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BOM DIA
VOZES
“Agradeço cada gesto de apoio 
nesta campanha para deputado 
federal. Foram mais de 40 dias 
percorrendo toda a região 
de Rio Preto. Obrigado pela 
expressiva votação”.  P20

APENAS
R$

 3,50

ANO 12 - Nº 4.292

QUEDA

VOTANDO

MORTES

CRESCE

MEIO AMBIENTE

O deputado federal mais 
votado na história do Brasil, 
Eduardo Bolsonaro (PSL), 
filho do presidenciável Jair 
Bolsonaro, sem fazer campa-
nha em Rio Preto conseguiu 
mais votos, 20.366, que gente 
conhecida como o vice-pre-
feito Eleuses Paiva (PSD) que 
ficou com 13.992. P2

A Câmara de Rio Preto 
realiza, nesta terça-feira (9), 
mais uma sessão ordinária 
do ano. Onze projetos e um 
veto integram a pauta de 
votações.  P3

Um acidente de trânsito 
envolvendo dois carros dei-
xou cinco mortos na Rodovia 
Marechal Rondon, entre 
Andradina e Castilho (SP), 
no final de semana. P9

O número de candidatos 
eleitos pelo PSL, partido do 
presidenciável Jair Bolso-
naro, para as Assembleias 
Legislativas dos estados e 
para a Câmara Distrital subiu 
de 16, em 2014, para 76 nas 
eleições de 2018.  P4

Caciques foram 
trocados; votação 
foi fraca na cidade

Vereadores 
votam hoje 
11 projetos

Batida frontal 
entre carros deixa 
cinco mortos
em rodovia

PSL multiplica 
por 4 número de 
deputados nas 
Assembleias

Ecoponto recolhe 
pilhas e baterias 
usadas em Rio Preto

PESQUISA

Estudo rendeu à bióloga Ana Carolina Medeiros o Prêmio Jovem Neurocientista 2018.P10

Devido as substâncias químicas, não podem ser 
descartadas no lixo comum. Estabelecimentos 
que comercializam estes produtos devem oferecer 
ponto de coleta, conforme previsto em Lei. P11

NO AR

Pesquisadores desenvolvem 
analgésico extraído da aranha

Avião se choca com ave durante 
decolagem em Rio Preto
Rojões de carreata política teriam assustado aves, que voaram no momento da 
decolagem. Avião precisou voltar para avaliação técnica. P11

Nova versão de 
Papillon chega às 
telonas do Brasil

Apresentar uma nova versão de um 
filme clássico que funcionou tão bem 

em seu contexto original e, mesmo 
décadas depois, ainda ressoa de 

forma relevante não é tarefa fácil. P18
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O deputado federal mais 
votado na história do Brasil, 
Eduardo Bolsonaro (PSL), 
filho do presidenciável Jair 
Bolsonaro, sem fazer cam-
panha em Rio Preto con-
seguiu mais votos, 20.366, 
que gente conhecida como o 
vice-prefeito Eleuses Paiva 
(PSD) que ficou com 13.992. 
Bolsonaro teve também 
mais voto que o deputado 
estadual Orlando Bolçone 
(PSB) que alcançou 20.353. 
Entre todos os candidatos 
que disputaram a eleição, o 
ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB) foi o mais votado com 
23.353 votos, mas não con-
seguiu sua eleição.

A votação nas urnas de 
Rio Preto mostrou coisas in-
teressantes como muitos vo-
tos a personagens desconhe-
cidos do eleitor local. Entre 
os famosos, o ator Alexandre 
Costa (PSL) conseguiu mais 
de 1.200 votos sem fazer 
campanha na cidade. Mas o 
que mais chamou atenção 
no meio político foi o fato de 
políticos  importantes não 
terem conseguido a eleição.

O caso mais curioso e 
discutido nas rodas políticas 
é do ex-prefeito Valdomiro 
Lopes que mesmo tendo 
cumprido dois mandatos de 
prefeito, dois mandatos de 
deputado estadual e outros 
quatro de vereadores, Lo-
pes não passou dos 55 mil 
votos para deputado federal. 
Eleuses Paiva (PSD), atual 
vice-prefeito e ex-secretário 
de Saúde, também não con-
seguiu garantir uma cadeira 
na Câmara do Deputados.

EDINHO ARAÚJO – O 
prefeito Edinho Araújo 
(MDB) foi outro derrotado 
nas eleições do último do-
mingo (7). Mesmo não tendo 
disputado cargo, o prefeito 
saiu derrotado do processo 
por não ter conseguido ele-
ger seu filho, Edinho. Can-
didato a deputado estadual, 
o rapaz apostou no capital 
eleitoral do pai. Conseguiu 
pouco mais de 15 mil votos, 
sendo 10.539 em Rio Preto e 
o restante na região. Edinho, 
o prefeito, não conseguiu 
transferir votos para o seu 
vice.

VITORIOSO – Mesmo 
não tendo mandato, o sin-
dicalista Luiz Carlos Motta 

(PR) conseguiu ser o ven-
cedor na corrida por uma 
cadeira no Congresso Nacio-
nal. Candidato a deputado 
federal, Motta obteve mais 
de 77 mil votos, sendo 5.874 
em Rio Preto. Presidente 
da Federação do Comércio, 
Motta tem base estendida 
por todo o Estado de São 
Paulo.

O vereador Renato Pupo 
(PSD), candidato a deputado 
estadual fechou a apuração 
como mais de 25 mil votos. 
Dessa votação, Pupo con-
seguiu 15.816 em Rio Preto. 
O também vereador, Pedro 
Roberto Gomes (PRP), en-
frentando várias dificulda-
des conseguiu, em Rio Preto 
13.240 votos. No total foram 
mais de 16 mil votos.

“A instabilidade econô-
mica a polarizaçāo provoca-
das pelo golpe de 2016 apro-
fundaram a crise social e de 
representaçāo, resultando 
nas candidaturas de extre-
ma-direita e antisistêmicas”. 
A frase é do deputado esta-
dual João Paulo Rillo (Psol), 
que também não conseguiu 
reeleição. Na sua avaliação, 
a onda direitista teria deter-
minada sua derrota.

SEGUNDO
TURNO

Votação para presidente em todo o país e para governador em 
13 estados e no DF ocorrerá no dia 28 de outubro.

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

Divulgação

Edinho e Valdomiro são os dois maiores derrotados

QUEDA

Caciques foram trocados; 
votação foi fraca na cidade
Famosos e velhas raposas da política local acabaram não conseguindo 
se eleger ou reeleger nas eleições de domingo. Filho de Bolsonaro 
desbancou até o vice-prefeito e obteve mais votos em Rio Preto.

Dois pesos
O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) arrecadou em ‘va-
quinhas’ virtuais perto de R$ 1,5 milhão do total de R$ 1,9 
milhão que rodou no caixa – inclusivo com fundo eleitoral. 
Gastou R$ 1,2 milhão para ir ao 2º turno. Modesta campanha, 
em se comparando com outras de eleições anteriores. Para 
correr o País em poucas semanas na tentativa de colar sua 
imagem na de Lula da Silva, o padrinho, Fernando Haddad 
(PT) foi turbinado pelo fundo eleitoral do PT: R$ 12  milhões 
em gastos dos R$ 28 milhões arrecadados – muito disso com 
programas de TV e com fretamento de jatinhos.

Novos tempos
Romeu Zema (Novo), que apareceu líder bem distante do 
concorrente tucano na disputa pelo Governo de Minas Ge-
rais, investiu apenas R$639.110,13. E sem dinheiro público.

Novos tempos 2
Já a campanha de Anastasia (PSDB), o ex-governador aliado 
de Aécio que tenta voltar ao Poder, e vai ao 2º turno contra 
Zema, até ontem custou R$ 9.380.406,65.

Parem o mundo!
E o Cabo Daciolo? O ‘animador’ de debates não investiu nem 
R$ 1 mil na campanha, e ficou na frente de Marina Silva e 
Meirelles – que gastou uns R$ 40 milhões.

Oito metas..
Logo após o resultado do 1º turno das eleições presidenciais, 
caciques do PT elaboraram um documento com oito pontos 
que traçam a “estratégia” para a militância no 2º turno. Um 
das recomendações é “concentrar a atenção em ‘ciristas’ 
(eleitores de Ciro Gomes) anti-PT, indecisos e nulos”.

.. do PT Zen
Outro ponto prega o foco do debate em trabalho, renda, 
economia e saúde. “Evitar temas morais”, indica a cartilha. 
O oitavo ponto do documento sinaliza a postura zen do PT ao 
orientar a militância a “não centralizar as ‘falas’ em Bolsona-
ro e focar na ‘positividade’ de Haddad e Manuela D’Ávila”.

Rádio Bolsonaro
Coordenadores da campanha de Bolsonaro vão avançar 
sobre o eleitorado petista, indecisos e eleitores que votaram 
nulo ou em branco no Nordeste – única região do País onde 
Haddad venceu. Vão recorrer a rádios com grande alcance 
nos rincões.

Claro, claro
A segurança pública é o foco. O Nordeste concentra cinco 
dos 10 Estados com maiores taxas de homicídios por 100 mil 
habitantes: SE, AL, RN, PE e BA.

Vestibular
A disputa pelas cadeiras de deputado federal foi bem acirra-
da este ano: foram, em média, 16 candidatos para cada uma 
das 513 vagas da Casa.

Não é o Lula
Terra natal do ex-presidente Lula, Garanhuns (PE) registrou 
queda expressiva no apoio ao PT no 1º turno. Haddad teve 
pouco mais de 50% dos votos e Jair Bolsonaro (PSL) 26%. 
Em 2014, a ex-presidente Dilma teve mais de 80% dos votos 
na cidade. Em 2006, Lula obteve 90% dos votos em seu 
reduto.

Efeito Temer
Os principais partidos que votaram contra as duas denúncias 
e salvaram o presidente Michel Temer amargaram a redu-
ção de suas bancadas na Câmara Federal. O MDB, partido de 
Temer, perdeu 17 cadeiras; o DEM, que tem atualmente 43 
deputados, terá 29 parlamentares a partir de 2019.

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

dia a dia
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A Câmara de Rio Preto 
realiza, nesta terça-feira (9), 
mais uma sessão ordinária 
do ano. Onze projetos e um 
veto integram a pauta de 
votações.

Do governo, em regime 
de urgência, será votado o 
projeto de lei complemen-
tar sobre a concessão de 
descontos pelo Programa 
de Pagamento Incentiva-
do – PPI. A medida permite 
o pagamento de débitos, 
inscritos ou não na dívida 
ativa, ajuizados ou não, com 
descontos de juros e multa 
de mora. O programa vale 
para débitos tributários e 
não tributários apurados, 
celebrados, rompidos e/ou 
vencidos exclusivamente até 
31 de agosto de 2018.

