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BOM DIA
VOZES
“Bom, eu sou uma pessoa que trabalha 
com maquiagem todos os dias, eu 
amo! Eu sei que existem mulheres que 
já acordam lindas, conheço muitas 
atrizes que já chegam lindas sem 
maquiagem para trabalhar”.  P16

APENAS
R$

 3,50
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ACIDENTE 

Dois guardas municipais 
se envolveram em um aci-
dente de trânsito durante 
uma perseguição no cruza-
mento das ruas Pedro Ama-
ral com a Floriano Peixoto, 
na região central de Rio Preto 
(SP), na noite de segunda-
-feira (1º). P5

Guardas municipais 
sofrem acidente 
durante perseguição

CRIME

CONFLITO
ENEM 2018

ECONOMIA 

EDUCAÇÃO

A Polícia Civil está in-
vestigando uma matança 
de gatos registrada no fim 
de semana, no bairro Vi-
cente Grosso, em Araça-
tuba (SP).  P5

O candidato a presidente 
da República, Jair Bolsonaro 
(PSL), afirmou nesta terça-
-feira (2) no Twitter que a 
“questão ideológica é tão, ou 
mais grave, que a corrupção 
no Brasil” e é um mal a ser 
combatido.  P4

As provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2018, já começaram 
a chegar aos seus destinos 
por todo o Brasil. P7

Os licenciamentos de 
carros, comerciais leves, 
caminhões e ônibus novos 
no Brasil somaram 213,35 
mil unidades em setembro, 
um aumento de 7,1% sobre 
o mesmo mês do ano pas-
sado.  P6

Polícia investiga 
matança de gatos 
por envenenamento

Bolsonaro combate 
ideologias Distribuição de 11 

milhões de provas 
começa a ser feita 
pelos Correios

Venda de 
veículos cresce 
7% em setembro, 
diz Fenabrave

Educação Municipal 
abre matrículas 
antecipadas para 2019

SAÚDE

O objetivo é destacar a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de mama.P7

Matrículas estão abertas para 
quem está fora da rede municipal 
de ensino e podem ser feitas em 
qualquer escola municipal. P7

INFRAESTRUTURA

Começa campanha Outubro Rosa

Edinho investe R$ 70 
milhões em infraestrutura
Também estão contempladas a execução de pavimentação, rede de águas pluviais e sinalização viária das vias. A 
previsão de conclusão é de 6 meses a partir da assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação. P2

As feras do esporte 
estão na Rádio Globo

Luiz Penido, que é conhecido como 
o “garotão da galera” comanda 

a equipe Globo no Rio de Janeiro.  
Em São Paulo a equipe tem Oscar 

Ulisses, irmão de Osmar Santos, 
no comando. P14
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O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, assinou na 
manhã desta terça-feira, 
dia 2 de outubro, a abertura 
de três licitações de gran-
des obras de infraestrutura 
urbana.

A maior delas é o recape-
amento de aproximidamente 
200 quilômetros de ruas e 
avenidas da cidade no valor 
de mais de R$ 60 milhões, de 
Rio Preto. O recape irá be-
neficiar moradores de várias 
regiões da cidade.

Também estão incluídas no 
pacote de obras assinado nes-
ta terça-feira, a construção de 
obra de arte especial (viadu-
to), sob a linha férrea entre as 
ruas Izidoro Pupim, Rua São 
Benedito e Avenida dr. Ernani 
Pires Domingues, para inter-
ligar os bairros Distrito Indus-
trial e Residencial Palestra.

Nesse local a linha férrea 
passa em nível e após a con-
clusão das obras os veículos 
passarão por baixo da linha, 
facilitando o acesso aos mo-
toristas e eliminando o risco 
de acidentes com o trem. 
Esta obra está orçada em R$ 5 
milhões.

“Passo sempre pelo local 
nos horário de pico e percebo 
que o movimento é muito 
grande. Essa obra será muito 
importante para a cidade, 
pois no Distrito Industrial 
trabalham muitas pessoas e o 
fluxo de veículos e também 
de caminhões é muito gran-
de”, afirmou o prefeito.

Também estão contem-
pladas a execução de pa-
vimentação, rede de águas 
pluviais e sinalização viária 
das vias. A previsão de con-
clusão é de 6 meses a partir 
da assinatura do contrato 
com a empresa vencedora da 
licitação.

Para resolver o problema 
das enchentes na avenida 
Bady Bassitt na esquina com 
a Rua Pedro Amaral, na rua 
Paquetá e em ruas do bairro 

dia a dia
VALE
DEMISSÃO

Fatores como estagnação, insatisfação com salário, problemas 
com a chefia e inadequação com valores da empresa são levados 
em conta por quem decide deixar emprego.

Da Redação

Clã Calheiros
O comando da campanha de Fernando Haddad (PT) traça 
estratégias para chegar ao final do 1º turno empatado ou à 
frente do adversário Jair Bolsonaro (PSL). Mapeou os lo-
cais onde o PT tem histórico de vitórias, como em Alagoas. 
Caciques petistas pediram ao clã Calheiros (Renan pai e 
filho) para reforçar a campanha, em especial nos rincões, 
para reverter o atual quadro de derrota de Haddad. Alagoas é 
o único Estado no Nordeste onde Bolsonaro está à frente do 
petista.

Cenário
Com o controverso apoio do PT, Renan Filho (MDB) lidera a 
corrida ao governo de Alagoas. Com o apoio petista, Renan 
Calheiros lidera a corrida à reeleição ao Senado.

Debandada
No Rio de Janeiro, candidatos a deputados pelo PDT, de Ciro 
Gomes, e pelo PR – do Centrão que apoia Alckmin (PSDB), já 
pedem votos para Bolsonaro em ‘santinhos’.

Tchau, Alckmin
Um dos caciques do DEM em Minas Gerais, com votos com-
provados em mais de 400 cidades no Estado, o ex-deputado 
Lael Varella pede em vídeo votos para Bolsonaro.

Datafrevo 1
É plausível estranhar a ascensão meteórica de Fernando Ha-
ddad (PT) nas pesquisas Datafolha divulgadas nos dias 21 e 
28 de setembro, nas quais apareceu com 16% e 22%, respec-
tivamente. Levantamento da Coluna mostra que o instituto 
tem um fetiche por Pernambuco, Estado onde o PT sempre 
teve massa de votos. O Datafolha concentrou boa parte das 
entrevistas dessas duas rodadas no Estado nordestino.

Datafrevo 2
Na pesquisa BR-08687/2018, do dia 28, sexta passada, Per-
nambuco surge com terceiro maior número de cidades pes-
quisadas no País: 56 (ou 30.4% dos municípios do Estado), 
e proporcionalmente em 2º lugar na lista como Estado mais 
pesquisado.

Ah, bom..
Segundo um dos responsáveis pelo Datafolha, Jean Souza, o 
instituto usou Pernambuco como uma das bases diante da 
demanda de sondagens encomendadas para o Governo do 
Estado, uma praxe nacional. Ou seja, foi por otimização de 
custos. As pesquisas foram encomendadas pela Folha e pela 
Globo.

Atrasadão
Após anos, o Planalto encerrou dois cabidões de aspones 
no Decreto 9.512: extinguiu os comitês gestores da Copa do 
Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

Cola..
A cinco dias das eleições, a militância virtual de Bolsona-
ro (PSL) disparou longa lista com os nomes e números de 
candidatos em todo o País “oficialmente” apoiados pelo 
comando nacional da campanha. O documento, ao qual a 
Coluna teve acesso, chama-se “Time Bolsonaro Brasil” e tem 
algumas curiosidades.

..eleitoral
Para governadores, a orientação é de voto em candidatos 
do PSL, PSC e PRTB. Uma das exceções na lista é Ronaldo 
Caiado, candidato do DEM ao Governo de Goiás. Em alguns 
Estados como Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Pa-
raíba, Pernambuco, algumas opções de voto para senadores 
e governadores aparecem em branco.

Equilíbrio social
O governador Luiz Fernando Pezão, do Rio, sancionou a 
lei que prorroga por mais 10 anos o sistema de cotas para 
ingresso em universidades estaduais. Um dos defensores 
da cota, mesmo antes de ocupar o cargo, é o secretário de 
Educação Wagner Victer. E vem da rede estadual a maioria 
dos beneficiados.

Divulgação

Prefeito Edinho Araújo assinou formalizou investimentos

INFRAESTRUTURA

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

Edinho investe R$ 70 milhões em infra
Também estão contempladas a execução de pavimentação, rede de águas 
pluviais e sinalização viária das vias. A previsão de conclusão é de 6 meses 
a partir da assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação

Vila Sinibaldi, serão realiza-
das obras de microdrenagem 
de águas pluviais. Nestas 
obras serão investidos apro-
ximadamente R$ 5 milhões, 
com previsão inicial de 6 
meses a partir da assinatura 
da ordem de serviço com a 
empresa vencedora da lici-
tação.

O dinheiro para as obras 
veio do Finisa, o financia-
mento junto à Caixa Econô-
mica Federal no valor de R$ 
200 milhões aprovado pela 
Câmara no primeiro semes-
tre.

“Essas obras vão dar uma 
nova cara para a cidade. O 
recape de 200 quilômetros 
vai melhorar muito o trânsito 
de Rio Preto e com as obras 
de microdrenagem vamos 
evitar pontos que ainda 
alagam mesmo após as obras 
que já foram feitas. É uma 
complementação importan-
te”, informou o secretário de 
obras, Sérgio Issas.

RESUMO DAS OBRAS
Obras de Drenagem
Empreitada de mão de 

obra e fornecimento de 
materiais para execução de 
microdrenagem de águas 
pluviais na Avenida Bady 
Bassitt esquina com a Rua 
Pedro Amaral, Rua Paquetá 
e em diversas ruas do Bairro 
Sinibaldi.

