândia Gilmar Machado (PT-MG) 
toca sua campanha a deputado federal de trás das grades. 
Mesmo assim conseguiu R$ 475 mil do diretório.

Lotação 
O petista foi preso na semana passada na Operação ‘Kms 
de Vantagem’, que apura o envolvimento dele em irregu-
laridades em licitações de vans em Uberlândia em 2014. 

Na ferida
O primeiro programa de TV de Bolsonaro num eventual 
2º turno – se passar – será a íntegra do vídeo em que briga 
com a deputada Maria do Rosário (PT). Ele reclama que 
só parte do vídeo aparece nas redes e TV. Diz que ela foi a 
primeira a xingá-lo.

Aliás..
..Bolsonaro, que semana que vem já estará em casa, está 
sem verba e sem marqueteiro para os 10 longos minutos 
de TV que pode ter num eventual 2º turno.

Propaganda é tudo
Na contramão dos discursos que pregam a redução de 
gastos, deputados federais que concorrem à reeleição não 
fizeram o menor esforço para aprovar na Câmara proposta 
que põe fim à propaganda político-partidária gratuita no 
rádio e televisão. 

Olha a internet!
Esse ano, o horário eleitoral terá custo de mais de R$ 1 
bilhão. A proposta (PL 6673) foi apresentada pelo de-
putado Betinho Gomes (PSDB-PE) em 2016 e permane-
ce esquecida na Comissão de Constituição e Justiça.  O 
tucano sustenta que a evolução tecnológica e dos meios de 
comunicação “proporciona sem custos relevantes a todos 
os partidos e cidadãos a veiculação de suas ideias e pro-
moção de debates políticos”.

Bolsonaro x Haddad
Com a iminente migração da maioria dos partidos do 
Centrão para apoiar o petista Fernando Haddad – há 
rachas internos no Centrão pró-Bolsonaro – o ex-capitão 
usará o mesmo tom adotado nas críticas a Geraldo Alck-
min (PSDB) à época em que PP, DEM, Solidariedade e PRB 
anunciaram apoio ao tucano. 

Memória
Um mês antes do início da campanha, Bolsonaro disse que 
Alckmin havia reunido “a nata de tudo que não presta no 
Brasil ao lado dele”. Bolsonaro também é aconselhado a 
dizer que esses partidos integraram a base aliada dos Go-
vernos Lula e Dilma para carimbar o eventual governo de 
Haddad de “retrocesso”. 

‘Semancol..’
Mas.. vale lembrar a Bolsonaro que a sua frente suprapar-
tidária de apoio de 110 deputados federais tem muita gente 
do Centrão.

ELEIÇÕES

Com walmor parente (df), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE).
contato@colunaesplanada.com.br  | No twitter: @colunaesplanada
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Candidatosde
centrodivergem
sobrecoesão

NEWTONMENEZES/ESTADÃO CONTEÚDO

Acir Gurgaz, embora condenado,
deve ficar em liberdade

STFmandaprender
senadordeRondônia

MARCOS OLIVEIRA / SENADO FEDERAL

CaboDaciolo
deixaomonte
eparte para
campanha

Integrantede
grupo contra
Bolsonaro
éagredida

REPRODUÇÃO

Candidato à Presidência estava em
‘retiro’ há 21 dias no Rio de Janeiro

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO

Mulher levou soco e coronhadas;
PSOL cobra investigação do caso

Um encontro que reuniria
candidaturas de centro em

torno de umaaliançaacaboupor
demonstrar desajuste entre os
candidatos contra a polarização
de votos. Enquanto as pesquisas
mostram concentração de pre-
ferência dos eleitores entre Jair
Bolsonaro (PSL) e Fernando
Haddad (PT), os demais presi-
denciáveis seguem com estraté-
gias individuais paraum interes-
se comum: buscar alternativa.
Ontem, o advogado e ex-minis-
tro da Justiça Miguel Reale Jú-
nior, tentou reunir os candida-
tos, apoiado pelo Movimento
ContraExtremos. O objetivo era
discutir estratégias e um possí-
vel apoio aumacandidaturaúni-
ca para o centro. Álvaro Dias
(Podemos), amigo deReale, foi o
único que aceitou ir ao encontro,
entre cinco convidados: Geraldo

CAROLINA CRUZ

Tentativadereunião
entreospresidenciáveis
para tratardeestratégia
devidoapolarizaçãode
votos foi fracassada

Após 21 dias em retiro para
orações e jejum, o candidato à
presidência da República Cabo
Daciolo (Patriotas) deixou o
Monte Céu Aberto, em Nova
Iguaçu, naBaixadaFluminense,
ontempara se dedicar à campa-
nha. Hoje, ele participaráde de-
bate no SBT com outros candi-
datos a presidente.
Quando anunciou seu retiro, Da-
ciolo convocou seus eleitores a
se alimentarem apenas do que
vem da terra e se engajarem na
leitura da Bíblia e no contato
com o divino. Na visão do políti-
co, que não pontuou na última
pesquisa Ibope, divulgadana se-
gunda-feira (2), “só Deus pode
dar essa vitória”.

tendência é que cada presiden-
ciável siga de forma individual.
“Eu acho difícil que alguémabra
mão da sua candidatura, são as-
pirações legítimas”, disse.
Meirelles tambémcomentou o
caso, e confirmou o apego à can-
didatura. “Émuito simples, não
faz sentido fazeremreunião para
discutir algo que não vai a lugar
nenhum.Bastao senhorGeraldo
Alckmin desistir ou outros de-
sistirem, porque aminha candi-
daturaestá crescendo”, finalizou
ele, que recusou o convite.

Pesquisas
A mais recente pesquisa Ibope
de intenção de votos revelouBol-
sonaro com 28%. Haddad com
22%, Ciro Gomes com 11%,
Alckmin com 8%, Marina com
5%, Amoêdo com 3% e Álvaro
Dias com 2%.
O resultado impactou na nar-
rativa das campanhas, que pre-
gam conciliação. Os eleitores
também estão reagindo à pola-
rização na escolha, aderindo ao
movimento pelo voto útil. A ideia
é evitar a eleição a um nome re-
jeitado. Eles se dividementre os
antipetistas e aqueles contrários
a Jair Bolsonaro.

Alckmin (PSDB), Marina Silva
(Rede), Henrique Meirelles
(MDB) e João Amoêdo (Novo).
O próprio senador, que acei-
tou o diálogo, estava cético so-
bre o resultado do encontro.
Chegou a ser procurado poste-
riormente por integrantes do
movimento, mas não recebeu
confirmação sobre a realização
de umanova tentativade reunir
os presidenciáveis.

Alckmin chegou a confirmar
presença, mas acabou ausente
devido ao horário marcado. Ao
ser questionado sobre o assun-
to durante agendade campanha,
em São Paulo, afirmou que são
muitas as tentativas de reunir os
presidenciáveis. “Surgiram vá-
rias ideias, de vários partidos,
tendo em vista a proximidade
das eleições, de buscar aíumde-
nominador comum, mas essas
coisas não são fáceis”, disse.
O candidato afirmou que a

‘Eu acho difícil que
alguémabramãoda
sua candidatura, são
aspirações legítimas’
afirmaAlckmin

APrimeira Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF)
determinou a prisão do senador
Acir Gurgacz (PDT-RO) ontem,
após negar embargos de decla-
ração do parlamentar. Asenten-
ça, no entanto, não poderá ser
executadadevido a regradaJus-
tiça Eleitoral, que impede a pri-
são de candidatos 15 dias antes
das eleições, comexceção de fla-
grante delito. O político concor-
re ao governo de Rondônia.
A candidatura de Gurgacz
chegou a ser indeferidapelo Tri-
bunalRegional Eleitoral deRon-
dônia (TRE-RO), mas ele ainda
está mantido na disputa eleito-
ral pormeio de recurso. Apenas
após o exaurimento de recursos
no processo sobre o registro é
que o político não poderia mais
ser considerado candidato, sen-
do assim, a regra que blinda a
prisão nãomais caberia no caso.
Asentençaé pelo cumprimen-

to da pena de quatro anos e seis
meses emsemiaberto. O Senado
definirá sobre o mandato.
Pela denúncia do Ministério
Público Federal, o parlamentar
desviou R$ 510 mil de um em-
préstimo de R$ 1,5 milhão con-
tratado junto ao Banco da Ama-
zônia, que possui fundo público,
entre os anos de 2003 e 2004.

Uma das administradoras do
grupo Mulheres Unidas contra
Bolsonaro, no Facebook, foi
agredida por três homens na
noite desta segunda-feira (24),
no Rio de Janeiro. O PSOL, par-
tido ao qual é filiada, divulgou
nota de repúdio, cobrando a in-
vestigação do caso.
De acordo com relatos, três
homens armados desceram de
um táxi e a abordaram. Ela foi
atacada com coronhadas e teve
o celular roubado. Após atendi-
mento no hospital, registraram
ocorrência na polícia. A página
MulheresContraBolsonaro che-
gou a ser invadida na última se-
mana, quando trocaramo nome
para“Mulheres comBolsonaro”.

Dos cinco presidenciáveis convidados para o encontro, apenas Álvaro Dias (Podemos) havia aceitado participar
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Dados do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) mos-
tram que 5.719 candidatos 
informam ter feito “au-
todoações” para a própria 
campanha nestas eleições. 
Como há 27.258 candidatos 
aptos a disputar as eleições 
deste ano, isso significa que 
1 a cada 5 candidatos doou 
recursos para a própria 
candidatura. No total, por 
enquanto, o montante de 
“recursos próprios” é de R$ 
221,6 milhões.

As doações variam de R$ 
0,01 a R$ 45 milhões. Os nú-
meros são do DivulgaCand, 
do TSE. O valor mais alto foi 
doado pelo presidenciável 

Henrique Meirelles (MDB): 
R$ 45 milhões. Meirelles 
responde por 20% do total de 
“autodoações”. Já o menor 
repasse (de apenas 1 centavo) 
foi do candidato a deputado 
federal Paulo Martins (PHS-
-BA).

