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ERRO MÉDICO

PROGRAMAÇAO

Os vereadores de Rio Pre-
to aprovaram o Programa de 
Pagamento Incentivo (PPI). A 
medida – uma proposta de lei 
complementar de autoria do 
Poder Executivo – foi analisada 
em regime de urgência. P3

Uma paciente de 46 anos 
denunciou na polícia um 
erro médico na Santa Casa 
de Rio Preto (SP) depois de 
passar por uma cirurgia para 
a retirada de uma glândula 
na virilha.  P5

Durante a semana do Dia das 
Crianças, acontecerá uma série 
de atividades gratuitas voltadas 
às famílias. As atividades ocor-
rem ao longo da semana, mas 
a maior parte dos eventos está 
programada para a sexta-feira 
(12/10), quando é comemorado 
o Dia das Crianças. P7

Câmara aprova 
pagamento 
incentivo

Mulher é 
submetida a 
laqueadura sem 
necessidade

Semana da Criança 
tem programação 
especial com 
atividades gratuitas

ESPORTE

Timão sofre no Mineirão, perde para o Cruzeiro pelo placar 
mínimo e decide título da Copa do Brasil em casa, dia 17. P10

Corinthians é derrotado, mas vai 
vivo para decisão em Itaquera

O jogo da ESTRATÉGIA
Reduto de esquerda, os 9 Estados da região estão na mira dos 2 
candidatos à Presidência; há dúvida sobre os votos de Ciro. P4
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O Bispo diocesano de Rio 
Preto, Dom Tomé Ferreira da 
Silva teria se negado a rezar 
a missa de abertura da 56ª 
edição da Expo de São José 
do Rio Preto, que começou 
nesta quarta-feira (10) no 
recinto de exposições da 
cidade e vai durar cinco dias.  
Dom Tomé tem evitado apa-
rições públicas desde que foi 
alvo de investigação deter-
minada pelo Papa Francisco. 
O bispo teve mensagens de 
apelo sexual enviadas de seu 
celular para um jovem da 
igreja, que copiou e entregou 
ao emissário do Vaticano.

Convidado para rezar a 
missa que tradicionalmente 
abre a Expô, o religioso teria 
feito exigências não aceitas 
pela organização do evento. 
O principal pedido teria sido 
a proibição da entrada de 
jornalistas na missa. Ao saber 
que seu pedido havia sido 
indeferido, Dom Tomé teria 
se negado a comparecer para 
abençoar o evento.

Os organizadores da Expô 
esperam cerca de 50 mil 
visitantes em todos os dias 
de festa e prevê gerar apro-
ximadamente R$ 5 milhões 
em negócios. A entrada e o 
estacionamento serão gra-
tuitos.

Haverá na abertura um 
desfile de animais de todas 
as 11 raças de gado expostas, 

CAIU
FORA 

O Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia do cargo do bispo 
de Catanduva (SP), Dom Otacílio Luziano. A decisão foi divulgada 
pelo Vaticano nesta quarta-feira (10), no diário oficial.

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

Jornal A Cidade Votuporanga

NEM REZA

Bispo nega benção à Expô; 
queria impedir imprensa
Acuado por denúncias que o envolvem em um escândalo sexual, Dom Tomé tem 
evitado aparecer em público e até a atender fiéis no Bispado. Flagrado  na troca de 
mensagens de cunho sexual com um jovem, o religioso está sob os olhos do Papa

Recuo previdenciário
Ministros palacianos já admitem o recuo na tentativa de 
votação da Reforma da Previdência no apagar das luzes do 
Governo de Michel Temer. A avaliação é de que a base go-
vernista saiu mais “esfacelada” das urnas, com a derrota de 
aliados, e a proposta, pronta para votação na Câmara Fede-
ral, dificilmente terá os 257 votos para ser aprovada em dois 
turnos. O clima de velório de dezenas de deputados e líderes 
que não se reelegeram pesa na decisão. Agora, é cada um 
cuidando de si e limpando as gavetas. As discussões sobre a 
eventual suspensão da intervenção na segurança do Rio de 
Janeiro, para votação da PEC da Previdência, foram inter-
rompidas.

Novato
Quem tirou Eunício Oliveira do Senado foi o empresário Luiz 
Girão (PROS), com bandeira de resgate dos valores da famí-
lia, contra aborto e contra legalização dos jogos.

Não deu
Demóstenes Torres, o ex-senador cassado, tentou se eleger 
para deputado federal pelo PTB de Goiás, mas vai ficar em 
casa. Obteve apenas 27.801 votos.

Cadê?
Na hora em que votou, confiante demais na vitória para 
Senado, Dilma Rousseff ignorou repórteres na seção: Só na 
hora da coletiva! A turma está esperando.

Escola segura
O Exército e as Polícias Civil e Militar não vão mais usar as 
escolas da rede pública estadual do Rio de Janeiro como base 
para operação. O acordo foi firmado pelo secretário de Edu-
cação, Wagner Victer, e o Secretário de  Segurança, General 
Richard Nunes, numa Instrução Normativa para as opera-
ções nas regiões de escolas. Além do alto risco para alunos e 
professores, no fogo cruzado, os diretores ficavam na mira de 
traficantes e milicianos depois que a polícia deixava o local.

Turma de boa
O documento publicado pela Secretaria de Segurança no 
Diário Oficial pretende servir de modelo para outros Estados. 
“Isso restaura o ambiente escolar como um espaço sagrado 
que não expõe alunos, professores e corpo diretivo!”, emen-
da Victer.

Derrocada dos Richa
A vergonhosa derrota de Beto Richa no Paraná. O ex-gover-
nador ficou em 6º lugar para o Senado. O filho, Marcello Ri-
cha, não se elegeu para deputado federal. Richa é presidente 
do PSDB do Paraná e vice-presidente nacional do PSDB. Foi 
preso em operação contra fraude da Polícia Civil mês passa-
do. Solto pelo STF.