 Valores:
Pedro Amaral = R$ 

772.223,25; 
Paquetá = R$ 1.119.840,08; 
Sinibaldi = 

R$ 2.645.904,53
Prazo: 06 (seis) meses a 

partir da ordem de serviço.
Recapeamento
Recapeamento de di-

versas ruas e avenidas do 
município com aplicação 
de C.B.U.Q faixa III e IV do 
DER-SP.

Execução de remendos 
rápidos, fresagem em alguns 
locais, reciclagem, altea-
mento de poços de visitas, 
reparos em sarjetas, sarjetões 
e guias.

Valor: R$ 60.347.352,49
Extensão = 200 km
Prazo: 570 (Quinhentos 

e setenta) dias a partir da 
ordem de serviço.

Viaduto Izidoro Pupin
Execução de Pavimenta-

ção, redes de águas pluviais 
e sinalização viária do trecho 
da Rua Izidoro Pupin entre a 
Rua São Benedito e Avenida 
Dr. Enani Pires Domingues, 
com implantação de obra de 
arte especial sob a linha fér-
rea – interligando os bairros 
Distrito Industrial e Residen-
cial Palestra.

Valor: 5.205.791,10
Prazo: 06 (seis) meses a 

partir da ordem de serviço.

S
P
P
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O Bispo católico, Dom Tomé 
Ferreira da Silva, de Rio Preto 
foi assediado por fiéis na noite 
de segunda-feira (1) na Paróquia 
de Santa Terezinha, onde ele 
celebrou missa em homenagem 
à santa. Vários fiéis se aproxi-
maram para cumprimentar o 
religioso e manifestar solida-
riedade em razão do noticiário 
sobre seu suposto envolvimento 
em um escândalo sexual.

Entre os fiéis, alguns que não 
quiseram se aproximar de Dom 
Tomé, disseram estar aguardan-
do o fim das investigações. Eles 
estão divididos entre acreditar 
no Bispo e acreditar nos fatos 
divulgados. A investigação reali-
zada pelo Bispo de Santo Amaro, 
Dom José Negri, foi encerrada e 
teria sido enviada á Congregação 
dos Bispos, no Vaticano. 

Em fevereiro do ano que 
vem, por convocação do Papa 
Francisco, haverá um encontro 
em Roma, quando os abusos 
sexuais envolvendo sacerdotes 
serão discutidos. Há padres em 
Rio Preto, que querem a saída 

SACRO E
PROFANO

Vaticano vai discutir escândalos sexuais envolvendo sacerdo-
tes em todo o mundo. Entre os casos, segundo um Bispo, está 
o que envolve Dom Tomé Ferreira, da Diocese de Rio Preto.

dia a dia

Acuado por escândalo sexual, 
Dom Tomé reza missa

SACRO

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

Pressionado por padres e fiéis, o Bispo diocesano de Rio Preto, foi 
obrigado a rezar uma missa em homenagem a Santa Terezinha, 
na segunda-feira; fiéis, ainda desconfiados mantiveram distância

Reprodução

Divulgação

BOM DIA teve acesso ao diálogo, por Whatsapp,de Dom Tomé com um jovem

Dom Tome, á esquerda, celebra oração por Santa Terezinha

3

CAMPANHA CARTA
O prefeito Edinho Araújo (MDB) está em franca 
campanha para eleger o filho deputado estadual. 
Com cartas de próprio punho, o prefeito recomen-
da o filho ao eleitor dizendo que ele está “pronto”. 
Além da carta, Edinho tem usado tempo para circu-
lar pela cidade, pedindo voto, olhando olho no olho 
do eleitor.

CENTRO EVENTOS
Áudio que circula pelas redes sociais acusa Edinho 
Filho de usar a máquina em seu favor. Na verdade, 
na conversa telefônica entre um suposto eleitor e 
um possível cabo eleitoral, gravada de propósito, 
insinua que funcionário do Centro de Eventos esta-
ria, durante o expediente, distribuindo material de 
campanha. Edinho não comentou o assunto com a 
coluna.

REDUÇÃO DE PARTIDOS
As pesquisas indicam que os partidos hoje existen-
tes serão reduzidos à metade, caindo dos atuais 35 
apenas para os 18 que devem superar, este ano, a 
chamada “cláusula de desempenho” (ou “de bar-
reira”), e poderão ter atuação plena no Congresso, 
e parlamentos estaduais e municipais. Em valores 
de 2018, só esses 18 terão acesso aos R$800 milhões 
do Fundo Partidário e aos R$1,7 bilhão do Fundo 
Eleitoral, na eleição municipal de 2020, confirmada 
a tendência das pesquisas.

DELEÇÃO ATRASADA
A “devastadora” delação premiada do ex-ministro 
Antônio Palocci, detalhando suposta ladroagem 
“revelada” pela Operação Lava Jato, introduz na 
campanha presidencial um tema praticamen-
te ignorado, apesar de explosivo: a corrupção dos 
governos de Lula e Dilma. Somente Álvaro Dias 
(Podemos) e Jair Bolsonaro (PSL) têm disposição 
para atacar a corrupção dos governos do PT. O que 
não têm é tempo no rádio e TV.

MORO VEDETE
Juiz com um pouco de bom senso jamais agiria 
como o juiz da Lava Jato. Ao levantar o sigilo da de-
lação de Palocci, já rejeitada pelo Ministério Público 
Federal, exatamente, segundo os procuradores, por 
conter “apenas fantasias”. Ou seja, a delação não 
serve para absolutamente nada, já que o próprio 
Moro diz que não vai usar no processo.

SEM DISCÓRDIA
O ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), disse hoje (2) que, ao fazer 
valer a Constituição e decidir sobre questões morais 
e públicas, os ministros da Corte devem observar os 
anseios da sociedade. Ele afirmou ainda que entre 
seus colegas “há dissensos, mas não há discórdia”.

DECISÃO DO POVO
“A Constituição afirma que todo poder emana do 
povo e que para o povo ele deve ser exercido. Signi-
fica dizer não que devamos fazer uma pesquisa de 
opinião pública para decidir, mas que, quando estão 
em jogo razões morais, razões públicas, nós deve-
mos proferir uma decisão que represente o anseio 
da sociedade em relação à Justiça”, disse o ministro.

Jair Viana

Um escândalo sexual atinge 
a maior autoridade da Igreja 
Católica na região de Rio Preto. 
No centro das denúncias está 
o bispo diocesano Dom Tomé 
Ferreira da Silva. Conversas 
por aplicativo de telefone entre 
o bispo e um jovem da cida-
de estão entre os documentos 
juntados pelo enviado do Papa 
Francisco, o bispo de Santo 
Amaro, dom José Negri. O BOM 
DIA, com exclusividade, teve 
acesso a parte dos documentos 
enviados ao Vaticano.

As acusações de “péssimo” 
relacionamento entre Ferreira 
da Silva e os mais de 120 padres 
da Diocese, diante das acusações 
de comportamento sexual do 
bispo, tornaram-se pequenas. 
Dom José Negri esteve na cidade 
por mais de dez dias, averiguan-
do todas as denúncias. O caso 
envolve até suspeitas de uso do 
Seminário católico para encon-
tros amorosos entre Dom Tomé 
e seminaristas.

O escândalo que mais abalou 
a Igreja foi o que envolve o 
bispo e um rapaz da cidade, cujo 
nome o BOM DIA preserva nesta 
reportagem. O jornal teve acesso 
com, com absoluta exclusivida-

PROFANO

Caso já está na Congregação do Bispos, no Vaticano. A CNBB, que 
congrega todos os bispos do Brasil, não fala sobre o assunto, a exemplo da 
Nunciatura (embaixada do Vaticano), que diz ser competência de Roma.

Escândalo expõe maior autoridade da Igreja

Da Redação

de, a uma conversa atribuída ao 
bispo e um jovem, num aplicati-
vo de telefone.

A cópia da suposta conversa 
entre dom Tomé o rapaz tenho 
cunho estritamente sexual. Nas 
mensagens, o bispo pede que 
o rapaz mostre suas pernas, 
“bumbum”. O trecho da conver-
sa a que o BOM DIA teve acesso 

indica que os dois já haviam 
trocado fotos, pois do telefone 
do jovem é enviada uma

mensagem que diz: “Quero 
mais”. A resposta do bispo foi 
“Mostre e retribuo”. O rapaz 
responde: “Já mandei”.As men-
sagens trocadas entre o bispo 
e rapaz, segundo uma fonte da 
Cúria, deixou o bispo.

de Dom Tomé da Diocese, que 
acreditam na expulsão dele pelo 
vaticano.

Pressionado e no centro 
de um escândalo sexual, Dom 
Tomé Ferreira da Silva renun-
ciou na última quinta-feira (27)
ao cargo de moderador, que ocu-
pava no Tribunal Eclesiástico da 
Diocese que atende a mia de 120 
cidades da região. Na semana 
passada, Dom Tomé já havia re-
nunciado a um cargo na Confe-
deração Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB).

A renúncia, segundo con-

fidenciaram alguns padres, 
sinaliza que o bispo estaria 
disposto deixar a Diocese e até 
a abandonar a batina. Bispo de 
Votuporanga, Dom Moacir, deve 
assumir o Tribunal Eclesiástico.

O escândalo sexual que atin-
ge a maior autoridade da Igreja 
Católica na região de Rio Pre-
to, já chegou às mãos do Papa 
Francisco, que convocou uma 
reunião para discutir os casos 
de abusos sexuais envolvendo 
sacerdotes. O encontro deve 
acontecer em fevereiro do ano 
que vem.
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Agência Estadual de Notícias/Reprodução

Lewandowski derrubou ordem de Luiz Fux, que na sexta-feira havia 
derruba uma ordem sua

Indicadores Econômicos
Índice Câmbio

dia a dia
LIBERDADE
MUDANÇA

Essa é a raiz do problema e nós temos a liberdade necessária para mudar!”, 
publicou Bolsonaro.