Outra proposta de lei 
complementar do Poder 
Executivo é a que autoriza 
a administração munici-
pal a conceder isenção do 
Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) 
à Companhia de Desenvol-
vimento Agrícola do Estado 
de São Paulo (Codasp). A 
matéria será avaliada em 
primeira discussão.

Da Prefeitura vêm ainda 
os seguintes projetos de lei: 
o que institui o Conselho de 
Escolas Municipais e o que 
autoriza o município a doar 
rede de energia elétrica e ilu-
minação pública à Compa-
nhia Paulista de Força e Luz 
(CPFL). O primeiro prevê a 
criação de um colegiado com 
função deliberativa dire-
cionado à participação e o 
controle social das políticas 
educacionais, reunindo re-
presentantes da comunidade 
escolar e da sociedade civil.

 Esse tópico está na pauta 
para a segunda votação. Já a 
medida relacionada à CPFL, 
entra na Ordem do Dia em 
primeira análise. A rede de 
energia citada no projeto 
está localizada no loteamen-

BANCADAS
CONGRESSO

MDB, Rede e PP são os partidos que mais elegeram senadores 
nas eleições deste ano. Os eleitores definiram neste domingo 
(7) os 54 senadores que vão compor a Casa junto aos demais 
27, eleitos em 2014. 

dia a dia

Vereadores votam 
hoje 11 projetos

VOTANDO

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

Na sessão, os vereadores também vão analisar veto relacionado à 
proposta de Jorge Menezes (PTB) que dispõe sobre a implantação 
de bocas de lobo inteligentes para prevenir os problemas causados 
pelas chuvas na cidade. As caixas coletoras funcionam como uma 
peneira, retendo resíduos sólidos e deixando a água passar

Divulgação

Câmara realiza mais uma sessão

3

OS FIGURÕES
As urnas foram cruéis com os políticos tradi-
cionais de Rio Preto. Valdomiro Lopes (PSB) 
enfrentou a primeira e grande derrota de sua 
história. Com um currículo riquíssimo, Lopes 
não conseguiu assar dos 55 mil votos para de-
putado federal. Até sua possível candidatura a 
prefeito em 2020, com o resultado de domingo, 
naturalmente está comprometida. 

MAIOR DERROTADO
O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), 
saiu como o maior derrotado das eleições, em-
bora não tenha sido candidato. Não ter conse-
guido eleger seu filho, o Edinho, revelou um 
Edinho que o eleitor não conhecia. O prefeito 
não conseguiu transferir votos para o próprio 
filho e seu vice-prefeito, o medico Eleuses Paiva 
(PSD).

SAIDA PREJUDICOU
O deputado estadual João Paulo Rillo (Psol) per-
deu a eleição por uma série de fatores. O moti-
vo que pode ter sacramentado sua derrota nas 
urnas, sem duvida, foi sua saída do Partido dos 
Trabalhadores (PT). Rillo teve um episódio que 
marcou negativamente sua atuação na Assem-
bleia: brigou com um policial.

DECISÃO DO ELEITOR
A não reeleição de Vaz de Lima para a Assem-
bleia Legislativa, diferente de Rillo, não se deu 
por qualquer passo errado. Neste caso, por sua 
votação, só se pode concluir: ou o eleitor se 
cansou ou o deputado não investiu na campa-
nha o suficiente para chegar. A queda em sua 
votação, pelo menos em princípio, pode decor-
rer da falta de “combustível”.

BETH E VINHOLI
Se Rio Preto perdeu três deputados estaduais 
que não foram reeleitos, Catanduva perdeu duas 
cadeiras na Assembleia Legislativa. Beth Sahão 
(PT) e Marcos Vinholi (PSDB) ficaram fora. A re-
novação da Assembleia foi de 55%. Isto não sig-
nifica eu foi bom ou ruim, pois ainda não temos 
nada sobre os novos ocupantes dessas cadeiras.

Jair Viana

to Ecoparque Empresarial 
Norte. Segundo a Prefeitura, 
a estrutura está em fase final 
de execução e a doação é 
imprescindível para a ener-
gização do empreendimento.

Na sessão, os vereadores 
também vão analisar veto 
relacionado à proposta de 
Jorge Menezes (PTB) que 
dispõe sobre a implantação 
de bocas de lobo inteligentes 
para prevenir os problemas 
causados pelas chuvas na 
cidade. As caixas coletoras 
funcionam como uma penei-
ra, retendo resíduos sólidos e 
deixando a água passar.

De Fábio Marcondes (PR), 
assinada também por outros 
vereadores, será discutida 
uma proposta de emenda à 
Lei Orgânica. A medida es-
tabelece o prazo máximo de 
120 dias para as licenças sem 
remuneração aos vereadores 
que se afastarem em função 
de assuntos particulares. 
A mesma proposta apare-
ce em projeto de resolução 
de Marcondes, alterando 
o Regimento Interno da 
Câmara. Ambas matérias 
serão avaliadas em segunda 
discussão.

A pauta conta ainda com 
dois projetos de lei do vere-
ador Zé da Academia (DEM), 
em segunda discussão. O 
primeiro é sobre a padroni-
zação de cor dos bens imó-
veis públicos e o segundo 

inclui no calendário oficial 
da cidade o evento Montal-
vão Classic, uma competição 
de fisiculturismo.

Além disso, dois projetos 
de lei do vereador Renato 
Pupo (PSD) serão subme-
tidos à primeira votação. 
Um deles declara de utili-
dade pública o Observatório 
Social de Rio Preto, entida-
de sem fins lucrativos que 
se dedica a acompanhar a 
aplicação de recursos públi-
cos municipais e monitora 
o trabalho legislativo. O 
segundo projeto de Pupo 
autoriza o Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Semae) a receber, na fatura 
de água, doações destina-
das a Fundação Faculdade 
de Medicina de São José do 
Rio Preto, mantenedora do 
Hospital de Base.

Concluindo a pauta da 33ª 
sessão, o Plenário delibera 
sobre matéria de autoria 
da Mesa Diretora. O pro-
jeto modifica a resolução 
que instituiu a Procurado-
ria Especial da Mulher na 
Câmara. De acordo com a 
justificativa, as alterações 
buscam tornar a estrutura da 
Procuradoria mais enxuta e 
prática, além de assegurar 
que os documentos produ-
zidos ao longo dos mandatos 
do órgão sejam preservados. 
A propositura será avaliada 
em primeira discussão.
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Mapa mostra evolução do nanico PSL

Indicadores Econômicos
Índice Câmbio

dia a dia
AUMENTA 
MILIATRES

Na comparação de 2014 com 2018, o número de policiais e militares eleitos para as assembleias, 
para a Câmara e para o Senado saltou de 18 para 73. Levantamento considerou a autodeclaração 
dos políticos ao TSE.

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 número de candidatos elei-
tos pelo PSL, partido do presiden-
ciável Jair Bolsonaro, para as As-
sembleias Legislativas dos estados 
e para a Câmara Distrital subiu de 
16, em 2014, para 76 nas eleições 
de 2018. É o maior crescimento 
entre todas as legendas, e a coloca 
como o 3º partido em número de 
representantes nas assembleias 
estaduais.

O PSL conseguiu maioria nas 
assembleias de 4 estados: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Es-
pírito Santo. Em São Paulo, o par-
tido conseguiu 15 cadeiras e teve a 
deputada estadual mais votada da 
história do país: Janaína Paschoal 
teve mais de 2 milhões de votos. 
No Rio, o partido saltou de 2 para 
13 deputados estaduais.

Em apenas 5 estados e no 
Distrito Federal o partido não 
conseguiu eleger nenhum repre-
sentante nas assembleias locais. O 
partido também é o que mais ex-
pandiu a sua bancada na Câmara 
dos Deputados.

A segunda maior alta é do 

PRTB, que coligou-se com o PSL 
para disputar a Presidência, e 
saltou de 10 para 16 deputados. O 
partido, entretanto, segue deten-
do uma das menores bancadas 
nos legislativos estaduais (veja no 
gráfico abaixo).

O MDB é o que teve a maior 
queda: de 142 eleitos em 2014, 
o partido do presidente Michel 
Temer caiu para 93 neste ano, um 
recuo de 35%.

A legenda viu a sua fatia no to-
tal de deputados estaduais recuar 
de 13% para 9%, mas manteve a 
o posto de maior bancada dos le-
gislativos estaduais. Já o PSL, que 
tinha 2%, saltou para 7% e tomou 
a posição 3ª maior bancada do 
PSDB, que perdeu 25 deputados.

À frente do partido de Bolso-
naro estão apenas o MDB e o PT, 
de Fernando Haddad, que perdeu 
10% de seus deputados estaduais, 
mas ainda detém 84 das cadeiras, 
ou 8% do total.

Após o MDB, o partido que teve 
maior queda proporcional no nú-
mero de deputados é o PROS, que 
na disputa pelo Planalto coligou-
-se com o PT: foi de 30 para 20, 
um recuo de 33%.

Da Redação

CRESCE

PSL multiplica 
por 4 número de 
deputados nas 
Assembleias
Partido do presidenciável Jair Bolsonaro 
elege 76 candidatos, ante 16 em 2014; MDB 
conquistou 92, queda de 35% em relação 
aos 142 de 2014

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

Agência Estadual de Notícias/Reprodução
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dia a dia

ELEIÇÕES2018

li (PP) no Acre e Flávio Dino
(PCdoB) no Maranhão.
O campeão de votos foi o petis-
ta Camilo no Ceará, com 79,96%
dos votos.
O PSDB, comseis nomes no se-
gundo turno, será o partido mais
representado na disputa. PDT e
PSL têmquatro nadisputa. DEM,
MDB e PSL contam com três.

Em sua eleição de estreia, o
Novo vai disputar o segundo tur-
no emMinas Gerais, comRomeu
Zema contra Antonio Anastasia.
Na eleição de 2014, oMDB foi o
partido quemais elegeu governa-
dores, com oito Estados.