Pela tangente
Para não humilhar Ciro e sua verborragia eleitoral – chegou 
a dizer que o projeto de Lula era uma fraude – o PDT criou o 
‘apoio crítico’ a um aliado. E vai de Haddad (PT).

Bico 
Triste com a derrota na campanha para o Senado, o vereador 
Eduardo Suplicy (PT) já colabora com a campanha de Had-
dad. Vai promover encontro com artistas.

É do jogo
Jean Willys (PSOL) volta À Câmara reeleito com pouco mais 
de 23 mil votos. Pega carona, desta vez, com a votação ex-
pressiva de Marcelo Freixo. Na última foi puxado por Chico 
Alencar. Muita gente com milhares de votos a mais não se 
elegeu.

Grana perdida
A campanha de Haddad tentou turbinar com dinheiro do 
fundo eleitoral, mas não deu certo. Foram R$ 8,1 mil para 
Zeca do PT (MS) e R$ 63 mil a Lindbergh (RJ),que disputaram 
o Senado; R$ 252 mil a Décio Lima (SC) e R$ 120 mil para 
Luiz Marinho (SP), que tentaram o Governo. Nenhum deles 
foi eleito.

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

dia a dia

além dos cavalos gigantes. 
O nelore é uma das raças 
que terá o maior número de 
animais expostos, são mais 
de 300. 

Também haverá apresen-
tação da Orquestra de Viola 
Caipira de Rio Preto. A Expo 
terá dentro da programação 
o 4º Encontro de Avicultura 
de São José do Rio Preto.

Para as crianças, haverá 
atividades como o Espaço do 

Escoteiro, touro mecânico 
e Espaço da Criança, com 
programação diferenciada 
voltada ao Dia das Crianças.

O recinto contará feira de 
artesanato e praça de ali-
mentação com food trucks. 
O parque de diversão será 
maior que o do ano passa-
do e com mais atrações. E a 
animação musical ficará por 
conta de artistas locais. Con-
fira aqui toda a programação.
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Os vereadores de Rio Pre-
to aprovaram o Programa de 
Pagamento Incentivo (PPI). A 
medida – uma proposta de lei 
complementar de autoria do 
Poder Executivo – foi anali-
sada em regime de urgência, 
ou seja, votada tanto em 
primeira quanto em segun-
da discussão. O PPI concede 
descontos de juros e multa 
de mora para o pagamento 
de algumas dívidas junto à 
Prefeitura. O programa vale 
para débitos tributários e não 
tributários apurados, celebra-
dos, rompidos e/ou vencidos 
exclusivamente até 31 de 
agosto de 2018. Com o PPI, os 
munícipes poderão colocar 
em dia, por exemplo, as pen-
dências com o IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano).

Parecer positivo também 
recebeu o projeto de lei da 
Prefeitura sobre o Conselho 
de Escolas Municipais. A 
medida, que passou em se-
gunda votação, instituiu que 
a composição do conselho 
conte também com a par-
ticipação de 20% de pais. O 
grupo atualmente é formado 
por alunos, docentes, espe-
cialistas e comunidade.

Os vereadores deram 
parecer favorável ainda ao 
projeto de lei do Executivo 
que autoriza o município a 
doar rede de energia elétri-
ca e iluminação pública à 
Companhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL). A propositura 
foi aprovada em primeira 
discussão. A rede em questão 
está localizada no loteamen-
to Ecoparque Empresarial 
Norte. Segundo a Prefeitura, 
a estrutura está em fase final 
de execução e a doação é 
necessária para a energização 
do empreendimento.

A pauta de votações con-
tou ainda com sete propostas 
de autoria do Poder Legislati-
vo. De Fábio Marcondes (PR), 
assinada também por outros 
vereadores, foi aprovada 
uma proposta de emenda à 
Lei Orgânica. A medida es-
tabelece o prazo máximo de 
120 dias para as licenças sem 
remuneração aos vereadores 
que se afastarem em função 
de assuntos particulares. A 
mesma proposta apareceu na 
Ordem do Dia em projeto de 
resolução de Marcondes, com 
o intuito de incluir o mesmo 
prazo no Regimento Interno 
da Câmara. As duas matérias 
foram aprovadas em segun-
da discussão, assim como 
projeto do vereador Zé da 
Academia (DEM), que inclui 
a competição fisiculturismo 

Da Redação

CAUSAS
LEVANTADAS

O então bispo DE Catanduva, Dom Otacílio chegou a fazer 
uma intervenção na Paróquia Imaculada Conceição, admi-
nistrada pelo padre Osvaldo de Oliveira Rosa, muito conhe-
cida na cidade pelas obras sociais.

dia a dia

Câmara aprova 
pagamento incentivo

DESCONTOS

Parecer positivo também recebeu o projeto de lei da Prefeitura sobre o Conselho 
de Escolas Municipais. A medida, que passou em segunda votação, instituiu que 
a composição do conselho conte também com a participação de 20% de pais.

Divulgação

Vereadores votaram matérias na sessão de terça-feira

3

SEGUNDO TEMPO
O segundo tempo do pleito presidencial co-
meçou e os candidatos, Jair Bolsonaro (PSL) e 
Fernando Haddad (PT) estão em franca movi-
mentação no tabuleiro deste xadrez que e uma 
eleição. A primeira pesquisa do segundo turno, 
do instituto Ideia BigData, divulgada na tarde 
desta quarta-feira (10) aponta Bolsonaro com 
54% e Haddad 46%. Ou seja, a pesquisa detectou 
movimentação dos dois oponentes.