Depois de Meirelles, os 
candidatos Carlos Amastha 
(PSB-TO) e Ibaneis Rocha 
(MDB-DF) foram os que 
mais destinaram “recursos 
próprios” para a campanha, 
segundo os dados do TSE. 
Amastha disputa o governo 
de Tocantins e informa o uso 
de R$ 3,7 milhões do pró-
prio dinheiro na campanha. 
Ibaneis é candidato a gover-
nador pelo Distrito Federal 
e declara R$ 2,5 milhões de 
“recursos próprios” para a 

candidatura
O valor total transferido 

pelos próprios candidatos 
(R$ 221,6 milhões) é pró-
ximo ao de doações feitas 
pelas pessoas físicas a todas 
as candidaturas no pleito (R$ 
245,7 milhões).

Desigualdade
O professor Bruno Speck, 

do Departamento de Ciência 
Política da USP, afirma que 
o Brasil é um país “muito 
desigual” e que “grandes 
fortunas” podem ajudar a 
projetar alguns candidatos na 
disputa eleitoral. Ele diz que, 
apesar de os Estados Unidos 
e a Alemanha também não 
adotarem um teto para as 
“autodoações”, a situação de 
desequilíbrio deve ficar mais 
evidente no Brasil.

Da Redação

CRITICA
ARQUIVAMENTO

O ex-executivo da J&F Ricardo Saud, um dos delatores da Lava Jato, criticou em documento, 
o pedido de arquivamento feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de absolvição do 
deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) que deixou de declarar valores recebidos na campanha.

dia a dia

Um em cada cinco 
candidatos doou dinheiro 
para a própria campanha

ELEIÇÕES

Candidatos declaram ter transferido R$ 221,6 milhões 
em recursos próprios para as candidaturas. Dados são 
os mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Divulgação

Henrique Meirelles já teria injetado R$ 45 milhões na campanha

3

MAUS TRATOS  
O projeto de lei complementar, de autoria da vereadora Cláu-

dia de Giuli (PMB), que aumenta a multa para proprietários 

de animais de grande porte apreendidos por maus tratos ou 

abandono foi aprovado pelos vereadores em plenário .

PUNIÇÃO 
A aprovação da punição sobre proprietários ad animais de 

grande porte apreendidos vem em boa hora. O número de 

casos em Rio Preto é muito grande, e só mesmo doendo no 

bolso é que as pessoas serão mais conscientes.

VETOS 
Todos os vetos do prefeito Edinho Araújo que seriam votados 

pelos vereadores foram adiados. Um deles libera os templos 

religiosos e igrejas de fiscalização por emissão sonora uma 

vez por semana. Os próprios vereadores ainda estão perdidos 

sobre o tema.

IMPRENSA 
Outro veto do prefeito adiado pelos vereadores envolve 

a isenção de pagamento de zona azul para os veículos de 

imprensa da cidade. Alguns vereadores querem aprofundar 

mais na questão para depois discutirem e votarem o veto do 

Executivo.

PRAZO PRORROGADO
Durante a sessão, os vereadores aprovaram a prorrogação 

da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura supostas 

irregularidades no Sindicato dos Servidores Municipais. A 

Comissão promete investigar tudo.

RELATÓRIO 
Já o vereador Anderson Branco (PR) leu o relatório final da 

Comissão Especial de Vereadores que estudou os maus tratos 

e violência contra crianças e adolescentes. O assunto deve 

sempre merecer especial atenção.

Jair Viana

S
P
P
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dia a dia

Divulgação

Arquivo Pessoal

Proprietário das 34 novilhas furtadas está oferecendo recompensa para quem dar alguma pista concreta

Menina foi atropelada por ônibus em Nova Granada

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

Da Redação

O furto de 34 bezerros de 
uma propriedade rural, em 
Turmalina, região de Rio Preto, 
vem intrigando os moradores 
das imediações.

Há poucos dias, 34 animais 
foram furtados da área de pro-
priedade de Devair Grigolete. 

A reportagem procurou a 
filha de Devair, Gabriela Grigo-
lete, de 22 anos, que destacou a 
importância da divulgação desse 
tipo de furto na região para evi-
tar outras ocorrências similares. 
“É importante que esses furtos 
sejam divulgados na região para 
que outros produtores não pas-
sem o que a gente está passando. 
Foram 34 cabeças furtadas e 
um prejuízo de mais de R$ 40 
mil”, destacou Gabriela, que está 
fazendo estágio para a área de 
Direito, em Fernandópolis.

Segundo Gabriela, os furtos 
na região tinham dado uma 
pausa, mas agora voltaram forte, 
preocupando a todos. 

Ela destacou que em razão do 
trabalho está acompanhando os 
fatos à distância, o mesmo ocor-
rendo com os pais que residem 

em Dolcinópolis. “Realmente 
estamos com essa dificuldade,  
pois a propriedade rural fica em 
Turmalina e foi onde o furto foi 
registado”, acrescentou.

Gabriela disse ainda que o 
pai está oferecendo uma recom-
pensa de R$ 10 mil para quem 
der alguma informação sobre 
os animais furtados, mas tem 
deparado com a ação de opor-
tunistas. “Muita gente liga,  dá 
uma informação qualquer e já 
quer receber. Não é assim. O 
pagamento da recompensa só 
acontecerá se a informação for 
correta e conseguirmos localizar 
os animais”, disse.

A Polícia está visitando vá-
rias propriedades rurais da re-
gião, mas até o momento não 
conseguiu localizar os bezerros 
furtados. Segundo Gabriela, 
a dificuldade é que a compra 
desses animais aconteceu há 
poucos dias, não dando tempo 
para que eles fossem marca-
dos. “O que aconteceu com 
gente deve servir de exemplo. 
Todos os produtores devem 
colocar suas marcas nos ani-
mais no mesmo dia. Só assim 
poderão evitar esse tipo de 
transtorno”, finalizou.

Um homem foi preso 
em Araçatuba (SP) na ma-
nhã desta quarta-feira (26) 
durante uma operação do 
Gaeco contra fraudes em 
carteiras de habilitação com 
a compra da aprovação na 
prova prática. A polícia ainda 
não divulgou qual a partici-
pação do preso no esquema.

O Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao 
Crime Organizado, do Mi-
nistério Público, deflagrou a 
Operação Cartas Compradas 
mobilizando promotores de 
Justiça de Araçatuba e Ribei-
rão Preto (SP) com apoio da 

Polícia Militar.
Segundo as investigações, 

foi constatado o pagamento 
em dinheiro para instrutores 
e examinadores credencia-
dos ao Detran/Ciretran em 
troca de aprovação na prova 
prática. O Gaeco aponta que, 
em vários casos, a prova prá-
tica nem era realizada pelo 
aluno.

Além do mandado de 
prisão, foram cumpridos 
11 mandados de busca e 
apreensão nas cidades de 
Araçatuba, Piacatu, Birigui, 
Penápolis e Ribeirão Preto. 
A operação contou com a 
participação de cinco pro-
motores de Justiça e o apoio 
de 47 policiais militares.

Da Redação

Gaeco faz operação contra 
compra de habilitação no 
interior de SP

Gabriela Grigolete, de 22 anos, filha do dono da propriedade, destacou a importância da 
divulgação desse tipo de furto na região para evitar outras ocorrências semelhantes

Um homem foi preso em Araçatuba 
(SP); 11 mandados de busca e apreensão 
foram cumpridos em várias cidades

FURTO

CRIME

Uma menina de oito 
anos morreu ao ser atrope-
lada por um ônibus esco-
lar, em um cruzamento no 
bairro Jardim Campanha em 

Nova Granada (SP), no fim 
da tarde desta terça-feira 
(25).

Segundo testemunhas, 
Vitória Gabriele Barbosa da 
Silva estava com a avó e elas 
buscariam o irmão dela de 
quatro anos que estava no 

ônibus. A menina soltou 
da mão da avó, foi atingida 
pelo veículo e não resistiu 
aos ferimentos. O corpo de 
Vitória foi velado no velório 
municipal de Nova Granada 
durante todo o dia de ontem 
em clima de muita emoção. 

Criança morre atropelada 
por ônibus em Nova Granada
Segundo testemunhas, menina de 8 anos estava com a avó e 
iriam buscar o irmão dela que estava no ônibus. Ela soltou da 
mão da avó, foi atingida e não resistiu aos ferimentos

FATALIDADE

ACIDENTE
RODOVIA 

Um caminhoneiro de 40 anos ficou ferido ao sofrer um acidente na Rodovia Eliezer Magalhães, em Pontalinda (SP), na manhã 
desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção, invadiu a pista 
contrária e bateu na lateral de outro caminhão.

Produtor oferece R$ 10 mil por 
informações sobre animais furtados
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Divulgação

Juros do cartão rotativo subiram novamente, após período de queda

Minicidade do trânsito em Rio Preto está com piso novo

O programa educacio-
nal Minicidade do Trânsito 
ganhou um novo piso nesta 
semana. Com ruas, faixas de 
pedestre e cruzamento sina-
lizados, a minicidade tem o 
objetivo de simular as situa-
ções mais comuns no trânsito 
para orientar crianças de 6 a 
12 anos sobre a importância 
do respeito ao utilizar vias 
públicas, seja como motoris-
ta, motociclista ou pedestre.

A minicidade é montada, 
ao longo do ano, em eventos, 
instituições beneficentes, 
além de escolas públicas e 
privadas pelo Departamento 
de Educação da Secretaria de 
Trânsito, Transporte e Segu-
rança de Rio Preto. Além do 
piso, são instalados semá-
foros e maquetes de prédios 

públicos. Os alunos utilizam 
motocas, bicicletas e carros 
de brinquedo para transitar 
pela minicidade. O novo piso 
mede 9,50m de largura por 
16,50m de comprimento é de 
lona antiderrapante.

Criado em 2014, o progra-
ma Minicidade do Trânsito já 
passou por mais de 50 escolas 
municipais, estaduais, parti-
culares e privadas. “É funda-
mental ensinar desde peque-
no a importância do respeito 
e da convivência harmônica 
no Trânsito. Só assim vamos 
formar cidadãos adultos 
conscientes”, afirma o coor-
denador de Educação para o 
Trânsito, Pedro Romeiro.

A minicidade está insta-
lada atualmente no colégio 
Pollicare, onde deve ficar até 
quarta-feira. Nesta terça-feira 
é celebrado o Dia Nacional do 
Trânsito.