Um total de 13 Estados já co-
nheceu seu governador no

primeiro turno das eleições. O
partido que elegeu omaior núme-
ro de governadores até agora foi o
PSB, com três vitórias: Renato
Casagrande no Espírito Santo;
João na Paraíba e Paulo Câmara,
em Pernambuco.
ComforçanoNordeste, o PT já
ganhou emdois Estados: RuiCos-
ta na Bahia e Camilo Santana no
Ceará. O DEM também venceu
em dois: Ronaldo Caiado em
Goiás e Mauro Mendes no Mato
Grosso. Os outros governadores
eleitos são Ratinho Júnior (PHS)
no Paraná; Renan Filho (MDB)
em Alagoas; Mauro Carlesse
(PHS) no Tocantins; Waldez
(PDT) noAmapá; GladsonCame-

DA REDAÇÃO

Com força noNordeste,
PT já ganhou emdois Estados:
Rui Costa naBahia e o campeão
de votos Camilo Santana noCeará

TREZEESTADOSDEFINEM
NOPRIMEIROTURNO

PSBéopartidoquemaiselegeugovernadoresatéagora,comtrêsEstados.Comseisnomes
nadisputa,PSDBéomaisrepresentadonosegundoturno

RAIO-XDOSVOTOS
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Quero para o Nordeste,
através de seu povo

humilde, conservador e
trabalhador, é que fique

livre da coação do PT

Bolsonarotenta
sefortalecer
noNordeste

Diante de uma quase
metade de eleitores apai-
xonados e de outra meta-
de que o rejeita, o militar
da reservaJair Bolsonaro
(PSL) chegou ao segundo
turno da primeira eleição
presidencial que disputou sem
sair de casa no último mês de
campanha, usando apenas a in-
ternet como sua principal arma.
Com 46,05% dos votos válidos, o
militar vai parao segundo coma
tentativa de furar o bloqueio
petista no Nordeste, reduto
tradicional do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, e
onde seuadversário Fernan-
do Haddad saiu vitorioso.
“O que eu quero para oNord-

este, através de seu povo humil-
de, conservador e trabalhador, é
que fique livre dacoação que sem-
pre foi feita pelo PT. Eles fazem
umverdadeiro terrorismo lá”, dis-
se Bolsonaro. “Os nordestinos são
tão brasileiros quanto qualquer
outro”, completou.
Embora não precise, necessa-

BRUNA SANTAMARINA 

CandidatodoPSLchegaao2º turnomuitopertodos50%maisumdos
votosválidosnecessáriosparasereleitoe reforçadiscursodepolarização

46,05%
49,2 mi de votos

”

riamente, dos votos do Nordeste
paravencer aeleição, a região ser-
ve para Bolsonaro como um tro-
féu na derrocada petista imposta
pelos aliados do seu partido. Bol-
sonaro ataca Lula e o PT e o pró-

prio sistemaeleitoral, que ele afir-
ma ter sido alvo de fraude: “Não
foi pouco problema que aconte-
ceu. Se tivéssemos confiança no
voto eletrônico, já teríamos o
nome do presidente hoje”, disse.
Para o presidente do PSL, Gus-
tavo Bebianno, as urnas foram
adulteradas: ‘Quando as urnas
eletrônicas apresentam proble-
mas que aparentemente são téc-
nicos, tudo leva a crer que aquela
urna foi adulterada”, afirma.

Onde ele
venceu

‘Se tivéssemos
confiança no voto
eletrônico, já
teríamos o nomedo
presidente hoje’

“
TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL
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Haddadtentará
uniãoentreos
‘democratas’

A chegada ao segundo tur-
no para Fernando Haddad

(PT) simboliza a contagem re-
gressiva para a reconstrução de
forças partidárias perdidas ao lon-
go dos últimos anos, e que teve
seu reflexo mais intenso nos te-
lhados petistas ontem. Alçado à
disputa pelo ex-presidente Luiz
Inácio Lula daSilva, Haddadpre-
cisa convencer seus opositores de
até então para captar os votos na
tentativade virar adisputacontra
Jair Bolsonaro (PSL).
A ideia que o petista tentará
mostrar é que, alémde candidato
de Lula, tem ideias próprias ba-
seadas no antigo governo petista,
que amarga índices de rejeição.
Para isso, umadas estratégias po-
derá ser Pode ser dar menos po-
der na liderança da campanha a
pessoas diretamente ligadas a
Lula e se aproximar demilitantes
de outras correntes, como Jaques
Wagner, ex-governador da Bahia.

Aestratégia, contudo, entra em
conflito com as próprias defesas
petistas e não liberta totalmente
Haddadparaacampanhaforadas
esferas da prisão onde está Lula.
Um exemplo é a primeira agenda
no segundo turno, emqueHaddad
fará uma visita ao ex-presidente
namanhã de hoje, na sede da po-
lícia Federal onde o petista está
preso. A nova estratégia só deve-
rá ser conhecidaapós o encontro.
A sombra de Lula é exatamen-
te a principal crítica de Bolsona-
ro, e até mesmo de alguns possí-
veis aliados, especialmente Ciro
Gomes (PDT). O pedetista, que já

FABÍOLA ANDRADE 

CandidatodoPTchegaaosegundoturnosobsombrae tuteladeLula,
aquemconsultarembuscadeavalparaasestratégiashojeemCuritiba

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

29,25%
31,3 mi de votos

declarou que estará “do lado da
democracia e contra o facis-
mo”,teve cerca 12% dos votos.
Mesmoque conseguissemigrar
todos seus votos para Haddad, o
apoio de Ciro estaria distante de
colocar o petistas mais próximo
de Bolsonaro. Guilherme Boulos,
do PSOL, também estará ao lado
de Haddad, mas com uma vota-
ção que não atingiu nem 1%. Ma-
rina Silva (Rede), com 1% dos vo-
tos, já afirmou que ficará na opo-
sição. “Os votos que recebi nos fez
atentar aos riscos dademocracia.
Vamos colocar a soberania popu-
lar e social, inquestionáveis, aci-
mados interesses”, disseHaddad.

Onde ele
venceu

Candidato irá visitar
Lula namanhãde
hoje, na prisão, para
definir a estratégia da
nova campanha

Vamos enfrentar o
debate no campo
da democracia
com as únicas
armas que são
argumentos

“

”
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Em uma apuração emocio-
nante, decidida voto a voto,

o atual governador de São Paulo,
Marcio França (PSB), ultrapas-
sou o candidato do MDB, Paulo
Skaf, e se garantiu no segundo
turno da corrida ao Palácio dos
Bandeirantes. Seu adversário
será João Doria (PSDB).
Adiferençaentre Françae Skaf
foi de pouco mais de 70 mil votos
emumuniverso demais de 33mi-
lhões de eleitores. Com 99% das
urnas apuradas, o candidato do
PSB somou 21,48%, enquanto
Skafficou com21,13%. As últimas
pesquisas eleitorais já captavam
o crescimento de França na reta
final da campanha.
O líder davotação foiDoria, que
deixou a Prefeitura de São Paulo
para tentar o governo estadual. O
tucano somou 31,77% dos votos.
Ele teve cerca de 2,1 milhões de
votos a mais que França.
Aeleição parao governo de São
Paulo voltará a ter segundo tur-
no depois de 16 anos. Nas três úl-
timas eleições, o candidato do
PSDB havia vencido no primeiro
turno.
O candidato do PT Luiz Mari-
nho, ex-prefeito de São Bernardo

e ministro no governo Lula, ficou
em quarto lugar, com 12,66%.
Nas entrevistas ontem, após a
definição do cenário, FrançaeDo-
ria deram dicas das estratégias
que vão adotar no segundo turno.
França acenou para Skaf de
olho no apoio do candidato derro-
tado doMDB. O governador afir-
mou que recebeu a “ligação do
amigo Skaf” e também alfinetou
Doria. “Fui lá dar um abraço no
governador Alckmin, porque eu
não traio e não dou as costas aos
meus amigos. Eu tenho gratidão”,
afirmou o candidato.
JáDoria elevou o tomnas críti-
cas ao PT e declarou voto emJair
Bolsonaro (PSL) na disputa con-
tra Fernando Haddad (PT).

“Vamos disputar e vamos ga-
nhar. Ainda mais de alguém que
vemdo partido socialista. Alguém
que é genérico do PT. Será uma
honra pramimdisputar e vencer
uma eleição de Márcio França,
que, para mim, continua sendo
Márcio Cuba”, atacou Doria.
Anúncios de apoios devem sair
nos próximos dias.Marinho anun-
ciou que o PT vai conversar com
França para anunciar a postura
do partido. “Vamos conversar e
ver se o governador vai querer
nosso apoio”, declarou o petista.

FrançapassaSkafepega
Dorianosegundoturno

DA REDAÇÃO

Comdiferençadepouco
maisde70mil votos,
atualgovernadorsupera
candidatodoMDB;
tucanoavançaem1º

31,77%
JOÃO DORIA (PSDB)

21,13%

PAULO
SKAF
(MDB)

0%*

MARCELO
CÂNDIDO
(PDT)

0,08%

TONINHO
FERREIRA
(PSTU)

0,14%
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CLÁUDIO
(PMN)

2,51%
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COSTA E SILVA
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LUIZ
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21,48%
MÁRCIO FRANÇA (PSB)
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São Paulo vai voltar
a ter segundo turno
depois de 16 anos;
eleição será no
dia 28de outubro
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Acidente entre carros em rodovia entre Castilho e Andradina deixou cinco vítimas

Um acidente de trânsito 
envolvendo dois carros dei-
xou cinco mortos na Rodo-
via Marechal Rondon, entre 
Andradina e Castilho (SP), 
no final de semana.

De acordo com as infor-
mações da Polícia Rodovi-
ária, um dos carros, onde 
estava um casal, bateu de 
frente com outro veículo 
com três trabalhadores de 
uma usina de álcool de Cas-
tilho. Três pessoas morreram 
no local do acidente e outras 
duas a caminho do hospital.

O trecho da rodovia che-
gou a ficar parcialmente in-
terditado por três horas para 
a retirada dos corpos que 
ficaram presos às ferragens.

No carro que teria causa-

do o acidente estava o casal 
Paulo Roberto Carricondo, 
de 35 anos, e a mulher dele, 
Patrícia Madureira Carricon-
do, de 32. A polícia suspeita 
que eles se confundiram ao 
entrar na pista contrária por 
uma alça de acesso quando 
estavam a caminho de um 
hotel.

Já no carro dos trabalha-
dores de Murutinga do Sul 
(SP), que voltavam para a 
casa após o trabalho, esta-
vam José Carlos Martins, 
de 58 anos, Inaldo Alves de 
Mendonça Júnior, de 36, e 
Natalino Marcussi, de 63.

Os corpos dos traba-
lhadores foram velados no 
Centro de Eventos de Muru-
tinga do Sul. Já os corpos 
do casal foram levados para 
Candido Mota, onde foram 
enterrados.

Quatro pessoas morre-
ram e três ficaram feridas 
em um acidente de trânsito 
envolvendo dois carros e 
uma motocicleta na vicinal 
Júlio Roberto de Santanna, 
que liga Indiaporã a Ouroeste 
(SP), na noite de sábado (6).

Segundo a polícia, o moto-
rista de um dos carros, de 20 
anos, tentou fazer uma ultra-
passagem mas bateu de frente 
com o outro veículo, que 
trafegava na pista contrária. 
Uma motocicleta que estava 
atrás de um dos veículos não 
conseguiu desviar e também 
se envolveu no acidente.