MAIS E MENOS
Na pesquisa BigData, o candidato Bolsonaro teve 
movimentação de 8% desde domingo. Já no caso 
de Fernando Haddad, o crescimento foi de 17%. 
Os programas eleitorais começam nesta sexta-
-feira (12). Cada candidato terá 10 minutos em 
cada bloco de propaganda eleitoral. As coorde-
nações das campanhas dos dois candidatos cor-
rem contra o tempo na produção de programas 
de TV e material para redes sociais.

CIRO DECIDE
O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro 
Gomes (PDT) definiu ontem seu apoio ao can-
didato do PT, Fernando Haddad. Gomes deve 
assumir papel importante na coordenação da 
campanha, além de ter parte de seu projeto em-
butido no programa de Haddad. O PSB, também 
já havia confirmado seu apoio ao petista, além 
do Psol.

FÉ E VOTO
No âmbito da campanha de Bolsonaro, por outro 
lado, há muita fé dos evangélicos que prometem 
mais votos ao candidato. Igrejas e lideranças 
trabalham diuturnamente em favor da campa-
nha do capitão do Exército. Pastores, apóstolos, 
bispos e toda ordem de líderes, usam a influên-
cia que têm para garantir a eleição de Bolsonaro.

FOGINDO DO DEBATE
Por estratégia de campanha, óbvio, Bolsonaro já 
deixou claro que não vai participar de nenhum 
debate programados pelos canais de televisão. 
O primeiro seria nesta sexta-feira (12), na Band, 
mas já foi suspenso. Os médicos de Bolsona-
ro querem impedí-lo ao máximo de participar 
desses eventos. Na verdade, a coordenação de 
campanha é que não quer que ele se exponha. 
O capitão não tem habilidade com microfones e 
câmeras.

Jair Viana

Montalvão Classic no calen-
dário oficial da cidade.

Já em primeira votação 
foram aprovados dois proje-
tos de lei do vereador Rena-
to Pupo (PSD). O primeiro 
declara de utilidade pública 
o Observatório Social de 
Rio Preto, entidade sem fins 
lucrativos que se dedica a 
acompanhar a aplicação de 
recursos públicos municipais 
e monitora o trabalho legis-
lativo. O segundo projeto de 
Pupo autoriza o Serviço Mu-
nicipal Autônomo de Água e 
Esgoto (Semae) a receber, na 
fatura de água, doações des-
tinadas a Fundação Faculda-
de de Medicina de São José 
do Rio Preto, mantenedora 
do Hospital de Base.

E fechando a Ordem do 
Dia da 33ª sessão, o Plená-
rio deu parecer favorável a 
matéria de autoria da Mesa 
Diretora. O projeto modifi-
ca a resolução que instituiu 
a Procuradoria Especial 
da Mulher na Câmara. As 
alterações na composição 
buscam tornar a estrutura da 
Procuradoria mais enxuta e 
prática, além de assegurar 
que os documentos produ-
zidos ao longo dos mandatos 
do órgão sejam preservados. 
A propositura foi acatada em 
primeira discussão.

Adiados
O Plenário adiou, por 

duas sessões, a análise do 
projeto de lei complementar 
que autoriza a administra-
ção municipal a conceder 
isenção do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISSQN) à Companhia 
de Desenvolvimento Agrí-
cola do Estado de São Paulo 
(Codasp).

Adiada também foi a de-
cisão sobre o veto do prefeito 
Edinho Araújo ao projeto 

de Jorge Menezes (PTB) que 
trata da implantação de 
bocas de lobo inteligentes. 
Houve pedido de vista por 
dez sessões. E o projeto de lei 
sobre a padronização de cor 
dos bens imóveis públicos, 
do vereador Zé da Academia, 
deve voltar à pauta após cin-
co semanas.

CEI da mobilidade
O vereador Jean Dornelas 

(PRB), presidente da Comis-
são Especial de Inquérito que 
investiga o plano de mobi-
lidade urbana, falou sobre 
as pesquisas do grupo. Os 
estudos foram finalizados 
diante da dificuldade de con-
tratação de técnicos especia-
listas. “Não seria justo trazer 
conclusões precipitadas sem 
laudo adequado. Entende-
mos por bem concluirmos os 
trabalhos e, após o término 
da obra e execução de aditi-
vos, poderemos abrir novo 
pedido investigatório.”

Convocação
O pedido de convocação 

da secretária de Esportes, 
Cléa Bernardelli, foi retirado 
pelo autor, Zé da Academia. 
O vereador decidiu chamá-
-la à Câmara por meio de 
convocação feita pela Co-
missão de Esportes da Casa, 
presidida por ele. A intenção 
é buscar esclarecimentos 
sobre denúncias envolvendo 
a pasta.

O momento Tribunal Li-
vre contou com a participa-
ção de Neusa Marli Torres dos 
Reis Ferraz, coordenadora de 
projetos sociais da Agência 
Adventista de Desenvolvi-
mento e Recursos Assisten-
ciais (Adra). Ela falou sobre 
o Projeto Garotas Brilhantes, 
que incentiva o empodera-
mento de meninas e pro-
move ações de prevenção à 
gravidez na adolescência.
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Nordesteéoalvo
dasestratégias
parao2ºturno

lidade entre os planos de gover-
no”, disse à jornalistas, após uma
reunião com governadores
do Nordeste.
OPDTprevê umareunião exe-
cutiva na tarde de hoje para
anunciar oficialmente o apoio a
Haddad. Hádúvidas sobre como
se dará a distribuição dos votos
deCiro noCeará, onde ele e fami-
liares são tradicionais no gover-
no e onde ele venceu a preferên-
ciaàPresidência com40,95%dos
votos. No Estado, Haddad teve
33,1%, e Bolsonaro 21,7%.

Para o deputado Wadih Da-
mous, um dos líderes do PT, os
outros Estados do país também
estão no radar, mas a estratégia
para eles será focar no votos dos
indecisos. O apoio do PSB, anun-
ciado ontem, também fortalece
o palanque nos demais Estados.