Divulgação

MORTE
PEÃO 

Um peão de 29 anos morreu na tarde desta terça-feira (25) após cair de um touro durante o rodeio de Rubinéia (SP). O acidente 
foi na noite da última sexta-feira (21). Elias Santana da Silva Júnior ficou gravemente ferido ao cair do animal e ser atingido pelo 
touro na arena.

Minicidade do Trânsito ganha novo piso
Troca foi realizada durante as atividades da Semana Nacional do Trânsito

REFORMA

A Caixa Econômica Federal 
estendeu o horário de atendi-
mento em suas agências nesta 
quinta e nesta sexta-feira (27 e 
28 de setembro), últimos dois 
dias para o saque das cotas 
do PIS/Pasep por pessoas que 
trabalharam formalmente de 
1971 a 1988 e têm menos de 60 
anos. As agências do banco — 
que paga somente as cotas do 
PIS a trabalhadores da iniciati-
va privada — serão abertas duas 
horas mais cedo, à exceção 
das regiões em que esse horá-
rio não for a melhor condição 
de atendimento aos clientes. 
Nesses casos, a decisão ficará a 
cargo de cada superintendência 
local.

Quem quiser saber se tem 
cotas do PIS a receber pode 
acessar www.caixa.gov.br/co-
taspis. A página informa o valor 
a retirar e os canais disponíveis 
para o resgate. Se o montan-
te já tiver sido creditado em 
conta-corrente ou poupança 
— na própria Caixa ou em outra 
instituição financeira da qual 
o beneficiário seja cliente —, o 

site também vai informar o de-
pósito. O Banco do Brasil (BB), 
que paga as cotas do Pasep a 
servidores públicos, informou 
que não deverá antecipar o ho-
rário de atendimento em suas 
agências.

A partir do dia 1º de outu-
bro, as retiradas voltarão a ser 
permitidas somente para os 
cotistas que atendem a um dos 
seguintes critérios: ter 60 anos 
de idade ou mais, ser aposenta-
do, ser herdeiro de cotista, estar 
em situação de invalidez ou ter 
doença grave especificada em 
lei.

Outros canais para consulta 
são o aplicativo Caixa Traba-
lhador, disponível para down-
load nas plataformas Android 
e iOS. A ferramenta é gratuita, 
e as informações são apresen-
tadas quando o usuário clica 
no link “Informações cotas do 
PIS”, informando CPF ou NIS 
e data de nascimento. Para ve-
rificar o valor também deverá 
ser informada uma senha de 
internet já cadastrada.

No caso do BB, a consulta ao 
Pasep para os servidores pode 
ser feita em www.bb.com.br/
pasep.

Caixa estende horário 
de atendimento para 
saques das cotas do PIS

ECONOMIA

Banco estendeu horário de atendimento 
em suas agências nesta quinta e nesta sex-
ta-feira (27 e 28 de setembro), últimos dois 
dias para o saque das cotas do PIS/Pasep

Os juros médios cobrados 
pelas instituições financeiras 
no cartão de crédito rotativo 
registraram aumento em 
agosto, após quatro meses 
de queda, e a taxa cobra-
da no cheque especial das 
pessoas físicas ficou estável 
no mês passado. Os núme-
ros foram divulgados nesta 
quarta-feira (26) pelo Banco 
Central.

O juro médio do cartão 
de crédito rotativo para pes-
soas físicas subiu de 271,4% 
ao ano, em julho, para 274% 
ao ano em agosto. Na parcial 
do ano, porém, a taxa caiu 
58,1 pontos percentuais, pois 
somou 332,1% ao ano no 
fechamento do ano passado.

Já a taxa média do cheque 
especial, de acordo com a 
instituição, ficou estável em 
303,2% ao ano em agosto - 
mesmo patamar de julho. No 
acumulado dos oito primei-
ros meses deste ano, o juro 
recuou 19,8 pontos percen-
tuais, pois estava em 323% 
ao ano no fim de 2017.

Após 4 meses de queda, juros do cartão 
de crédito rotativo voltam a subir

ECONOMIA

Taxa passou de 271,4% ao ano em julho para 274% ao ano em 
agosto. Já o juro cobrado nas operações com o cheque especial 
ficou estável em 303,2% ao ano no mês passado

Da Redação

Da Redação
Da Redação

Essas taxas ainda seguem 
elevadas na comparação 
com outros países e também 
com outras linhas de crédito 
ofertadas pelos bancos. A re-
comendação de economistas 
é que os clientes bancários 
não usem essas modalida-
des, ou que, se necessário, as 
utilizem por um período de 
tempo muito limitado.

O aumento da taxas co-
bradas no cartão de crédito 
rotativo acontece em um 
cenário de estabilidade da 
taxa básica da economia, a 
Selic, que atualmente está 
na mínima histórica de 6,5% 
ao ano. Essa estabilidade 
acontece desde março. An-
tes disso, a taxa havia recua-
do 12 vezes seguidas.
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dia a dia

Prefeito Edinho Araújo empossa a nova diretoria do Comdema

O prefeito Edinho Araújo 
deu posse à nova direto-
ria do Comdema (Conse-
lho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente de Rio 
Preto-SP) para o biênio 
2018/2020.

Foi empossada presi-
dente, a bióloga professora 
doutora, representante 
da Unirp, Gabriela Atique 
Fernandes; como vice-pre-
sidente, Vânia Gonçalves 
Venturelli (Sinduscon); 
além de Marco Aurélio Me-
nezello, como 2º vice-pre-
sidente (Sincomerciários) e 
Carla Regina Zoccal Alves 
como secretária-executiva 
(Secretaria do Meio Am-
biente e Urbanismo), nos 
termos do artigo 4º da Lei 
Municipal nº 6.615/1997, 

artigo 4º do Decreto nº 
18.014/2018.

Durante a cerimônia de 
posse, o prefeito enalteceu 
a importância do Comdema 
e sua representatividade 
como órgão que fortalece 
a busca por uma Rio Preto 
cada vez mais sustentável, 
o que vem de encontro a 
dois grandes esforços em-
preendidos no município: 
a melhoria no ranking do 
Programa Município Verde-
Azul (PMVA) e a implanta-
ção dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 
da ONU (Organização das 
Nações Unidas), os ODS da 
qual a cidade é signatária. 
“As ações do Conselho são 
fundamentais para que a ci-
dade saiba da responsabili-
dade que temos em preser-
var, obedecer a legislação, 
recuperar, reflorestar para 

O filhote de cachorro 
encontrado no meio do lixo 
em Novo Horizonte (SP) foi 
adotado por uma moradora da 
cidade. O cãozinho, com me-
nos de um mês de vida, estava 
dentro de uma sacola em um 
amontoado de sacos de lixo 
no bairro Jardim Europa.

“Fiquei muito emocionada 
e também triste quando sou-
be da história do cachorrinho 
e quis adotar na hora. Como 
alguém pode ter coragem de 
fazer isso? Com um animal 
tão indefeso”, afirma a ven-
dedora Laysa Silva, 34 anos, 
que adotou o animal.

Segundo a vendedora, 
mais pessoas estavam na fila 
de adoção do cachorrinho, 
que ganhou o nome de Zyan, 
mas a adoção acabou dando 
certo para ela. Com isso, Zyan 
vai fazer companhia a outros 

Antigamente, os core-
tos das pequenas cidades 
sempre foram sinônimo 
de boa música, encontros 
com os amigos, um ponto 
de referência e diversão. 
Hoje, eles se tornaram a 
própria história de cada 
cidade, contando às novas 
gerações como era a vida 
no passado. Aquela cons-
trução simples era a atra-
ção dos domingos e feria-
dos na praça da matriz.

Pensando nisso, em 
cultivar a história dos 
antepassados, a subprefei-
tura do Distrito de Talhado 
está realizando uma re-
forma completa no coreto 
que fica na praça central. 

“Não deixa de ser um 
monumento histórico para 
nosso distrito, e por isso, 
estamos fazendo a reforma 
com novo reboco, pintura 
e tudo mais que necessi-
tar”, afirma o subprefeito 
Pedro Nimer.

O espaço, que não re-
cebia reforma há mais de 8 
anos, ficará pronto para a 
população em duas sema-
nas. “Todos os materiais, 
mão de obra, tudo é da 
subprefeitura. Além disso, 
não poderíamos deixar um 
local que, principalmente 
os idosos gostam muito, no 
estado em que estava. Essa 
é mais uma ação que fa-
zemos para melhorar cada 
vez mais a qualidade de 
vida dos moradores do nos-
so distrito”, encerra Nimer.

Laysa Silva/Arquivo Pessoal

Divulgação

Laysa adotou cãozinho que foi encontrado no meio dos sacos de lixo 
em Novo Horizonte (SP)

Cãozinho encontrado em 
saco de lixo é adotado

Coreto do distrito de 
Talhado será reformado

Comdema empossa a nova 
diretoria em Rio Preto

Animal, com menos de um mês de vida, estava dentro de uma sacola em um 
amontoado de sacos de lixo no bairro Jardim Europa em Novo Horizonte (SP)

Localizado na praça central do dis-
trito, o espaço não recebia nenhum 
tipo de reforma há 8 anos

Representante da Unirp, a doutora em biologia, Gabriela Atique tomou posse como presidente 
do Conselho no biênio 2018/2020

IRREGULARIDADES
ACADEMIAS

A Polícia Civil fez nesta quarta-feira (26) uma operação em academias de São José do Rio Preto (SP) suspeitas de furtar 
energia, conhecido como “gato”. De nove academias vistoriadas, em cinco foram encontradas alguma irregularidade.

POSSE

ADOTADO REFORMA

Da Redação

Da Redação

Da Redação

quatro cachorros na casa da 
vendedora.

“Algumas pessoas estavam 
na frente na fila de adoção, 
mas não deu certo. Digo sem-
pre que o animal que escolhe 
o dono, não o contrário. Ele já 
está em casa e pegou ami-

zade com os outros cães que 
tenho”, diz.

O animal foi encontrado 
em frente de uma casa pela 
moradora do bairro Jardim 
Europa. Os sacos de lixo já es-
tavam no meio da rua para que 
os lixeiros fizessem a coleta.

que enfim, tenhamos ver-
dadeiramente uma cultura e 
uma consciência ambiental 
em nossa cidade”, enfatizou 
Edinho Araújo.