Maria Cláudia de Oliveira 

Lima, de 28 anos; o filho dela 
Gustavo Augusto de Oliveira 
Gonçalves, de apenas 1 ano e 
4 meses; Viviane Aparecida 
Palionis, de 41 anos e Maicon 
Aparecido Jasett Soares, de 
32 anos, morreram no local. 
As demais vítimas foram 
encaminhadas a hospitais da 
região. A causa do acidente 
será investigada pela polícia.

Um ajudante de pedreiro de 
66 anos foi roubado e atrope-
lado pelos ladrões na Rua José 
Musegante, no bairro Jardim 
Urano em Rio Preto (SP). O 
boletim de ocorrência foi re-
gistrado neste fim de semana.

Segundo o B.O., o idoso 
caminhava pelo bairro quando 
um homem se aproximou e 
perguntou a hora. Assim que a 
vítima retirou o celular do bol-

so, o suspeito roubou o apare-
lho, além de levar um óculos.

Ainda conforme as infor-
mações da polícia, o homem 
entrou em um carro estacio-
nado que esperava por ele. O 
idoso, na tentativa de recupe-
rar os objetos, correu atrás do 
veículo, mas caiu e os crimi-
nosos passaram por cima das 
pernas dele.

A vítima não procurou 
atendimento médico e foi 
direto ao plantão policial para 
registrar o crime.

Um motociclista morreu 
depois que bateu a moto que 
pilotava em um coqueiro da 
Avenida Potirendaba, em Rio 
Preto (SP), na madrugada de 
domingo (7).

De acordo com as in-
formações da Polícia Civil, 

Warley Vieira do Nascimento, 
de 31 anos, teria perdido o 
controle do veículo e o aci-
dente aconteceu.

Moradores que passa-
vam pelo local acionaram o 
resgate. A vítima foi socorrida 
e encaminhada para a uni-
dade de pronto-atendimento 
Tangará, mas não resistiu aos 
ferimentos.

Arquivo Pessoal

Acidente envolvendo três veículos foi em vicinal que liga Indiaporã a Ouroeste (SP)

Acidente mata quatro 
pessoas em estrada vicinal

Idoso é atropelado por ladrões 
após ser roubado em Rio Preto

Motociclista morre após 
bater moto em coqueiro

Batida frontal entre carros 
deixa cinco mortos em rodovia

Colisão entre dois carros e uma motocicleta foi em vicinal que 
liga Indiaporã a Ouroeste (SP). Três vítimas foram socorridas 
e levadas a hospitais da região; acidente será investigado

Vítima tentou correr atrás do carro dos suspeitos, 
mas caiu e veículo passou por cima das pernas dela

Warley Vieira do Nascimento, de 31 anos, chegou 
a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Polícia acredita que motorista de um dos carros se confundiu ao entrar em 
pista contrária por alça de acesso da rodovia

CRIANÇA
MORTE

A criança de 6 anos que se afogou em uma piscina morreu neste domingo (7) na Santa Casa de Araçatuba (SP). A menina 
estava em uma chácara, com a família, no Parque dos Araçás. A vítima chegou a ser socorrida com parada cardiorrespiratória 
pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa, mas não resistiu.

MORTES

QUATRO MORTOS ROUBO

ACIDENTE

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Da Redação
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Analgésico feito a partir de 
substância extraída de aranha é 
desenvolvido no Brasil 

dia a dia

Divulgação

Lavínio Nilton Camarim, presidente do Cremesp destaca importância 
de avaliar novos médicos

Famílias de venezuelanos se refugiam em Birigui

A esperança de uma vida 
melhor surgiu com a oportuni-
dade de se mudar da Venezuela 
para o Brasil. A família Ma-
driz mora hoje em Birigui, no 
interior de São Paulo, e conta 
que com a crise econômica não 
havia outra alternativa a não ser 
deixar o país.

Eles vieram para o Brasil em 
dezembro do ano passado de-
pois que a filha Daniela sugeriu 
a mudança, já que ela sempre 
foi apaixonada pelo país. Agora, 
ela está animada para retomar 
os estudos no ensino médio, 
que começou em Roraima, 
onde morou por 9 meses.

A mudança para Birigui foi 
possível com ajuda da mesma 
igreja que os acolheu em Rorai-
ma. Eles ganharam as passa-

gens, o aluguel da casa onde 
moram, móveis, roupas e já 
até começaram ter orientações 
profissionais.

“Eles tiveram cursos que a 
igreja fornece, dicas de como 
preencher o currículo e agora 
contamos com a colaboração 
dos empresários da cidade para 
encaixa-los no mercado de 
trabalho”, explica Rodrigo Cruz, 
que é o presidente regional da 
igreja.

A família da engenheira 
química Yoneidys também en-
controu em Birigui a chance de 
um recomeço. Eles tinham uma 
fábrica de iogurtes, mas fecha-
ram quando começou a faltar 
matéria prima.

Sem perspectivas na Ve-
nezuela, eles decidiram mudar 
de país há cerca de dois meses 
com a esperança de um futuro 
melhor.

Reprodução/TV TEM

GASOLINA
REDUÇÃO

A Petrobras informou nesta segunda-feira (8) que vai diminui o preço médio do litro da gasolina a partir de terça-feira (9) em 
1,23% nas refinarias, de R$ 2,2159 para R$ 2,1889. Em setembro, a Petrobras anunciou um mecanismo que permite aumentar os 
intervalos de reajustes nos preços da gasolina nas refinarias em até 15 dias. 

Venezuelanos deixam Roraima 
e migram para a região de RP
Família Madriz já participou de cursos e qualificações para se inserir no mercado de trabalho

ESPERANÇA

Uma substância extraí-
da da hemolinfa (fluído que 
tem função semelhante a 
do sangue dos vertebrados) 
de um aranha caranguejei-
ra poderá dar origem a um 
analgésico para tratar dor 
neuropática (causada por 
lesões ou doença do sistema 
nervoso central) e atenuar 
problemas associadas a ela - 
depressão, falhas cognitivas 
ou de memória e atenção, por 
exemplo.

A pesquisa rendeu a sua 
autora, a bióloga Ana Carolina 
Medeiros, o Prêmio Jovem 
Neurocientista 2018, conce-
dido no último Congresso da 
Sociedade Brasileira de Neu-
rociência e Comportamento 
(SBNeC), realizado em agosto.

A jovem pesquisadora foi 
orientada em seu trabalho 
pelo professor Renato Leo-
nardo de Freitas, coordena-
dor do Laboratório de Dor e 
Emoções do Departamento de 
Cirurgia e Anatomia da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São 
Paulo (FMRP-USP). De acordo 

Pesquisadores desenvolvem 
analgésico extraído da aranha

PESQUISA

Estudo rendeu à bióloga Ana Carolina Medei-
ros o Prêmio Jovem Neurocientista 2018

O Conselho Regional de 
Medicina do estado de São 
Paulo divulgou oficialmente 
o resultado da avaliação dos 
médicos recém-formados. 
Os dados mostram que, pelo 
segundo ano seguido, cerca 
de 40% foram mal.

Dos 3.174 participantes 
que fizeram o exame em 
2018, 38,2% não consegui-
ram a nota mínima.

Dentre as questões, 86% 
erraram a abordagem a pa-
cientes vítimas de acidente 
de trânsito e outros 69% não 
sabiam as diretrizes para 
medir a pressão arterial.

Mais 68% dos médicos 
não acertaram a conduta 
que deve ser realizada para 
pacientes infarto.

O presidente do Cremesp 
disse que essa avaliação é 
importante para que os cur-
sos de Medicina possam se 
aperfeiçoar.

“É uma ferramenta im-
portante para que a faculda-

40% dos médicos recém-formados 
reprovam no exame do Cremesp

SAÚDE

Quase 70% dos médicos não sabiam medir pressão e 
86% erraram abordagem a vítima de acidente de trânsito

Da Redação

Da Redação

Da Redação

de possa se avaliar naquelas 
áreas onde possam estar 
ainda com algumas dificul-
dades, mas, principalmente, 
garantir à população uma 
formação mais adequada de 

um profissional, que estará 
cada vez melhor para prestar 
assistência à saúde da po-
pulação”, disse o presidente 
do Cremesp, Lavínio Nilton 
Camarim.

com ele, a dor crônica é um 
dos principais problemas de 
saúde, afetando mais de 30% 
dos adultos.

“Ela está presente em qua-
se todas as patologias”, diz.

A dor neuropática, por sua 
vez, é um problema comum e 
faz parte de várias síndromes 
neurológicas, representando 
25% dos pacientes atendidos 
nas grandes clínicas de dor.

“No estudo de Ana Caroli-
na, mostramos, em modelos 
animais, que esse tipo de dor 
pode causar depressão, e que 
a migalina, administrada em 
uma região do neocórtex, é 
capaz de atenuar os dois pro-
blemas”, explica.
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NOBEL
ECONOMIA

William D. Nordhaus e Paul M. Romer foram premiados nesta segunda-feira (8) com o Nobel de Economia. Ambos projetaram 
métodos que abordam algumas das questões mais fundamentais e urgentes do nosso tempo: crescimento sustentável a longo pra-
zo na economia global e o bem-estar da população mundial.

NO AR

Reprodução/TV TEM

Fotógrafo descarta pilhas usadas em Ecoponto de Rio Preto

O avião da empresa Azul bateu em um pássaro e por pouco não causou acidente mais grave

Um avião que decolou do 
aeroporto de Rio Preto (SP) 
no final de semana, precisou 
retornar para a pista depois 
que a aeronave bateu em 
um pássaro. Um boletim de 
ocorrência como sinistro em 
transporte aéreo foi registra-
do pela Polícia Militar.

Segundo o boletim, a PM 
foi acionada até o aeropor-
to depois que a aeronave 
bateu em uma ave durante a 
decolagem e precisou voltar 
para verificar as avarias do 
acidente.

O avião passou por uma 
avaliação técnica e retornou 

para a viagem. O contro-
lador de voo disse que foi 
avisado pelo piloto e por 
testemunhas que ouviram 
barulho de rojões e, por isso, 
as aves teriam voado.

Os rojões seriam por 
causa de duas carreatas de 
candidatos a eleição. Os 
policiais militares foram até 
as duas manifestações e os 
organizadores negaram o 
uso de rojões.

Segundo a empresa 
Azul, o destino do avião era 
Cuiabá (MT) e que a volta 
foi necessária por medida de 
segurança. Eles não infor-
maram quantos passageiros 
estavam no avião. Ninguém 
se feriu.

Divulgação

Avião se choca com ave durante 
decolagem em Rio Preto
Rojões de carreata política teriam assustado aves, que voaram no momento da decolagem. 
Avião precisou voltar para avaliação técnica

O mutirão de exames 
laboratoriais – de sangue, 
urina e fezes –, promovido 
pela Secretaria de Saúde de 
Rio Preto, já realizou 9.044 
coletas desde o início, em 27 
de setembro. Nesta primeira 
semana, foi agendada cole-
ta em 1.435 pacientes, com 
índice de absenteísmo de 
32,35%.

