
OLÁ,  Confira o novo PORTAL do Jornal Bom Dia em WWW.GRUPOBOMDIA.COM.BR

BOM DIA
APENAS

R$
 3,50

ANO 12 - Nº 4.293

CRESCEU

DE VOLTA DIA DAS CRIANÇAS

RIO PRETO

MORTE ANIMAL

SAÚDE

O deputado federal ree-
leito com votação cinco vezes 
maior que a de 2014, Fausto 
Pinato (PP) não quer ficar no 
chamado baixo clero, grupo de 
parlamentares sem incursão na 
grande imprensa e que ficam 
fora da agenda nacional. P3

A comerciante que foi 
prensada contra a parede por 
uma caminhonete após uma 
confusão no bar dela recebeu 
alta nesta segunda-feira (8) 
do Hospital de Base de Rio 
Preto (SP).  P5

As vendas do Dia das 
Crianças devem ter cresci-
mento tímido este ano. A 
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC) espera uma alta 
de apenas 1,5% nas vendas 
em relação ao ano passado. P6

Pelo menos cinco ho-
mens tentaram furtar um 
banco na Avenida Nossa 
Senhora da Paz, em Rio Pre-
to (SP), no final da tarde de 
segunda-feira (8). P5

Um cavalo morreu nesta 
segunda-feira (8) ao ser dei-
xado amarrado às margens 
de um córrego em Novo 
Horizonte (SP). A suspeita 
é de que o animal tenha se 
afogado.  P7

Pinato aumenta 
votação e busca 
mais espaço

Comerciante 
atropelada 
deixa hospital 
após 44 dias

Comércio espera 
crescimento nas vendas 
do Dia das Crianças

Quadrilha tenta 
furtar banco e foge 
sem levar nada

Cavalo amarrado 
às margens de 
córrego morre 
afogado

Brasil teve 483 
mortes por febre 
amarela no último ano

MAIS MOTOS

Mês teve 80.690 unidades produzidas, com alta sobre setembro de 
2017. No entanto, produção caiu 23,4% na comparação com agosto.P7

Ministério da Saúde divulgou 
balanço sobre a doença nesta 
terça-feira (9). P6

HABITAÇÃO

ESTÁ CHEGANDO

Produção de motos sobe 5,2% 
em setembro, diz Abraciclo

Mais 493 casas próprias 
para Rio Preto em 18 meses
Residencial Vida Nova Fraternidade recebe assinatura de contratos. P6

Feras da TV também estão na 
programação da Rádio Globo

Fernanda Gentil e Felipe Andreoli, consagrados do grande 
público pela cobertura de vários acontecimentos esportivos, e 

também pela apresentação do Esporte Espetacular, também 
fazem parte do timaço da Rádio Globo. P14
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A Prefeitura de Votupo-
ranga divulga com alarde 
uma economia de R$ 156,65 
como se fosse a notícia do 
ano.  Considerando os custos 
de elaboração do release, en-
vio e outros gastos, a divul-
gação quase fica mais cara 
que o valor economizado. A 
economia será resultado da 
contratação de profissionais 
que terão a incumbência de 
fazer uma revisão do Plano 
Diretor da cidade. Em rele-
ase, a assessora observa que 
tal economia e “...a principal 
característica de Governo 
do Prefeito João Dado, fazer 
mais com menos recursos 
financeiros.” Na nota ainda 
é observado que: ”Ao invés 
de contratar empresas es-
pecializadas de outras cida-
des, que iria custar mais aos 
cofres públicos, a Prefeitura 
fará os estudos e elaboração 
do projeto com mão de obra 
própria.” 

Um projeto de lei que 
autoriza a criação de cargos 
parta os contratados foi apro-
vado pela Câmara Municipal, 
na sessão da última segunda-
-feira (1). Os vereadores que 
ajudaram na “economia” são: 
Giba, Meidão, Daniel David, 
Edinalva, Dr. Antônio Carlos 
Francisco, Dr. Ali, Emerson 
Pereira, Wartão, Vilmar da 
Farmácia e Casali.

Com a lei, três cargos se-
rão ocupados por servidores 
concursados e outros três por 
profissionais especializados, 
que serão contratados tem-
porariamente. Na tentativa 

PLÁSTICA
ELEITORAL 

O cirurgião plástico e apresentador Dr. Rey, também conhecido como 
“Doutor Hollywood”, disputava como deputado federal por São Paulo, mas 
não se elegeu. Com pouco mais de 13 mil votos, ficou de fora da Câmara.

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

Jornal A Cidade Votuporanga

Jorge Seba, secretário de Planejamento de Votuporanga

MUCHIBA

Dado faz alerde por economia 
de R$ 156,00 com Plano Diretor
Para economizar pouco mais de 150 reais, o prefeito de 
Votuporanga precisou da aprovação de um projeto na Câmara; 
ele vai contratar três profissionais para alterar o Plano Diretor

O resultado do circo
Deu resultado o circo armado com autoridades em mesa gi-
gante na coletiva de imprensa no Tribunal Superior Eleitoral 
no domingo à noite. Bastava a presidente do TSE, ministra 
Rosa Weber, a exemplo dos colegas no cargo em eleições 
passadas. Mas os candidatos Fernando Haddad (PT) e Jair 
Bolsonaro (PSL), que ensaiaram na campanha uma nova 
Constituinte, entenderam o claro recado diante de tantas au-
toridades de tão diferentes Poderes e instituições públicas e 
da sociedade civil: não mexam com a democracia. Acima de 
tudo e de todos, e pela garantia da Ordem, existem os outros 
Poderes e à Carta Magna. Haddad e Bolsonaro recuaram da 
ideia.

Lembrete
Os candidatos foram infelizes no tema – Haddad, em seu 
programa de Governo, e Bolsonaro, com seu vice general 
boquirroto – justo nos 30 anos da Constituição de 88.

Escondidinho
Levy Fidelix, o presidenciável do PRTB, que falava do aero-
trem nas eleições presidenciais, tentou se eleger deputado 
federal. Sem sucesso, com 32.113 votos.

Aliás..
.O PRTB fundado por Fidelix emplacou o vice de Bolsonaro, 
o General Mourão. Mas caiu na cláusula de barreira, e agora 
está sem tempo de TV e sem fundo eleitoral. 

Derrota em casa
Outro motivo da possível desistência de Marina Silva (Rede) 
de disputar a Presidência em 2022: No acre, seu Estado na-
tal, ela ficou em quinto lugar, com 2.50% dos válidos, com 
pouco mais de 10 mil votos. Bolsonaro obteve estupendos 
62.24% dos votos (262.508), seguido de Haddad no 2º lugar, 
com 78.170 votos (18.53% dos válidos).

Da Bala e do B
Dos cerca de 30 delegados federais que disputaram a eleição 
para cargos proporcionais este ano, três deles foram eleitos 
deputados federais: Pablo Oliva (AM),. Marcelo Freitas (MG) 
e Felício Laterça (RJ), todos do PSL de Bolsonaro.

É isso aí!
A Coluna virou fã da chapa das cinco feministas que se ele-
geu para a Assembleia de Pernambuco no chamado Mandato 
Coletivo – uma delas vai assumir, mas as 5 dividem o gabi-
nete e tomam as decisões. Na espontaneidade de iniciante, 
Carol Vergolino, a representante na cadeira, mandou: vamos 
abrir um canal com a sociedade organizada, e a desorganiza-
da também... Falou tudo.

Está demitido
Relator da Reforma Trabalhista, o deputado federal Rogério 
Marinho (PSDB-RN) foi demitido pelo povo nas urnas. As-
sistirá às sessões pela TV Câmara ano que vem.

Família em casa
O casal Raupp vai vestir o pijama mais cedo a partir de 2019 
em Rondônia. Valdir Raupp ficou em 7º lugar para o Senado, 
e Maninha Raupp perdeu a vaga na Câmara.

Deu-se mal 
Lembram de Patrícia Lélis, a feminista que acusou o Pr 
Feliciano de estupro? Tentou se eleger deputada federal 
pelo PROS em SP, mas obteve só 1.605 votos. Ela responde a 
processo por falso testemunho no Estado, ao tentar negociar 
seu silêncio.

Voltou
Já o Pr. Feliciano voltou à Câmara Federal, agora pelo Pode-
mos. Obteve 239.784 votos em São Paulo. Ele é alvo de in-
quérito no STF na acusação de Lélis. Processo com Ministro 
Fachin. E segue a novela na qual ambos são suspeitos. 

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

dia a dia

de reafirmar que o prefeito 
quer economizar, a asses-
soria observa:  “No entanto, 
considerando a responsabili-
dade com o erário público, a 
mesma lei também extinguiu 
dois cargos de Assessor de 
Gabinete”, diz. 

 Segundo o governo, dois 
cargos extintos somavam 
R$ 12.323,39 e os três cargos 
criados que serão ocupados 
temporariamente por profis-

sionais especializados so-
mam R$ 12.166,74, segundo 
a nota, que ainda acrescenta: 
proporcionando, portanto, 
uma economia aos cofres 
públicos de R$ 156,65.

O governo informou 
que o objetivo é absorver os 
conhecimentos técnicos dos  
profissionais que serão con-
tratados durante o período 
de revisão do Plano Diretor e 
capacitara  equipe existente.
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O deputado federal 
reeleito com votação cinco 
vezes maior que a de 2014, 
Fausto Pinato (PP) não quer 
ficar no chamado baixo 
clero, grupo de parlamenta-
res sem incursão na grande 
imprensa e que ficam fora 
da agenda nacional. Com 
117 mil votos, Pinato estava 
em Brasília na tarde dessa 
terça-feira (9) reunido com a 
cúpula de seu partido. Ele já 
decidiu que apoia Jair Bolso-
naro (PSL) para presidente.