A presidente empossada, 
Gabriela Atique Fernandes 
falou da honra em assumir 
o cargo e trabalhar junto aos 
demais membros do Con-

selho, em prol da na área 
ambiental tornando Rio 
Preto uma cidade mais sus-
tentável e um lugar melhor 
para se viver.
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O Dnit (Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes) vem coman-
dando várias operações 
na  BR 153, interrompendo 
o fluxo de veículos, e evi-
dentemente causando al-
guns transtornos à popula-
ção.  Hoje (27), por exemplo 
será realizada operação 
pare-siga no km 64, próxi-
mo do viaduto da Rodovia 
Whashington Luiz, defronte 

ao Tiririca, para lançamento 
de vigas da passarela, entre 
as 9h e às 17h. No período 
da manhã será interrompi-
do, em alguns momentos, o 
fluxo da pista Norte e, à tar-
de, a pista Sul, também em 
alguns momentos. É o pre-
ço que as pessoas precisam 
pagar para que essa grande 
obra seja concluída em um 
espaço menor de tempo. 
Todos precisam colaborar!

Nesse mundo globalizado em 
que vivemos não conseguimos ima-
ginar nossas vidas sem a integração 
entre os mais diversos lugares do 
mundo. Desde os produtos chine-
ses, das roupas de grife europeias 
até o entretenimento norte ameri-
cano, não há mais como pensar um 
mundo sem essas conexões. 

Ao longo da história do continen-
te americano não foi diferente. Logo 
no início da colonização das Améri-
cas, nos primeiros contatos entre o 
Novo e o Velho mundo, já começa-
ram as trocas entre os continentes. 
Essas trocas mudaram não só a re-
alidade europeia e americana, mas a 
de todo o mundo. 

Já é naturalizada a visão de ani-
mais de grande porte, como os 
bois e os cavalos, doenças como a 
gripe na nossa realidade, mesmo 
que nenhuma dessas coisas seja 
essencialmente nativa das Améri-
cas. Assim como também é normal 
analisarmos o quadro “Comedores 
de batatas”, de Van Gogh, sem sa-
bermos que o cultivo desse alimen-
to surgiu nas Américas, pelas mãos 
dos indígenas, e daqui foi levado para 
transformar-se na base alimentar 
de milhões de europeus e asiáticos 
durante séculos. 

O chocolate, por exemplo, é ou-
tra iguaria sem a qual muitos sequer 
imaginam viver. Foi com os Astecas, 
na América Central, que os espa-
nhóis tiveram o primeiro contato o 
chocolate. Este é um produto de ori-
gem ameríndia que foi incorporado 
pelos europeus e, posteriormente, 
pelo mundo inteiro. Originalmente, 
o chocolate era uma bebida indígena 
tradicional que poderia ser compos-
ta de diferentes ingredientes além 
do cacau, como o mel para adoçar 
e até com milho, outro alimento co-
mum na região e também de origem 
americana. 

Mas não é só na Europa que os 

gêneros americanos modificaram os 
usos e costumes das pessoas. O mi-
lho e, principalmente, a batata doce, 
transformaram a realidade alimentar 
asiática. Esses dois alimentos pro-
porcionaram a base da alimentação 
de muitas regiões da Ásia, como a 
China, por exemplo, e foi o que per-
mitiu a diminuição da fome, da mor-
talidade e do aumento populacional 
asiático. 

As trocas foram muitas, entre 
plantas, animais e doenças, o mundo 
foi se aculturando e modificando. Al-
guns produtos americanos que fo-
ram incorporados pelo Velho Mundo, 
além dos já citados, foram o tabaco, 
o tomate, o amendoim, o abacaxi, a 
baunilha e outros mais. Já no senti-
do contrário, outros produtos foram 
introduzidos na América, tais como 
o café, a cana-de-açúcar, alguns 
grãos como o arroz e o trigo, e tam-
bém doenças como a gripe, a malá-
ria, a febre-amarela e etc. 

O Intercâmbio Colombiano é, por-
tanto, um termo que designa essas 
trocas entre o Novo e o Velho Mun-
do. A integração dos espaços eco-
nômicos e as trocas proporcionadas 
pela colonização das Américas mu-
dam a realidade do mundo como um 
todo. É a partir dessa experiência de 
intercâmbio que se foi possível a re-
organização e estruturação de no-
vas lógicas de produção e estilo de 
vida em todos os continentes. Esse 
processo, então, possui grande peso 
nas transformações da realidade 
humana após os primeiros contatos 
com os povos das Américas. 

A voz e a vez do leitor
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nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Arnaldo Stein
Presidente

Guilherme Gomes Pinto
Diretor de Redação
guilhermep@diariosp.com.br

Val Rodrigues
Comercial

Cezar Romera
Diretor fi nanceiro

Roberto Proença
Projetos especiais  
roberto.proenca@diariosp.com.br

EDITORES FALE COM O DIÁRIO
PABX 11-3279-8200
Redação 11-3279-8400 
Fax 11-3279-8401

Diretoria Comercial São Paulo
11-3279-8201

Diretoria Comercial Nacional
11-3279-8413

Brasília
61-3321-4304

Venda Avulsa
Atendimento às bancas 11-3279-8507
jornaleiros@diariosp.com.br

Preço de segunda a sábado
Interior e capital R$ 2,00
Brasília  R$ 2,60
Preço de domingo
Interior e capital R$ 2,00
Brasília  R$ 5,00

Atendimento ao leitor e assinante:
11-3279-8300
Segunda a sexta, das 7h às 18h30; 
sábados, domingos e feriados, das 7h 
às 12h30 leitor@diariosp.com.br

Para anunciar
11-3279-8202 
Segunda a sexta, das 9h às 19h

anunciar@diariosp.com.br

Sede: Avenida  Marquês de São Vicente, 1.011
Barra Funda |  São Paulo (SP) |  CEP 01139-003

DIÁRIO DE S. PAULO é publicado pelo Diário de São Paulo 
Comunicações Ltda. Associada à ANJ e ao IVC.

Segunda
Paulo Pereira da 
Silva e Eli Silveira

Terça
Roberto 
Muylaert

Quarta
Silvio Andrei e 
João C. Gonçalves

Quinta
José R. Nalini 
e Luiz Bertelli

Sábado
Alexandre Padilha 
e Regina Bucco

Todas as segundas-feiras, o DIÁRIO tem um espaço para denúncias. 
Mande reclamações sobre produtos, habitação, telefonia, saúde privada, 
serviços e atendimento para o e-mail denuncia@diariosp.com.brDENÚNCIAS

Dia | Ulisses Oliveira 
ulisses.oliveira@diariosp.com.br

Esportes | Plínio Rocha
plinio.rocha@diariosp.com.br

Sexta
Cel. Elias Miler
e Jairo Carlos

As cartas devem ser dirigidas à seção A Voz e a Vez do Leitor - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
3144 - 3º anda, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, ou por correio eletrônico para o e-mail 
leitor@grupobomdia.com.br , informando nome, RG e endereço completos e um número de 
telefone para contato. BOM DIA recomenda cartas de até 380 toques e se reserva o direito de 
publicar apenas trechos.

JAIR VIANA
 Diretor de Redação
AIRTON CARLINI
Comercial

PATRICIA DIAS
Financeiro

ELIAS CORDEIRO
Projetos especiais  

FALE COM O BD
PABX 17- 3121-7779 

Redação 17-3364-7544

Diretoria Comercial São 
Paulo 11-3269-4050

Diretoria Comercial Nacional 
61- 4569-9000

Brasília
61-3321-4304

Venda Avulsa
Atendimento às bancas 17-3364-7544 
jornaleiros@grupobomdia.com.br

Preço de segunda a sábado
Interior e capital R$ 3,50
Brasília  R$ 3,50
Preço de domingo
Interior e capital R$ 3,50
Brasília  R$ 3,50

Atendimento ao leitor e 
assinante:
17-3231-4441
Segunda a sexta, das 7h às 18h30; 
sábados, domingos e feriados, das 7h 
às 12h30 leitor@grupobomdia.com.br

Para anunciar
17-3231-4441
Segunda a sexta, das 9h às 19h

comercial@grupobomdia.com.br

Sede: Rua São Paulo, 2156 - São José do 
Rio Preto /São Paulo / CEP 15060-035

JORNALISTAS

Dia | ALEXANDRE MAMEDE

Esportes | JULIANA ARAÚJO 

BOM DIA 

FLAVIO TOLEDO
DIRETOR EXECUTIVO

BOM DIA Rio Preto é publicado pelo BOM DIA Rio Preto

Comunicações Ltda. Associada à ANJ e ao IVC.

DIAGRAMAÇÃO

MARCUS GOUVEA 

Regiões
Jundiaí | Sorocaba | Marília | Bauru | São José do Rio Preto

8 DIÁRIO DE S. PAULO - SábADO / 9 DE DEzEmbrO DE 2017

Arnaldo Stein
Presidente

Guilherme Gomes Pinto
Diretor de Redação
guilhermep@diariosp.com.br

Val Rodrigues
Comercial

Cezar Romera
Diretor fi nanceiro

Roberto Proença
Projetos especiais  
roberto.proenca@diariosp.com.br

EDITORES FALE COM O DIÁRIO
PABX 11-3279-8200
Redação 11-3279-8400 
Fax 11-3279-8401

Diretoria Comercial São Paulo
11-3279-8201

Diretoria Comercial Nacional
11-3279-8413

Brasília
61-3321-4304

Venda Avulsa
Atendimento às bancas 11-3279-8507
jornaleiros@diariosp.com.br

Preço de segunda a sábado
Interior e capital R$ 2,00
Brasília  R$ 2,60
Preço de domingo
Interior e capital R$ 2,00
Brasília  R$ 5,00

Atendimento ao leitor e assinante:
11-3279-8300
Segunda a sexta, das 7h às 18h30; 
sábados, domingos e feriados, das 7h 
às 12h30 leitor@diariosp.com.br

Para anunciar
11-3279-8202 
Segunda a sexta, das 9h às 19h

anunciar@diariosp.com.br

Sede: Avenida  Marquês de São Vicente, 1.011
Barra Funda |  São Paulo (SP) |  CEP 01139-003

DIÁRIO DE S. PAULO é publicado pelo Diário de São Paulo 
Comunicações Ltda. Associada à ANJ e ao IVC.