BOM DIA

LOTERIAS
MEGA-SENA
Concurso 2083 (29/09/2018)

01 18 19 33 56 60
Sena: R$ 6.000.000,00 (não houve  ganhador) 
Quina: R$ 18.316,40 (80 ganhadores)
Quadra: R$ 531,97 (3.935 ganhadores)

QUINA
Concurso 4781 (20/09)

36 52 60 75 76
Quina: R$ 1.200.000,00 (não houve ganhador)
Quadra: R$ 9.605,74 (32 ganhadores)
Terno: R$ 155,05 (2.981 ganhadores)
Duque: R$ 3,24 (78.287 ganhadores)

FEDERAL
Extração 05320 (19/09)
1º 08639 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0
2º 02010 18.000,00
3º 44205 15.000,00
4º 38874 12.000,00
5º 25433 10.023,00

TIMEMANIA
Concurso 1234 (20/09)

01 07 50 60 61 67 71
Time do coração: JUVENTUDE/RS
7 acertos: R$ 8.700.000,00 (não houve ganhador)
6 acertos: R$ 24.189,81 (5 ganhadores)
5 acertos: R$ 1.047,17 (165 ganhadores)
4 acertos: R$ 6 (3.616 ganhadores)
3 acertos: R$ 2 (34.499 ganhadores)

LOTOMANIA
Concurso 1902 (18/09)
12 15 20 23 34
43 48 56 58 60
61 62 72 80 83
84 85 90 97 99
20 acertos: R$ 11.484.774,85 (1 ganhador)
19 acertos: R$ 36.089,77 (12 ganhadores)
18 acertos: R$ 1.360,17 (199 ganhadores)
17 acertos: R$ 154,40 (1.753 ganhadores)
16 acertos: R$ 25,47 (10.623 ganhadores)
15 acertos: R$ 5,76 (46.931 ganhadores)

LOTOFÁCIL
Concurso 1713 (19/09)
01 04 08 09 10
12 13 15 16 17
19 20 21 23 24
15 acertos: R$ 796.502,25 (3 ganhador)
14 acertos: R$ 1.538,14 (478 ganhadores)
13 acertos: R$ 20 (15.885 ganhadores)
12 acertos: R$ 8 (192.608 ganhadores)
11 acertos: R$ 4 (1.053.802 ganhadores)

DUPLA-SENA
Concurso 1837 (08/09)

02 10 15 17 30 33
Sena: R$ 6.800.000,00 (não houve ganhador)
Quina: R$ 3.389,16 (26 ganhadores)
Quadra: R$ 72,55 (1.388 ganhadores)

15 21 27 34 35 37
Sena: R$ 6.800.000,00 (não houve ganhador)
Quina: R$ 3.965,32 (20 ganhadores)
Quadra: R$ 97,67 (1.031 ganhadores)

JOGO DO BICHO 10/09
PTM  
1º 6279 - 20
2º 3633 - 9
3º 7203 - 1
4º 8656 - 14
5º 3279 - 20
6º 9050 - 13
7º 811 - 3

PTN
1º 2988 - 22
2º 2522 - 6
3º 4162 - 16
4º 6265 - 17
5º 9030 - 8
6º 4967 - 17
7º 535 - 9

“CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO.
RESULTADO OFICIAL SUJEITO A CONFIRMA-

ÇÃO JUNTO ÀS FONTES COMPETENTES”

O candidato a presidente 
da República, Jair Bolsonaro 
(PSL), afirmou nesta terça-
-feira (2) no Twitter que a 
“questão ideológica é tão, ou 
mais grave, que a corrupção no 
Brasil” e é um mal a ser com-
batido.

Bolsonaro tem usado a rede 
social para falar com eleitores 
uma vez que ainda se recupera 
de atentado sofrido durante ato 
de campanha em Juiz de Fora 
(MG), no início de setembro. 
O candidato levou uma facada 
no abdômen e passou 23 dias 
internado. Desde o último 
sábado (29) ele está em casa, 
no Rio de Janeiro, depois de 
receber alta hospitalar.

“A questão ideológica é tão, 
ou mais grave, que a corrup-
ção no Brasil. São dois males a 
ser combatido [sic]”, escreveu 
o candidato na manhã desta 
terça.

Bolsonato voltou a defender 
o fim das indicações políticas. 
“O desaparelhamento do Esta-
do, e o fim das indicações po-
líticas, é o remédio que temos 
para salvar o Brasil”, disse.

Nesta segunda-feira (1º), ele 
afirmou que obras continuarão 
paradas em todo país “se mi-
nistérios e cargos continuarem 
sendo distribuídos a partidos 
políticos”.

“Milhares de obras para-
das em todo país atualmente. 
Assim permanecerá se minis-
térios e cargos continuarem 
sendo distribuídos a partidos 
políticos em troca de apoio ao 
invés de ocupados por crité-
rios técnicos. Essa é a raiz do 
problema e nós temos a liber-
dade necessária para mudar!”, 
publicou Bolsonaro.

Twitter Ads info and pri-

vacy
CPMF e 13º salário - Em 

vídeo publicado também no 
Twitter na noite desta segun-
da-feira (1º), Jair Bolsonaro 
disse que foi alvo de mentiras 
durante o período que passou 
no hospital, se recuperando da 
facada.

“Os inimigos, os oponentes 
aproveitaram esses 23 dias que 
eu passei dentro do hospital 
e semearam as mais variadas 
mentiras ao meu respeito”, 
afirmou.

Ele disse que é mentira 
suposta intenção atribuida a 
ele de acabar com o 13º salário. 
“Uma [mentira] que o candi-
dato do PSDB vem falando o 
tempo todo, que eu vou acabar 
com o 13º – mentira. 

Calhordas mentirosos. Eu 
nunca falei isso. Pegue um 
aúdio meu. Vê se isso está no 
meu programa de governo. E 
demonstra, inclusive, seu Ge-
raldo Alckmin, que você não 
entende nada de Constituição. 
O 13º salário está lá previsto lá 
no artigo 7º da Constituição”, 
disse Bolsonaro.

Também rebateu que tenha 
a intenção de recriar a CPMF, 
imposto que incide sobre mo-
vimentação financeira.

“Mesma coisa é a questão 
da CPMF, seu Geraldo Alck-
min. Quem criou a CPMF foi o 
Fernando Henrique Cardoso, 
do PSDB. Foi o seu guru, foi o 
seu partido que criou a CPMF. 
Eu votei contra a CPMF. Nós 
extinguimos a CPMF. Botar 
na minha conta que eu quero 
ressucitar a CPMF é mais um 
ato de desespero, de covardia”, 
concluiu.

‘Jabuticaba’ - Em palestra 
na última quarta-feira (26) na 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Uruguaiana (RS), o general 
Hamilton Mourão, candidato 

Da Redação

CONFLITO

Bolsonaro combate ideologias
Em declaração em rede social, candidato do PSL à Presidência da 
República voltou a defender o fim das indicações políticas.

a vice-presidente na chapa de 
Bolsonaro, defendeu pensa-
mento liberal na economia e 
discursou contra fatores que, 
segundo ele, encarecem a 
contratação de mão de obra. 
Nessa fala, ele chamou o 13º de 
“jabuticaba”.

“Temos algumas jabutica-
bas que a gente sabe que são 
uma mochila nas costas de 
todo empresário. Jabuticabas 
brasileiras: 13º salário. Se a 
gente arrecada 12, como é que 
nós pagamos 13? É complicado. 
E é o único lugar onde a pessoa 
entra em férias e ganha mais. 
É aqui no Brasil. Então, são 
coisas nossas. A legislação que 
está aí é sempre aquela visão 
dita social, mas com o chapéu 
dos outros, não é com o chapéu 
do governo”, afirmou Mourão.

No mesmo dia, no final da 
tarde, a assessoria de Mourão 
divulgou nota na qual afirmou 
que a declaração dele sobre o 
13º salário foi “descontextu-
alizada” ou “interpretada de 
forma equivocada”.

Frente Parlamentar da 

Agropecuária - Nesta terça, 
a deputada Tereza Cristina 
(DEM-MS), presidente da 
Frente Parlamentar da Agro-
pecuária (FPA), entregou um 
manifesto de apoio dos depu-
tados que integram o grupo à 
candidatura de Jair Bolsonaro.

Segundo o texto, a deci-
são da FPA foi para atender ao 
“clamor do setor produtivo 
nacional, de empreendedores 
individuais aos pequenos agri-
cultores e representantes dos 
grandes negócios”

“As recentes pesquisas 
eleitorais trazem o retrato da 
polarização na disputa nacio-
nal, o que causa grande preo-
cupação com o futuro do Brasil. 
Portanto, certos de nosso 
compromisso com os próximos 
anos de uma governabilidade 
responsável e transparente, 
uniremos esforços para evi-
tar que candidatos ligados à 
esquemas de corrupção e ao 
aprofundamento da crise eco-
nômica brasileira retornem ao 
comando do nosso país”, diz o 
manifesto

VENDO
Imóvel Comercial - RUA 
BERNARDINO DE CAM-
POS, N. 3185, CENTRO, 
SAO JOSE DO RIO PRETO 
- 1284 m2 -- R$ 1.775.200,00

VENDO
Imóvel Comercial - RUA 
BERNARDINO DE CAM-
POS, N. 3191, CENTRO, 
SÃO JOSE DO RIO PRETO 
- 923,1 m2 - R$ 1.636.320,00 
– JURACY PEREIRA – 11-
4141-9113 / 11 98703-9306
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Guarda Municipal

Vânia Grossi/Arquivo Pessoal

Gatos de protetora animal de Araçatuba (SP) morreram por enve-
nenamento

Arma apreendida pela Guarda Municipal durante perseguição em Rio 
Preto (SP)

Da Redação

Da Redação

Dois guardas munici-
pais se envolveram em um 
acidente de trânsito du-
rante uma perseguição no 
cruzamento das ruas Pe-
dro Amaral com a Floriano 
Peixoto, na região central de 
Rio Preto (SP), na noite de 
segunda-feira (1º).

Segundo o boletim de 
ocorrência, os guardas 
estavam em patrulhamento 
quando viram duas pessoas 

em uma motocicleta, que 
parecia ser furtada, e inicia-
ram a perseguição.