Eleito e 2014 sob o “efeito 
Russomanno” (deputado 
Celso Russomanno), Pina-
to chegou á Câmara com 
pouco mais de 22 mil vo-
tos. Escolhido para relatar 
o processo de cassação do 
ex-deputado e presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(MDB), Fausto Pinato saiu do 
anonimato, sendo capa dos 
principais jornais, revistas e 
portais de notícias no Brasil 
e no mundo.

O “boom Cunha”, deixou 
Pinato na vitrine. Mudou de 
partido, trocando o PRB pelo 
PP e era tido pelos adversá-
rios e até mesmo por corre-
ligionários um derrotado nas 

ALTO
CLERO

O deputado Fausto Pinato foi confirmado no dia 5 de novem-
bro de 2015 como relator no Conselho de Ética do processo 
de cassação contra o então presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (MDB-RJ).

dia a dia

Pinato aumenta votação 
e busca mais espaço

CRESCEU

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

Ex-relator do processo de cassação do ex-deputado Eduardo 
Cunha, Pinato cresceu no Congresso e na eleição de domingo (7) 
conseguiu votação cinco vezes maior

Divulgação

Eduardo Cunha, cassado, encontra-se preso na Lava Jato

Reeleito, Pinato quer ocupar mais espaço  e ficar no alto clero

3

Reprodução

O deputado Fausto Pina-
to foi confirmado no dia 5 de 
novembro de 2015 como relator 
no Conselho de Ética do proces-
so de cassação contra o então 
presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (MDB-RJ). Na entrevista 
coletiva após o anúncio, Pinato 
afirmou que deveria aceitar a 
denúncia contra o peemedebis-
ta - afastando a possibilidade 
regimental de arquivamento 
prévio - e que Cunha seria 
julgado como qualquer um dos 
outros deputados. “O senhor 
Eduardo Cunha vai ser julgado 
como um deputado comum, 
não como presidente da Câma-
ra. A partir desse momento eu 
me torno um juiz. E, como um 
juiz, tenho que ter imparciali-
dade e julgar conforme a prova 
dos autos”, afirmou à época. 

RELATOR

O deputado de Fernandópolis viveu momentos de ebulição no Conselho de Ética. A 
sinalizar que indicaria cassação de Eduardo Cunha, rapidamente foi sacado da função

PINATO JOGOU COM CASSAÇÃO DE CUNHA

BOLSONARIZAÇÃO
A eleição de 2018 deixou um rastro político 
catastrófico para os próximos quatro anos. A 
cidade, a maior da região Noroeste do princi-
pal Estado, ficou sem representação política na 
Assembleia Legislativa. Candidatos das redes 
sociais fizeram a limpa nos votos, deixando 
figurões fora das casas legislativas.

JOGANDO FORA
O eleitor rio-pretense, a exemplo do que ocor-
reu em todo o Brasil, banalizou a importância de 
seu voto que foi depositado em nome de gen-
te que o eleitor nunca viu. Janaína Paschoal e 
Eduardo Bolsonaro, ambos do PSL, carregaram 
mais de 40 mil votos. Eles não vão representar a 
cidade em momento algum.

ESTRATÉGIA
Os partidos com representação na cidade, nesta 
eleição tomaram uma lição. Faltou estratégia. 
Conhecendo a evolução da “bolsonorização” 
do voto, os dirigentes partidários não pensaram 
em uma vacina para evitar o que aconteceu com 
os votos de Rio Preto. Ninguém pensou numa 
campanha bairrista que pregasse o voto em 
gente  da terra. Brigaram entre si, enquanto os 
“estrangeiros” levaram os votos.

CAMPEÃO SOLITÁRIO
Fausto Pinato (PP) acabou sendo o grande cam-
peão de votos e levou 117 mil na região. Reeleito 
com uma votação expressiva, Pinato vai dispu-
tar na Câmara com Luiz Carlos Motta (PR) que 
obteve cercade 75 mil votos. Pinato, já conheci-
do no Congresso como o relator que deu inicio 
ao processo de fritura e cassação do ex-presi-
dente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB).

EDINHO CABISBAIXO
O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB) 
ficou numa saia justa diante dos correligioná-
rios, do seu vice, Eleuses Paiva e do próprio fi-
lho, que não conseguiu passar de pouco mais de 
10 mil votos na cidade. O resultado desta elei-
ção, dizem alguns observadores, terá reflexos na 
eleição municipal de 2020.

Jair Viana

eleições de 2018. A apuração 
terminou com o deputado 
com uma das maiores vota-
ções de sua coligação. “Estou 
em Brasília, agora, com a 
cúpula do partido. Terei 
espaço”, disse ao BOM DIA, 
ontem.

BOLSONARO – Apesar 
de dizer que acha Fernando 
Haddad “um bom rapaz”, 
Fausto Pinato optou por 
seguir neste segundo turno 
da eleição presidencial com 
o extrema-direita, capitão da 
reserva, Jair Bolsonaro. Pi-
nato revelou que em caso de 
vitória de Haddad não terá 

dificuldade para se entender. 
“Não sou de fazer oposi-
ção ferrenha. Se o Haddad 
vencer, seguirei com ele e 
pronto”, garantiu.

LIDERANÇA – Fausto 
Pinato, no final de 2016, 
assumir o PP, deixou claro 
que não faria política casu-
ística e que abriria espaço 
para os membros do parti-
do. Com apoio da executiva 
nacional, Pinato abriu novos 
diretórios e buscou alianças 
com prefeitos da região. Ele 
é o homem de confiança 
do presidente nacional da 
legenda, Ciro Nogueira.

Ele não permaneceu no cargo, 
sendo derrubado por manobras 
de Cunha.

O PRB, seu partido á época,  
indicou para sua vaga no Conse-
lho de Ética a novata Tia Eron 
(BA). Membros do Conselho 
de Ética foram surpreendidos 
com a decisão de Pinato, que 
era segundo vice-presidente do 
colegiado, em renunciar à vaga 
de titular. Pinato foi relator do 

processo por quebra de decoro 
parlamentar contra o presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Era um dos votos 
contrários ao peemedebista 
no colegiado. Com Pinato, o 
colegiado teve 11 votos a 10 
favoráveis a admissibilidade do 
processo disciplinar. “É estra-
nho”, resumiu o atual relator 
do processo, deputado Marcos 
Rogério (DEM-RO).
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Mapa mostra evolução do nanico PSL

Indicadores Econômicos
Índice Câmbio

dia a dia
AUMENTA 
MILIATRES

Na comparação

BOM DIA

LOTERIAS
MEGA-SENA
Concurso 2085 (06/10/2018)

12 21 25 37 38 49
Sena: R$ 23.000.000,00 (não houve  ganhador) 
Quina: R$ 36.356,37 (64 ganhadores)
Quadra: R$ 694,52 (4.786 ganhadores)

QUINA
Concurso 4796 (08/10)

30 53 66 67 76
Quina: R$ 3.000.000,00 (não houve ganhador)
Quadra: R$ 7.825,39 (53 ganhadores)
Terno: R$ 147,51 (4.228 ganhadores)
Duque: R$ 3,13 (109.527 ganhadores)

FEDERAL
Extração 05325 (06/10)
1º 80157 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0
2º 40560 26.000,00
3º 67014 26.000,00
4º 67632 22.000,00
5º 05182 20.040,00

TIMEMANIA
Concurso 1241 (06/10)

08 23 50 61 66 70 74
Time do coração: JUVENTUDE/RS
7 acertos: R$ 11.500.000,00 (não houve ganhador)
6 acertos: R$ 15.909,84 (9 ganhadores)
5 acertos: R$ 743,83 (275 ganhadores)
4 acertos: R$ 6 (4.686 ganhadores)
3 acertos: R$ 2 (45.660 ganhadores)

LOTOMANIA
Concurso 1907 (05/10)
02 09 26 31 36
39 47 49 52 54
55 56 57 60 61
63 70 77 79 89
20 acertos: R$ 4.800.000,85 (não houve ganhador)
19 acertos: R$ 35.897,85 (12 ganhadores)
18 acertos: R$ 1.732,52 (148 ganhadores)
17 acertos: R$ 110,45 (1.625 ganhadores)
16 acertos: R$ 18,09 (9.918 ganhadores)
15 acertos: R$ 4,68 (38.351 ganhadores)

LOTOFÁCIL
Concurso 1721 (08/10)
01 03 04 05 06
08 11 13 14 15
16 19 21 24 25
15 acertos: R$ 1.033.820,81 (2 ganhador)
14 acertos: R$ 1.754,54 (518 ganhadores)
13 acertos: R$ 20 (16.785 ganhadores)
12 acertos: R$ 8 (202.244 ganhadores)
11 acertos: R$ 4 (1.066.382 ganhadores)

DUPLA-SENA
Concurso 1849 (06/10)

02 03 06 39 42 44
Sena: R$ 10.300.000,00 (não houve ganhador)
Quina: R$ 4.003,35 (39 ganhadores)
Quadra: R$ 85,25 (2.093 ganhadores)

02 27 28 31 33 47
Sena: R$ 171.743,89 (1 ganhador)
Quina: R$ 3.054,73 (46 ganhadores)
Quadra: R$ 86,99 (2.051 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 
eleitos pelo PSL, partido do pre-
sidenciável Jair Bolsonaro, para 
as Assembleias Legislativas dos 
estados e para a Câm

Da Redação

CRESCE

PSL mu

Partido do pres

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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Agência que ladrões tentaram furtar nesta terça-feira em Rio Preto

dia a dia

Eliane ao chegar de ambulância em casa, em Buritama

A comerciante que foi prensada 
contra a parede por uma caminhonete 
após uma confusão no bar dela recebeu 
alta nesta segunda-feira (8) do Hospital 
de Base de Rio Preto (SP). O caso foi 
em agosto, em Buritama (SP), e Eliane 
Negrelli ficou internada por 44 dias.