Segunda
Paulo Pereira da 
Silva e Eli Silveira

Terça
Roberto 
Muylaert

Quarta
Silvio Andrei e 
João C. Gonçalves

Quinta
José R. Nalini 
e Luiz Bertelli

Sábado
Alexandre Padilha 
e Regina Bucco

Todas as segundas-feiras, o DIÁRIO tem um espaço para denúncias. 
Mande reclamações sobre produtos, habitação, telefonia, saúde privada, 
serviços e atendimento para o e-mail denuncia@diariosp.com.brDENÚNCIAS

Dia | Ulisses Oliveira 
ulisses.oliveira@diariosp.com.br

Esportes | Plínio Rocha
plinio.rocha@diariosp.com.br

Sexta
Cel. Elias Miler
e Jairo Carlos

A voz e a vez do leitor
As cartas devem ser dirigidas à seção A Voz e a Vez do Leitor - Avenida  Marquês de São Vicente, 1011, 
Barra Funda, São Paulo (SP), CEP 01139-003, ou por correio eletrônico para o e-mail diariodoleitor@
diariosp.com.br , informando nome, RG e endereço completos e um número de telefone para contato. 
O DIÁRIO recomenda cartas de até 380 toques e se reserva o direito de publicar apenas trechos.

nossaopinião Alexandre Padilha
 Médico e ex-Secretário Municipal de Saúde

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

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

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

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

TRANSTORNO  NECESSÁRIO
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nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Chamusca não resistiu a mais um péssimo resultado

Mirassol, do prata da casa Kadu, aguarda a próxima fase

julianaaraújo
A DONA DA BOLA

Paulista de Jundiaí pode 
até perder para avançar

Aos trancos e barrancos 
nas duas primeiras fases do 
Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão, o Paulista che-
ga ao último estágio antes do 
mata-mata de acesso à Série 
A3 com tranquilidade. O Galo 
venceu a Inter de Bebedouro 
no fim de semana, por 2 a 1, e 
assumiu a ponta do Grupo 10 a 
uma rodada do fim da terceira 
fase da competição.

Com nove pontos conquis-
tados, o Galo chega à rodada 
decisiva na liderança da chave. 
Inter de Bebedouro e Prima-
vera também estão na disputa. 
No Grupo 11, os quatro times 
chegam à rodada decisiva com 
chances de classificação.

No sábado, o Paulista 
encara o Primavera, no está-
dio Ítalo Mário Limongi, em 
Indaiatuba às 15h. 

Na rodada final da terceira 
fase, o Paulista visita o Fantas-

ma da Sorocabana. Se vencer, 
sem importar a quantidade de 
gols, o time de Jundiaí se clas-
sifica em primeiro lugar e não 
depende de outros resultados 
para firmar a liderança.

O empate também ser-
ve para o Paulista ficar com 
uma das duas vagas. Mas para 
avançar com a igualdade em 
primeiro lugar, o Galo deverá 
torcer por um tropeço da Inter 
de Bebedouro diante do já 
eliminado Itararé.

O Paulista pode até se 
classificar com uma derrota. 
Caso perca o jogo, o único jeito 
de avançar seria em segundo 
lugar, e o Galo teria que torcer 
por empate ou derrota da Inter 
diante da Caçula. A equipe de 
Jundiaí levaria vantagem no 
número de vitórias contra o 
Lobo caso as equipes termi-
nassem empatadas com nove 
pontos.

SEGUNDONA

Galo venceu a Inter de Bebedouro e assumiu a liderança do Grupo 10 no fim de semana

A competência dentro 
de campo e a velocidade da 
internet reservaram para um 
atacante de 17 anos surpresas 
e boas notícias. Um dia de-
pois de marcar cinco gols em 
17 minutos e ir às lágrimas no 
palco consagrado por Ronaldo 
Fenômeno na volta ao Brasil, 
Felipe Barreto foi procurado 
pelo treinador da equipe sub-
20 do Linense, viajou e já deu 
início a um período de testes 
no clube do interior paulista, 
onde deve permanecer até a 
próxima segunda-feira.

 A façanha do último 
sábado, no Prudentão, em 
Presidente Prudente – a cerca 
de 560km da capital –, estádio 
onde Ronaldo fez o primei-
ro gol no retorno ao futebol 
brasileiro, em 2009, despertou 
a atenção de Donizete Lima, 
treinador da base do Linense.

Após Donizete conseguir o 
contato com a família do atleta, 
o jovem chegou a Lins já no 
domingo e iniciou um perío-
do de avaliações médicas na 
segunda-feira. A “aventura” do 
atleta deve ser concluída com 
a realização de exames com 
nutricionista e cardiologista. 
Mesmo com o grande interes-
se do Linense, todas as partes 

envolvidas ressaltam que esses 
dias do garoto fora de Prudente 
não são garantias de que ele 
permanecerá no clube.

O pai de Felipe, José Augus-
to de Souza, disse que, mesmo 
com a preocupação natural, a 
família não se opõe às tenta-
tivas do garoto, que começa-
ram há cerca de dois anos e já 
ocorreram, principalmente, em 
clubes do interior do Paraná.

– É claro que a gente fica 
um pouco preocupado, mas, 
para nós, já é normal, mesmo 
que seja de um dia para outro, 
como foi agora. É um sonho 
que, na verdade, nem é meu, 
mas é dele. Por isso, eu não 
proibo, deixo livre para ele 
tentar, para depois não ficar 
aquela coisa que não deu certo 
por impedimento da família. 
Ele deve tentar, sim.

O treinador do atacante em 
Prudente, Gustavo Amaral, um 
dos responsáveis pelas equipes 
de base do Presidente Prudente 
Futebol Clube (PPFC), também 
ficou supreso com a rapidez do 
convite. Ele diz estar na torcida 
para que o garoto consiga ir 
bem neste período de avalia-
ções e, quem sabe, ter espaço 
no elenco sub-20 do Linense 
na próxima temporada, como 

LINENSE

Após marcar 5 gols em 17 minutos em estádio 
consagrado por Ronaldo, Felipe Barreto é sondado
Grande atuação no palco onde Fenômeno marcou pela primeira vez no 
retorno ao Brasil e mídia ajudam jovem a passar por testes no Linense

Após a derrota por 1 a 0 para 
o Brasil de Pelotas, em duelo 
que terminou em confusão nos 
arredores do Moisés Lucarelli, 
a diretoria do clube se reuniu 
com o treinador na tarde desta 
quarta-feira para acertar o des-
ligamento.

A passagem de Chamusca 
pelo time campineiro não durou 
sequer um mês. Ele foi anun-
ciado no dia 2 de setembro para 
substituir João Brigatti e desde 
então esteve no comando em 

cinco jogos, sem conquistar 
nenhuma vitória. Antes da troca 
de comando, o jejum era de três 
partidas.

Com a sequência negativa de 
oito rodadas, a Ponte se dis-
tanciou da briga pelo acesso na 
Série B. 

Agora, ocupa a 11ª colocação, 
com 37 pontos, oito a menos que 
o quarto colocado Avaí, último 
time dentro do G4, e seis a mais 
que o Juventude, primeiro den-
tro da zona de rebaixamento.

PONTE PRETA

Mas JÁ?
Marcelo Chamusca não é mais 
técnico da Ponte Preta

Gols com a camisa do Presidente 
Prudente renderam chance no 
Linense

confirma a perspectiva o pró-
prio Donizete.

– Estamos trabalhando para 
montar um elenco forte, com-
petitivo, pois temos competi-
ções importantes, como a Copa 
São Paulo. Estamos à procura 
de bons jogadores por todo 
Brasil, em um trabalho que ini-
ciamos desde abril – explicou o 
treinador.
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Marcos Ribolli

Na CANHOTA de Pedrinho!
Garoto marca segundo gol um minuto após entrar no jogo. Vitória por 2 a 1 leva o Timão para o duelo 
diante do Cruzeiro na decisão. Danilo Avelar e Henrique (contra) marcaram os outros gols do duelo

CORINTHIANS

Euforia de um lado. Frustra-
ção do outro. As duas maiores 
torcidas do Brasil viveram sen-
timentos distintos após a noite 
desta quarta-feira. Em um jogo 
com bem mais emoção do que 
há duas semanas, o Corinthians 
venceu o Flamengo por 2 a 1 
e se classificou para a final da 
Copa do Brasil. Além da vonta-
de da equipe da casa e da falta 
de efetividade dos visitantes, 
brilhou a estrela do garoto Pe-
drinho, que entrou em campo 
no segundo tempo e marcou 
o gol da vitória um minuto 
depois. Os outros gols foram 

marcados por Danilo Avelar e 
Henrique (contra).

O Corinthians iniciou o jogo 
com uma postura diferente 
da apresentada duas semanas 
antes do Maracanã. Em casa 
e empurrado por sua torcida, 
buscou jogo e teve atitude logo 
nos primeiros movimentos do 
jogo.  Foi recompensando com 
o gol aos 13 minutos. Jadson 
deu bela assistência para Danilo 
Avelar na esquerda. Éverton Ri-
beiro não acompanhou a jogada 
e deixou o corintiano cara a cara 
com Diego Alves para marcar.

O gol cedo poderia ter feito 

os donos da casa retomarem a 
postura mais defensiva logo de 
início, mas a vantagem só se 
estendeu por menos de cinco 
minutos. Aos 17, o Flamengo foi 
para cima e empatou. Willian 
Arão deu passe no vazio para a 
boa chegada de Pará na direita. 
O lateral rubro-negro cruzou 
e contou com a infelicidade da 
bola bater no braço de Henrique 
e entrar no gol.

O segundo tempo iniciou 
com um Flamengo aparecendo 
mais no ataque. Não conseguia 
criar situações muito claras, 
mas girava a bola e tinha a pos-

se. A melhor chance foi em um 
chute de Vitinho (que substi-
tuiu Diego na segunda etapa) 
após tabela com Paquetá. Mas 
o Corinthians soube ser letal e 
contou com a estrela do jovem 
Pedrinho.