De acordo com o B.O., 
um dos suspeitos tentou se 
livrar de uma arma e a jogou 
na pista. Os guardas acaba-
ram colidindo com um casal 
em outra moto e os motoci-
clistas conseguiram fugir do 
local.

As vítimas do acidente 
tiveram ferimentos leves e 
foram levadas para a Unida-
de de Pronto Atendimento 
da região norte. Como o mo-

tociclista não tinha habilita-
ção e o documento da moto 
estava atrasado, o veículo foi 
apreendido pelos guardas.

Conforme informado pela 
guarda, devido as circuns-
tâncias a moto das vítimas 
foi apreendida. A arma 
abandonada pelos suspei-
tos da outra motocicleta foi 
encaminhada a Central de 
Flagrantes e deve passar por 
perícia. A viatura dos guar-
das também será averiguada 
para contabilizar os danos 
provocados pela colisão.

A Polícia Civil está inves-
tigando um ataque contra um 
maquiador de 52 anos que foi 
esfaqueado com um facão por 
um homem a cavalo em uma 
rua no bairro Roseiral, em Rio 
Preto (SP), para ver se o fato 
estaria ou não ligado a  homo-
fobia. Marcos Antônio Ma-
chado continua internado no 
Hospital de Base.

Ele passou por cirurgia, está 
na Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e o estado de saúde 
dele é estável. Marcos é fun-
cionário público e maquiador 
conhecido em Rio Preto.

A mãe dele disse que estava 
em casa quando o filho che-
gou machucado. Ela mora no 
bairro Jardim Roseiral e entrou 
em estado de choque quando 
soube que o filho tinha sido 
agredido.

A cabeleireira Vanessa Mus-
sato Martins mora em frente 
a casa da família, onde acon-
teceu a agressão. Ela correu 
para rua ao ouvir um pedido de 
socorro.

“Vi um moço em um cavalo 
e outro na rua e o moço jogava 
o cavalo em cima dele e o ame-
açou com um facão. O rapaz 
pegou o facão, chamei atenção 
dele, mas ele deu uma investi-
da na vítima”, afirma Vanessa.

Testemunhas contaram que 
a vítima tinha acabado de sair 
de um comércio e andava pela 
calçada quando três homens 
passaram a cavalo. O homem 
de 52 anos teria feito um co-
mentário que deixou um deles 
muito nervoso. Foi quando 
começou a confusão e a vítima 
foi atingida por vários golpes 
de facão.

O veterinário Hélio Negreli 
Júnior conta que viu o agres-
sor fazer ameaças. «O rapaz 
do cavalo acuou a vítima na 
calçada, cercava ele com o 
cavalo, dizendo que o rapaz 
tinha mexido com ele, que ele 
era homem e não iria aguentar 
isso», diz.

No boletim de ocorrência 
consta a versão do suspeito, 
que disse que estava com três 
amigos andando a cavalo, 
quando sentiu falta de um laço. 
Ele voltou sozinho para procu-
rar, quando encontrou com a 
vítima, que começou a mexer 
com ele e tentou derrubá-lo.

Os três rapazes foram 
levados para a delegacia, um 
deles de 19 anos, foi preso em 
flagrante.

Após o crime, amigos e 
conhecidos do maquiador 
postaram nas redes sociais 
lamentando a violência do ato. 
Várias pessoas se manifesta-
ram publicando mensagens 
contra o preconceito.

Da Redação

Polícia apura agressão à 
maquiador em Rio Preto

Fato ocorreu em Rio Preto. GCM’s seguiam suspeitos 
quando colidiram com uma moto. Motociclista atingido 
não tinha habilitação e estava com documento atrasado

Testemunhas contaram que a vítima tinha 
acabado de sair de um comércio e andava pela 
calçada quando três homens passaram a cavalo e o 
agrediram. Vítima passou por cirurgia e segue na UTI

ACIDENTE 

AGRESSÃO

A Polícia Civil está in-
vestigando uma matança de 
gatos registrada no fim de 
semana, no bairro Vicente 
Grosso, em Araçatuba (SP).

De acordo com as infor-
mações obtidas no boletim de 
ocorrência, 10 gatos de uma 
protetora animal da cidade 
foram encontrados mortos 
por envenenamento na casa 
dela.

Em entrevista, Vânia 
Grossi, que atua há mais 
de 40 anos como protetora 
animal, disse que quando viu 
os gatos mortos os levou ao 
veterinário e foi constatado o 
envenenamento por “chum-
binho” e “mão branca”. 
Um deles sobreviveu e está 
internado em uma clínica 
veterinária.

“Fiz o boletim de ocorrên-
cia, mas sei que a autoridade 
policial não tem o que fazer já 
que o crime é de autoria des-
conhecida. Não adianta só di-
vulgar a matança, temos que 
ir na raiz do problema que é o 
contrabando do veneno. Ele é 
considerado altamente noci-
vo à saúde pública”, explica.

O artigo 278 do Código 

Polícia investiga matança de 
gatos por envenenamento
Protetora animal encontrou 10 gatos mortos na casa dela; 
um sobreviveu e está internado. Ela diz que fiscalização de 
distribuição, compra e venda de venenos deve ser mais rígida

CRIME

FURTO
ESCOLA

Uma escola municipal no bairro Jardim Alvorada, em Araçatuba (SP), foi furtada e o ladrão levou de fraldas descartáveis até uma 
fantasia de papai noel do local. O crime aconteceu durante o fim de semana e o boletim de ocorrência foi registrado nas últimas horas.

Guardas municipais sofrem 
acidente durante perseguição

Penal diz que é proibido: 
“Fabricar, vender, expor à 
venda, ter em depósito para 
vender ou, de qualquer for-
ma, entregar a consumo coisa 
ou substância nociva à saúde, 
ainda que não destinada à 
alimentação ou a fim medi-
cinal.”

Ainda segundo Vânia, o 
próximo passo é entrar com 
uma representação junto 
ao Ministério Público para 

solicitar que a Vigilância 
Sanitária da cidade fiscalize 
distribuição, venda e compra 
deste tipo de produto para 
evitar que novas matanças de 
animais aconteçam.

“Com essas apreensões 
eu posso minimizar a venda 
e quem sabe essas matan-
ças diminuem. Infelizmente 
meus gatos morreram e esta 
é mais uma matança, mas só 
faz parte de uma estatística.”
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Fábio Tito –G1

JBS aderiu ao programa de regularização tributária rural

Vendedores comemoram o aumento nas vendas no mês de setembro

Várias mulheres estão usando a camiseta alusiva à campanha em todo o país

Começou desde o primei-
ro dia deste mês a campanha 
Outubro Rosa, que tem o 
objetivo de destacar a im-
portância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do cân-
cer de mama. O movimento 
global começou na década 
de 1990 e Rio Preto aderiu 
em 2011. Desde então, o 
município realiza uma série 
de ações durante o mês para 
incentivar a prevenção.

Para falar sobre a campa-
nha, o Centro de Atendimen-
to Especializado na Saúde 
da Mulher (Caesm) organi-
zou um café da manhã, que 
contou com a presença da 
primeira-dama do município 
e presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Maria Elza 
Araújo, do secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, e da 
vereadora Karina Caroline.

“Todas as campanhas da 
prefeitura são importantes, 

mas essa é muito especial. 
Então, deixo aqui o meus 
parabéns aos organizadores e 
lembro a vocês a importân-
cia de cuidar da saúde e fazer 
a prevenção, porque quando 
o câncer é diagnosticado no 
início, as chances de cura são 
maiores”, disse a primeira-
-dama.

O secretário de Saúde 
reforçou o apelo para as mu-
lheres cuidarem da saúde de 
forma preventiva. “Já per-
di amigas para o câncer de 
mama. Por isso, sempre digo 
às minhas familiares, amigas 
e funcionárias que cuidem 
da saúde, que procurem o 
atendimento preventiva-
mente, porque as chances de 
obter um melhor resultado 
para o tratamento são maior-
res”, afirmou.

A campanha continua 
durante todo o mês. Ain-
da nesta segunda-feira, às 
18h30, a abertura oficial será 
realizada no Plaza Avenida 
Shopping, com desfile das 

Divulgação

PRODUÇÃO
INDUSTRIAL 

O faturamento da indústria, assim como as horas trabalhadas na produção (indicador do nível de atividade), avançaram em 
agosto deste ano, ao mesmo tempo em que o emprego ficou estável e a massa salarial caiu. Os resultados foram divulgados nesta 
terça-feira (2).

Começa campanha Outubro Rosa
O objetivo é destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama

SAÚDE

A JBS aderiu ao programa 
de regularização tributária 
rural (conhecido como Refis) 
com débitos do Funrural que 
somam R$ 2,4 bilhões, já de-
duzidos os descontos de juros 
e multas, anunciou a gigante 
de carnes em fato relevante na 
noite de segunda-feira (1).

A renegociação terá im-
pacto negativo contabilizado 

no lucro do terceiro trimestre 
de aproximadamente R$ 2,4 
bilhões, disse a empresa.

Serão pagos R$ 123,7 mi-
lhões de entrada, R$ 369,8 mi-
lhões com créditos de prejuízo 
fiscal e o saldo remanescente 
de R$ 1,9 bilhão ao longo de 19 
anos e 8 meses, em 236 parce-
las mensais.

O Funrural é um imposto 
de contribuição previdenciária 
que incide sobre a venda da 
produção rural.

JBS adere a ‘Refis do Funrural’ 
com dívidas de R$ 2,4 bi

NEGÓCIOS

Renegociação de débitos relativos ao imposto 
previdenciário terá impacto negativo no lucro 
do terceiro trimestre, segundo a empresa

Os licenciamentos de 
carros, comerciais leves, ca-
minhões e ônibus novos no 
Brasil somaram 213,35 mil 
unidades em setembro, um 
aumento de 7,1% sobre o 
mesmo mês do ano passado, 
mas 14,2% abaixo do pata-
mar apurado em agosto, de 
acordo com levantamento 
divulgado nesta terça-feira 
(2) pela associação de con-
cessionárias, Fenabrave.