O motorista que atropelou a comer-
ciante teve a prisão decretada, mas ain-
da não foi encontrado e é considerado 
foragido. A vítima passou por cirurgias 
no quadril e joelhos. Ela chegou até 
prestar depoimento para o delegado 
que investiga o caso enquanto estava 
internada.

O caso aconteceu no dia 25 de agos-

to. Ela foi atropelada após uma confu-
são no depósito de bebidas em que é 
dona. A câmera de segurança registrou 
o momento em que o motorista se 
envolveu em uma briga. Uma mulher, 
apontada como esposa do suspeito, 
bate em outra cliente e, em seguida, 
eles vão para fora da loja.

Mesmo com a alta hospitalar, Eliane 
ainda terá uma batalha de recuperação: 
serão três meses ainda deitada, sem 
poder andar, antes de começar a fisio-
terapia. Quando chegou em casa, ela 
teve uma festa surpresa da família.

“Na hora que cheguei em casa, de 
ambulância e tudo fechado, já ouvi 
muita gente falando, música, os balões 
foi muito emocionante. Agora estou na 
reta final”, afirma.

Um caminhoneiro que 
estava desaparecido desde 
a última terça-feira (2) foi 
encontrado morto no final de 
semana em uma área de mata 
na BR-364, em Diamantino, a 
209 km de Cuiabá.

Gustavo Diresta, de 36 
anos, era considerado desapa-
recido desde que fez o último 
contato com a família quando 
ele estava em Lucas do Rio 
Verde, a 360 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Civil, 
o corpo do caminhoneiro foi 
localizado na Comunidade de 
Caete em estado avançado de 
decomposição e com marcas 
de tiro.

Ele teria levado um car-
regamento até Lucas e de lá 
voltaria para Mirassol, em 
São Paulo, com uma carga de 
milho. Porém, ele não chegou 
em casa.

A carreta foi encontrada na 
quinta-feira (4) pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) na 
BR-163, também em Diaman-
tino.

Pelo menos cinco homens 
tentaram furtar um banco na 
Avenida Nossa Senhora da Paz, 
em Rio Preto (SP), no final da 
tarde de segunda-feira (8).

Segundo a polícia, quatro 
deles arrombaram a porta dos 
fundos do prédio e um ficou em 
frente para observar a movi-
mentação. Um vigia que estava 
dentro da agência achou estra-
nho o comportamento do rapaz 
e acionou o alarme.

Em seguida, os quatro la-
drões que tinham arrombado a 
porta dos fundos fugiram em um 

carro e deixaram o comparsa, 
que estava na frente do banco, 
para trás.

Os policiais notaram na 
agência bancária que nenhum 
valor em dinheiro foi levado, 
apenas três armas dos vigias que 
estavam guardadas. Elas foram 
furtadas após os ladrões fazerem 
um furo na parede.

O rapaz foi preso e o veículo 
usado na fuga foi encontrado 
abandonado a alguns metros do 
banco. Nada foi levado.

Em nota, o Santander con-
firmou o furto qualificado na 
agência e informau que está 
colaborando com as investiga-
ções policiais.

Polícia Civil de Mato Grosso/Assessoria

Corpo do caminhoneiro Gus-
tavo Diresta foi encontrado 
em estrada em Diamantino

Caminhoneiro de SP que estava 
desaparecido é encontrado morto

Quadrilha tenta furtar banco e 
foge sem levar nada em Rio Preto

Comerciante atropelada 
deixa hospital após 44 dias

Caminhoneiro levou carga até Lucas do Rio Verde e voltaria 
para Mirassol, em São Paulo. Polícia encontrou corpo da 
vítima com marcas de tiros em estrada às margens da BR-364

Vigia suspeitou do comportamento de um dos ra-
pazes e acionou o alarme. Quatro criminosos fugi-
ram e deixaram o comparsa para trás, que foi preso

Eliane Negrelli foi recebida com festa em casa. Caso 
aconteceu em agosto em Buritama (SP) depois de 
uma confusão no depósito de bebidas da vítima

MORTE
FACADA 

Um homem morreu após ser atingido por um golpe de facão no rosto nesta segunda-feira (8) dentro de uma casa no Bairro 
Solo Sagrado, em Rio Preto. De acordo com as informações da Polícia Militar, o autor do crime, um idoso de 85 anos, agrediu 
a vítima com um facão que estava na casa após ser ofendido. O autor do crime foi preso.

DE VOLTA

MORTE FURTO FRUSTRADO

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Dentro do veículo a polí-
cia encontrou os documentos 
pessoais de Gustavo, a nota 
fiscal da carga e a chave no 
contato. Os documentos da 
carreta também estavam 
intactos.

A Polícia Civil informou 
que investiga o caso. Até o 
início da tarde nenhuma pes-
soa havia sido presa ou iden-
tificada suspeita de cometer o 
crime.
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Divulgação

dia a dia

Divulgação

Lojas estão preparadas para atender as crianças

Nível das residências construídas surpreende pela qualidade

A Emcop e parceria com a 
Caixa Federal e a Construtora 
Pacaembu, presidiu a assina-
tura de 493 contratos da casa 
própria no Vida Nova Fraterni-
dade 2, em Rio Preto, refe-
rentes aos módulos 1, 2 e 3 do 
mais novo empreendimento 
residencial. O evento foi reali-
zado nesta segunda-feira, 8, às 
15 horas, no auditório do nono 
andar da Prefeitura, na avenida 
Alberto Andaló, e as assinatu-
ras prosseguem amanhã, 9.

O bairro, que é continuida-
de do Vida Nova Fraternidade 
1, vai ser construído na aveni-
da Cleber Miguel Melara, com 
acesso pela Estrada Municipal 
Joaquim Nunes Cavalcanti, 
uma região de boa infraestru-
tura, abastecida com super-
mercados, pizzarias, padarias, 
farmácias, entre outros.

Serão 493 casas térreas, não 

geminadas, planejadas com 
padrão de conforto e segu-
rança, com 45,47 m² de área 
construída, dois dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço coberta, laje e piso 
cerâmico em todos os ambien-
tes. O prazo de entrega é de 18 
meses a partir da assinatura de 
cada contrato.

Os terrenos medem 
200m2, possibilitando aos mo-
radores futuras ampliações. O 
residencial vai beneficiar um 
total de 1.235 famílias.

São 328.982,93 m² de área 
construída em área total de 
663.417,83 m². A construtora 
entrega o bairro com infra-
estrutura completa, rede de 
abastecimento de água, rede 
coletora de esgoto, galeria de 
águas pluviais, asfalto, guias, 
sarjetas, paisagismo, pas-
seio público, rede de energia 
elétrica/iluminação pública 
e acessibilidade, atendendo à 
Norma ABNT 9050.

Divulgação

PREÇOS
BRINQUEDOS

O consumidor que vai às compras neste Dia das Crianças tem que ficar atento às variações de preços. Um levantamento feito 
pela reportagem do Bom Dia Rio Preto constatou grande diferença de preços de uma loja para outra. Em algumas lojas o mesmo 
brinquedo pode custar o dobro do preço.

Mais 493 casas próprias 
para Rio Preto em 18 meses
Residencial Vida Nova Fraternidade recebe assinatura de contratos

HABITAÇÃO

O Brasil teve 483 mortes 
por febre amarela no período 
entre 1º de julho de 2017 e 30 
de junho de 2018, segundo 
balanço divulgado pelo Mi-
nistério da Saúde nesta terça-
-feira (9). No mesmo período 
foram registrados 1.376 casos 
da doença.

O Sudeste é a região mais 
afetada e São Paulo tem o 
maior número de casos con-
firmados do país: 555 casos até 
a data do boletim. Minas Ge-

rais aparece em segundo lugar 
com 532 casos, seguido de Rio 
de Janeiro com 282 casos.

O Ministério da Saúde tam-
bém ressaltou que é na região 
Sudeste onde mais pessoas 
ainda precisam ser vacinadas. 
Segundo a nota, a situação 
preocupa porque o verão se 
aproxima e é o período de 
maior risco da transmissão da 
doença.

Em um ano, foram noti-
ficados 7.518 casos suspeitos, 
sendo que 5.364 foram des-
cartados e 778 continuam em 
investigação.

Brasil teve 483 mortes por 
febre amarela no último ano

SAÚDE

Ministério da Saúde divulgou balanço sobre a 
doença nesta terça-feira (9)

As vendas do Dia das 
Crianças devem ter cresci-
mento tímido este ano. A 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC) espera 
uma alta de apenas 1,5% 
nas vendas em relação ao 
ano passado, já descontada a 
inflação. Em 2017, as ven-
das tiveram alta de 2,5% em 
relação ao ano anterior.

Segundo a entidade, a 
intenção de compra “esbarra 
na cautela dos consumido-
res em relação ao endivida-
mento”, principalmente por 
conta das incertezas sobre a 
economia e sobre a evolução 
do desemprego.