“O índice de faltas ao 
mutirão está muito elevado. 
Ressaltamos que não é ne-
cessário apresentar compro-
vante de agendamento para 
fazer a coleta, basta apresen-
tar o pedido de exame e um 
documento de identifica-
ção”, explicou a gerente do 

Departamento de Atenção 
Básica, médica Soraya An-
drade.

Neste mutirão, foram 
contempladas 17 unidades 
básicas de saúde, com maio-
res demandas reprimidas. 
A data para as coletas está 
sendo agendada pelas UBS, 
ao passo que os exames estão 
sendo colhidos no Complexo 
Pró-Saúde, pela equipe da 
Santa Casa de Saúde, que já 
atua como parceira na reali-
zação de exames de patologia 
clínica.

A verba liberada para a 
realização do mutirão é de 
R$ 300 mil, que permitirá a 
realização de cerca de 70 mil 
exames. A previsão é de que 
o mutirão seja finalizado até 
31 de outubro.

Mutirão de exames já 
realizou mais de 9 mil coletas

SAÚDE

O mutirão de exames laboratoriais á realizou 
9.044 coletas desde o início, em 27 de setembro

Celulares, controles, 
remotos, brinquedos, eletro-
domésticos... As pilhas e as 
baterias estão presentes em 
vários objetos usados dia-
riamente e, apesar de pare-
cerem inofensivas, podem 
oferecer riscos à saúde e ao 
meio ambiente, caso não 
receberem o descarte ade-
quado.

Para ajudar a população 
a fazer a destinação correta, 
uma empresa de Rio Preto 
(SP), que fica na Avenida 
Bady Bassitt, criou um Eco-
ponto que recebe pilhas e 
baterias usadas.

“Nós criamos esse espaço 
para que toda a comunidade 
tenha onde fazer o descarte 
adequado e ajude o meio 
ambiente,” explica o gerente 
de marketing Edgar Almei-
da.

O fotógrafo Ferdinan-
do Ramos que precisa usar 
pilhas no flash da câmera, 
aprovou a iniciativa. “Uso 
em média dez pilhas por 
evento, por isso optei pe-
las recarregáveis e mesmo 

Ecoponto recolhe pilhas e 
baterias usadas em Rio Preto

MEIO AMBIENTE

Devido as substâncias químicas, não podem ser descartadas no 
lixo comum. Estabelecimentos que comercializam estes produtos 
devem oferecer ponto de coleta, conforme previsto em Lei

Da Redação

Da Redação

Da Redação

assim fico com uma caixa 
cheia no fim do mês, porque 
elas também têm vida útil,” 
diz o fotógrafo.

Segundo o professor Pau-
lo Roberto Pereira as pilhas 
possuem metais pesados e 
não devem ser jogadas no 
lixo comum.

“Quando descartadas de 
maneira inadequada, essas 
substâncias comprometem a 
qualidade do solo, se chega-
rem ao lençol freático preju-

dicam a água e se entrarem 
na cadeia alimentar trazem 
sérios problemas à saúde”, 
explica o professor.

Uma lei municipal desde 
2005 prevê que todos os es-
tabelecimentos que comer-
cializam pilhas e baterias 
são obrigados a terem um 
ponto de coleta na loja. Caso 
a Lei não seja cumprida, 
os proprietários podem ser 
multados e receberem uma 
advertência.
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Os resultados que as urnas mani-
festaram nas eleições para sena-
dor, deputado federal e deputado 
estadual, de foma clara e cristalina 
deixou uma mensagem de mu-
dança da velha política, de trans-
formação e sede por limpeza. Os 
políticos costumam dizer que a voz 
das urnas é a voz do povo e deve 
ser respeitada. Resta saber se a 
lição será entendida pelos novatos 
que vão ocupar as cadeiras para as 
quais foram eleitos.
Em Rio Preto, por exemplo, o elei-
tor não quis, pelo menos pelos 
próximos quatro anos, reeleger 
João Paulo Rillo (Psol), Vaz de Lima 

(PSDB) e  Orlando Bolçone para a 
Assembleia Legislativa. Cada um 
deles haverá de apresentar jus-
tificativas para o não do eleitor. 
Foi uma reação que nem mesmo 
o mais atento observador da vida 
política da cidade poderia imaginar.
No âmbito do governo paulista, 
mais uma surpresa surgiu. O atual 
governador Márcio França (PSB), 
que nas pesquisas figurava sem-
pre no terceiro lugar, virou e dei-
xou o homem do Sesi, Paulo Skaf 
(MDB) com o pato não mão. França 
e João Doria (PSDB) vão disputar o 
governo do maior Estado da Fede-
ração no segundo turno.

Eleições põem pessoas no poder não para acertar 
contas com o passado, porque essa é a atribuição dos 
tribunais. Os tribunais têm trabalhado muito estes anos 
e vão continuar trabalhando para fazer a justiça pela qual 
todos gritamos.
Eleições servem para outra coisa. 
Política é uma arte. Precisamos recuperar a dimensão de 
arte da política.
A arte da política é a de
*entender os problemas da sua gente e da sua terra
*estabelecer prioridades
*buscar soluções 
*aproximar quem pensa diferente para afinar as soluções 
*construir entendimentos
*fazer a solução encontrada ser eficiente e eficaz com o 
apoio de todos
A política é arte quando resolve problemas com a cola-
boração daquele que sofre com o problema e daquele 
pode vir a sofrer com a solução.
Uma decisão política é uma obra de arte quando todos 
entendam por que aquela é a melhor solução possível - e 
a aceitam como solução e como rumo para todos
Essa política é uma arte. A mais nobre arte. Nunca nos 
esqueçamos disto.
Política não é o exercício da autoridade
Política não é comando e controle
O melhor político é o que ouve e une de tal forma que 
não precisa usar sua autoridade. 
O melhor político ouve antes de falar, e seu comando é 
uma ordem que veio de todos os que foram ouvidos
Quando todos são ouvidos e chegam a um consenso 
sobre determinado problema, o comando e a autoridade 
vêm de todos 
— assim, o político é apenas aquele que trabalha para 
fazer o que decidimos juntos.
A política é a arte de olhar para o futuro, enxergar para 
onde podemos ir e escolher o melhor destino para nós - 
Um destino que não seja uma vingança - que existirá 
depois da vingança? Que vai fazer por nós o vingador 
depois da vingança, se só o que demonstra saber fazer 
é se vingar? 
Você quer viver numa terra de vingança ou construir 
uma nação?
Vingança não é futuro. 
Vingança é um tormento do passado. 
O Brasil é um país atormentado pelo seu passado e 
incapaz de enxergar que há quem esteja lhe oferecendo 
um caminho para o futuro.
*O Brasil  precisa voltar a se ver como um povo que se 
quer bem, quer o bem do seu conterrâneo
*O Brasil precisa de amor, alegria e compaixão - compai-
xão é saber sentir a dor do outro e querer o melhor para 
si e para o outro
Ao  votar amanhã, vote em quem inspire amor e com-
paixão
Amor para nos unir na construção de um futuro bom 
para todos
Compaixão para olhar para o lado e enxergar a dor de 
quem está na mesma caminhada, mas precisa de nós
O brasil precisa de nós
O brasil é um só, mas somos muitos e “cada um sabe a 
dor e a delícia de ser o que é”.
Cuidemos de celebrar e alimentar as delícias de ser 
brasileiro
Cuidemos da dor de quem está afastado das delícias de 
ser brasileiro
Ao votar, pense em quem oferece um futuro 
*que una o país
*que diga para onde devamos ir e 
Com quem possamos dialogar, quando houver discor-
dância de rumo.

Futuro não se constrói com revanche nem com a entrega 
do poder a quem diz que vai resolver tudo à bala 
Ninguém faz e nada acontece quando entregamos o 
poder a quem não nos ouvirá, e que, quando vier nos 
dizer alguma coisa, virá armado
Não se entrega o poder a quem calará o teu próximo
Calará teu conhecido
Calará teu inimigo
Calará a ti mesmo
Quem pensa diferente de mim e de você pode, hora 
dessas, ser quem tenha a razão, ser quem possa ajudar a 
encontrar a melhor saída para um problema nosso como 
nação - e assim é a política
Quem acha que ser cidadão é apenas votar no dia da 
eleição não conhece o seu poder e seu dever de acom-
panhar, opinar e interferir nas decisões do dia a dia da 
política, que é onde se constrói o nosso futuro
É um erro votar em quem tem toda a cara de que vai de-
cidir sozinho contra quem você hoje odeia (mas que você 
amava até outro dia e vai voltar a amar daqui a pouco) 
É um erro votar em quem pode fechar as portas ao 
diálogo, ao debate e à sua e à nossa participação na 
construção de respostas para os nossos problemas 
como país e nação.
Eu sou seu irmão de terra. 
Você é minha irmã de terra.
Você é meu irmão de terra.
Esta terra é nossa e cabe a nós, não ao messias, cons-
truir juntos nosso futuro.
Entregue o futuro da nossa terra a quem nos ouve e 
respeita a dor e a delícia de ser brasileiro.
Neste domingo, 
Há pelo menos quatro boas opções para o eleitor e há 
apenas uma opção que é a negação de tudo que a gente 
enxerga quando afirma: eu sou brasileiro.
O brasileiro 
Ri da adversidade, 
Chora de alegria, 
Resolve o que gringo não consegue, inventa moda, 
Reinventa a língua, 
Critica tudo e todos
Ajuda na hora, ali, sem nem piscar
Trabalha pra dedéu
Junta todo mundo
Todo mundo é brasileiro no dia em que chega aqui. Todo 
brasileiro quer que o mundo saiba como é bom ser 
brasileiro.
Nunca se esqueça de como é bom ser brasileiro
Amanhã, vote em quem respeite a cultura da alegria que 
define o brasileiro
Não vote em quem prega a violência contra a violência e 
nada mais tem a oferecer que violência a nós todos
Eleja alguém para:
*pensar o futuro do país
*construir um caminho para o futuro da economia e a 
sociedade
Vote pensando no futuro.
Onde há alegria e vontade de estar junto não há vio-
lência - no máximo, uns catiripapos depois do terceiro 
rabo-de-galo, mas depois vem o abraço
Vote com alegria. Mas perceba: rir do outro não é alegria 
- é maldade. Livre-se de querer o mal de alguém antes 
de votar.
Vote no futuro de todos nós - de todos nós brasileirosA voz e a vez do leitor
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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

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.