Um minuto após substituir 
Clayson, o garoto entrou e de-
cidiu. A jogada, aos 23 minutos, 
iniciou nos pés de Romero, 
que tocou para o meio. A bola 
desviou em Jadson e sobrou 
para Pedrinho, que girou e 
bateu na entrada da área, no 
canto de Diego Alves. O goleiro 
do Flamengo pulou, mas não 

conseguiu fazer a defesa.
Na reta final do jogo, o Co-

rinthians voltou a recuar. Até 
apareceu de forma discreta no 
ataque. Mas não se importou 
em se defender como podia. E 
foi funcionando. O Flamengo 
girava a bola, conseguia  sem 
conseguir furar o bloqueio alvi-
negro com precisão. A última e 
perigosa chance do Rubro-Ne-
gro veio aos 47, com um chute 
de Pará que parou na trave e 
tirou o ar dos alvinegros na 
Arena. Apesar do susto, a noite 
terminaria mesmo com festa 
corintiana.

C PG J V E D GP GC SG
1º São Paulo-SP 51 26 14 9 3 37 20 17
2º Palmeiras-SP 50 26 14 8 4 38 17 21
3º Internacional-RS 50 26 14 8 4 33 16 17
4º Flamengo-RJ 48 26 14 6 6 38 22 16
5º Grêmio-RS 47 26 13 8 5 34 14 20
6º Atlético Mineiro-MG 42 26 12 6 8 42 31 11
7º Cruzeiro-MG 37 26 9 10 7 21 20 1
8º Corinthians-SP 34 26 9 7 10 28 23 5
9º Atlético Paranaense-PR 33 26 9 6 11 33 28 5
10º Santos-SP 32 25 8 8 9 29 25 4
11º Botafogo-RJ 32 26 8 8 10 26 36 -10
12º América Mineiro-MG 31 26 8 7 11 25 30 -5
13º Fluminense-RJ 31 25 8 7 10 24 30 -6
14º Vitória-BA 29 26 8 5 13 26 46 -20
15º Bahia-BA 29 25 7 8 10 25 30 -5
16º Chapecoense-SC 28 25 6 10 9 26 36 -10
17º Ceará-CE 27 26 6 9 11 19 28 -9
18º Vasco-RJ 25 24 6 7 11 27 36 -9
19º Sport-PE 24 26 6 6 14 21 39 -18
20º Paraná-PR 16 26 3 7 16 11 36 -25

LIBERTADORES | SUL-AMERICANA | REBAIXADOS | PRÉ LIBERTADORES

CLUBES PARTICIPANTES

Brasileirão 2018
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Vinnicius Silva/Cruzeiro

PALMEIRAS

O Cruzeiro tem mesmo 
um caso de amor pela Copa 
do Brasil. Com a vantagem de 
ter vencido o jogo de ida por 
1 a 0 em São Paulo, o time 
mineiro segurou um empa-
te em 1 a 1 com o Palmeiras 
no Mineirão, na noite desta 
quarta-feira, e classificou-se 
pela oitava vez para a final 
da competição, igualando-
-se ao recordista Grêmio. O 
clube mineiro, porém, luta 
pelo hexa, para se isolar do 
próprio Grêmio, que tam-
bém tem cinco títulos na 
competição. Além disso, o 
Cruzeiro tem a chance de ser 
o primeiro bicampeão con-
secutivo da Copa do Brasil 

- o adversário na final será 
o Corinthians, que venceu o 
Flamengo por 2 a 1 em SP. Já 
o Palmeiras, com a elimina-
ção na Copa do Brasil, sofre 
seu primeiro baque sob o 
comando de Luiz Felipe Sco-
lari, mas segue vivíssimo em 
outras duas frentes: Liberta-
dores e Brasileirão.

O ex-palmeirense Barcos 
abriu o placar para o Cruzeiro 
aos 26 minutos do primeiro 
tempo e o ex-cruzeirense 
Felipe Melo empatou para o 
Palmeiras aos 4 do segundo 
tempo.

PRIMEIRO TEMPO
O Cruzeiro teve uma 

estratégia perfeita: com a 

vantagem conquistada no 
primeiro jogo (vitória por 
1 a 0 em SP), encurralou o 
Palmeiras e tratou de não se 
expor, para não dar o contra-
-ataque ao adversário. Sain-
do só na boa, foi cirúrgico: 
na única grande chance que 
teve, fez o gol com Barcos, 
aos 26 minutos, aproveitan-
do lindo passe de Lucas Silva 
e falha de Antônio Carlos na 
marcação. O Palmeiras, que 
já não conseguia sair da mar-
cação cruzeirense, passou 
a demonstrar nervosismo e 
nenhuma opção ofensiva. 
Felipão, à beira do gramado, 
gritou várias vezes para que 
Borja se movimentasse mais. 

Sem sucesso. O Verdão deu 
apenas uma finalização a gol, 
com Moisés, contra duas do 
Cruzeiro.

SEGUNDO TEMPO
Felipão fez duas alte-

rações no intervalo: tirou 
Bruno Henrique e Borja, 
colocou Guerra e Deyverson. 
O time voltou com outro 
astral e chegou ao empate 
aos 4 minutos, com Felipe 
Melo, de cabeça, comple-
tando escanteio cobrado 
por Dudu. O Cruzeiro sen-
tiu o baque. Mano Menezes 
também fez uma alteração 
dupla, aos 16: entraram Sassá 
e Bruno Silva nos lugares de 
Barcos e Thiago Neves. Deu 

certo. O Cruzeiro voltou a 
equilibrar a disputa, criando 
chances para chegar ao se-
gundo gol no contra-ataque 
e cozinhando o Palmeiras, 
ao amarrar mais o jogo no 
meio-campo.

CENAS LAMENTÁVEIS
Logo após o apito final, 

jogadores de Cruzeiro e 
Palmeiras saíram no tapa. Do 
lado do Palmeiras, dois ex-
-cruzeirenses eram os mais 
exaltados: Mayke (que ficou 
na reserva) e Diogo Barbosa – 
ambos acabaram recebendo 
cartão vermelho. No lado do 
Cruzeiro, Sassá era o mais 
empenhado em brigar – e 
também foi expulso.

Empate no Mineirão classifica clube mineiro, que chega a sua oitava decisão do torneio, igualando-
se ao Grêmio, em busca de duas marcas inéditas na história: ser o primeiro hexa e o primeiro a 
conseguir um bicampeonato consecutivo. Verdão foca agora no Brasileirão e na Libertadores

Cruzeiro segura Palmeiras e 
avança à final na Copa do Brasil
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São Paulo 
sente falta 
de Everton 

em campo no 
Brasileiro

esporteesporte

Marcelo Hazan

SÃO PAULO

 Everton 
DEPENDÊNCIA?
Para Aguirre São Paulo não é dependente de Everton. Meia-atacante se 
recupera de um desconforto na coxa e é dúvida para pegar o Botafogo

Everton é dúvida no São 
Paulo para enfrentar o Bota-
fogo, domingo, às 16h, no En-
genhão. Ele correu em ritmo 
muito leve e fez exercícios 
sem bola no campo na última 
terça-feira.

O técnico Diego Aguirre 
disse que a volta de Ever-
ton vai depender do próprio 
jogador. Nos bastidores, há 
descrença e muita cautela 
em relação ao retorno para o 
duelo.

Everton sequer iniciou 
o trabalho de transição do 
Reffis ao gramado, pois não 
foi liberado para treinar com 
a preparação física. O joga-
dor evoluiu, mas ainda sente 
dores e está sob a supervisão 

da fisioterapia.
De qualquer maneira, o 

desfalque de Everton levan-
tou a questão sobre a depen-
dência do São Paulo ao seu 
futebol, ela existe: 

Para Aguirre, Não... 
- Um dos nossos melhores 

jogos, contra o Corinthians 
(vitória por 3 a 1, com Reinal-
do na função de ponta), ele 
não estava.

Acho que é um jogador 
importante, mas não é bom 
depender de um jogador 
só. Mas logicamente é um 
jogador que joga muito, que 
dá equilíbrio ao time, que 
sabe o que faz, tem experi-
ência. Estamos querendo que 
volte, obviamente, mas não 

estamos pensando em dar 
essa explicação porque o São 
Paulo não ganhou. Não é só 
isso. É muita coisa.

Internamente, o São Paulo 
admite não ter um joga-
dor com as características 
de Everton para suprir sua 
ausência. Reinaldo e Everton 
Felipe já foram usados por 
Aguirre na função.

Everton sentiu o esti-
ramento na coxa esquerda 
diante do Ceará, no dia 26 de 
agosto. Depois, ele desfalcou 
o São Paulo contra Fluminen-
se (1 a 1), Atlético-MG (der-
rota por 1 a 0) e Bahia (vitória 
por 1 a 0).

O meia-atacante, então, 
retornou no clássico diante 

do Santos (0 a 0), mas voltou 
a sentir um descoforto numa 
região 15 centímetros abaixo 
da lesão original e acabou 
substituído. Everton foi sub-
metido a exames, mas não 
foi detectada lesão. Ele ficou 
novamente fora no empate 
por 1 a 1 com o América-MG, 
sábado, no Morumbi.

Agora, Aguirre disse que a 
decisão sobre a volta ou não 
de Everton será tomada entre 
quinta-feira e sexta-feira.

– Chega um momento que 
não posso passar por cima do 
que ele está sentindo. Então, 
Everton, como está? Vai jo-
gar? Joga. Ainda não? Precisa 
de mais um dia, dois dias? 
Tudo bem. Não podemos for-

çar uma situação, porque ele 
sabe melhor do que ninguém 
como está se sentindo.

Apesar da dúvida sobre 
Everton, Aguirre poderá 
contar com a volta de Bruno 
Peres (recuperado de esti-
ramento no adutor direito), 
Rojas e Bruno Alves (cumpri-
ram suspensões). Arboleda 
está fora por suspensão.

Everton é líder em assis-
tências no Brasileirão, com 
seis passes, ao lado de Dudu 
(Palmeiras), Ricardo Oliveira 
(Atlético-MG), Luan (Grê-
mio) e Hyoran (Palmeiras). 
Tem cinco gols marcados em 
22 jogos (é o quarto goleador 
do elenco na temporada) e 
sofreu dois pênaltis.
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esporteesporte

 Divulgação/Santos

SANTOS

Gabigol revê Vasco, rival que 
o fez arrancar pela artilharia 
Camisa 10 fez hat-trick em “show” do Santos no Maracanã no início do mês e hoje é 
artilheiro isolado da competição, com 13 gols

O protagonista da última 
vez que Santos e Vasco se 
enfrentaram, sem dúvida, foi 
Gabigol. No dia 1º de setem-
bro, o camisa 10 do Santos 
marcou três vezes na vitória 
por 3 a 0 do Peixe no Mara-
canã.