A expectativa é que o de-
sempenho seja melhor entre 
os hipermercados, com alta 
esperada de 3,3%. Brinque-

Comércio espera crescimento 
nas vendas do Dia das Crianças

DIA DAS CRIANÇAS

Vestuário e livrarias devem registrar queda nas 
vendas, segundo a CNC

Da Redação

Da Redação

Da Redação

dos e eletroeletrônicos têm 
alta esperada de 2,6%. Já os 
segmentos de vestuário e 

livrarias projetam recuo nas 
vendas, de 1,6% e 10,2%, 
respectivamente.

Aedes aegypti é o transmissor da febre amarela, dengue, zika e chi-
kungunya no Brasil 
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dia a dia
PREÇO
ETANOL 

O etanol, que há poucas semanas estava sendo vendido nos postos de Rio Preto a R$ 1,79, hoje já está sendo comercializado em 
alguns locais a R$ 2,89. A gasolina segue custando R$ 4,79 na maioria dos estabelecimentos do gênero.

MORTE ANIMAL

Carlos Eduardo Matos/G1

Corpo de cavalo sendo retirado de córrego onde foi encontrado morto

Um cavalo morreu nesta 
segunda-feira (8) ao ser dei-
xado amarrado às margens de 
um córrego em Novo Horizonte 
(SP). A suspeita é de que o ani-
mal tenha se afogado.

Segundo informações da Po-
lícia Ambiental, o nível do cór-
rego subiu por causa da chuva 
e o animal, que estava amarado 
em uma árvore com uma corda 
curta, não conseguiu escapar.

Ainda conforme a polícia, 
populares que passavam pelo 
local encontram o animal já sem 
vida e acionaram a polícia. O 
corpo do animal foi recolhido 
por uma equipe da prefeitura.

De acordo com os policiais, 
o dono do animal ainda não foi 
identificado e está sendo procu-
rado. As causas da morte estão 
sendo investigadas. A polícia 
não soube informar se ele mor-
reu afogado ou enforcado.

Arquivo pessoal

Cavalo amarrado às margens 
de córrego morre afogado
Suspeita é de que animal estava amarrado com corda curta e não conseguiu escapar quando a água 
subiu em razão das fortes chuvas. Proprietário terá de se explicar às autoridades policiais da cidade

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) projeta que 
inflação na Venezuela che-
gará a 10.000.000% em 2019. 
Para 2018, o órgão prevê que 
o índice atingirá 1.350.000%, 
ante uma previsão anterior de 
até 1.000.000%. As estimativas 
fazem parte do relatório Pers-
pectiva Econômica Mundial.

De acordo com o FMI, 
estima-se que a hiperinflação 
“se agrave rapidamente” na 
Venezuela, “impulsionada pelo 
financiamento monetário de 
grandes déficits fiscais e pela 
perda de confiança na moeda”.

A Assembleia Nacional da 
Venezuela, parlamento contro-
lado pela oposição ao governo 
de Nicolás Maduro, informou 
por sua vez que a inflação do 
país em 2018 deverá ser de qua-
se 4.300.000%.

No relatório divulgado hoje, 
o FMI manteve a previsão de 
que a economia da Venezuela 

recuará 18% em 2018, e 5% em 
2019, pressionada “pela queda 
na produção de petróleo e insta-
bilidade política e social”.

Em 2017, o PIB (Produto 
Interno Bruto) da Venezuela 
recuou 14%, na quarta queda 
anual consecutiva.

Em agosto, o governo de 
Nicolás Maduro anunciou o 
corte de cinco zeros da moeda 
local, que passou a se chamar 
bolívar soberano, numa tenta-
tiva de controlar a hiperinflação 
no país. O pacote de Maduro, 
contudo, foi recebido com 
ceticismo por analistas e pela 
oposição.

O parlamento venezuelano, 
que informa os números da in-
flação desde janeiro de 2017 de 
forma independente do gover-
no, já que o Banco Central está 
há mais de dois anos sem dar 
estes dados, disse no começo de 
setembro que o último pacote 
de medidas econômicas anun-
ciado por Maduro “disparou a 
hiperinflação” que afeta o país 
desde outubro de 2017.

FMI prevê que inflação na Venezuela 
chegará a 10.000.000% em 2019

ECONOMIA

Para 2018, o órgão prevê que o índice atingirá 1.350.000%. 
Para PIB, estimativa é de queda de 18% neste ano

A produção de motos no 
Brasil subiu 5,2% em setem-
bro, em relação ao mesmo 
mês do ano passado, infor-
mou a associação dos fabri-
cantes, a Abraciclo, nesta 
terça-feira (9).

De acordo com a enti-
dade, 80.690 motos foram 
produzidas em setembro de 
2018, contra 76.668 unidades 
no mesmo mês de 2017.

No entanto, ao comparar 
com agosto, que alcançou 
105.340 unidades, houve 
queda de 23,4%. Parte dessa 
baixa está relacionado aos 
19 dias úteis em setembro, 
enquanto agosto teve 23 dias 
úteis.

“Enxergamos os re-
sultados registrados até o 
momento com entusias-
mo, porque isto significa 
que a nossa expectativa de 

Produção de motos sobe 5,2% 
em setembro, diz Abraciclo

MAIS MOTOS

Mês teve 80.690 unidades produzidas, com alta sobre setembro de 
2017. No entanto, produção caiu 23,4% na comparação com agosto

Da Redação

Da Redação

Da Redação

crescimento no volume de 
produção será alcançada”, 
disse Marcos Fermanian, 
presidente da Abraciclo, em 
comunicado.

Em julho, a entidade 
havia revisado para cima a 
projeção de produção, pas-
sando de 935 mil para 980 
mil unidades, o que significa 

um crescimento de 11% em 
2018, na comparação com o 
ano passado.

Entre janeiro e setem-
bro de 2018, as montadoras 
produziram 777.091 motos 
no Brasil, volume 19,2% 
superior às 652.092 unidades 
feitas no mesmo período do 
ano passado.

Montagem de motos em grande fábrica brasileira
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Os números da apuração do pleito 
deste ano vão refletir nas eleições 
de municipais de 2020. Os figurões 
da cidade, acostumados a encher 
as urnas de votos, desta vez paga-
ram caro pela chamada ”onda Bol-
sonaro”. O ex-prefeito Valdomiro 
Lopes (PSB) e o atual prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) terão problemas, 
pois saíram do pleito chamuscados 
com a pecha de “rejeitados” pelo 
eleitor.
Na verdade, os dois raposas da 

política, sofreram com a “onda” e 
não conseguiram transformar o 
trabalho realizado em votos. Val-
domiro, por exemplo, tinha a ex-
pectativa de uma votação acima 
dos 80 mil votos. Obteve 55 mil 
sufrágios. Edinho Araújo, dono de 
um patrimônio eleitoral considerá-
vel, sequer, conseguiu dar ao filho, 
Edinho, mais que mirrados 10 mil 
votos na cidade. A discussão é so-
bre como esses líderes vão chegar 
em 2020.

Olá, amigos do BOM DIA. 
O Palmeiras trouxe para o seu 
elenco uma “figuraça”, o atacante 
Deyverson, impagável, simplório e 
do bem.
Alto, bom cabeceador, ajuda a defe-
sa nos escanteios ou faltas cobra-
das em direção à área palmeirense 
é incansável e cada dia mais útil ao 
elenco e ao time.
Confessou após a vitória 2 a 0 
contra o São Paulo, que a mãe pega 
no pé dele quando volta para casa 
e não alivia. Não alivia e não perdoa 
lances em que entra duro no adver-
sário, reclama do árbitro, enfeita ter 
recebido faltas, etc..
Depois da vitória contra o tricolor, 
disse aos repórteres que está se 
aplicando para melhorar o seu com-
portamento. Contou que ouve mui-
ta a sua mãe, o Felipão, os membros 
da Comissão Técnica e os compa-
nheiros mais experientes. Contou 
que depois das embaixadas e 
gracinhas que fez quase ao final do 
jogo contra o Atlético Mineiro, foi re-
preendido pelo companheiros, levou 
cartão amarelo e ao final da partida 
ouviu o experiente Fred, ótimo cen-
tro avante, dar-lhe o conselho de 
não agir dessa maneira, desrespei-
tando o adversário, companheiro de 
profissão e reações imprevisíveis,  
que podem causar brigas ou até 
contusões a ele mesmo.
Ao abordar à saída de campo essas 
suas reações, com simplicidade 

disse que “está ouvindo os con-
selhos da mãe, dos companheiros, 
das criticas da imprensa, mas que 
de repente parece que um CHIP 
na cabeça dele, falha e aí faz essas 
bobagens”.
O seu jeito simplório de abordar 
esse comportamento mostra que 
ele é mesmo do bem. Esse CHIP é 
que tumultua tudo.
Você leitor observe-o mais atenta-
mente.
Quando um jogador do seu time se 
machuca, ou cai em campo ele corre 
para levantá-lo com carinho; faz o 
mesmo com o adversário; festeja o 
gol abraçando e beijando o compa-
nheiro; aplaude jogadas bonitas; re-
clama dos árbitros e já virou atração 
em campo.
Ele é mesmo do bem.
O problema, porém, é o CHIP.
Cabelo tingido cor loiro, alto, não 
será: já é folclórico no futebol !
Será ótimo nas suas entrevistas. 
Com ele o papo é e sempre será 
agradável, alegre ou curioso.
“Taí” uma atração, jogando ou en-
trevistado.
Lembra um pouco ou muito o 
meu amigo César Maluco, ídolo do 
Palmeiras, guardadas as devidas 
proporções.
Um abraço.