Com o movimento, as 
vendas de veículos novos de 
janeiro a setembro acumu-
laram alta de cerca de 14% 
na comparação anual, para 
1,846 milhão de veículos, 
segundo os dados da enti-
dade.

A Fenabrave revisou para 
cima a previsão de vendas 
de automóveis e comerciais 

Venda de veículos cresce 7% 
em setembro, diz Fenabrave

ECONOMIA 

Entidade elevou de 9,7% para 11,9% a expectativa de crescimento 
nas vendas de automóveis e comerciais leves em 2018

Da Redação

Da Redação

Da Redação

leves para o ano. A asso-
ciação estima que o cres-
cimento deve ser de 11,9% 
ante 2017, somando cerca de 
2,431 milhões de unidades. 
Em julho, a expectativa era 
de alta de 9,7%.

Considerando também as 
demais categorias de veícu-
los, a Fenabrave agora prevê 
um crescimento de 12,4% 
para as vendas do setor, su-
perior ao aumento de 9,8% 
estimado em julho.

participantes do grupo “La-
ços da Vida”, cujas integran-
tes têm ou tiveram câncer 

de mama. Haverá também 
apresentação musical e 
coquetel. O destaque fica 

para a Caminhada Rosa, que 
será no dia 20, com saída do 
Caesm.
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Matrículas podem ser feitas em qualquer escola municipal

A Secretaria Municipal de 
Educação, está com matrícu-
las abertas para o ano letivo 
de 2019. As inscrições an-
tecipadas são voltadas para 
quem está fora da rede mu-
nicipal de ensino, como, por 
exemplo, estudantes da rede 
particular que irão migrar 
para a rede pública.

As matrículas podem ser 
feitas até o fim do mês, em 
qualquer escola municipal. 
A recomendação é de os pais 
ou responsáveis procurem 
a unidade mais próxima de 
casa. As matrículas podem 
ser feitas para crianças ou 
adolescentes que vão es-
tudar a partir da 1ª Etapa (4 

anos) até o 9º ano do ensino 
fundamental (a partir de 14 
anos).

O período não se apli-
ca a crianças de 0 a 3 anos. 
Nesses casos, a solicitação de 
vaga pode ser feita a qual-
quer momento, no Poupa-
tempo de Rio Preto. O prazo 
também não tem impacto 
nos alunos que já estudam 
na rede municipal. Esses es-
tudantes terão a rematrícula 
feita automaticamente.

Para fazer a matrícula an-
tecipada, é preciso procurar 
uma escola municipal e levar 
comprovante de endereço e 
certidão de nascimento da 
criança ou adolescente.

Atualmente, a rede muni-
cipal de ensino atende a 40,3 
mil alunos, em 134 escolas.

As provas do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
2018, já começaram a chegar 
aos seus destinos por todo o 
Brasil. Os Correios são respon-
sáveis pela retirada do material 
da gráfica até a entrega nos 
locais de aplicação, a distribui-
ção dos 11 milhões de cadernos 
de provas começou no final de 
semana. Ao todo, são mais de 
1,7 mil municípios que recebe-
rão o exame.

A empresa também faz a 
logística reversa para a corre-
ção das provas. De acordo com 
os Correios, são 8 mil rotas de 
transporte e o material é escol-
tado pelas forças de segurança. 
O Exército local de cada região 
fica responsável pela guarda 
temporária dos malotes em seus 
batalhões, para garantir o sigilo 
de informação.

Segundo balanço divulgado 
pelo Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), há 5,5 
milhões de inscrições confir-
madas.

Durante o Encontro Nacional 
para Alinhamento Operacional 

A Secretaria da Receita 
Federal informou nesta terça-
-feira (2) que está notificando, 
por meio de cartas, cerca de 383 
mil contribuintes que caíram 
na malha fina do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 
2018, ano-base 2017, para co-
brar débitos no valor de R$ 300 
milhões.

De acordo com o órgão, 
os contribuintes, em posse da 
informação de que há incon-
sistências em sua declaração do 
IR deste ano, poderão provi-
denciar a correção, por meio de 
um processo conhecido como 
“autorregularização”.

Nos últimos anos, a omissão 
de rendimentos foi o principal 
motivo para cair na malha fina, 
seguido por inconsistências na 
declaração de despesas médi-
cas.

Para saber o que há de er-

rado em sua declaração do IR, 
os contribuintes podem entrar 
no site da Receita Federal, no 
serviço “Extrato da DIRPF”, 
utilizando código de acesso ou 
certificado digital.

Para regularizar sua situa-
ção, os contribuintes devem fa-
zer uma declaração retificadora 
do Imposto de Renda e pagar os 
valores devidos, com juros.

Após receber intimação, 
ainda de acordo com o órgão, 
não será mais possível fazer 
qualquer correção na Decla-
ração do Imposto de Renda e 
qualquer imposto devido (que 
não foi pago ou foi pago em 
valor menor) será acrescido de 
multa de ofício de, no mínimo, 
75%.

A Receita Federal recebeu 
29.269.987 declarações do 
Imposto de Renda dentro do 
prazo legal neste ano, número 
acima da expectativa inicial de 
receber 28,8 milhões de decla-
rações em 2018.

Gessyca Rocha/G1

Divulgação

Os Correios começaram a distribuição das provas do Enem por todo o Brasil

Distribuição de 11 milhões de provas 
começa a ser feita pelos Correios

Receita notifica 383 
mil contribuintes que 
caíram na malha fina

Educação Municipal abre matrículas 
antecipadas para 2019

Exame será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. A empresa é 
responsável pela retirada do material e também faz a logística 
reversa de correção das provas

Contribuintes notificados podem fazer autorre-
gularização. Quem, ainda assim, não retificar 
a declaração, vai ser intimado pela Receita

Matrículas estão abertas para quem está fora da rede municipal de ensino e 
podem ser feitas em qualquer escola municipal

FARINHA
DE BARATA

Preocupadas com a possível escassez de alimentos e proteína animal dentro dos próximos 30 anos, pesquisadoras do Rio 
Grande do Sul desenvolveram um pão elaborado com farinha de barata desidratada. A própria ONU passou a recomendar a 
introdução de insetos na alimentação humana.

EDUCAÇÃO

ENEM 2018 IMPOSTO DE RENDA 

Da Redação

Da Redação Da Redação

do Enem, realizado em Osasco, 
o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) anunciou que 
a segurança na aplicação do 
exame este ano foi ampliada em 
cinco vezes.

“Foi feita uma manuten-

ção de todos os requisitos de 
segurança e a ampliação em 
cinco vezes dos detectores de 
ponto eletrônicos, ampliando 
assim a garantia igualdade entre 
os participantes”, disse Euni-
ce Santos, diretora de Gestão e 
Planejamento do Inep.
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A lambança de decisões ju-
diciais conflitantes atingiu a 
Suprema Corte. Um pedido 
do jornal Folha de São Paulo, 
negado pela Justiça, em Curi-
tiba, acabou colocando três 
ministros do STF em choque. 
A Folha pede para entrevistar 
o ex—presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), preso na 
Superintendência da Polícia 
Federal, na capital do Paraná.
Na sexta-feira (29), o ministro 
Ricardo Lewandoswski, jul-

gando uma reclamação do jor-
nal, autorizou a entrevista. Na 
mesma sexta-feira, o ministro 
Luiz Fux, no mesmo caso, sus-
pendeu a ordem do colega. Na 
segunda pela manhã, Lewan-
dowski reiterou sua conces-
são ao jornal. Na segunda , 
começo da noite, o presidente 
da Corte, Dias Toffoli, suspen-
deu novamente a autorização. 
Impediu, censurou o jornal e o 
ex-presidente. Qual o motivo? 
Ninguem explica.

Tenho o costume de prestar 
muita atenção em tudo que se pas-
sa ao meu lado. Nas coisas que vejo, 
leio, assisto, escuto. Coisas simples 
ou complicadas. Pouco importa. 
Tento entender o que se passa  e 
sou um apaixonado pelas mudanças 
do mundo.

Muitos acreditam que a tecno-
logia mudou, está mudando e vai 
mudar o mundo a cada dia. Sob o 
ponto de vista da estrutura, confor-
to e serviços, acredito que os que 
pensam assim, estão absolutamen-
te corretos. 

A tecnologia com certeza mudou 
muito as nossas vidas nas últimas 
décadas. O que acontece é que a 
cada novo passo que se dá, subimos 
um degrau e não estamos dispos-
tos a retroceder. Não ficaremos 
menos tecnológicos como pensam 
e querem alguns. Não. Isto não vai 
acontecer. Ficaremos cada dia mais 
dependentes da tecnologia.

Se isto é um fato, precisamos 
e buscamos um novo patamar. 
Os seres humanos estão sempre 
a procura e em busca desta nova 
etapa. Um novo ciclo.

Posso estar completamente en-
ganado. Louco até. Não tenho como 
provar. O que sinto é que estamos 
entrando em um novo ciclo. 

O ciclo da emoção. A era da 
emoção.

Quanto mais eu acompanho 
mais eu percebo um forte senti-
mento de emoção nas pessoas. Es-
tamos mais emotivos. Compramos 
mais pela emoção. Vivemos a cada 
dia mais ligados nesta sensação 
deliciosa que é emocionar-se.

Um choro de emoção é algo des-
lumbrante. Inesquecível. 

Nunca procuramos tanto a emo-
ção como agora. Queremos emoção 
em tudo. Nas relações, na vida, no 
trabalho. Se não tiver emoção, não 

tem graça.
Tá bom, mas e daí? O que eu 

quero dizer com isto?
Simples meus amigos. 
Não importa mais qual a nossa 

função nem onde trabalhamos ou 
desenvolvemos a nossa atividade 
profissional, temos a obrigação de 
emocionar.