Esse foi o dia, inclusive, 
em que Gabigol arrancou para 
assumir a artilharia do Cam-
peonato Brasileiro. À época, 
o atacante do Santos chegou 
aos 10 gols, igualando-se a 
Pedro, do Fluminense, máxi-
mo goleador até então.

Nesta quinta-feira, às 20h 
(de Brasília), Santos e Vasco 
se reencontram no Paca-
embu, em jogo atrasado da 
terceira rodada do Brasileirão, 
e Gabigol segue em alta.

Artilheiro isolado do na-

cional, com 13 gols, e vivendo 
a melhor temporada de sua 
carreira – são 22 gols, maior 
número já conseguido pelo 
camisa 10 em um ano – Gabi-
gol vai para o duelo cheio de 
confiança: desde o confronto 
no Maracanã, o Menino da 
Vila balançou as redes seis 
vezes nas últimas cinco parti-
das, média de mais de um gol 
por jogo.

Como Derlis González 
realizará exames e prova-
velmente perderá a partida 
contra o Vasco, Gabigol deve 
formar dupla de ataque nova-
mente com Rodrygo e Bruno 
Henrique. No quesito gols, a 
dupla vai no caminho inverso 
ao do artilheiro do Brasileirão.

O último gol de Bruno 
Henrique foi no dia 15 de 

agosto, contra o Cruzeiro, 
pela Copa do Brasil;

O último gol de Rodrygo 
foi no dia 18 de agosto, contra 
o Sport, pelo Brasileirão.

A provável escalação do 
Santos contra o Vasco é: Van-
derlei; Victor Ferraz, Robson 
Bambu, Gustavo Henrique e 
Dodô; Alison, Carlos Sánchez 
e Diego Pituca; Rodrygo, Ga-
bigol e Bruno Henrique.

Gabigol está emprestado 
ao Santos pela Inter de Milão, 
da Itália, até o fim deste ano. 
Em entrevistas recentes, o 
camisa 10 diz não pensar no 
futuro, mas demonstra von-
tade de permanecer no Peixe 
em 2019. O presidente José 
Carlos Peres também tem o 
desejo de manter o atacante, 
mas admite as dificuldades.
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Uma aventura de ani-
mação para todas as ida-
des, com música original e 
um elenco de estrelas, Pé 
Pequeno vira a lenda do 
Pé Grande de cabeça para 

baixo quando um jovem e 
genial Yeti encontra algo 
que ele achava que não 
existia – um humano. A 
revelação deste `Pé Pe-
queno´ lhe traz fama e a 
chance de conquistar a 
garota dos seus sonhos. 
Contudo, ela também traz 

preocupação à comuni-
dade dos Yetis sobre o 
que pode existir além de 
seu pequeno vilarejo nas 
neves em uma história 
divertida sobre amizade, 
coragem e a alegria da 
descoberta.

Um yeti, criatura co-

nhecida como o Abomi-
nável Homem das Neves, 
está indo na contramão do 
que todos os seus seme-
lhantes acreditam: ele 
tem a certeza que os seres 
humanos, para eles até 
então um mito, realmente 
existem, mesmo que todos 

da sua espécie neguem 
com veemência. Mas ele 
não irá desistir tão fácil de 
provar sua tese.

O lançamento do filme 
está acontecendo nesta 
quinta-feira (27) nas prin-
cipais salas de cinema do 
Brasil. 

CINEMA

EESTRÉIA

. Deus Não Está Morto: Uma Luz 
na Escuridão. Drama. Quando um 
incêndio terrível atinge a Igreja 
de Saint James, devastando a 
congregação e o Pastor Dave (David 
A. R. White), a universidade vizinha 
Hadleigh University usa a tragédia 
para tentar despejar a igreja do 
campus. A batalha logo se levanta 
entre a igreja e a comunidade, 
o Pastor Dave contra seu amigo 
de longa data Thomas Ellsworth 
(Ted McGinley), o presidente da 
universidade, envolvendo também 
a estudante Keaton (Samantha 
Boscarino), membro do ministério 
da igreja, questionando sua fé cristã.

. Os Jovens Titãs em Ação! Nos 
Cinemas. Ação, Animação, Comédia. 
Livre. Os Jovens percebem que 
os principais super-heróis que 

existem por aí estão estrelando seus 
próprios filmes – quer dizer, todos, 
exceto os Jovens Titãs! Porém, o 
líder de fato do grupo, Robin, está 
determinado a resolver a situação 
e ser visto como um astro, ao invés 
de um fiel escudeiro. Se ao menos 
eles conseguissem fazer com que o 
mais badalado diretor de Hollywood 
os notasse... Com algumas ideias 
malucas e uma música no coração, 
os Jovens Titãs partem para Tinsel 
Town, determinados a realizar seu 
sonho. Contudo, tudo dá errado 
quando o grupo é enganado por um 
supervilão e seu plano insano para 
conquistar o planeta. A amizade e 
o espírito guerreiro da equipe são 
abalados, colocando em risco o 
destino dos próprios Jovens Titãs!

EM CARTAZ

. Ana e Vitória. Comédia, Musical e 
Romance.12 anos. Ana e Vitória se 
conhecem em uma festa e decidem 
cantar juntas. São descobertas por 
um empresário carioca e chegam ao 
estrelato, recebendo um disco de 
platina. Ana está em busca do amor 
de sua vida e Vitória em busca de 
um amor livre e sem amarras. Será 
que conseguirão viver um grande 
amor? Cinépolis Shopping Iguatemi 
(Nacional). 15:00 – 17:45.

. Bungo Stray Dogs. Animação. 14 
anos. Atsushi Nakajima e Osamu 
Dazai são membros da Companhia 
de Detetives Armados, uma liga de 
gênios da literatura munidos de 
poderes especiais. Seu mais novo 
caso envolve investigar uma onda de 
suicídios que assola o mundo, onde 
todas as vítimas também possuem 
poderes especiais. A pedido de Ango 

Sakaguchi, a Agência sai em busca 
de pistas sobre uma misteriosa 
névoa que aparece nos locais 
dos incidentes, e sobre Tatsuhiko 
Shibusawa, um suspeito que se 
auto-intitula o Colecionador. Elenco: 
Vozes de: Mamoru Miyano, Kenshô 
Ono, Kisho Taniyama. Direção: 
Takuya Igarashi. Cinépolis Shopping 
Iguatemi (Legendado) 19:30. 

. Christopher Robin - Um Reencontro 
Inesquecível. Animação, Aventura, 
Comédia. Na emocionante aventura 
live action `Christopher Robin – 
Um Reencontro Inesquecível´, da 
Disney, o garotinho que embarcou 
em inúmeras aventuras no Bosque 
dos Cem Acres com seu bando de 
adoráveis e animados bichinhos 
de pelúcia, cresceu e perdeu o 
rumo. Agora cabe aos seus amigos 
de infância se aventurar em nosso 
mundo e ajudar Christopher Robin 
a se recordar do garoto amável e 
brincalhão que ainda existe em 
seu interior.  Cinépolis Shopping 
Iguatemi (Legendado).21:30. 
Cinépolis Plaza Avenida Shopping 
(Dublado) 16:30 – 21:15. Multiplex 
Riopreto Shopping (Dublado 
VIP01). Seg à Sex 19:00. Multiplex 
Riopreto Shopping (DubladoVIP01). 
Sab e Dom 14:45 – 19:00. 
Centerplex  Shopping Cidade Norte 
(Dublado).20:45.

.Hotel Transilvânia 3: Férias 
Monstruosas. Animação/Comédia. 
Classificação livre. Genndy 
Tartakovsky. Solitário e infeliz, 
buscando um novo amor na 
internet, Dracula é surpreendido 
com um presente da querida filha: 
férias em um cruzeiro. Inicialmente 
resistente à ideia, ele acaba 

engajado no passeio ao se encantar 
pela comandante, que, no entanto, 
esconde um segredo nada amigável. 
Cinépolis Shopping Iguatemi  
(Dublado). 16:15. Cinépolis Plaza 
Avenida Shopping. (Dublado) 15:30. 
Multiplex Riopreto Shopping SALA 
03 (Dublado). Sab e Dom 15:00 – 
17:00. Centerplex  Shopping Cidade 
Norte (Dublado).14:45 – 19:15.

. Mamma Mia: Lá Vamos Nós de 
Novo! Comédia, Musical. Prepare-se 
cantar e dançar, rir e amar tudo de 
novo. Dez anos depois de MAMMA 
MIA!O  filme que arrecadou mais 
de US$ 600 milhões ao redor do 
mundo, você está convidado a 
retornar para a mágica ilha grega 
de Kalokairi, em um novíssimo 
e original musical baseado nas 
canções do ABBA. Cinépolis 
Shopping Iguatemi (Legendado 
VIP)16:00– 18:45 – 21:45. Multiplex 
Riopreto Shopping (Dublado VIP 1). 
16:45. Multiplex Riopreto Shopping ( 
Legendado VIP 2). 21:00.