A voz e a vez do leitor
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nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

GRITO 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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LUCAS NETO, Professor, trabalhou na TV Tupi, 
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portal www.grupobomdia.com.br

Lucas Neto



9BOM DIA - QUARTA / 10 DE OUTUBRO DE  2018

julianaaraújo
A DONA DA BOLA

Bruno Freitas/Noroeste

Red Bull / Media Manager

Emilio Botta

Alex Cazumba está fora do 
Noroeste

Edson Ermenegildo, presidente do Mirassol, não esconde satisfação 
pelas obras no novo CT do clube

Venda de Luiz Araújo rende novo CT ao Mirassol

Mesmo em pleno 2018, ter 
um Centro de Treinamento 
ainda é o grande sonho de 
vários tradicionais clubes do 
futebol brasileiro.

Uma boa estrutura traz, 
além de um melhor preparo 
dos jogadores, a possibilidade 
de trabalhar melhor as catego-
rias de base e descobrir novos 
talentos, ou seja, dar fluídez ao 
caixa e atrair investidores.

O custo benefício de ter um 
local moderno para treinar e 
buscar jovens promessas fez 
o Mirassol, time que integra a 
primeira divisão do Campe-
onato Paulista, investir R$ 6 
milhões na construção de um 
CT numa área de 1,5 mil m², às 
margens da rodovia Euclides 
da Cunha (a SP-320, que liga a 
região de São José do Rio Preto 
a Mato Grosso do Sul)

– É um sonho que está 
sendo realizado pelo Mirassol, 
um investimento alto para um 
clube do interior, mas acho 
que é necessário. Começa-
mos com um projeto de R$ 4 
milhões, depois foi para cinco 
e agora percebo que vamos 
precisar de R$ 6 milhões para 
concluir as obras.

É um legado que a diretoria 

gostaria de deixar ao Mirassol. 
Havia necessidade também 
porque investimos nas cate-
gorias de base e precisamos 
de um local específico para o 
trabalho. Com a construção do 
CT, não dependemos mais da 
prefeitura ou ter que emprestar 
campos de outros clubes, te-
mos um local apropriado para 
cuidar da nossa base e tam-
bém do profissional – disse o 
presidente do Mirassol, Edson 
Ermenegildo.

A segunda fase das obras, 
ainda sem data para início, 
inclui a construção de 20 
apartamentos para acomo-
dar até 40 jogadores, além de 
uma piscina. O dinheiro para a 
construção faz parte da ver-
ba da venda do atacante Luiz 
Araújo ao Lille, da França.

Formado no Mirassol e 
comprado pelo São Paulo, o 
atacante foi negociado com 
o time francês em junho de 
2017 por € 10,5 milhões (R$ 38 
milhões). O São Paulo, dono 
de 70% dos direitos do atleta, 
ficou com R$ 26,6 milhões. 
O restante (R$ 11,4 milhões), 
correspondente a 30%, foi 
para os cofres do time do inte-
rior paulista.

– A solução para os clubes 
do interior é a venda de futuras 
promessas, o Luiz iniciou aqui 
no Mirassol e depois foi trans-
ferido para o São Paulo, o que 
resultou no retorno financeiro 
e conseguimos fazer esse em-
preendimento. Esse deve ser o 
exemplo a ser seguido – anali-
sa o mandatário do Mirassol.

No total, o Mirassol pagou 
cerca de R$ 6 milhões para 
concluir a primeira etapa das 
obras. A segunda etapa, ainda 
sem data prevista para início 
das obras, inclui a construção 
de um alojamento.

Estrutura e referência
– Conhecemos outros CT’s, 

mas nós estamos fazendo algo 
que supra as necessidades do 
Mirassol. Primeiramente, o 
número de campos: defini-
mos que seriam três para a 
base e um parao profissional. 
O restante é o básico, como: 
fisioterapia, espaço para im-
prensa, vestiários, academia, 
cozinha, refeitório, rouparia e 
tudo que é necessário para que 
os atletas tenham um conforto. 
No final das obras, vamos fazer 
20 apartamentos que possam 
suportar 40 atletas, para que 
sirva como concentração.

INVESTIMENTO

Mirassol constrói CT de R$ 6 milhões com a negociação do atacante pelo São Paulo com o Lille, da França, que 
permitiu ao clube paulista investir na construção de moderno centro de treinamento para base e profissional

RB Brasil e Mirassol foram 
a campo nesta segunda-feira 
não só para fechar a tercei-
ra rodada da Copa Paulista, 
como também para disputar 
a liderança do Grupo 5. O 
empate por 1 a 1 no Moisés 
Lucarelli, em Campinas, com 
gol do time visitante nos 
acréscimos, deixou a classi-
ficação como estava antes do 
embate particular.

Os dois times permane-
cem invictos, mas com uma 
distância de dois pontos 
entre eles. O Mirassol é o 
primeiro colocado, com sete, 
seguido pelo RB Brasil, com 
cinco. Santo André, com três 
pontos, e Audax, com um, 
fecham a chave.

A troca na liderança não 
aconteceu por pouco. O RB 
Brasil pressionou no primei-
ro tempo, acertou uma bola 
na trave com João Denoni 
e abriu o placar com Léo 
Castro, que recebeu passe de 
Ytalo e finalizou de canhota 

MAIS DO LEÃO

Empate nos acréscimos, impede ultrapassagem 
do RBB e firma Mirassol na liderança
Léo Castro abriu o placar para o Toro, mas Carlão deixou 
placar igual no Moisés Lucarelli

Após uma participação bem 
abaixo do esperado na Copa 
Paulista, com a eliminação ainda 
na primeira fase, o Noroeste 
anunciou as primeiras mudan-
ças para o elenco que disputará a 
Série A3 do Campeonato Paulis-
ta em 2019.

O centroavante Daniel 
Bueno, o meia Hugo, o volan-
te Ademir, o lateral-esquerdo 
Alex Cazumba, o lateral-direito 
Gabriel Inocêncio e o atacante 
Johny serão dispensados nos 
próximos dias.

Desta forma, o time já vai 
ao mercado para tentar fechar 
o quanto antes o elenco para 
a terceirona do estadual. Se-
gundo comunicado do clube, a 
pré-temporada, com a primeira 
apresentação dos jogadores que 
permaneceram, começa na pró-
xima segunda-feira, dia 15.

A previsão é de que se 
apresentem os goleiros Cairo, 
Eduardo, Tales e o jovem Dou-
glas “Dida”; o laterais-direito 
Pacheco e Gustavo Henrique; 
os zagueiros Jean Pierre, Junior 
Campos, PV e Lucas Oliveira; 
os volantes Alê, Rogério Mara-
nhão e Igor Pimenta; os meias 

PENSANDO NA A3

Pacotão de dispensas
Noroeste anuncia lista de saída de jogadores 
e marca data para reapresentação

RB Brasil e Mirassol duelam no Majestoso

para colocar o Toro Loko na 
frente.

O segundo tempo mos-
trou uma postura diferente 
das equipes.

O Mirassol equilibrou as 
ações e passou a incomo-
dar mais o RB Brasil, mas só 

conseguiu o empate aos 47 
minutos, com Carlão, apro-
veitando bobeira da defesa 
adversária.

As equipes jogam nova-
mente entre si no domingo, 
às 10h, dessa vez em Miras-
sol.

A estrutura correspon-
de a 1.500 metros quadrados 
de área construída. Quatro 
campos, academia, vestiários, 
espaços para profissionais e 
categorias de base, roupa-
rias, lavanderia, cozinha e 
refeitório. Sala e antessala de 
imprensa. Recepção. Estacio-
namento.

De acordo com Ermene-
gildo, o projeto inicial seria 
inaugurar o espaço no dia 9 

de novembro, data em que o 
clube completará 93 anos. No 
entanto, optaram por esperar 
a entrega total por parte da 
empresa contratada para a 
construção. 

- Esperamos por muito 
tempo, não podemos ter pres-
sa agora. Mas temos certeza 
que inauguraremos ainda esse 
ano e nossa pré-temporada do 
Paulistão 2019 será no CT. – 
afirmou o mandatário.

Leandro Oliveira e Igor Moura; e 
os atacantes Renatinho, Neto e 
Gabriel Esteves.

Os atacante Giovanni, em-
prestado pelo Linense, e Gindre, 
cedido pelo Boa Esporte, es-
tão nos planos da Maquininha 
Vermelha, mas podem retornar 
aos seus times de origem para o 
próximo ano. O conselho técni-
co que vai definir o formato e o 
regulamento da Série A3 acon-
tece ainda este mês.
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Marcos Ribolli

CORINTHIANS

O Corin-
thians está 
escalado para 
a primeira 
partida da fi-

nal da Copa do Brasil contra 
o Cruzeiro. Nesta terça-feira, 
véspera da partida, o técnico 
Jair Ventura definiu a equipe 
com o retorno de Fagner.

O lateral-direito está re-
cuperado de uma fibrose na 
coxa esquerda e começará a 
partida contra a Raposa, às 
21h45.

Sem poder contar com 
Douglas, suspenso, Jair Ven-
tura confirmou Gabriel como 
titular do meio de campo 

e escalou o Corinthians 
com: Cássio, Fagner, Léo 
Santos, Henrique e Danilo 
Avelar; Ralf e Gabriel; Ro-
mero, Jadson, Mateus Vital e 
Clayson.