A emoção é a nova onda ou uma 
nova era. Não dá mais para trabalhar 
sem emoção. Não conseguimos 
mais atender e conquistar nossos 
clientes sem emoção. Sem paixão. 
Não importa o que faça. Você  tem 
que fazer com paixão.

Como líder de um time, de um 
departamento ou equipe, lembre-
-se disto. Os seus resultados estão 
intimamente ligados ao quanto 
conseguir acender sua equipe. O 
quanto consegue emocioná-los. 
Não tenho dúvida que a todos 
compete emocionar. Se quisermos 
crescer em nossa profissão, temos 
que emocionar.  

As pessoas cada vez mais pro-
curam por serviços e marcas que as 
emocionam. Pensem nisto. A era da 
emoção já chegou e irá ter uma in-
fluência enorme sobre os negócios 
nos próximos anos.

Estou exagerando? Pode ser. 
Só um detalhe. Pare e pense em 
algumas marcas, não importa o pro-
duto ou serviço de sua preferência. 
Pensou? Aposto que estas marcas 
lhe emocionaram.  

Quer saber? Emocione-se! Isto 
só irá lhe fazer bem. Acredite. 

A voz e a vez do leitor
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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)
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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)
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nossaopinião Alexandre Padilha
 Médico e ex-Secretário Municipal de Saúde

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

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

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

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

LIBERDADE
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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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Marcos Freitas/Divulgação

Juca Ferreira/Ituano

Chuca representou a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Pequim em 2008

julianaaraújo
A DONA DA BOLA

RETORNO experiente 
O Ituano Basquete tem 

um novo reforço: é a ala 
Chuca, de 39 anos, que 
volta a jogar após dois 
anos. A jogadora já treinou 
com as meninas do Galo 
de Itu e viaja para enfren-
tar o Pindamonhangaba, 
nesta terça-feira, pelo 
Campeonato Paulista.

Chuca teve passagens 
pelo Santo André, Ouri-
nhos, Maranhão Basquete 
e Americana, onde se ma-
chucou em 2016 e desde 
então não jogou mais pro-
fissionalmente, mantendo 
vínculo com a equipe que 
não existe mais. A ala tam-
bém atuou pela seleção 
nos jogos de Pequim-2008 
e Londres 2012.

– A expectativa é das 
melhores, porque a an-
siedade de jogar é grande 
e eu vou buscar sempre 
fazer o melhor – explica 
Chuca.

No Ituano, a ala se 
encontrará com outras 
jogadoras experientes do 
basquete nacional, como a 
também lateral Palmira e 
a pivô Kelly. Com a che-
gada, o time completa 10 
jogadoras no elenco e pode 
aumentar sua rotação.

O Ituano entra em 
quadra pelo Campeonato 
Paulista nesta terça-fei-
ra, contra Pinda, às 19h, 
no ginásio Joao Carlos de 
Oliveira, em Pindamo-
nhangaba.

BASQUETE FEMININO

Aos 39 anos, ala Chuca volta a jogar e assina com o Ituano Basquete. Jogadora já 
viaja com o Galo de Itu para o jogo desta terça-feira

A segunda fase da Copa 
Paulista começou para o 
Mirassol, que conquistou a 
primeira vitória contra o Au-
dax-SP, por 1 a 0. 

Porém o retrospecto do 
time desde 2013 na competi-
ção não é muito empolgante: 
o Leão da Alta Araraquaren-
se foi eliminado quatro ve-
zes na segunda fase, uma na 
primeira e avançou apenas 
uma vez para a terceira.

O jovem elenco do 
técnico Moisés Egert se 
classificou com a terceira 
melhor campanha de toda 
competição na primeira 
fase, perdendo apenas para o 
São Caetano e Ituano, o que 
alimenta a expectativa da 
torcida. Mas o retrospecto da 
equipe não ajuda.

Em 2013, o time ficou na 
segunda fase, em grupo que 
tinha Independente-SP, Grê-
mio Osasco e São Bernardo. 
No ano seguinte, o Leão 
sequer passou da primeira 
fase. A melhor participa-
ção da equipe aconteceu 
em 2015, quando o Mirassol 
acabou caindo para o Itua-
no somente nas quartas de 
final.

COPA PAULISTA

Mirassol avança na Copa Paulista
Leão da Alta Araraquarense divide com o RB Brasil a primeira colocação 
do Grupo 5 na Copinha e quer avançar pela primeira vez desde 2015

O centroavante Ro-
naldo virou referência no 
time titular do São Bento 
com a saída de Ricardo 
Bueno. Mas o atacante, 
que pertence ao Ituano e 
desde abril está empres-
tado ao Bentão, não está 
conseguindo executar a 
principal função da sua 
posição: fazer gols.

Ronaldo ficou no 
banco de reservas nas 
primeiras oito rodadas da 
Série B do Campeonato 
Brasileiro, sendo reserva 
imediato de Zé Rober-
to, ainda na era Paulo 
Roberto Santos. Até que 
na nona rodada, contra 
o Boa Esporte, o jogador 
estreou como titular e 
balançou as redes duas 
vezes, no empate por 2 
a 2.

O problema é que de 
lá para cá, Ronaldo não 
conseguiu estufar mais 
as redes. Contra o Avaí, 
o atacante teve a chance 
marcou, mas a arbitra-
gem viu falta sobre Capa. 

Já são 1.213 minutos sem 
fazer um gol pelo Azulão.

Ronaldo foi titular em 
11 partidas no Azulão 
Sorocabano entre as eras 
Paulo Roberto Santos e 
Marquinhos Santos. Em 
outras quatro oportuni-
dades, o jogador entrou 
no decorrer da partida. 
Antes, ainda no Ituano, o 
atacante atuou em nove 
partidas e deixou sua 
marca uma vez, na vitó-
ria por 2 a 1 contra o São 
Paulo, em Itu.

Lei do ex?
O próximo compro-

misso do São Bento pela 
Série B do Brasileirão 
é contra o Guarani. O 
confronto marca o reen-
contro do jogador com a 
equipe de Campinas.

Em 2012, Ronaldo 
jogou pelo Bugrão e fez 
sete gols em 39 jogos.

As equipes fazem o 
duelo paulista nesta sex-
ta-feira, às 19h, no está-
dio Walter Ribeiro, em 
Sorocaba.

BRASILEIRÃO SÉRIE B

Há 15 jogos sem marcar, 
Ronaldo reencontra 
Guarani por fim de seca
Centroavante do São Bento está há 1.213 minutos sem 
balançar as redes e reencontra ex-time na sexta-feira

O Mirassol tem 15 gols na competiçã

Já em 2016, o Mirassol 
voltou a cair na segunda fase 
da Copinha, sendo elimina-
do para Rio Claro, São Paulo 
e São Caetano.

Foi o mesmo cenário do 
ano passado, quando a eli-
minação aconteceu na chave 
novamente com o Azulão do 
ABC, o Santos B e o Despor-

tivo Brasil.
Com três pontos na conta 

da vitória fora de casa na 
estreia, o Mirassol enfrenta 
o Santo André, nesta quar-
ta-feira, às 20h, no estádio 
José Maria de Campos Maia, 
em Mirassol. A partida vale 
pela segunda rodada desta 
nova etapa da Copinha.
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Goleiro Cássio 
posou com a nova 
terceira camisa do 

Corinthians antes de 
entrevista coletiva

esporte

Bruno Cassucci

Cássio admite limitações, elogia 
Jair e pondera: “Nos respeitam”
Goleiro diz que técnico fez o Timão entender que tem “de pagar um preço” para vencer

CORINTHIANS

O goleiro Cássio não teve 
problemas para admitir limi-
tações na equipe do Corin-
thians, mas disse que, apesar 
disso, a equipe é respeitada 
por todos os adversários.

Em entrevista coletiva 
nesta terça-feira, Cássio fez 
elogios ao técnico Jair Ven-
tura e defendeu a forma da 
equipe jogar:

– O Jair nos agrega muito, 
temos crescido muito. Ele nos 
ajudou a entender que temos 
que pagar um preço para 
conseguir um resultado, abrir 
mão de algumas coisas em 
prol da equipe.

O Jair resgatou isso, o que 
sempre foi no Corinthians. O 
Corinthians é um time mul-

ticampeão, até o sub-20 está 
sendo cobrado. Às vezes as 
coisas não acontecem não 
é por falta de vontade ou 
dedicação. Nos outros jogos 
a gente vinha dando muita 
brecha, errando em detalhes 
– declarou Cássio, que ainda 
completou:

– Vejo muita gente fa-
lando que o Corinthians é 
limitado, mas me fale quem 
jogou de igual pra igual com 
o Corinthians. São poucos. 
Grêmio, Cruzeiro... Mesmo o 
Corinthians sendo uma equi-
pe limitada, os adversários 
esperam, respeitam.

O camisa 12 do Timão 
elogiou o ambiente do elenco 
alvinegro e disse que o foco 

da equipe está na partida 
contra o Flamengo, sexta-fei-
ra, pelo Brasileirão, e não na 
final da Copa do Brasil, contra 
o Cruzeiro, na próxima quar-
ta-feira.

Cássio também comentou 
sobre o fato de ter sido esco-
lhido como capitão por Jair 
Ventura:

– Desde a primeira vez 
que fui escolhido, mesmo no 
rodízio, me senti privilegiado 
por ser capitão de uma equipe 
vitoriosa como o Corinthians. 
Tendo o privilégio de ser o 
capitão fixo, não muda nada. 
A gente trabalha da mesma 
maneira, todo mundo co-
opera. O clube é vencedor 
porque tem o respeito entre 

todos, desde os meninos até 
eu, que sou o capitão. Quando 
acontece uma situação, todo 
mundo tem voz ativa para dar 
sua opinião – opinou.

Camisa em homenagem a 
Ayrton Senna

– Eu era pequeno, mas 
lembro, vejo coisas sobre ele 
até hoje em dia. Ele já faleceu, 
mas continua sendo referên-
cia. Devia ter sido uma pessoa 
sensacional, super do bem... 
Ele era o 12, eu sou o 12, foi 
vitorioso, nós estamos sendo 
(risos). Além de um grande 
corintiano, era um cara res-
peitado no Brasil e no mundo 
todo. Vi outros ex-pilotos 
falando que ele foi o melhor 
de todos os tempos. O Senna 

deixou um legado muito bo-
nito, parabéns ao Corinthians 
novamente por tê-lo home-
nageado com essa camisa.