Bolsonaro
O candidato Jair Bolsonaro tra-
tou de minimizar o desempenho
noNordeste logo naprimeira en-

Haddad prepara estratégia para atrair votos de Ciro

trevista após o segundo turno
“Apesarde eu ter perdido lá, nun-
ca alguém que fez oposição do
PT teve umavotação tão expres-
siva como eu tive. Obviamente,
não tive mais por fake news,
mentiras”, disse em entrevista
ao “Jornal Nacional”.
A vantagem de Bolsonaro é o
amplo apoio que está recebendo
dos partidos de centro. A coliga-
ção deGeraldoAlckmin (PSDB),
que inclui nove siglas, tem força
sobre os eleitores antipetistas,
embora tenham liberado os filia-
dos, assim como o PP. Ontem, o
candidato recebeuapoio doPTB,
de Roberto Jefferson.
A maior parte dos partidos
tende a declarar isenção, o que
faz comque indiretamente, os di-
retórios estaduais fiquem livres
paraapoiar o candidato que pro-
pocionar maior capital político.
O jogo envolve o segundo turno
nos governos dos Estados.
Um exemplo da autonomia das
lideranças regionais é o PP, que
anunciou ontem a neutralidade.
Contudo, o diretório doRio Gan-
de do Sul já assumiu o apoio
a Bolsonaro, incluindo a vice
de Alckmin, Ana Amélia. A pri-
meira pesquisa para segundo
turno será divulgada hoje pelo
Datafolha.

ESTADÃO CONTEÚDO

Bolsonaro ganha palanque com o apoio do centro

ESTADÃO CONTEÚDO

Os candidatos à Presidên-
ciadaRepública tiveramdi-

ferençasmarcantes no desempe-
nho dos votos nos Estados. A
maior distorção se dánoNordes-
te, onde o Jair Bolsonaro (PSL),
apesar de vencer o primeiro tur-
no com 16,75% de vantagem, per-
deu em todos os 9 Estados, sen-
do em 8 para Fernando Haddad
(PT). Para o segundo turno, en-
quanto omilitar tentaráconquis-
tar o eleitorado daregião, o petis-
ta vai tentar se consolidar e bus-
car os indecisos nos demais en-
tes federativos.
A principal estratégia de
Haddadé agregar os votos deCi-
roGomes (PDT), que ficou em3º
lugar, com 12,47% dos votos. O
petista afirmou ontem que já
conversou com o Roberto Man-
gabeira Unger, consultor econo-
mista do pedetista, para incor-
porar as propostas de governo
de ambos. “Não há imcompatibi-

CAROLINA CRUZ 

Redutodeesquerda,os9
Estadosdaregiãoestão
namirados2candidatos
àPresidência;hádúvida
sobreosvotosdeCiro

Parte dospartidos
perdem temponaTV

benefícios são baseados na ban-
cadaeleitanaCâmaradosDepu-
tados. Os partidos precisamem-
placar nove parlamentares em
no mínimo nove unidades da fe-
deração ou pelo menos 1,5% dos
votos válidos distribuídos emum
terço das unidades da federação,
com no mínimo 1% em cada.
Os partidos têmaindaoFundo
Especial de Financiamento de
Campanha, que somouR$R$ 1,7
bilhão. Também com base na
bancadaeleita, todos os partidos
têm o direito de uma parcela.

PSTU, Rede e PCdoB estão entre os que não atingiram númeromínimo

ROBSON FERNANDJES/ FOTOS PÚBLICAS

Napróximaeleição, o horário
de TVe rádio não contará coma
participação de 14 partidos. Eles
não atingiram a chamada cláu-
sula de barreira, que impõe cri-
térios mínimos de desempenho
para receber os benefícios.
Foram atingidos os partidos
PCdoB, Rede, Patriotas, PHS,
DC, PCB, PCO, PMB, PMN, PPL,
PRP, PRTB, PSTU e PTC. Eles
representam 40% dos 35 regis-
trados no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
Os critérios para receber os

PauloGuedesdeverá
serumsuperministro

nistro da Economia caso Bolso-
naro vençaaeleição, tambémde-
fendeuaumentar acompetição, o
que avaliou como uma medida
“súper importante”. Guedes já
afirmou ser a favor demenosEs-
tado na economia, defendendo
privatizações de estatais.

Economista é conhecido como o
‘Posto Ipiranga’ de Bolsonaro

AGÊNCIA BRASIL
O economista Paulo Guedes,

principal assessor econômico do
candidato àPresidênciaJairBol-
sonaro (PSL), disse nesta terça-
feira (9) que “a economiadoBra-
sil é uma das mais fechadas do
mundo. São currais paraaexplo-
ração do consumidor”.
A informação foi veiculada
pela conta no Twitter do PSL,
que citou a participação de Gue-
des em um programa da rádio
JovemPan, ao lado deBolsonaro.
“Essa eleição é sobre princí-
pios, valores, o problemadacon-
fusão na política. O Jair está su-
bindo por isso. Não adianta jogar
pegadinha sobre economia com
ele. (...) Nós precisamos de lide-
rança. Economistas temos mui-
tos. O que precisa no Brasil é de
liderança”, afirmouGuedes, tam-
bém conhecido como o “Posto
IpirangadeBolsonaro”, segundo
o PSL.
De acordo como partido, Gue-
des, que deverá ser umsupermi-

Bolsonaro teve 68%,
dos votos no Sul e
Sudeste; noNordeste
foram15%contra
os 46%deHaddad
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Maria Aparecida diz que foi vítima de erro médico na Santa Casa de Rio Preto (SP)

Uma paciente de 46 anos 
denunciou na polícia um erro 
médico na Santa Casa de Rio 
Preto (SP) depois de passar por 
uma cirurgia para a retirada de 
uma glândula na virilha. Além 
do procedimento, o médico 
acabou fazendo por engano uma 
laqueadura, cirurgia para evitar 
gravidez.