Fagner não atua há duas 
semanas e vinha sem treinar 
com bola. Por isso, ele pode 
não atuar por 90 minutos. 
Se o camisa 23 tiver que 
ser substituído, a principal 
opção para o lugar dele é o 
zagueiro Pedro Henrique, 
que treinou improvisado 
na lateral na segunda e na 
terça-feira.

Na atividade desta terça, 
Jair Ventura organizou o po-

sicionamento dos jogadores 
e dedicou atenção especial 
aos lances de bola parada.

Além de Douglas, sus-
penso, o Timão não conta 
na final com outros cinco 
jogadores: Matheus Matias, 
Rodrigo Figueiredo e Roger, 
que não podem disputar 
a Copa do Brasil, e Pau-
lo Roberto e Renê Júnior, 
que estão no departamento 
médico.

O duelo de volta da final 
acontece na próxima quar-
ta-feira, dia 17, em Itaquera. 
Vale lembrar que o gol fora de 
casa não é mais um critério 
de desempate na competição.

Homenagem
Danilo recebeu uma ho-

menagem da diretoria e do 
elenco do Corinthians nesta 
terça-feira, na véspera da 
primeira final da Copa do 
Brasil, diante do Cruzei-
ro, em Belo Horizonte. Em 
seguida, foi aplaudido pelo 
elenco.

Em seus últimos meses 
de contrato com o Corin-
thians, o meio-campis-
ta celebra a marca de 350 
jogos pelo clube, número 
atingido na derrota por 3 a 0 
contra o Flamengo, na últi-
ma sexta-feira, pelo Campe-
onato Brasileiro.

Multicampeão pelo 
Corinthians, Danilo ainda 
busca o seu primeiro título 
de Copa do Brasil – ele foi 
contratado em 2010, pouco 
depois do último título do 
Timão na competição, em 
2009.

Diante do Cruzeiro, nesta 
quarta, Danilo será mais 
uma vez opção no banco 
de reservas. Aos 39 anos, 
ele tem feito poucos jogos 
na temporada. A tendência 
é que, em 2019, ele busque 
um último desafio em outro 
clube. Pelo menos publica-
mente, ele diz que ainda não 
pensa em aposentadoria.

Corinthians DEFINIDO
para final da Copa do Brasil
Fagner volta a treinar com bola e vai começar a partida desta quarta-feira, no Mineirão

Jair Ventura definiu 
a escalação do 
Corinthians para 
enfrentar o Cruzeiro
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Felipe Zito

PALMEIRAS

Depois de dois 
dias de folga, 
o Palmeiras se 
reapresentou 
na Academia 

de Futebol na tarde desta 
terça-feira. A imprensa foi 
liberada para acompanhar 
pouco mais de 30 minutos da 
atividade física do grupo, que 
teve ausências.  

Em recuperação de uma 
pancada no tornozelo, Diogo 
Barbosa não foi a campo. O 
goleiro Weverton, que tem 
reclamado de dores muscu-
lares, também não trabalhou 
com os companheiros.

Por outro lado, Gustavo 
Scarpa manteve evolução e 
participou normalmente da 
atividade na parte liberada 
para os jornalistas.

A partir da próxima 
quarta-feira, Felipão começa 
a definir a equipe que entra 
em campo no domingo, no 
Pacaembu, para enfrentar o 
Grêmio.

Suspensos com três 
amarelos, Victor Luis e Felipe 
Melo serão desfalques. Con-
vocados, o paraguaio Gus-
tavo Gómez e o colombiano 
Miguel Borja também estão 
fora do confronto contra os 

gaúchos, assim como Mar-
cos Rocha, desfalque por até 
quatro semanas por causa de 
uma lesão na panturrilha.

Mayke e Diogo Barbosa 
serão julgados na próxi-
ma quinta-feira por causa 
das expulsões na Copa do 
Brasil e correm risco de se-
rem punidos.

A dez rodadas do fim do 
Brasileirão, o Verdão lidera o 
torneio com 56 pontos, três 
de vantagem para o Interna-
cional, quatro para Flamengo 
e São Paulo e cinco para o 
Grêmio.

1 MÊS FORA

Marcos Rocha será des-
falque no Palmeiras por até 
quatro semanas.

Depois de ser substituído 
ainda no primeiro tempo da 
vitória alviverde contra o São 
Paulo, no último sábado, o 
lateral-direito foi reavaliado 
pelo departamento médico 
do clube nesta terça-feira, 
quando foi constatada uma 
lesão na panturrilha direita.

Para o setor, Felipão conta 
com o titular Mayke, que será 
julgado na quinta-feira por 
causa da expulsão na Copa 
do Brasil, e também com o 
volante Jean, que pode atuar 

improvisado pelo lado direito 
da defesa do Palmeiras.

Reserva, Marcos Rocha 
vinha atuando com mais fre-
quência no Brasileirão. Com 
contrato até o fim do ano, ele 
soma 45 jogos e um gol com 
a camisa palmeirense.

O Palmeiras lidera o 
Campeonato Brasileiro com 
56 pontos, três de vantagem 
para o vice-líder Internacio-
nal. O rival do domingo será 
o Grêmio, quinto colocado 
com 51 pontos, às 16h (de 
Brasília), no Pacaembu, pela 
29ª rodada da competição 
nacional.

Verdão inicia preparação para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo, no Pacaembu

Palmeiras volta aos treinos na 
Academia de Futebol com desfalques

C PG J V E D GP GC SG
1º  Palmeiras-SP 56 28 16 8 4 43 18 25
2º  Internacional-RS 53 28 15 8 5 36 19 17
3º  Flamengo-RJ 52 28 15 7 6 41 22 19
4º  São Paulo-SP 52 28 14 10 4 39 24 15
5º  Grêmio-RS 51 28 14 9 5 37 16 21
6º  Atlético Mineiro-MG 45 28 13 6 9 47 34 13
7º  Santos-SP 39 28 10 9 9 32 26 6
8º  Fluminense-RJ 37 28 10 7 11 30 32 -2
9º  Cruzeiro-MG 37 27 9 10 8 22 23 -1
10º  Atlético Paranaense-PR 36 28 10 6 12 37 29 8
11º  Corinthians-SP 35 28 9 8 11 28 26 2
12º  Botafogo-RJ 33 27 8 9 10 28 38 -10
13º  América Mineiro-MG 32 28 8 8 12 25 34 -9
14º  Bahia-BA 31 28 7 10 11 28 34 -6
15º  Chapecoense-SC 31 28 7 10 11 29 41 -12
16º  Ceará-CE 30 27 7 9 11 22 29 -7
17º  Vasco-RJ 30 27 7 9 11 31 39 -8
18º  Vitória-BA 29 28 8 5 15 27 49 -22
19º  Sport-PE 27 28 7 6 15 25 45 -20
20º  Paraná-PR 17 28 3 8 17 12 41 -29

LIBERTADORES | SUL-AMERICANA | REBAIXADOS | PRÉ LIBERTADORES

CLUBES PARTICIPANTES

Brasileirão 2018

Palmeiras treina na 
Academia de Futebol
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SÃO PAULO

Nada de JOGAR a toalha
Diego Souza admite momento delicado do São Paulo, mas afirma: “Jogar a toalha jamais”

O atacan-
te do São 
Paulo falou 
sobre o mau 
momento do 

time no Campeonato Brasi-
leiro. Neste segundo turno, o 
Tricolor venceu apenas dois 
jogos em nove. Mas o camisa 
9 rechaça jogar a toalha.

– Jogar a toalha como? 
Temos 10 rodadas para o fi-
nal do campeonato, chances 
claras de conquistar nosso 
objetivo de ser campeão 
brasileiro.

Claro que é um momen-
to delicado, de juntar forças 
como equipe para depois 
falar em título, mas jogar a 
toalha jamais – comentou 

Diego Souza.
O São Paulo, que liderou o 

Brasileirão num total de oito 
rodadas, caiu para a quarta 
colocação. São quatro pon-
tos de diferença para o líder 
Palmeiras.

– Chegou o momento 
de decisão do campeonato, 
onde faltam dez rodadas, e 
eu já vinha falando isso há 
um bom tempo, que faltan-
do dez rodadas era um outro 
campeonato e que tínhamos 
que chegar nas últimas 10 
rodadas com possibilidade 
de título, e nosso primeiro 
objetivo conseguimos. Agora 
é conseguir uma boa vitória 
contra o Inter para voltar 
tudo ao normal – completou.

Pior retrospecto
O São Paulo tem a pior 

campanha do segundo turno 
dentre os times que estão 
mais fortes na briga pelo tí-
tulo do Campeonato Brasilei-
ro. São apenas 11 pontos em 
nove rodadas do returno.

Na disputa com o Tricolor 
pelo caneco, o Palmeiras, 
com 23, e o trio formado por 
Inter, Flamengo e Grêmio, 
com 15 cada um, estão em 
momento mais favorável, 
contando só o segundo turno.

O que ainda mantém 
o São Paulo vivo na disputa 
pelo Brasileirão, apesar do 
mau momento, são os nú-
meros expressivos do pri-
meiro turno. Hoje o time é 

o quarto colocado, com 52 
pontos.

Neste domingo, no entan-
to, terá mais um duro desafio 
pela frente: encara o vice-lí-
der Internacional, às 16h, no 
Beira-Rio, em Porto Alegre. 
O time gaúcho tem a me-
lhor média como mandante, 
84,6%.