Mudanças com Jair
– Nos primeiros jogos 

a gente não teve tempo de 
trabalhar e implementar. 
Quando não se toma gol, está 
mais perto da vitória sempre. 
Em mata-mata, você faz um 
jogo ruim e põe tudo a perder. 
A gente tem que tomar menos 
gols, vínhamos perdendo por 
detalhes, descuidos... Numa 
situação como essa, não acho 
ruim primeiro se defender 
melhor para depois atacar. 
Estamos em crescimento e 
podemos evoluir ainda mais 
para as próximas partidas.
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Marcos Ribolli

Felipão sabe que é hora de o Palmeiras confirmar favoritismo em casa

esporte

Tossiro Neto

PALMEIRAS

A exemplo do que disse 
o técnico Luiz Felipe Scolari 
após a vitória de domingo, 
que fez o Palmeiras tomar do 
São Paulo a liderança do Cam-
peonato Brasileiro, o elenco 
também deixa para pensar no 
confronto direto apenas na 
quinta-feira, dia seguinte ao 
duelo decisivo contra o Colo-
-Colo pela Libertadores.

– Não adianta a gente 
querer falar do São Paulo no 
sábado, da importância que 

vai ser, sendo que a gente tem 
uma grande oportunidade 
de ir para uma semifinal de 
Libertadores. Nosso maior 
desafio é quarta-feira – disse 
o atacante Willian, antes do 
treino desta terça-feira, na 
Academia de Futebol.

– Não tenha dúvida de 
que todos estão muito fo-
cados para aproveitar essa 
oportunidade de fazer um 
grande jogo. Depois, sim, 
mudar a chavinha para o jogo 

de sábado, que também tem 
baita importância.

Se o Choque-Rei de sábado 
valerá a manutenção da re-
cém-conquistada primeira co-
locação, o compromisso deste 
meio de semana poderá garan-
tir ao Palmeiras uma vaga na 
semifinal da Libertadores pela 
primeira vez desde 2001.

Com a vitória por 2 a 0 no 
jogo de ida, em Santiago, a 
equipe de Felipão pode até 
perder por um gol de dife-

rença na arena, nesta quar-
ta-feira, para confirmar a 
classificação. Ainda assim, na 
opinião de Willian, trata-se 
de um desafio complicado. 

– A gente teve um grande 
resultado, porém isso não 
garante nada. A gente tem 
estudado bem a equipe deles, 
já sabe como eles jogam. Vai 
ser muito difícil, temos que 
estar concentrados ao máxi-
mo para impor nosso ritmo. 
A equipe está muito bem, que 

na quarta-feira não possa ser 
diferente – comentou o ata-
cante, deixando para a arqui-
bancada qualquer otimismo.

– Toda essa euforia a 
gente deixa para o torcedor. 
Aqui temos que ter respeito, 
seriedade, sabendo que não 
tem nada definido. Vamos 
encontrar bastante dificulda-
de, até mais do que foi lá (do 
Chile). Da nossa parte é estar 
mobilizado para fazer um 
grande jogo - completou.

Apesar de vitória por 2 a 0 em 
Santiago, atacante alerta para 

os perigos do Colo-Colo no duelo 
decisivo desta quarta-feira, que vale 

vaga na semifinal da Libertadores

ANTES DE “VIRAR 
CHAVINHA” PARA 

CHOQUE-REI, 
WILLIAN PEDE 
INTELIGÊNCIA

MATA - MATA

Verdão disputou seis jogos eliminatórios como mandante em 2018 – aproveitamento é de 22%
Palmeiras tenta melhorar desempenho em casa nos mata-matas

Mesmo com a vantagem 
de 2 a 0 construída fora de 
casa sobre o Colo-Colo, o 
técnico Luiz Felipe Sco-
lari mantém um discurso 
cauteloso em relação ao 
adversário do Palmeiras na 
quarta-feira, pelo jogo de 
volta das quartas de final da 
Libertadores.

O cuidado de Felipão 
pode soar exagerado, mas é 
plausível quando se olha o 
retrospecto do Palmeiras em 
jogos mata-mata dentro de 
casa em 2018.

Até esta terça-feira, o 
Verdão fez seis partidas 
eliminatórias dentro de seus 
domínios, com quatro der-
rotas, um empate e apenas 
uma vitória. O desempenho 
de 22% pode ser um aler-
ta para o time não deixar 
a classificação à semifinal 
escapar.

O Palmeiras de 2018 den-
tro de casa nos mata-ma-
tas perdeu na semifinal do 
Paulistão para o Santos por 
1 a 0 e na final para o Co-
rinthians também por 1 a 0; 

empatou com o América-MG 
em 1 a 1 nas Oitavas da Copa 
do Brasil, venceu o Bahia nas 
quartas por 1 a 0 e na semi-
final perdeu para o Cruzeiro 
por 1 a 0. Nas Oitavas de final 
da Libertadores, mesmo se 
classificando, o verdão so-
freu nova derrota em casa: 1 
a 0 para o Cerro

O ponto positivo, porém, 
está no número de gols sofri-
dos dentro de casa: o Pal-
meiras ainda não levou mais 
de um gol em competições 
eliminatórias no ano.
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Leandro Canônico

SÃO PAULO

Everton treina com bola no 
São Paulo; Nenê é ausência
Meia-atacante evolui em recuperação de fibrose na coxa e aumenta chance de pegar o Palmeiras. 
Nenê não compareceu por assuntos pessoais

Everton treinou com bola 
no São Paulo nesta terça-
-feira à tarde, no CT da Barra 
Funda. O jogador evoluiu na 
recuperação de uma fibrose 
na coxa esquerda e foi para o 
campo ao lado dos compa-
nheiros.

Em um primeiro momen-
to, Everton trabalhou sepa-
rado dos outros atletas. Mas 
depois participou do treino 
tático no gramado.

A expectativa de Ever-
ton e do técnico Diego 
Aguirre é de retorno do 
jogador ao São Paulo contra 
o Palmeiras, neste sábado, às 
18h, no Morumbi.

O rival alviverde agora é 
o líder do Brasileirão, com 
53 pontos, e o São Paulo caiu 
para a terceira posição, com 
52 pontos.

Os titulares do empate 
por 2 a 2 com o Botafogo ti-
veram uma carga de trabalho 
mais leve.

Diante do Palmeiras, 
Aguirre poderá ter quase 
toda força máxima do elen-
co à disposição. Arboleda 
cumpriu suspensão e volta. 
Araruna, por sua vez, segue 
no departamento médico 
com uma contratura na coxa. 
Não há jogadores suspensos.

Nenê, por outro lado, não 
treinou no São Paulo nesta 
terça-feira. Ele se ausentou 
para resolver problemas 
pessoais.

E por falar em problemas 
pessoais...

Régis está fora dos treinos 
do São Paulo desde o fim da 
semana passada e terá seu 
futuro avaliado pela diretoria 
tricolor nos próximos dias.

O lateral-direito no-
vamente tem problemas 
pessoais e, por isso, está 
afastado das atividades. A 
questão é considerada grave. 
Há, inclusive, a possibilidade 
de rescisão do contrato.

Contratado do São Ben-
to depois do Campeonato 
Paulista, Régis teve seu con-
trato suspenso por conta de 
problemas pessoais no dia 11 
de junho deste ano. Um mês 
depois, no entanto, ele foi 
reintegrado e voltou a treinar 
no clube.

Depois de jogar duas 
rodadas pelo time de as-
pirantes do São Paulo para 
recuperar o ritmo de jogo, 
Régis voltou a ter chance 
com Aguirre na vitória sobre 
o Ceará, na segunda rodada 
do segundo turno do Brasi-
leirão.

O lateral-direito, na 
sequência, atuou contra o 
Fluminense (fez a jogada do 
gol de empate), Atlético-MG 
(marcou gol contra), Bahia e 
América-MG. No último fim 
de semana, ele já não foi re-
lacionado para o duelo com o 
Botafogo.

A diretoria discute in-

ternamente, agora, o que 
fazer com o jogador. Lá atrás, 
quando suspendeu o contra-
to de Régis, o São Paulo deu 

suporte para que ele resol-
vesse os problemas pessoais. 
O jogador tem vínculo com o 
Tricolor até abril de 2019.
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Rodrygo marcou seu 
primeiro hat-trick na 
carreira contra o Vitória

esporteesporte

Reprodução

SANTOS

Em jejum de gols, 
Rodrygo reencontra 

Vitória, principal 
vítima no Brasileirão

No primeiro turno, atacante marcou três gols 
diante dos baianos; porém, menino da Vila não 

balança as redes há quase dois meses

O atacante Rodrygo vive um 
longo jejum sem balançar as 
redes pelo Santos. 

São quase dois meses sem 
marcar, mas isso não significa 
que tem atuado mal. O atacante 
de 17 anos tem papel importante 
para a equipe e é titular incon-
testável do técnico Cuca.

Seu último gol, porém, foi 
em 18 de agosto, no triunfo por 
3 a 0 do Santos sobre o Sport, na 
Vila Belmiro. Nesta sexta-feira, 
às 21h30, o Santos visita o Vitó-
ria, no Barradão, pela 28ª rodada 
do Campeonato Brasileiro.

E o Vitória é o rival que Ro-
drygo mais gosta de marcar em 
sua curta carreira. O time baiano 
é a principal vítima do garoto. 

No primeiro turno, o Peixe ga-
nhou de 5 a 2 do rival, com três 
gols – o primeiro e único hat-
-trick como jogador profissional 
–, além de uma assistência, de 
Rodygo.

Na tarde daquele dia 3 de ju-
nho, Rodrygo brilhou. Foi a me-
lhor atuação do jovem atacante 
com a camisa do Santos.