O encaminhamento da gine-
cologista da dona de casa Maria 
Aparecida de Oliveira Galhardo 
confirma o pedido da retirada da 
glândula de Bartholin, que fica 
na região da virilha. O caso foi 
em junho, mas foi denunciado 
para a polícia nesta semana.

Além da cirurgia errada, 
Maria Aparecida teve complica-
ções e começou a sentir dores. 

Ela precisou passar por outra 
operação, mas até ser internada 
novamente na Santa Casa ela diz 
que teve dificuldades.

“A paciente teve dificuldade 
para o atendimento no hospital 
e dificuldade com relação ao 
INSS”, afirma a advogada de 
Maria Aparecida, Anna Flávia 
Guimarães.

A Polícia Civil instaurou 
um inquérito para apurar uma 
possível lesão corporal e negli-
gência médica. “O inquérito já 
foi instaurado e com o pedido de 
perícia, vamos ouvir a vítima, os 
médicos e apurar o que realmen-
te aconteceu”, explica o delega-
do Paulo Sumariva.

O provedor da Santa Casa de 
Rio Preto destacou que o hospital 
está apurando o caso e que se se 
for comprovado o erro médico, 
os responsáveis serão punidos.

Um laudo do Instituto de 
Criminalística descarta pane 
seca como possível causa da 
queda do avião que matou 
três pessoas em Rio Preto (SP) 
há um ano, em 9 de outubro 
de 2017. A aeronave saiu de 
Tangará da Serra (MT) e caiu 
no quintal de uma casa, a 300 
metros do aeroporto de Rio 
Preto.

De acordo com o docu-
mento, no local do acidente 
havia forte odor de combustí-
vel e os bombeiros faziam lim-
peza do produto derramado, 
por isso não é possível afirmar 
que a causa do acidente foi por 
pane seca.

O laudo não descarta tam-
bém a possibilidade de haver 
pouco combustível nas asas 
da aeronave, possibilitando 
uma eventual falha do motor 
durante a manobra de voo. 
Também não é descartada a 
hipótese de falha mecânica ou 
humana.

Mais quatro mulheres que 
tiveram envolvimento com 
um homem que se dizia em-
baixador da ONU para aplicar 
golpes procuraram a polícia 
em São José do Rio Preto (SP). 
O caso ganhou repercussão 
depois que ele forjou o pró-
prio sequestro para fugir do 
casamento. Ele teria aplicado 
golpes financeiros nas vítimas.

De acordo com a polícia, as 
outras vítimas, que já foram 
ouvidas, procuraram a polícia 
depois que uma médica que 
estava com casamento mar-
cado com ele denunciou o 
golpe. Ele teria dado ‘prejuízos 
incalculáveis’ para ela, segun-
do o delegado.

“Estamos buscando mais 
elementos, buscando ou-
tras pessoas além das que já 
apareceram para saber como 
ele agia perante as vítimas. 
Ele está em local incerto. As 

vítimas relataram o mesmo 
modus operandi, se dizendo 
embaixador da ONU, ofere-
cendo título de embaixatriz 
para uma delas”, afirma o 
delegado José Luiz Barboza 
Júnior, que investiga o caso.

Além da médica, uma 
psicóloga, uma funcionária 
pública, uma secretária e uma 
professora teriam mantido 
relacionamento com Marcelo 
Henrique Morato Castilho, 
de 34 anos. Ele é suspeito de 
cometer os golpes.

Segundo o delegado, ele 
poderá responder por este-
lionato, falsidade ideológica e 
uso de documento falso.

“Duas chegaram a não ser 
vítimas, não houve qualquer 
tipo de dano material, não 
houve nem pedido de casa-
mento. Elas tiveram um breve 
relacionamento com ele e 
perceberam como ele agia, da 
atitude dele, das coisas que ele 
dizia ser e terminaram”, diz o 
delegado.

Arquivo Pessoal

Recordando, o avião caiu no quintal de uma casa em Rio Preto (SP)

Laudo descarta pane seca 
como causa da queda de avião

Mais quatro mulheres denunciam 
homem que fugiu de casamento

Mulher é submetida a 
laqueadura sem necessidade

Apesar da conclusão, documento do Instituto de 
Criminalística considera hipóteses de pouco combustível e 
de falhas humana ou mecânica. Acidente que matou três 
pessoas completa um ano e investigação segue sem conclusão

Caso ganhou repercussão depois que noiva de Rio Preto 
procurou a polícia e disse que o companheiro foi seques-
trado, mas investigação apontou farsa. ‘Mesmo modus 
operandi’, diz delegado; suspeito está desaparecido

Dona de casa tinha encaminhamento para retirada de glândula da virilha, mas passou por 
laqueadura. Santa Casa disse que apura o caso

AGRESSÃO
E ESTUPRO 

Um vendedor de 51 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (9) em Jales (SP) depois de sequestrar uma pro-
fessora de 26 anos e a estuprá-la dentro de uma distribuidora. Segundo a polícia, a mulher disse que é de Santa Fé do Sul (SP) 
e estava na cidade para passar por um processo seletivo.

ERRO MÉDICO

DÚVIDAS FALSO SEQUESTRO

Da Redação

Da Redação
Da Redação

A assessoria de imprensa 
da Força Aérea Brasileira (FAB) 
informou, em abril deste ano, 
que no reporte preliminar, 
espécie de relatório, indicava 
que a possível causa da queda 
do avião foi falta de combustí-
vel. Ainda conforme a FAB, as 
informações são superficiais e 
coletadas a partir das evidên-
cias do acidente.

O Centro de Investigação 

e Prevenção de Acidentes Ae-
ronáuticos (Cenipa) também 
investiga a causa do acidente. 
A investigação não tem previ-
são para ser finalizada porque 
depende da complexidade 
do acidente, segundo a Força 
Aérea Brasileira (FAB).