A VOZ DAS URNAS
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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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julianaaraújo
A DONA DA BOLA

Victor Lira / Sendi Bauru Basket 
Thiago Carvalho/Assessoria Ferroviária

Renato Lopes / Jornal A Cidade

Demétrius Ferracciú lamentou a eliminação

Flamengo-SP arbitragem Comercial

TJD julgará confusão na partida 
entre Comercial e Flamengo

O imbróglio judicial que 
pode se transformar o empa-
te por 1 a 1 entre Comercial e 
Flamengo, pela última partida 
da terceira fase da Segun-
da Divisão do Campeonato 
Paulista, vai começar. O TJD 
(Tribunal de Justiça Desporti-
va) de São Paulo fará o julga-
mento dos incidentes ocorri-
dos durante e após o jogo.

Há duas ações em curso, 
uma que enquadra o Comer-
cial no artigo 213-I, que pune 
com multa de até R$ 100 mil 
o clube que “deixar de tomar 
providências capazes de pre-
venir e reprimir desordens em 
sua praça de desporto”, pelo 
fato de o árbitro ter relatado 
na súmula ameaças por parte 
de torcedores do Comercial a 
caminho do Palma Travassos. 
A análise deve ser feita nesta 
segunda-feira.

A outra é o pedido de im-
pugnação da partida apresen-
tado pelo Corvo e acatado pela 
instância, que aguarda posi-
cionamento da diretoria do 
Bafo. Se houver o julgamento 
do mérito, o mais provável 
é que fique para a sessão do 
próximo dia 15. O TJD realiza 

as sessões toda segunda-feira. 
O departamento jurídico do 
Comercial pede que os dois 
casos sejam analisados con-
juntamente por envolver a 
mesma partida e, com isso, 
toda a apreciação ficaria para 
o próximo dia 15.

De acordo com a ata, o Fla-
mengo também será julgado 
por retardar o início da partida 
e o presidente do clube, Edson 
David Filho, será julgado por 
invadir área restrita ao trio de 
arbitragem e ofender os pro-
fissionais do apito.

Defesa
O Comercial alega que os 

dois casos são improcedentes. 
A ameaça teria sido feita “fora 
da praça de desporto” e por 
pessoas que não são ligadas ao 
clube. Sobre a impugnação, o 
advogado do Bafo, Fernando 
Augustus Teixeira, alega que 
não houve erro de direito.

- O pedido de impug-
nação do Flamengo nem 
mesmo tem data, foi feito 
na segunda [dia 1º], o TJD 
encaminhou um prazo para 
manifestarmos e relação a 
isso até segunda-feira [8/10]. 
Após isso, o TJD averigua os 

fatos e aí, sim, fazer o juízo 
de admissibilidade. A praça 
de desporto é compreendida 
da entrada do estádio para 
dentro, a responsabilidade do 
clube é essa. Em via pública, 
mesmo por torcedores em dia 
de jogo, isso é pertinente à 
Segurança Pública, feita pelo 
Estado – explicou o diretor 
do Departamento Jurídico do 
Comercial.

Sobre a impugnação, o 
Corvo acusa interferência 
externa nas decisões do árbi-
tro ao rever dois lances, um 
pênalti que seria a favor dos 
visitantes, e o gol de Michel 
Renner, que foi, inicialmente, 
anulado pelo juiz.

- Erro de direito ocorre 
quando o árbitro contraria as 
regras do jogo e isso interfe-
re diretamente no resultado 
da partida. O gol de mão do 
Maradona foi um erro de di-
reito. Erro de fato é questão de 
interperetação. O Flamengo 
alegou que teve interferência 
externa, que o árbitro falou 
que no “rádio e na TV tinham 
validado o gol”. Mas não hou-
ve erro de direito. É improce-
dente – finalizou Teixeira.

JULGAMENTO

Jogo, pela Segunda do Paulista, também teve pedido de impugnação, que ainda será avaliado

A Ferroviária segue imba-
tível na segunda fase da Copa 
Paulista. A vítima da vez foi o 
Olímpia-SP. Mesmo em jogo 
disputado no estádio Maria 
Tereza Breda, a AFE bateu o OFC 
com uma virada relâmpago e 
goleou o adversário por 5 a 1, em 
partida realizada neste sábado.

Aos 47 minutos do primeiro 
tempo, Jô abriu o placar para o 
Olímpia-SP. A virada da Lo-
comotiva aconteceu ainda no 
início do segundo tempo. Fellipe 
Mateus empatou aos 8 minutos. 
Depois Caio Mancha virou aos 12 
e ampliou aos 16. No fim, Tom 
e Felipe Ferreira decretaram a 
goleada.

O resultado deixou a Fer-
roviária com nove pontos, na 
liderança isolada do Grupo 6 e já 
fazendo contas para a classifica-
ção antecipada às quartas de fi-
nal. Já o Olímpia-SP permanece 
em segundo, com quatro pontos, 
ajudado pelo empate entre Ju-
ventus-SP e São Bernardo.

A goleada colocou os ata-
cantes Tom e Caio Mancha na 
disputa pela artilharia da Copa 
Paulista.

Cada um fez dois gols diante 
do Galo. Tom chegou aos oito 
na tabela de goleadores, en-
quanto Caio alcançou sete. No 

COPA PAULISTA

Ferroviária dispara no Grupo 6
No último jogo diante do Olímpia, a Ferroviária saiu na frente, mas 
arrasadora, virou na segunda etapa e goleou por 5 a 1, se isolando no grupo 6

A cabeça do Bauru já está 
no NBB 11. Neste sábado, o time 
teve o terceiro e decisivo jogo da 
semifinal do Paulista em casa, 
mas acabou perdendo para o 
Franca e ficará pelo segundo 
ano seguido de fora da decisão 
estadual. O técnico Demétrius 
analisou o revés.

– Franca conseguiu tirar 
a gente um pouco de posi-
ção. As duas defesas fizeram 
praticamente a mesma coisa, 
troca o tempo inteiro. Mas eles 

conseguiram explorar os pivôs 
embaixo e não conseguimos 
tanta qualidade nesse momento. 
Ficou um jogo amarrado, não 
conseguimos correr no contra-
-ataque e isso faz diferença no 
nosso jogo.

No sábado, às 18h, o time 
estreia no NBB 11 contra o 
Pinheiros, no ginásio Henrique 
Villaboim. No domingo, o elenco 
viaja para a Colômbia, onde 
jogará a primeira fase da Liga 
Sul-Americana.

PAULISTA DE BASQUETE

Fora da final
Demétrius lamenta eliminação do Bauru: 
“Eles conseguiram explorar os pivôs. 
Dragão perdeu em casa para o Franca

Caio Mancha (camisa 9) e Tom (camisa 7) disputam artilharia pela Ferroviária

topo segue Diego Souza, do já 
eliminado Taboão da Serra, que 
balançou as redes nove vezes.

À frente do companheiro 
na briga pela artilharia, Tom 
disse que a competição interna 
fortalece o ambiente e conse-
quentemente a Ferroviária na 
busca por mais um título da 
Copa Paulista.

– O ambiente é o melhor 
possível. O Caio fica brincando 
que vamos chegar juntos na 
artilharia. O mais importante é 
que a Ferroviária vença todos os 

jogos e a artilharia será conse-
quência. Vamos trabalhar para 
dar o título à Ferroviária – disse 
Tom, que não balançava a rede 
há três partidas, desde a vitória 
por 2 a 0 sobre o Rio Claro

– Atacante vive de gols e 
eu não sou diferente. Mesmo 
atuando pelo lado do campo, 
eu procuro estar perto do gol e 
quando a bola sobra eu tenho 
que aproveitar. Eu e o Caio esta-
mos brigando juntos, mas o que 
for melhor para a Ferroviária, 
nós vamos correr atrás.

Outro lado
O presidente do Corvo 

alega que houve interferência 
externa nas duas decisões re-
vistas pelo árbitro e, por isso, 
decidiu pedir a impugnação 
da partida.

- Após o árbitro anular o 
gol do Comercial, ele volta 
atrás e comenta com um dos 
nossos atletas que o pessoal 

da rádio de Ribeirão tinha 
falado que tinha sido gol. Isso 
aumentou a confusão, per-
guntamos se houve interfe-
rência externa, ele não falou 
mais nada e depois a polícia 
assumiu a rédea da situação 
e houve tudo aquilo que todo 
mundo viu - acusou Edson 
David Filho em entrevista ao 
jornal A Cidade.



BOM DIA - TERÇA / 9 DE OUTUBRO DE  201814
esporte

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

CORINTHIANS

Com sete títulos 
com a camisa 
do Corinthians, 
Ralf busca um 
dos poucos que 

falta em sua galeria a partir 
de quarta-feira, às 21h45 (de 
Brasília), no Mineirão, diante 
do Cruzeiro, no primeiro 
jogo da decisão da Copa do 
Brasil. Campeão de cinco 
títulos diferentes, ele admite 
sua ansiedade.

– É o único título que 
falta. Tive vários e esse me 
falta. É um desejo que tenho, 
ser campeão com a cami-
sa do Corinthians – disse o 
volante de 34 anos, em sua 
segunda passagem pelo Co-
rinthians.

Os títulos de Ralf são:
Paulistão (2013 e 2018); 

Brasileirão (2015 e 2017); Re-
copa Sul-Americana (2013); 
Libertadores (2012); Mundial 
(2012).

Tricampeão da Copa do 
Brasil (1995, 2002 e 2009), 
o Timão não chegava a uma 
decisão do torneio há nove 
anos. Além de Ralf, joga-
dores como Cássio, Danilo 
e Emerson Sheik também 
buscam completar sua gale-
ria de títulos.

Caso consigam, faltará 
apenas para o quarteto a 
Sul-Americana. O Timão 
nunca venceu o torneio.

– Com a camisa do Co-
rinthians, ser campeão de 
tudo, seria o ápice. De onde 
eu vim, nunca imaginei que 
seria assim – disse o jogador.

Ralf é, atualmente, o 

jogador com mais jogos no 
elenco: 375. Negociado com 
o futebol chinês no fim de 
2015, ele recebeu sondagens 
de rivais do Corinthians nos 
últimos anos, mas preferiu 
voltar ao Timão no início do 
ano.

– Não me vejo com outra 
camisa, tive oportunidade 
de ir para rivais, mas sei 
que é diferente. Tudo o 
que construi foi através do 
Corinthians. Respeito todas 
as equipes, mas todos sabem 
como sou grato ao Corin-
thians – afirmou.

Cautela
Corinthians deve apre-

sentar uma estratégia cau-
telosa e com força defensiva 
no primeiro jogo da final da 
Copa do Brasil, quarta-feira, 

às 21h45 (de Brasília), no Mi-
neirão, diante do Cruzeiro.

Em entrevista coletiva, 
o volante Ralf e o zagueiro 
Henrique afirmaram que o 
futuro da equipe na compe-
tição passará diretamente 
pelo primeiro jogo. Na semi-
final, é bom lembrar, o Ti-
mão segurou um 0 a 0 diante 
do Flamengo no Maracanã 
e, em casa, venceu por 2 a 1, 
carimbando a classificação.