Apenas 12 dias depois dessa 
atuação de gala, Rodrygo foi 
anunciado como reforço do Real 
Madrid, que pagou 45 milhões 
de euros (R$ 193 milhões, na 
cotação da época) para tê-lo.

O garoto fica no Santos até o 
fim de junho do ano que vem, 
quando se apresenta ao gigante 
espanhol.

Apesar do jejum de gols, 
Rodrygo segue com moral com o 
técnico Cuca, que rasgou elogios 
ao atacante após a vitória sobre 
o Atlético-PR, no último do-
mingo.

– Ele tem jogado bem. Temos 
que analisar como todo, não só 
gol. Quase todas as jogadas saem 
dos pés dele pelos lados. Ele não 
se esconde, às vezes prende um 
pouco a mais. É importantís-
simo. Não importa que ele não 
faça o gol, mas que o Santos 
faça. Não vamos cobrar o gol, 
queremos rendimento coletivo 
e amadurecimento. E o lado téc-
nico dele aflora. Temos condição 
de um certo alívio em vencer e 
agora encaminhar os próximos 

jogos – disse Cuca.
O elenco santista se reapre-

senta na tarde desta terça-feira, 
quando faz o primeiro treino 
preparatório para enfrentar o 
Vitória, no CT Rei Pelé

Apenas um susto. 
O trauma no olho sofrido 

por Bruno Henrique no último 
domingo, na vitória do Santos 
sobre o Atlético-PR, não resul-
tou em lesão.

Bruno Henrique esteve em 
campo e treinou normalmente 
na reapresentação da equipe, 
nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

O atacante foi submetido a 
exames na última segunda, em 
São Paulo, por precaução. O 
camisa 11 perdeu praticamente 

todo o primeiro semestre por 
conta de uma grave lesão no 
olho Ele está à disposição do 
técnico Cuca para o duelo contra 
o Vitória, nesta sexta, às 21h30, 
fora de casa.

Na atividade desta terça, os 
atletas fizeram trabalhos de cru-
zamentos e finalizações. Rodry-
go, desgastado, não participou, 
assim como os lesionados Lucas 
Veríssimo, Felippe Cardoso e 
Robson Bambu. Dos últimos 
três, apenas o primeiro tem 
chances de ser relacionado para 
o duelo em Salvador.

O elenco santista volta a trei-
nar na manhã desta quarta-feira, 
no CT Rei Pelé. Após a atividade, 
o time viaja para a Bahia.

C PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras-SP 53 27 15 8 4 41 18 17
2º Internacional-RS 53 27 15 8 4 35 17 21
3º São Paulo-SP 52 27 14 10 3 39 22 17
4º Grêmio-RS 50 27 14 8 5 35 14 16
5º Flamengo-RJ 49 27 14 7 6 38 22 20
6º Atlético Mineiro-MG 45 27 13 6 8 47 33 11
7º Cruzeiro-MG 37 27 9 10 8 22 23 1
8º Santos-SP 36 27 9 9 9 31 26 5
9º Corinthians-SP 35 27 9 8 10 28 23 5
10º Fluminense-RJ 34 27 9 7 11 26 32 4
11º Atlético Paranaense-PR 33 27 9 6 12 33 29 -10
12º Botafogo-RJ 33 27 8 9 10 28 38 -5
13º América Mineiro-MG 32 27 8 8 11 25 30 -6
14º Bahia-BA 30 27 7 9 11 26 32 -20
15º Vitória-BA 29 27 8 5 14 27 48 -5
16º Vasco-RJ 29 26 7 8 11 30 38 -10
17º Chapecoense-SC 28 26 6 10 10 27 38 -9
18º Ceará-CE 27 26 6 9 11 19 28 -9
19º Sport-PE 24 27 6 6 15 23 44 -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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Um dos carros-chefes da Rá-
dio Globo é a equipe de esportes, 
que conta com renomados nomes 
da comunicação esportiva. 

No Rio de Janeiro, por exem-
plo, a equipe é comandada por 
Luiz Penido, que é conhecido 
como o “garotão da galera”.  Em 
São Paulo a equipe tem Oscar 
Ulisses, irmão de Osmar Santos, 
no comando. 

A Rádio Globo que já teve em 
suas equipes esportivas no-
mes consagrados como Waldir 
Amaral, Jorge Cury, José Carlos 
Araújo, Washington Rodrigues, 
João Saldanha, Mário Viana, Rui 
Porto, Osmar Santos, Fausto Silva 

(Domingão do Faustão), Loureiro 
Júnior, Osvaldo Maciel, Carlos 
Aymar e tantos outros. 

De acordo com Juliana Paiva, 
gerente de rede da Rádio Globo, a 
repaginada na programação tam-
bém chegou ao esporte. “A Globo 

já teve grandes nomes, mas hoje 
está com uma proposta jovem, 
inclusive apresentando resenhas 
esportivas de humor. Novas caras 
fazem parte do nosso time como 
Caio Ribeiro, Casagrande, Junior e 
Alex Escobar”, destacou Juliana.

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

ESPORTE GLOBO

Luiz Penido, que é conhecido como o “garotão da galera” comanda a equipe Globo no Rio 
de Janeiro.  Em São Paulo a equipe tem Oscar Ulisses, irmão de Osmar Santos, no comando

As feras do esporte estão na Rádio Globo
Divulgação

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

viva

Oscar Ulisses e Luiz 
Penido comandam 
a equipe esportiva 
da Rádio Globo, em 
São Paulo e no Rio, 
respectivamente
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passatempo

FASES DA LUA
MÊS DE ANO

Nova
dia 17, 10h11

FASES DA LUA
SETEMBRO DE 2018

Minguante
dia 2, 23h52

Nova
dia 09, 15h01

Crescente
dia 16, 20h52

Cheia
dia 27, 17h20

ARIES - 21/03 a 20/04

Hoje, a Lua entra em seu paraíso astral e traz 
uma dose extra de sorte. Só não é o melhor mo-
mento para exagerar nos gastos: mantenha os 
pés no chão, ok? Você vai arrasar na conquista!

TOURO - 21/04 a 20/05

Bom astral para mexer na decoração da casa ou 
resolver pendências familiares. Deixe as diferen-
ças pessoais de lado e seja mais flexível. Uma 
paquera recente pode se tornar mais séria.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

Seu esforço no trabalho pode dar fruto -- quan-
to mais você se dedicar, melhor será o resultado. 
Porém, cuidado com fofocas. Pode se envolver 
com uma pessoa que conheceu há pouco tempo.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Tenha cautela com gastos ligados a amigos, 
inclusive empréstimo. Seu lado charmoso e en-
volvente pode abrir muitas portas, inclusive na 
vida pessoal. Se está só, pode buscar segurança 
emocional.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Com a Lua iluminando seu signo, você vai contar 
com mais energia. Assuntos antigos e ligados à 
família podem vir à tona. Seja flexível para evi-
tar atritos no trabalho. Pode fazer sucesso na 
conquista.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

Não desista dos seus sonhos -- espalhar suas 
ideias por aí pode trazer novidades surpreen-
dentes. Contato com alguém que está longe 
pode trazer decepção. Se vive um caso escondi-
do redobre a atenção.

LIBRA - 23/09 a 22/10

Há sinal de boas energias para correr atrás de no-
vas oportunidades na vida profissional. Sem fazer 
muito alarde, pode melhorar a imagem que passa 
aos outros. Os amigos podem ajudar na conquista.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Aproveite para investir nos estudos ou iniciar um 
curso. A Lua favorece seu lado mais ambicioso 
e você não vai poupar esforços para conseguir o 
que deseja. Capriche no visual para impressionar 
alguém.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Pode surgir a oportunidade de mudar de em-
prego. Visitar um lugar diferente será a melhor 
pedida para melhorar o romance. Na paquera, vai 
se encantar com alguém que mora longe.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Se precisar de ajuda, procure alguém em quem 
confia. Pode encontrar boas oportunidades se 
prestar atenção ao seu sexto sentido. Na pa-
quera, pode rolar interesse por alguém sedutor.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

Se precisa resolver algumas coisas no trabalho, 
concentre-se nas tarefas e faça o possível para 
deixar tudo em dia. A saúde pede atenção. Tente 
espantar o ciúme, se já tem compromisso.

PEIXES - 20/02 a 20/03

Mantenha a atenção no que precisa ser feito e 
redobre o cuidado para não perder prazos. Na 
saúde, informe-se melhor antes de fazer alguma 
mudança radical. Pode se dar bem na conquista.
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#VOZES

“Com o apoio do candidato a presidência 
Fernando Haddad, vou criar a Lei 

Marielle Franco, essa lei obrigará Padres 
e Pastores a realizarem cerimônias de 

casamentos de homossexuais na igreja, 
os que recusarem serão presos.”

_Jean Wyllys

“O loteamento de cargos na 
Petrobras começou através da 

indicação para diretoria de 
serviços da empresa a pedido de 
empresários que tinham ligação 

com José Dirceu”

_Antonio Palocci

“O maior problema do face é que a gente mira 
uma vaca e acerta na boiada!!”

_Malu Rodrigues, jornalista

“Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, 
acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao 
mundo e maior amor ao coração dos homens” 

Fernando Pessoa

“Bom, eu sou uma pessoa que trabalha com 
maquiagem todos os dias, eu amo! Eu sei 

que existem mulheres que já acordam lindas, 
conheço muitas atrizes que já chegam lindas 

sem maquiagem para trabalhar”

_Tais Araújo, atriz

“Não escuto Anitta, 
Pablo Vittar e Daniela 

Mercury cantando, 
imagine dando 

opiniões”
_Elias Kassis

“Qual o interesse da Folha de São 
Paulo em entrevistar o Lula? Qual 

a pergunta que pode ser feita, 
cuja resposta ainda não tenha 

sido dada? Vai entrevistar um ex-
presidente preso às vésperas de 

uma eleição, ou um cabo eleitora?”

_Vislei Bossan