O inquérito deste caso foi 
encaminhado ao Fórum  e o 
promotor deve ter acesso ao 
documento ainda esta semana.
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Divulgação

Entidades consideram lei sobre o tabelamento inconstitucional

São onze raças de gado expostas no evento 

O Recinto de Exposições 
Alberto Bertelli Lucatto foi 
palco da cerimônia de abertura 
da Expo Rio Preto.

Voltada para o agronegócio, 
difusão tecnológica, fomen-
to ao setor e entretenimento 
para toda a família, a Expo 
deste ano espera cerca de 50 
mil visitantes em todos os dias 
de festa e prevê gerar aproxi-
madamente R$ 5 milhões em 
negócios.

O evento apresentará 11 ra-
ças de gado expostas, além dos 
cavalos gigantes. O Nelore é 
um das raças que terá o maior 
número de animais expostos, 
são mais de 300.

Tanto entrada como esta-
cionamento, que tem capaci-
dade para 1,2 mil carros, serão 
gratuitos. O recinto também 
conta com seguranças, bom-
beiros civis e entrada com 

catracas, para garantir a segu-
rança dos visitantes.

O espaço conta também 
com um ambulatório médi-
co, coordenado pela Unimed 
Rio Preto, além de banheiros 
químicos disponibilizados por 
todo o recinto.

Neste ano, ganham mais 
força as atividades voltadas à 
formação dos produtores ru-
rais e outros envolvidos na ca-
deia. A programação vai contar 
com uma série de workshops 
e treinamentos de avicultura, 
seringueira, pecuária, além 
de reunir startups ligados à 
tecnologia do setor.

O trabalho de resgate da 
Expo começou no ano passa-
do, com a mudança de modelo 
pautado pelo entretenimento 
do que prioriza as questões 
ligadas ao setor, como julga-
mentos de animais, exposi-
ção de empresas e difusão de 
tecnologia. Neste ano são 69 
espaços para abrigar empresas.

Divulgação

CANUDOS
EXIGÊNCIA

A partir de dezembro, bares, restaurantes, lanchonetes e ambulantes deverão oferecer apenas canudo comestível ou de papel 
biodegradável e reciclável. O sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares da região está preocupado já que os canudos exigi-
dos são mais caros.

Exposição agropecuária de Rio 
Preto vai manter foco em negócios
Evento acontece até o dia 14, na expectativa de grandes negócios. Cerca de 50 mil visitantes 
estão sendo aguardados com perspectiva de R$ 5 milhões em negócios

EXPO RIO PRETO

As ações da Eletrobras 
operam com forte queda 
nesta quarta-feira (10), com 
investidores repercutindo 
e avaliando declarações do 
candidato à Presidência Jair 
Bolsonaro (PSL) sobre a pri-
vatização da companhia.

Por volta das 14h50, as 
ações preferenciais da Ele-
trobras caíam ao redor de 
10%, enquanto o Ibovespa, 
principal índice ações da B3, 
recuava 2,21%. Mais cedo, os 
papéis da estatal chegaram a 
despencar mais de 14%. 

Na noite da véspera, Bol-
sonaro afirmou em entrevista 
à TV Band que tem resistên-
cias em relação à privatização 
na Eletrobras, citando a área 
de geração de eletricidade. 

Ele comentou que, se for elei-
to, no setor de energia elétri-
ca “a gente não vai mexer”, 
destaca a agência Reuters.

O candidato defendeu a 
privatização de empresas es-
tatais que deem prejuízo. “Ou 
até mesmo extinguir”. Mas 
disse que o setor de geração 
de energia elétrica será exce-
ção, assim como o “miolo” da 
Petrobras.

Por volta das 14h, as ações 
preferenciais da Petrobras 
caíam ao redor de 4%.

No caso da Eletrobras, o 
atual governo já privatizou 4 
das 6 distribuidoras da esta-
tal, com exceção da unidade 
no Amazonas, cujo leilão está 
previsto para 25 de outubro, 
e a de Alagoas, uma operação 
suspensa provisoriamente 
por decisão do Supremo Tri-
bunal Federal.

Ações da Eletrobras 
despencam após 
declarações de Bolsonaro

ECONOMIA

Candidato do PSL defendeu privatização de 
estatais que deem prejuízo, mas disse que o se-
tor de geração de energia elétrica será exceção

Entidades representativas 
de setores do agronegócio e da 
indústria voltaram a criticar o 
estabelecimento de uma tabela 
para o preço de fretes rodovi-
ários.

A manifestação veio logo 
após a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
ter anunciado audiência públi-
ca sobre o tabelamento do frete, 
decidida pelo governo federal 
após uma greve dos caminho-
neiros que paralisou o país na 
segunda metade de maio.

Reunidas por meio do 
movimento Frete sem Tabela, 
órgãos como a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), a 
União da Indústria de Cana-
-de-Açúcar (Unica) e a Asso-
ciação Brasileira das Indústrias 
de Óleos Vegetais (Abiove) 
afirmaram que consideram 
inconstitucional a lei sobre o 
tabelamento, assim como os 
reajustes para as tabelas e o 

Indústria e agronegócio 
repudiam tabela do frete

FRETE

ANTT anunciou que fará audiência pública sobre o tabelamento, 
instituído pelo governo federal após greve dos caminhoneiros

Da Redação

Da Redação

Da Redação

estabelecimento de multas para 
supostos descumprimentos 
dessas normas.

Segundo o Frete sem Tabela, 
o Supremo Tribunal Federal e o 
atual governo possuem ins-
trumentos para “remediar essa 
situação e evitar que o Brasil 
entre em 2019 com esse retro-
cesso corporativo”.