O São Paulo chegou a ter 
o melhor retrospecto como 
visitante, mas a campanha 
no segundo turno fez o Tri-
color perder o posto para o 
Palmeiras

Nos bastidores do São 
Paulo, a queda de rendimen-
to tem sido questionada. E 
Diego Aguirre busca encon-
trar um caminho para reco-

locar o time nos trilhos.
Na avaliação de Raí, 

diretor-executivo de futebol 
do Tricolor, os dois princi-
pais problemas do time na 
campanha ruim do segundo 
turno foram os desfalques e 
as análises dos adversários.

– O São Paulo ficou muito 
visado. Tivemos vários des-
falques também. Junta-se as 
duas coisas... – declarou o 
dirigente do São Paulo, após 
a derrota, em casa, para o 
Palmeiras.

Na última segunda-feira, a 
reapresentação do elenco foi 
com portões fechados no CT 
da Barra Funda. O primeiro 
treino aberto da semana será 
nesta terça-feira, às 10h30.
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Santos terá sequên-
cia complicada pela 

frente no Brasileirão 

esporteesporte

Ivan Storti/Santos FC

SANTOS

Líder, vice-líder e clássicos
Santos tem confrontos diretos para se firmar em briga por Libertadores. 
Corinthians, Inter e Palmeiras serão em menos de um mês

Sétimo colocado 
do Campeonato 
Brasileiro e em 
busca de uma 
vaga na Liberta-

dores de 2019, o Santos terá 
pela frente uma sequência 
de jogos determinante para 
definir o rumo que a equi-
pe comandada pelo técnico 
Cuca seguirá na temporada.

Pelo caminho, o San-
tos terá dois clássicos: o 
primeiro neste sábado, às 
19h (de Brasília), contra o 
Corinthians, no Pacaembu, 
e o outro, que fecha a sequ-
ência complicada, diante do 
Palmeiras, líder do Brasilei-
rão, na arena alviverde.

Além disso, entre esses 
dois jogos, o Peixe também 
enfrenta o vice-líder Inter-
nacional e o Fluminense.

Quando encarou essa se-
quência no primeiro turno, 
ainda sob comando de Jair 
Ventura, hoje técnico do 
Corinthians, o Santos con-
seguiu apenas uma vitória 
(Fluminense), dois empates 
(Corinthians e Palmeiras) e 
uma derrota (Internacional).

Ao vencer o Vitória, na 
última sexta-feira, o Santos 
praticamente afastou o fan-
tasma do rebaixamento e se 
consolidou na briga por uma 
vaga na Libertadores do ano 
que vem.

A derrota do Atlético-MG, 
último time do G-6, para 
a Chapecoense, também 
ajudou.

No momento, o Peixe 
tem 39 pontos e está a seis 
do Galo e com nove a mais 
que o Vitória, primeiro time 

do Z-4.
Gustavo Henrique exalta 

boa fase da zaga e vê van-
tagem 

Integrante da melhor 
defesa do returno, Gustavo 
Henrique, zagueiro do San-
tos, afirmou que o time tem 
uma pequena vantagem 
no clássico contra o Corin-
thians, neste sábado, às 19h 
(de Brasília), no Pacaembu.

Explica-se: além de jogar 
em casa, o Santos tem a se-
mana livre de treinamentos 
enquanto o Corinthians es-
tará focado na final da Copa 
do Brasil. O rival entra em 
campo nesta quarta-feira, 
em Belo Horizonte, contra o 
Cruzeiro.

– É bom para treinar, 
descansar e ficar um pouco 
com a família. Eles estão 

focados na final da Copa do 
Brasil e nós estamos focados 
em ganhar deles no sábado. 
Eles pensam na final antes, a 
gente tem uma semana para 
trabalhar os pontos fortes 
deles e os nossos também. 
É vantagem, sim, e a gente 
vem fazendo de tudo para 
estudar o time deles e fazer 
o melhor no sábado – disse 
Gustavo Henrique.

O zagueiro ainda come-
morou a fase da defesa.

Em nove jogos no se-
gundo turno, o Peixe sofreu 
apenas três gols, média de 
0,3 gol sofrido por partida.

– Muito feliz, até pela 
marca que tínhamos batido, 
de oito jogos sem tomar gol. 
Momento muito importante 
para nós, Cuca implantou o 
sistema deles e nós rapida-

mente prestamos atenção. 
Estamos bem servidos de 
zagueiros, 4 ou 5 que podem 
dar conta. Todos muito bem, 
taticamente, tecnicamente e 
fisicamente também – afir-
mou.

No clássico contra o Co-
rinthians, o Santos não conta 
com Alison, suspenso, e 
Rodrygo, com a seleção bra-
sileira sub-20. Assim sendo, 
a provável escalação do 
Santos contra o Corinthians 
é: Vanderlei; Victor Ferraz, 
Luiz Felipe (Lucas Verís-
simo), Gustavo Henrique e 
Dodô; Diego Pituca, Carlos 
Sánchez e Renato (Yuri); 
Derlis González, Gabigol e 
Bruno Henrique.

O elenco santista volta 
a treinar na manhã desta 
quarta-feira, no CT Rei Pelé.
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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

A cidade aguarda com grande 
expectativa a chegada da Rádio Globo 
Rio Preto. Em sua nova fase, a emisso-
ra conta com renomados radialistas e 
jornalistas, alguns já muito conhecidos 
do grande público. 

Os apresentadores do Esporte Espe-
tacular da TV Globo, Fernanda Gentil 
e Felipe Andreoli também fazem parte 
do time titular da Rádio Globo. A dupla 
integra a programação da rádio com 
programas de variedade, evidentemen-
te dentro da zona de conforto dos dois, 
ou seja, através do esporte. 

Fernanda, por exemplo, comanda 
toda terça-feira, às 22h, o Convocadas, 
que é uma mesa redonda composta por 
mulheres que mostram a visão femini-
na sobre os fatos mais relevantes do es-
porte. Já Andreoli, recebe os convida-
dos mais ilustres do mundo da bola em 
um programa de entrevistas, o “Segue o 
Jogo”. Aos sábados, sempre às 14h.

A população de Rio Preto, sabendo 
que a Nova Rádio Globo está chegando, 
com som e programação de qualidade, 
certamente já começa a se familiarizar 
com os novos programas da grade da 
emissora, sempre com bases nos estú-
dios do Rio de Janeiro e São Paulo. 

ESTÁ CHEGANDO

Fernanda Gentil e Felipe Andreoli, consagrados do grande público pela cobertura de vários acontecimentos 
esportivos, e também pela apresentação do Esporte Espetacular, também fazem parte do timaço da Rádio Globo

Feras da TV também estão na 
programação da Rádio Globo

Divulgação
Alexandre MAMEDE

mamede@grupobomdia.com.br

Fernanda Gentil é 
uma das feras da 

Rádio Globo
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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 a 20/4)
Nesta terça, vai se sair bem se tomar a
iniciativa e correr atrás dos seus inte-
resses. Boas ideias, criatividade e uma
dose extra de sorte não vão faltar! A
dois, astral de romantismo é o que rola.

TOURO (21/4 a 20/5)
Se anda pensando em viajar, pode sur-
gir algum imprevisto. Assuntos antigos
ou velhos segredos podem vir à tona,
mas os astros indicam que tudo vai
correr melhor do que esperava.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Aproveite qualquer oportunidade para
correr atrás dos seus sonhos. A comu-
nicação pode ser seumelhor trunfo,
especialmente se contar com uma
mãozinha dos amigos. Tenha cautela.

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Vá atrás do que deseja! Bommomento
para conquistar um aumento ou uma
promoção. Se tem compromisso, o
amor pode se ressentir da energia que
anda dedicando à carreira.

LEÃO (22/7 a 22/8)
Você pode se dividir entre o desejo de
ter mais liberdade e as tarefas do dia a
dia. Se estuda, terá que se esforçar
mais para conquistar boas notas. Oti-
mismo e confiança melhoram a relação.

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Você terá mais facilidade para se desa-
pegar de algumas coisas. Bom dia para
lidar commudanças inesperadas, mas
vai se sair melhor se fizer isso em se-
gredo, sem chamar muita atenção.

LIBRA (23/9 a 22/10)
Vai se sair melhor juntando forças com
colegas. Priorize trabalhos que podem
ser feitos em parceria. Se anda pensan-
do em formar uma sociedade, especial-
mente com um amigo antigo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Coloque as mãos namassa e cuide das
tarefas e trabalhos de rotina. Vale a pe-
na se esforçar ao máximo, pois isso vai
se refletir na sua vida profissional e po-
de impressionar os superiores.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
A sorte estará ao seu lado e nada vai
abalar seu bom humor! Aproveite o mo-
mento para expandir seus interesses.
Só tenha cautela com os gastos. Seu
charme e carisma continuam em alta.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Assuntos domésticos podem exigir
grande parte da sua atenção. Reforma
oumudança de casa conta com ótimas
energias. Vale a pena retomar algumas
tarefas que tinha deixado para trás.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Você conta com habilidade para con-
versar e mostrar suas ideias. Aproveite
para fazer contatos, formar alianças
com os colegas e atingir metas em co-
mum. Mas fique longe de fofocas.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Bommomento para correr atrás de no-
vas oportunidades de ganhar dinheiro.
Se depender dos astros, há chance de
aumento. O dinheiro vai chegar, mas
você terá que ralar dobrado também.