– É nosso objetivo sim 
(sair vivo do primeiro jogo), 
temos que tomar cuidado, 
o mesmo que tomamos 
contra o Flamengo. Na final 
não pode ter erros, tem que 
entrar focado, ligado, para 
conseguir uma grande par-
tida nesse primeiro tempo 
dos 180 minutos. Temos que 

trazer um bom resultado e 
decidir em casa – declarou 
o zagueiro, campeão do tor-
neio em 2012, no Palmeiras.

Para conseguir um bom 
resultado no Mineirão, 
porém, os defensores do 
Corinthians prometem estar 
mais atentos a algo que 
atrapalhou o time na derrota 
por 3 a 0 contra o Flamengo, 
na sexta, pelo Campeonato 
Brasileiro. Os dois primeiros 
gols saíram em jogadas de 
escanteio.

– É o que a gente mais 
treina, temos que acertar e 
estar mais concentrados – 
comentou Henrique.

Pelo regulamento deste 
ano, vale lembrar, não existe 
peso diferente para gols fei-
tos fora de casa.

Ralf tem sete 
títulos com 
a camisa do 
Corinthians

“Único que me falta” - diz Ralf
Ralf fala sobre chance de vencer mais um título pelo Corinthians
que inicia a disputa da final da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira
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Divulgação / Palmeiras 

PALMEIRAS

Pela primeira vez des-
de que o Campeonato 
Brasileiro foi reinicia-
do após a pausa pela 
Copa do Mundo, o 

Palmeiras terá uma semana cheia 
de treinos na Academia de Fute-
bol. Como consequência, também 
os jogadores voltam a ter folga.

– Faz tempo (risos). A galera 
até tomou banho rapidinho para 
aproveitar a folga. Estamos muito 
felizes – sorriu o meia Lucas 
Lima, na noite do último sábado, 
depois da vitória por 2 a 0 sobre 
o São Paulo, que aumentou a 
distância da equipe na liderança 
do Campeonato Brasileiro.

Após o clássico, o elenco do 

Palmeiras se reapresentará so-
mente na terça-feira à tarde, algo 
que realmente não ocorria fazia 
tempo.

– Temos que comemorar esse 
grande resultado que tivemos 
aqui, em um jogo muito difícil, 
e aproveitar essa folga com a 
família. Eu vou curtir com minha 
esposa e minha filha. Faz tem-
po que não tínhamos uma folga 
assim – disse o lateral-esquerdo 
Victor Luis.

Desde o reinício do Brasilei-
rão - para o Palmeiras, o empate 
com o Santos, em 19 de julho -, 
não houve uma semana em que o 
time não tenha tido um compro-
misso entre terça e quinta. Esta 

semana será a primeira, já que o 
próximo jogo está marcado para 
domingo, contra o Grêmio, no 
Pacaembu.

Nesse período sem descanso, 
o Palmeiras disputou simultane-
amente três competições. Além 
do Brasileirão, também a Copa do 
Brasil (da qual foi eliminada na 
semifinal) e a Libertadores (em 
que se classificou recentemente 
para enfrentar o Boca Juniors na 
semifinal). O próximo jogo pelo 
torneio sul-americano será ape-
nas no dia 24, em Buenos Aires.

Preocupação
Não é apenas dentro do fute-

bol brasileiro a preocupação do 
Palmeiras com a arbitragem. Além 

de se queixar de lances recentes 
no Campeonato Brasileiro e na 
Copa do Brasil, a diretoria progra-
ma uma visita à Conmebol antes 
da primeira semifinal da Liber-
tadores, contra o Boca Juniors, da 
Argentina.

Ainda não está definido, po-
rém, quando os dirigentes irão à 
sede da confederação sul-ameri-
cana, que fica na pequena cidade 
de Luque, região metropolitana de 
Assunção. O jogo em Buenos Ai-
res será em 24 de outubro, daqui a 
pouco mais de duas semanas.

Até aqui, não há nenhum erro 
gritante de que o Palmeiras recla-
me na competição sul-americana. 
Mas o clube tem manifestado 

preocupação com erros recentes 
contra brasileiros.

Ao final da vitória de sábado 
sobre o São Paulo, que aumentou 
a distância do time na liderança 
do Brasileirão, o clube criticou a 
não expulsão do goleiro Sidão, 
que fez uma defesa com a mão 
fora da área, e alertou mais uma 
vez sobre a arbitragem da Liber-
tadores.

– Em relação à Conmebol, 
nossa expectativa é de que a 
arbitragem não interfira, que apite 
o jogo corretamente. O Palmeiras 
não quer absolutamente nenhum 
tipo de colaboração, mas também 
não quer ser prejudicado – disse 
Galiotte.

Palmeiras tem semana cheia e descanso pela primeira vez após a Copa. Desde o 
reinício do Brasileirão, time não teve longo intervalo entre os jogos

Ao líder, FOLGA
Jogadores do 

Palmeiras terão 
a semana livre 

para treinos

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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Nenê foi 
sacado no 

intervalo do 
jogo contra o 

Palmeiras

esporteesporte

Marcos Ribolli

SÃO PAULO

Sinal de ALERTA ligado
Ausência de Everton, queda de Nenê, falta de opções… Tricolor tem 
apenas 40,7% de aproveitamento no returno

O São Paulo 
forte que 
assumiu a 
liderança na 
reta final do 

primeiro turno deu lugar a 
um São Paulo inseguro e ir-
regular no returno. Até aqui, 
em nove jogos, o Tricolor 
venceu apenas duas vezes, 
perdeu outras duas e empa-
tou cinco partidas.

Esse aproveitamento de 
apenas 40,7% dos pontos fez 
o São Paulo perder a lide-
rança e não depender mais 
das próprias forças para ser 
campeão. No primeiro turno, 
o time teve 72% de rendi-
mento, com 12 vitórias, cinco 
empates e só duas derrotas.

Ou seja, em apenas nove 
jogos no segundo turno, o 
Tricolor tem o mesmo núme-
ro de derrotas e de empates 

do que no primeiro turno 
inteiro.

E mais: para igualar a 
campanha da primeira etapa 
da competição, o São Paulo 
teria de vencer todos os dez 
jogos que ainda tem na com-
petição.

O desfalque de Everton e a 
queda de Nenê

Dentre todos os problemas 
que Aguirre teve para escalar 
o time neste segundo turno, 
o maior deles foi a ausência 
de Everton. Principal gar-
çom do São Paulo, com seis 
assistências no Brasileirão, 
o meia-atacante não teve 
nenhum substituto à altura. E 
ele ainda não está 100% para 
voltar a jogar, como visto na 
derrota para o Palmeiras.

O meia não tem conse-
guido mais ser decisivo como 
antes. Ainda segue sendo 

muito importante para o 
time, mas aquelas atuações 
de destaque, de desequilíbrio 
ficaram no passado. Mesmo 
assim, o camisa 10 é o ponto 
focal de criação do Tricolor.

Diego Aguirre espremeu 
até onde pode o elenco para 
encontrar soluções para os 
desfalques, mas chegou ao 
limite. No último sábado, 
contra o Palmeiras, para me-
xer em uma posição e escalar 
um substituto de Everton, 
que começou no banco, ele 
colocou o zagueiro Rodri-
go Caio de lateral-direito, o 
lateral Bruno Peres de ponta 
e trocou Rojas da direita para 
a esquerda do ataque. E não 
deu certo.

Antes o ponto forte do São 
Paulo, o setor defensivo tam-
bém sofreu queda de produ-
ção neste segundo turno. As 

atuações seguras de antes de-
ram espaço para inseguran-
ça em diversos momentos. 
Resultado: falhas de posicio-
namento e mais espaços para 
os atacantes adversários.

Raí, diretor-executivo 
de futebol do São Paulo, 
tem razão ao dizer que um 
dos problemas da oscilação 
tricolor foi que o time virou 
referência e passou a ser 
muito estudado. Mas, a partir 
daí, Aguirre não conseguiu 
encontrar uma outra maneira 
de jogar. E o Tricolor segue 
refém do contra-ataque, que 
está longe de ser arma ao 
time.

Hudson preocupado
Um dos únicos jogadores 

a atenderem a imprensa após 
a derrota por 2 a 0 para o Pal-
meiras, no sábado, o capitão 
Hudson admitiu que o mo-

mento do São Paulo é preo-
cupante e falou em reagir na 
partida do próximo domingo, 
contra o Internacional, às 
16h, no Beira-Rio.

- Já passou da hora do 
time reagir, temos que reagir 
com urgência e contra o Inter 
é a hora. Contra o Palmeiras 
era uma decisão e contra o 
Inter é outra. Agora, contra o 
Inter, muito mais, porque ti-
vemos o resultado adverso no 
clássico. O resultado positivo 
contra o Inter é essencial - 
disse o volante.

O São Paulo caiu para a 
quarta posição após a 28ª 
rodada. Campeão simbólico 
do primeiro turno, com 41 
pontos, o time somou apenas 
11 no returno - é a 12ª melhor 
campanha. Para se ter uma 
ideia, o Palmeiras somou 23 
após a virada de turno.
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Santos enfrenta o 
Corinthians neste sá-

bado, no Pacaembu

esporteesporte

Marcos Ribolli

SANTOS

Santos BUSCA “acabar 
com a seca” contra rivais
Diretoria bate o pé por clássico em SP. Peixe não venceu clássicos como mandante no Pacaembu em 2018

O técnico Cuca 
e o elenco 
insistiram 
para o clás-
sico contra 

o Corinthians ser na Vila 
Belmiro, mas não teve jeito. 
A diretoria do Santos bateu o 
pé e manteve o duelo, mar-
cado para este sábado, às 19h 
(de Brasília), no Pacaembu, 
pela 29ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

O retrospecto do Santos 
no estádio da capital paulista 
em 2018 não é bom. Em 11 
jogos, são três vitórias, seis 
empates e duas derrotas, um 

aproveitamento de 45,5%. 
Contra rivais paulistas, o nú-
mero é ainda menor: 41,6%.

O Santos disputou quatro 
clássicos no Pacaembu nesta 
temporada. O Peixe con-
seguiu apenas uma vitória, 
empatou dois e perdeu um. 
Vale ressaltar que o único 
triunfo foi contra o Palmei-
ras, quando o mandante 
era o rival e o estádio estava 
repleto de palmeirenses.

Ou seja, todas as vezes 
que teve apoio da torcida 
em clássicos em São Paulo, 
o Santos decepcionou. O 
elenco comandado por Cuca 

busca acabar com a seca e 
vencer um rival pela primei-
ra vez como mandante.

Para isso, o técnico Cuca 
tem a semana inteira para 
preparar sua equipe. En-
quanto isso, o Corinthians 
estará focado na final da 
Copa do Brasil. O elenco 
santista se reapresenta nesta 
segunda-feira e inicia os tra-
balhos focando no clássico.