A tabela de fretes rodoviá-
rios foi sancionada pelo presi-

dente Michel Temer em agosto. 
Ações contra o tabelamento es-
tão paradas no STF, aguardando 
uma posição da justiça sobre a 
legalidade do instrumento. No 
final de agosto, o ministro Luiz 
Fux manteve as ações suspen-
sas e afirmou que STF vai julgar 
em plenário o mais rápido 
possível os questionamentos 
do agronegócio e da indústria 
contra a tabela.



7BOM DIA - QUINTA / 11 DE OUTUBRO DE  2018

dia a dia
ENCONTRO
IDOSOS

Preparando-se para a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em novembro, a Secretaria Municipal de As-
sistência Social (Semas) promove quatro encontros preparatórios que vão até o dia 31 deste mês, em várias regiões da cidade. A 
conferência está marcada para o dia 22 de novembro, das 8h às 17h, no Teatro Paulo Moura.

PROGRAMAÇAO 

Carlos Eduardo Matos/G1

Parque Ecológico deverá receber grande movimentação no dia 12 de outubro

Durante a semana do Dia 
das Crianças, acontecerá uma 
série de atividades gratui-
tas voltadas às famílias. As 
atividades ocorrem ao longo 
da semana, mas a maior parte 
dos eventos está programa-
da para a sexta-feira (12/10), 
quando é comemorado o Dia 
das Crianças. Nesse dia, have-
rá ações nos parques ecoló-
gicos das regiões Norte e Sul, 
no Zoológico Municipal e na 
Praça de Engenheiro Schmitt.

Na quarta-feira (10) foi 
aberta a Expo Rio Preto 2018, 
que vai até domingo e conta 
também com uma progra-
mação especial para as crian-
ças. As atividades podem ser 
conferidas no site da Expo Rio 
Preto (www.expo.riopreto.
br).

Confira a programação:
De sexta a domingo, o par-

que ecológico da região norte  
ficará aberto das 9h às 18h. O 
principal evento do parque 

na Semana da Criança está 
programado para o domingo, 
a partir das 14h, quando será 
servido gratuitamente pipoca, 
algodão doce, refrigerante, 
bolo e sorvete. As crianças 
poderão fazer pintura facial 
e brincar com bexiga escul-
tural. Para o Dia da Criança, 
também há uma programação 
especial das 11h às 16h, com 
pipoca e bexiga e espaço para 
desenhos com giz de cera. 
Durante esse período, haverá 
sorteio de brindes.

Já o Parque Ecológico da 
Região Sul -ficará aberto no 
Dia das Crianças das 9h às 
18h. A partir do meio-dia, 
haverá monitores realizan-
do brincadeira com grupo 
de crianças, como dança e 
bexiga escultural. O parque 
irá oferecer ainda uma ofici-
na de slime, uma espécie de 
massa de modelar viscosa que 
pode ser feita em casa. Haverá 
pipoca e algodão doce. No fim 
de semana, o parque também 
abre das 9h às 18h.

O zoológico tem uma 

Divulgação

Semana da Criança tem programação 
especial com atividades gratuitas
A Prefeitura de Rio Preto promove, durante a semana do Dia das Crianças, uma 
série de atividades gratuitas voltadas às família

O departamento de 
Educação para o Trânsito 
da Secretaria de Trânsito, 
Transporte e Segurança de 
Rio Preto promove, ao longo 
do ano, ciclo de palestras em 
instituições públicas e priva-
das. O objetivo é conscien-
tizar motoristas, pedestres e 
motociclistas sobre a impor-
tância da direção defensiva e 
do respeito às leis de trânsito.

Na semana passada, fun-
cionários do Semae (Serviço 
Municipal Autônomo de 
água e Esgoto) passaram pelo 
treinamento e, no próximo 
dia 23, a palestra será mi-
nistrada para motoristas e 
colaboradores da empresa 
Expresso Itamarati – durante 
a Sipat (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de 

Trabalho).
No dia 25 o treinamento 

será focado em engenharia 
de trânsito para diminuição 
de riscos, durante a Semana 
de Engenharia da Unip, na 
sede da universidade.

“Aqui no departamento 
nós temos duas palestras 
sobre direção defensiva, uma 
sobre a pilotagem de motos 
e outra sobre a importância 
da engenharia de tráfego na 
prevenção de acidentes. De 
acordo com o público, nós 
selecionamos a palestra”, 
explica o coordenador do 
departamento de educação 
para o trânsito, Pedro Ro-
meiro.

As palestras são ofereci-
das gratuitamente e o cadas-
tro para receber qualquer um 
desses treinamentos pode 
ser feito por telefone pelo 
número 3123-9641.

Trânsito promove ciclo de 
palestras sobre direção defensiva

CONSCIENTIZAÇÃO

Objetivo é conscientizar motoristas e 
motociclistas de Rio Preto sobre as atitudes 
que aumentam o risco de acidentes

O percentual de famílias 
que vivem em extrema pobreza 
aumentou em quase todos os 
estados do Brasil nos últimos 
quatro anos, em especial no 
Nordeste, apontou um estudo 
feito pela Tendências Consul-
toria.

A condição de extrema po-
breza atinge pessoas com renda 
familiar per capita de até R$ 85 
por mês, segundo a medição do 
governo.

Na média nacional, a misé-
ria subiu para 4,8% da popu-
lação em 2017, contra 3,2% em 
2014. Nestes quatro anos, ela só 
não aumentou em dois dos 27 
estados brasileiros, Tocantins e 
Paraíba.

Adriano Pitoli, diretor da 
Tendências, aponta uma forte 
correlação entre a crise econô-
mica e a evolução da pobreza. 
“Não surpreende que os esta-

Pobreza extrema cresce em 25 
estados brasileiros, aponta estudo

ECONOMIA

Nordeste foi a região do país que mais sofreu com o aumento da 
miséria entre 2014 e 2017, concluiu levantamento da Tendências
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dos que mais sofreram com a 
recessão foram os que tiveram 
maior piora na pobreza extre-
ma”, afirma.