Cruzadas

passatempo

Soluções

Sete erros

Sudoku

O conteúdo de Passatempo é fornecido pela www.coquetel.com.br

Preencha os espaços vazios com algarismos
de 1 a 9. Os algarismos não podem se repetir
nas linhas verticais e horizontais, nem nos
quadrados menores (3.3).
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VACA LÔCA I
Faltam poucos dias para a 20ª edição da tradicional festa eletrônica 
Vaca Lôca, que neste ano traz o DJ número 1 do Brasil, Vintage 
Culture. Um line up de peso vai marcar pre-
sença no evento: Pontifexx, Ashibah, Bla-
ckout, On Fire Music, Cassio Yama. A Vaca 
Lôca acontece no 13 de outubro, sábado a 
partir da meia noite até as 11h30 da ma-
nhã do domingo, dia 14 no Yacht Club 
de Araçatuba que fica à beira do Rio 
Tietê. A balada conta com um Open 
Bar Premium, que contará com 
grandes marcas, entre elas, a Co-
rona, cerveja oficial do evento, Gin 
Tanqueray, a Vodka Holandesa Ketel 
One e um magnífico trio de Johnnie 
Walker: Red Label, Black Label e Red 
Rye Finish. O food spot, terceirizado 
do O Braseiro Araçatexas estará 
presente com algumas estações 
de carnes Premium e sanduí-
ches especiais.

VACA LÔCA II
No dia 12 de outubro, sexta-fei-
ra, feriado, a partir das 14 horas, 
acontecerá o pré-evento da Vaca. O 
Corona Feelings by Vaca Blanca será 
uma Sunset Party especial, também no 
Yacht Club de Araçatuba. Com diversas 
atrações, tais como: Cassinho, Analaga, Rodrigo Sha e Gustavo 
Alkimin, sem contar as bandas: Bruninho & Davi, Luiz Henrique & 
Léo e Atitude 67.

GRANDE SCHERMO
Está desde o dia 3, deste mês de outubro, 
e percorre até o dia 20 de dezembro, a 
mostra Cine SESI-SP no Mundo: Festival 
de Cinema Italiano, que traz um apanha-
do das últimas tendências da cinema-
tografia da terra natal de Sophia Loren 
e Marcello Mastroianni para o SESI de 
Rio Preto. Com exibições semanais, a 
programação inclui 12 longas-metra-
gens de alguns dos diretores e atores 
mais influentes na produção contempo-
rânea do país europeu. Os títulos foram 
selecionados a partir da 10ª, 11ª e 12ª 
edições do Festival de Cinema Italiano 
da Câmara Ítalo-Brasileira de Comér-
cio, Indústria e Agricultura (Italcam), 
o maior da América Latina e primeiro do 
gênero no Brasil.

OBA OBA I
Pode parecer um pouco cedo. Mas há 
muita gente que já está se programando para o Carnaval de 2019. 
E quem ainda não garantiu o abadá para o famoso carnaval votu-
poranguense, é bom se preparar. Foi anunciada para dia o 23 de 
outubro a abertura do terceiro lote de convites para o OBA Festival 
2019. Até o dia 22 de outubro, os valores seguem pelo segundo 
lote sendo pista R$ 690, camarote OBA R$ 990 e camarote Pre-
mium (Café de La Musique) R$ 1.550.

OBA OBA II
O OBA Festival 2019 será do dia 2 a 5 de março, no Centro de 
Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga. A 13ª edição 
enaltece a pluralidade musical propondo uma folia por vários 
estilos. As atrações já confirmadas pela organização são: Jorge 
& Matheus, Steve Aoki, Batom na Cueca, Dennis DJ, Jota Quest, 
Jerry Smith, Gusttavo Lima, Xand Avião, Léo Santana, Monobloco, 
Cat Dealers, Bonde do Tigrão, Wesley Safadão, A Zorra, Tomate e 
Zé Neto & Cristiano. 

Luiz FeLipe
POSSANI

luizfelipepossani@hotmail.com | @lfpossani
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Aline de OliveirA Felix e suA irmã 
CAmilA Felix FAbiAnO lAdeiAm 

GiOCOndA ZAnCAner 
COCenZA em sunset 

FAshiOn PArAde 
(renAtO milAni)

nO últimO sábAdO, diA 6, ACOnteCeu 
A uniãO Civil de CArOl bOrGes e 

rAFAel láZArO Alves, nA CAsA 
GrAnde PiZZAriA em ClimA 

intimistA (thiAGO AlveZ)

A mOdelO internACiOnAl 
isAbelle PAndini, nOssA 

COnterrãneA, que irá 
rePresentAr O brAsil, 
nO diA 3 de nOvembrO 

nO COnCursO de beleZA 
reinA hisPAnOAmeriCAnA 

2018, que em suA 28ª 
ediçãO será reAliZAdO 

nA CidAde de sAntA 
CruZ de lA sierrA, 

nA bOlíviA, PArtiCiPOu 
de desFile Only FOr 

wOmen nO JArdim dO 
CedrO semAnA PAssAdA 

(renAtO milAni)

nA últimA quintA-FeirA O 
beAuty Artist Alex sAntAnA 
PArtiCiPOu dO wOrkshOP dA 

tiCOmiA FOrmAturAs, nO 
villA COnte. As mOdelOs 
vitóriA beAtriZ e Anielle 

CristinA mOstrArAm O que A 
equiPe dO esPAçO de beleZA 

dO exPert Alex sAntAnA é 
CAPAZ de PrOPOrCiOnAr PArA 
As FuturAs FOrmAndAs, que 

PrOCurAm PrOFissiOnAis 
AtuAliZAdOs e COm 

exCelênCiA em seu trAbAlhO. 

heitOr 
COCenZA e 
CAmilA eliAs 
em CAsAmentO nA 
quintA dO GOlFe 
(bOb nunes)

O médiCO ivAnZinhO 
rOllemberG COm 
suA nAmOrAdA, A 
mOdelO FlAviA 
mArtins em 
ClimA l’AmOur 
est dAns l’Air, 
em terrAs 
PArisiense 
(ArquivO)

O VILLA CONTE foi escolhido para sediar o show do Bruno & Marrone, 
pela infraestrutura e requinte oferecidos, a ser realizado no dia 11 de 
novembro, um domingo, às 13h30.

ANDRÉ GIORGI comemorou seus 30 anos, sábado passado, em 
uma chácara nos arredores de Bady Bassit. 

MALU POSSANI Mendes, mãe de primeira viagem, recebe no dia 20, 
sábado, apenas a família e amigas para o Chá de Bebê do Matteo. O 
evento only for women será a 16 horas, no salão de festas do Condo-
mínio Portal das Flores. 

ÉTICA E CORRUPÇÃO são os temas da palestra que Leandro Karnal 
ministra hoje, dia 10, na Faculdade de Medicina de Rio Preto – Famerp, 
na programação comemorativa pelos 50 anos da instituição.

O FRIDA BAR realiza no domingo, dia 14, a partir das 16 horas, o 
Boteco das Meninas, com o comando de Lívia Freitas e convidados. A 
cantora Bruna Gomide fará participação especial.  

SERÁ NA NEW Mixed Club, neste sábado, o lançamento da festa 
Bangai on Board, que acontece dia 24 de novembro em Buritama. 

TAMBÉM NA Mixed Club, acontece nesta quinta-feira, véspera de 
feriado a festa I Love It. 

DIA 21 DE DEZEMBRO o Recinto de Exposições de Rio Preto será 
palco dos shows dos grupos de pagode: Turma do Pagode e Vou Pro 
Sereno, a partir das 22 horas.

ANDRÉA FERREIRA promove neste sábado, dia 13, no Espaço 
Algodoeira, a 1ª Uaiktoberfest, que reunirá shows com duplas 

sertanejas, além de um grupo de samba, DJs e banda de 
Country Music, das 16 até às 2 horas.

DIA 13 DE NOVEMBRO, o Lide Rio Preto realiza o Prêmio 
LIDE 2018. O Grupo prepara uma noite de gala para premiar 
os empresários e personalidades destaques no mercado em 
2018. Entre as indicadas ao prêmio estão: TOTVS, Muffato 
Supermercados, Mercadão dos Óculos, entre outras. O 
evento será no Buffet Villa Conte e promete shows com 
grandes nomes da música brasileira.   

O SHOW DAS duplas Chrystian & Ralf e Matogrosso & 
Mathias está marcado para dia 20 de outubro, um sábado, 
no Centro Regional de Eventos.

A 56ª EDIÇÃO da Expô Rio Preto, terá o “Pavilhão do 
Chope”, com bebidas artesanais fabricadas por empresas 
regionais e a barrada da Cervejaria Trieste. O grande 
evento que começa hoje, também irá contar com uma 

grande área de alimentação, com uma grande variedade de comidas. 

NOSSA CIDADE irá ganhar, no primeiro trimestre de 2019, um espaço de 2 
mil metros quadrados para a realização de eventos corporativos, congressos, 
feiras, show, formatura e eventos sociais. Instalado no Shopping Center Iguatemi 
Rio Preto, o espaço JK Hall será capaz de receber até 2 mil pessoas em uma 
estrutura versátil e inovadora.

INAUGURA NA noite de hoje o Armazém Fit Atores, na rua Penita, na Redentora. 
Quem traz a franquia para Rio Preto é o empresário Heitor Agreli, que conta com 
mais de mil itens com opções diet, light, sem glúten, sem lactose, low carb, a 
granel e suplementação esportiva.  
 
ANTÔNIO SIQUEIRA Campos Neto comemorou seu aniversário em almoço no 
Flor de Sal, ao lado da namorada Ana Flávia Chalela.