CBF não libera e Rodrygo 
será desfalque no clássico 

O Santos não conseguiu a 
desconvocação de Rodrygo 
da seleção brasileira sub-20. 
Sendo assim, o atacante é 

desfalque no clássico contra 
o Corinthians, no próximo 
sábado, às 19h (de Brasília), 
no Pacaembu, pela 29ª ro-
dada do Campeonato Brasi-
leiro.

Rodrygo viajou nesta 
segunda-feira ao Chile, onde 
disputará dois amistosos nos 
dias 13 e 15 pela seleção bra-
sileira sub-20. A informação 
foi publicada inicialmente 
pela “Gazeta Esportiva” e 
confirmada pelo GloboEs-
porte.com.

O Santos pediu a dispensa 
do atacante à CBF, mas como 
é período de data Fifa, a con-

federação não tem obrigação 
de liberar. E assim o fez.

O Peixe também poderia 
ter perdido Derlis González e 
Carlos Sánchez para o clássi-
co, mas conseguiu entrar em 
acordo com as federações 
paraguaia e uruguaia, res-
pectivamente, pela liberação 
dos atletas.

Com a baixa confirmada 
de Rodrygo, Derlis González 
deve ser seu substituto dian-
te do Corinthians. Alison, 
suspenso, é outro desfalque 
certo. Para a vaga do volante, 
Renato e Yuri são as opções 
de Cuca.
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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

viva

‘Henri Charrière (Charlie 
Hunnam), chamado de Pa-
pillon, pequeno bandido do su-
búrbio de Paris da década de 30, 
é condenado à prisão perpétua 
por um crime que não cometeu. 
Enviado para a Ilha do Diabo, 
na Guiana Francesa, ele conhe-
ce Louis Dega (Rami Malek), 
homem que Papillon promete 
ajudar em troca de auxílio para 
escapar da prisão.

Apresentar uma nova versão 
de um filme clássico que fun-
cionou tão bem em seu contex-
to original e, mesmo décadas 
depois, ainda ressoa de forma 
relevante não é tarefa fácil. O 
diretor dinamarquês Michael 
Noer (R, Vesterbro), na direção 
de seu primeiro longa-metra-
gem com diálogos em inglês, 
encarou o desafio de manei-
ra minimamente digna, mas 
apenas funcional em Papillon, 
sem conseguir ser capaz de 
imprimir muita personalidade 
(ou originalidade) no projeto.
Há de convir que a nova versão 
do clássico filme de 1973 — diri-
gido por um audacioso Franklin 
J. Schaffner e com o cacife de ser 
estrelado por Steve McQueen 
e Dustin Hoffman — tem seus 
méritos. 

Pode-se discutir a equiva-

CINEMA 

Apresentar uma nova versão de um filme clássico que funcionou tão bem em seu contexto 
original e, mesmo décadas depois, ainda ressoa de forma relevante não é tarefa fácil

Nova versão de Papillon 
chega às telonas do Brasil

Divulgação
Alexandre MAMEDE

mamede@grupobomdia.com.br

lência da violência gráfica da 
versão de 2018 com a apre-
sentada pelo filme de 1973. O 
sangue falso no clássico estrela-
do por McQueen parece datado 

para o espectador moderno. 
Em contrapartida, o filme atual 
investe em um nível de realis-
mo gráfico, com direito deca-
pitação, tripas fora do corpo e 

facadas convincentes. Há quem 
argumente que a violência do 
filme é um mero fetiche para 
atingir as sensibilidades de um 
público cada vez mais sedento 

por estímulos nesta direção. 
O lançamento oficial se deu 

no último dia 4 de outubro e 
já agita as principais salas de 
cinema.

Papillon mostra uma 
nova versão para um 

clássico de 1973
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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

Parcerias financeiras estão em alta, porém, pode 
enfrentar concorrência até mesmo entre os colegas. 
Se quer subir no serviço, não confie tanto nos ou-
tros. A paixão deve esquentar, inclusive na paquera.

TOURO - 21/04 a 20/05

Será preciso muita responsabilidade ao lidar com 
suas tarefas. Embora o serviço possa se tornar mui-
to exigente, você estará à altura do desafio. Excesso 
de compromisso pode atrapalhar a conquista.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

Pode precisar de paciência para não se desentender 
com filhos ou colaboradores mais novos. Graças a 
Mercúrio, o diálogo pode ganhar mais importância na 
vida profissional. Descontração no romance.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Tanto no trabalho quanto em casa, seu jeito prático 
pode irritar as pessoas, portanto, jogo de cintura 
será importante. No aconchego do lar, curtir a pes-
soa amada será uma boa, mas controle o ciúme.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Você vai conversar com mais facilidade, o que 
melhora o contato com todos. Astral favorável para 
convencer as pessoas do seu ponto de vista. Pode 
se encantar com alguém que acabou de conhecer.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

Você terá habilidade para encontrar novas oportu-
nidades de encher o bolso. Talvez seja preciso rever 
alguns gastos, ainda mais se for ligado à diversão. 
Pode ter uma boa surpresa, se está só.

LIBRA - 23/09 a 22/10

Hoje, você pode encontrar dificuldade em casa se 
quiser que tudo seja feito do seu jeito. Graças a 
Mercúrio, poderá ter boas novas nas finanças. Bom 
entrosamento com a pessoa amada.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Confie em seus instintos para tomar uma decisão 
importante. A comunicação no trabalho pode apre-
sentar alguns desafios. Uma dose extra de confian-
ça melhora o entrosamento com quem ama.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Seu lado sonhador está em destaque e você fará o 
possível para viver novas experiências. Mas, ao lidar 
com dinheiro, será preciso manter os pés no chão. 
Fantasias sexuais podem esquentar o clima!.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

O desejo de ver seu esforço reconhecido ajudará a 
alcançar sucesso em tudo o que fizer. Porém, seja 
mais flexível ao lidar com pessoas conservadoras. 
Pode ter sorte na paquera com alguém próximo.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

Bom momento para contar com a colaboração dos 
colegas no trabalho. Invista nos estudos, mesmo 
que seja um curso rápido. Surpresa agradável no 
relacionamento amoroso.

PEIXES - 20/02 a 20/03

É hora de assumir novas responsabilidades na pro-
fissão. Há oportunidade de aumentar seus ganhos 
financeiros. A paquera deve correr numa boa, desde 
que evite disputas com alguém próximo.
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Áries
21/3 • 20/4

Essasegunda-feira te trará
muitas surpresasemsuavida
pessoal.Umanotícia tedeixará
muito feliz e farácomqueasesperan-
ças se renovem.

Touro
21/4• 20/5

Bomdiaparaconversar comaspes-
soascertasnoseu trabalhoa respeito
denovosprojetosenovoscaminhos.
Suacomunicaçãoestá fluídaeaspes-
soasestãoabertasa teescutar.

Gêmeos
21/5 • 20/6

Comasemoçõesa flor dapele
vocêpodeseperderumpouco
emseussentimentos.Deixepara
tomarqualquerdecisãoamorosa
parao final da semana.

Câncer
21/6 • 21/7

Nãodeixe suasemoçõesatrapalha-
remseusobjetivos.Agoraéhorade
racionalizar. Seucoraçãoestáconfuso
epoderá tecolocar emsituaçõesdas
quaisnãoserãobenéficas.

Leão
22/7 • 22/8

Cuidadocomaprópria arrogância.
Hojeédiadeescutar eprestar
atençãoaosensinamentosdas
pessoasmaisexperientesprincipal-
menteno trabalho.

Virgem
23/8 • 22/9

Oplanejamentoestratégicodosseus
planosse faznecessárioparaque
consigaconcretizar no futuro,mas
para issocomeceagora, nãodeixe
paradepoisoquepode fazerhoje.

Libra
23/9 • 22/10

Aqueleprojetoqueestáengavetado
amesesdevesair dagavetaneste
mês.Coloquemais açãonissoe
veráqueascoisasandarãodevento
empopa.

Escorpião
23/10 • 21/11

Chegade ressentimentosdo
passado.Coloqueumponto final
emtudoaquiloquenão te serve
maiseveráadiferençaqueaconte-
ceráemsuavida.

Sagitário
22/11 • 21/12

Seucorpoestáprecisandose
exercitar. Caminhadas levesou
yogapodemfazergrandediferença
nasuavidae te trazermaisdisposi-
çãoaoseudia-a-dia.

Capricórnio
22/12 • 20/1

Nãosedesesperecomasdívidasque
vocêacumulouduranteoano.Ascoi-
sascomeçarãoamelhorar apartir do
momentoquecomeçarumplaneja-
mentoparaquitaçãode todaselas.

Aquário
21/1 • 19/2

Nãoseenvolvaemdiscussõesno
trabalhooucomafamília.Osânimos
estãoalteradose issopode fazer com
queumapequenadiscussãose trans-
formeemalgomuitogrande.

Peixes
20/2 • 20/3

Nadadesepreocupar comcoisas
do futuro.Vivaomomentopresente
de forma responsável e combastante
discernimento. Isso farádiferençaem
tudonasuavida.

Horóscopo
porLuaFarias
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#VOZES

“Amigos que nos ajudaram a ser reeleito 
deputado estadual, muito obrigado. Que 
Deus abençoe a todos e contem sempre 
com o nosso empenho na Assembleia 

Legislativa”
_Sebastião Santos, deputado reeleito

“A vida nos reserva 
sempre um novo dia 

para seguir com a alma 
limpa e com atitudes que 

fazem a diferença”

_Carlão Pignatari, deputado da 

região reeleito

“A democracia não é um sistema feito para garantir que os me-
lhores sejam eleitos, mas sim, para impedir que os ruins fiquem 
para sempre” 

Margareth Tatcher

“Foi uma campanha 
simples e o resultado foi bem 
recebido por todos. Agradeço 
aos votos que obtive. Vamos 
continuar nossa caminhada”

_Pedro Roberto Gomes

“Agradeço muito à todos que votaram 
em mim nesta campanha eleitoral. 

Estarei sempre à disposição das 
instituições que trabalham para o 
crescimento da cidade e da região. 

Podem contar sempre comigo”

_Orlando Bolçone

“Agradeço a todos que apoiaram 
a minha candidatura e ajudaram 

na campanha. Os 24.108 votos 
conquistados com uma campanha 

modesta, são resultado de um trabalho 
sério, reconhecido nas ruas, o que me 

deixa muito satisfeito, embora não 
tenha sido eleito”

_Renato Pupo, sobre sua não eleição para 
deputado estadual

“Agradeço cada gesto de apoio nesta 
campanha para deputado federal. Foram 

mais de 40 dias percorrendo toda a região de 
Rio Preto. Obrigado pela expressiva votação”

_Valdomiro Lopes