. Megatubarão. Ação, Ficção-
científica, Thriller. No filme, um 
submarino de águas profundas – 
parte de um programa internacional 
de observação subaquática 
– foi atacado por uma criatura 
gigantesca, que se pensava estar 
extinta. Agora, ele se encontra 
incapacitado no fundo da fossa 
mais profunda do Oceano Pacífico... 
com a tripulação presa dentro 
dele. Com o tempo se esgotando, 
o mergulhador especializado em 
resgates em águas profundas Jonas 
Taylor (Jason Statham) é recrutado 
por um visionário oceanógrafo 
chinês (Winston Chao), contra 
a vontade de sua filha Suyin (Li 

Bingbing), para salvar a tripulação – 
e o próprio oceano – desta ameaça 
incontrolável: um tubarão pré-
histórico com mais de 20 metros 
de comprimento conhecido como 
Megalodon. O que ninguém poderia 
imaginar é que, anos antes, Taylor 
já havia encontrado esta mesma 
criatura aterrorizante. Agora, junto 
com Suyin, ele deve confrontar seus 
medos e arriscar sua própria vida 
para salvar todos os tripulantes... 
ficando frente a frente com o 
maior e mais poderoso predador 
de todos os tempos. Cinépolis 
Plaza Avenida Shopping (Dublado 
3D).16:00 – 18:45 – 21:30. Cinépolis 
Shopping Iguatemi (Legendado 
3D).17:15-19:45-22:15. Multiplex 
Riopreto Shopping (Dublado) Sala 
1. Seg Ter Qua Qui Sex - 17H00 - 
19H15 - 21H30 Sab Dom - 14H45 
- 17H00 - 19H15 - 21H30. Multiplex 
Riopreto Shopping (Dublado) Sala 
2. Diariamente - 16H00 - 18H15. 
Multiplex Riopreto Shopping 
(Dublado 3D)Sala 2. Diariamente - 
20H30. Multiplex Riopreto Shopping 
(Dublado)Sala 4. Diariamente - 
21H00. Multiplex Riopreto Shopping 
(Dublado)Sala 5. Diariamente 
20H00. Multiplex Riopreto Shopping 
(Legendado VIP 2).Diariamente 
21H30. Centerplex  Shopping Cidade 
Norte (Dublado 3D).18:15 – 21:00.

.Meu Ex é um Espião. Ação, 
Comédia. 16 anos. As melhores 
amigas Audrey (Mila Kunis) e 
Morgan (Kate McKinnon) embarcam 
numa atrapalhada aventura de 
espionagem pela Europa depois 
que o ex-namorado (Justin Theroux) 
da primeira revela-se um agente 
secreto caçado internacionalmente 
por assassinos.  Cinépolis Shopping 

Iguatemi  (Dublado) 20:30. 
Cinépolis Plaza Avenida Shopping 
(Dublado) 17:15 – 20:00. Multiplex 
Riopreto Shopping (Dublado Sala 5) 
Diariamente 16:30. 19:15 – 21:30. 

. Missão Impossível: Efeito Fallout.
ação.14anos. Ethan Hunt (Tom 
Cruise) e sua equipe do IMF (Alec 
Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames), 
na companhia de aliados conhecidos 
(Rebecca Ferguson, Michelle 
Monaghan), estão em uma corrida 
contra o tempo depois que uma 
missão dá errado. Cinépolis Plaza 
Avenida Shopping (3D Dublado). 
18:00 – 21:00. Cinépolis Shopping 
Iguatemi (3D Legendado VIP) 
.17:30 – 20:45. Multiplex Riopreto 
Shopping Sala 03 (Dublado). 
Diariamente 19:00. 

. O Protetor 2 - Sequência dos 
feitos de Robert McCall (Denzel 
Washington), um agente aposentado 
que ajuda pessoas em perigo. Até 
onde ele irá por alguém que ele 
ama? 16 anos. Ação, Crime, Thriller.  
Cinépolis Shopping Iguatemi (Macro 
XE Legendado).16:30 – 19:15 – 
20:00. Cinépolis Plaza Avenida 
Shopping  (Dublado).16:45 – 19:30 – 
22:15. Multiplex Riopreto Shopping  
Sala 2 (Dublado) Diariamente  15:00 
– 17:15 – 19:30 – 21:45.

. Slender Man - Pesadelo Sem 
Rosto. Terror. 12 anos. Elenco: 
Joey King, Javier Botet, Annalise 
Basso, Julia Goldani Telles, Jaz 
Sinclair, Kevin Chapman, Michael 
Reilly Burke, Taylor Richardson, 
Kallie Tabor, Jessica Blank, Kayla 
Caulfield. Direção: Sylvain White. 
Roteiro: David Birke. Produção: 
Bradley J. Fischer, Robyn Meisinger, 

William Sherak, Sarah Snow, James 
Vanderbilt.  Cinépolis Shopping 
Iguatemi  (Dublado) 15:30 – 20:15. 
Cinépolis Shopping Iguatemi 
(Legendado) 18:00 – 22:45. 
Cinépolis Plaza Avenida Shopping 
(Dublado) 15:15 – 17:30 – 19:45 
– 22:00.

Os horários dos filmes estão 
sujeitos a alteração. O jornal não se 
responsabiliza pelas mudanças na 
programação sem aviso prévio por 
parte dos exibidores.

Valores do Cinema

CINÉPOLIS IGUATEMI R$ 20 (inteira) 
e R$ 10 (meia). CINÉPOLIS IGUATEMI 
3d R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia). 
CINÉPOLIS IGUATEMI SALAS VIP 
Matinê - R$ 38 (inteira) e R$ 19 
(meia). Noite - R$ 40 (inteira) e R$ 
20 (meia). CINÉPOLIS IGUATEMI 
SALAS VIP 3d R$ 43 (inteira) e R$ 
21,50 (meia). CINÉPOLIS IGUATEMI 
MACRO-XE R$ 10 (todos pagam 
meia). CINÉPOLIS IGUATEMI 
MACRO-XE 3d R$ 11 (todos pagam 
meia). CINÉPOLIS PLAZA AVENIDA 
R$ 11 (todos pagam meia). 
CINÉPOLIS PLAZA AVENIDA 3d R$ 10 
(todos pagam meia). Telefone: (17) 
3355-0545. www.cinepolis.com.br. 
MULTIPLEX RIOPRETO SHOPPING R$ 
9 (todos pagam meia). MULTIPLEX 
RIOPRETO SHOPPING 3d R$ 10 
(todos pagam meia). MULTIPLEX 
RIOPRETO SHOPPING SALAS VIP R$ 
15 (todos pagam meia). Telefone: 
(17) 3227-2561. CENTERPLEX 
CIDADE NORTE R$ 8 (todos pagam 
meia). CENTERPLEX CIDADE NORTE 
3d R$ 9 (todos pagam meia). 
telefone: (17) 3201-2967.

CINEMA HOJE

PÉ PEQUENO

Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão 
do que todos os seus semelhantes. Ele acredita que o ser humano realmente existe

Aventura de animação para todas 
as idades chega aos cinemas

Divulgação

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

viva

Pé pequeno é uma 
aventura de animação 
para todas as idades 
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O empresário Paulo Massarelli, que re-
side em Americana (SP), tem viajado pelo 
interior paulista para promover sua can-
didatura a deputado estadual pelo Partido 
da Mobilização Nacional (PMN). 

Ele justificou sua presença em Rio 
Preto, destacando que seu trabalho como 
deputado não será voltado para cidades, 
mas para segmentos. “Estou visitando as 
cidades pois meu compromisso é forta-
lecer as empresas para que todos possam 
sair dessa crise , gerando mais empregos, 
pagando-se mais impostos e impulsio-
nando a economia do país que hoje está 
estagnada”, disse.

Massarelli destacou que o governo tem 
andado na contramão dos fatos, ou seja, 
os governantes primeiro querem resolver 
a situação do próprio governo deixando o 
trabalhador em segundo plano. “O corre-
to seria reduzir impostos das empresas 
que contratam. Mais empregos signifi-
ca mais recursos para o INSS e para o 
próprio governo através dos impos-
tos através da compra e venda de 
produtos no varejo”, acrescentou.

O empresário destacou que o 
quadro das empresas continua 
muito ruim. “Eu tenho vários 
amigos empresários, e todos 
eles estão atravessando gran-
des dificuldades. Primeiro é 
preciso socorrer essas pessoas 
para depois pensar em arrumar a 
economia. Só o fortalecimento das 
empresas poderá alavancar os em-
pregos no Brasil”.

A candidatura a deputado estadual 
aconteceu através de um convite recebido 

por Massarelli 
por intermé-
dio de Patrícia 
Lima, filha ado-
tiva do falecido 
Enéas Carneiro, 
do PRONA. “O 
objetivo é trazer 
o partido para o 
cenário político 
do país. O PRO-
NA está pronto 
para ser homolo-
gado novamente, o 
que só não 
aconte-
ceu 
ain-
da 

por causa da cláusula de barreira. Daí 
surgiu o convite do PMN para que 
minha candidatura ocorresse nesta 
eleição”, destacou.

Massarelli não afasta a possibilida-
de do PMN fazer parte do PRONA já 
no ano que vem, desde que seja defi-
nitivamente solucionada a questão da 
cláusula de barreira.

Além da área empresarial, Massa-
relli tem um projeto para recuperação 

de presos. “Eu tenho em Hortolân-
dia um galpão de trabalho onde 

emprego cerca de 20 presos. 
Eu pretendo colocar esse 

sistema com melho-
rias em outras 

cadeias do 
estado”, 

finalizou. 

POLÍTICA

Paulo Massarelli justificou sua presença em Rio Preto, destacando que seu 
trabalho como deputado não será voltado para cidades, mas para segmentos

Candidato a deputado estadual de 
Americana visita redação do Bom Dia

Paulo Massarelli saiu de Americana para mostrar um pouco de suas experiências em RP

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

eleições
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#VOZES

“Adoro essa praticidade, de estar 
com uma roupa que você pode sair 
de manhã, almoçar e ainda dá para 

jantar à noite, que já está pronta”
_Giovanna Antonelli, atriz

“Desde pequena apresentei a 
camisinha para ela, coloquei em 
uma banana. Falei tudo, mostrei 

desde muito cedo”

_Xuxa sobre a filha, Sasha

“Não me tornei 
mais recluso. 

Me forcei a não 
deixar a fama 
me incomodar 
a ponto de ficar 

em casa”

_Chay Suede, ator 

“Tentei ter um Instagram há 4 
anos, fiquei uma semana, porque 

eu enlouqueci. Eu vejo a galera 
falando essa coisa de haters e eu 

não manjo nada”

_Sérgio Guizé, sobre a vida digital

“Com muito orgulho carrego 
o pioneirismo e a tarefa de ser 
o único candidato do Partido 
Novo que mora em Rio Preto”

_Marcos Feitosa

“Passeando no mundo, eu vi o sangue do Cristo no cotidiano e o 
bafo de Judas no ouvido da nossa gente. Raça de víboras, sepulcros 
caiados, geração adultera” 

Neymar de Barros

“ Se você não hidrata o loiro, ele resseca 
demais. Uso muito óleo e troquei o 

condicionador pela máscara para intensificar 
a hidratação. Parei de usar condicionador de 
vez. Lavo de duas a três vezes por semana e 

sou adepta ao xampu seco”

_Giovanna Ewbank