No Nordeste e em parte do 
Norte, a situação é particu-
larmente pior que em outras 
regiões, mostrou o levantamen-
to da Tendências. Sete estados 
nordestinos tiveram uma piora 
da situação.

Bahia, Sergipe, Piauí foram 

os estados da região com o 
maior crescimento da pobre-
za extrema. No Maranhão, ela 
chegou a 12% em 2017, o pior 
resultado do país.

O Acre foi o estado que mais 
teve um aumento da pobreza 
extrema entre 2014 e 2017, de 
5,6%. Enquanto isso, estados 
do Sul e Sudeste estão entre os 
menos prejudicados pela crise, 
apesar da piora generalizada.

Condição de extrema pobreza atinge pessoas com renda per capta de 
até R$ 85 por mês

programação preparada para 
o dia 12 de outubro, quando 
estará aberto das 9h às 17h. Ao 

longo do dia, serão realizadas 
diversas atividades de ma-
neira recorrente, entre elas: 

deck do tamanduá, oficina de 
desenho, cine zoo e contação 
de histórias.



BOM DIA - QUINTA / 11 DE OUTUBRO DE  20188

Nesta sexta-feira (12) começa 
o horário eleitoral do segundo 
turno. Cada candidato terá dez 
minutos em cada bloco, sendo 
no horário do almoço e a noite. 
Os dois candidatos terão tem-
po suficiente para mostrar ao 
eleitor o que pretendem fazer 
em caso de vitória. O maior pro-
blema da propaganda politica 
é a baixa audiência. Bolsona-
ro precisa, em tese, mais qua-
tro milhões de votos. O petista 
depende de dezoito milhões de 
votos.

O que deveria ser o ponto de 
contato dos eleitores com os 
candidatos, os debates, pelo 
menos por enquanto estão des-
cartados pelo candidato Bolso-
naro. Numa estratégia de seus 
coordenadores, ele não deverá 
participar, embora já tenha em-
penhado a palavra. Ao fugir os 
debates, o candidato demons-
tra temor do confronto direto. 
Por outro lado, Haddad fica im-
possibilitado de expor seu plano 
e de questionar o adversário. É 
do jogo político.

A democracia brasileira corre grande 
perigo. Nossa história conhece diversos 
movimentos autoritários, mas nosso 
povo esquece ou simplesmente não 
sabe disso. Durante o século XX, o Brasil 
passou 36 anos em estado de repres-
são, contando a Era Vargas e a Ditadura 
Militar. Após apenas 30 anos em uma 
democracia já voltamos a um estado de 
atenção e cuidado para mantê-la. 

São muitos os que apoiam pensa-
mentos antidemocráticos e promovem 
o ódio e a supressão da liberdade de 
expressão, hoje, no nosso país. Mas, 
por outro lado, muitos estão nesses 
movimentos sem saber o que eles 
realmente representam, sem saber as 
consequências de deixar a democra-
cia brasileira em risco. Essa parcela da 
população precisa de atenção, a falha na 
educação não justifica que os deixemos 
de lado sem tomar posição para mudar 
essa realidade. Aos que não tiveram 
acesso à história, que a levemos a eles, 
não podemos beber de um discurso de 
64.

A descrença e repulsa na política 
pauta o pensamento de muitas des-
sas pessoas, a falta de um horizonte 
próximo e melhor faz com que frases 
de efeito e soluções imediatas superem 
a razão e a empatia. A crise em que 
vivemos não pode, através do deses-
pero e desesperança, guiar nosso país 
em um discurso autoritário e violento. 
O momento apresenta desafios, mas é 
possível vencer as adversidades sem 
que o ódio baseie nossas decisões, o 
caminho democrático é, sem dúvidas, 
a melhor maneira de vencermos essa 
conjuntura problemática e difícil em que 
nos encontramos. 

 Atualmente, vemos nas ruas algo 
muito similar à Marcha da Família com 
Deus pela Liberdade que foi a expres-
são civil de apoio aos militares antes 
do Golpe de 64, ou seja, temos hoje um 
movimento que roga pelo fim da liber-
dade, onde muitos pedem, inclusive, a 
volta da ditadura. Não podemos voltar 
à “memória de um tempo onde lutar 
por seu direito é um defeito que mata”, 
como dizia o grande Gonzaguinha. De-
vemos, sim, afastar esse Cálice do povo 
brasileiro antes que ele transborde um 
vinho tinto de sangue. 

A atuação direta da grande impren-
sa e de intelectuais contra esse movi-
mento de extremo conservadorismo 
brasileiro ganhou proporções globais. 
O posicionamento do The New York Ti-
mes, The Economist, Le Monde e outros 
agentes da comunicação internacional, 
além dos 86 historiadores do grupo 
acadêmico da Rede “Direitas, História 
e Memória”, não fazem parte de uma 
arquitetura comunista para transformar 
o Brasil em Venezuela. Na verdade, a 
posição desses meios é pela defesa da 
democracia e dos princípios da socie-
dade liberal em que nos inserimos. 

A democracia é construída no con-
flito, nas divergências, no dialogo entre 
diferentes. Ao apoiar um pensamento 
fascista que busca eliminar as diver-
gências e impor sua hegemonia através 
da força, nos afastamos cada vez mais 
de uma sociedade livre e que valoriza 
as individualidades, ou seja, as bases da 
própria sociedade moderna. Pois não é 
só a defesa de uma politica econômica 
de livre mercado que define o pensa-
mento liberal. Os direitos individuais, o 
direito à vida, da integridade física, da 
dignidade humana e da liberdade de 
expressão são alguns dos direitos que 
são pilares do liberalismo e que hoje são 
atacados pela ideologia fascista. 

Vivemos em um mundo que não 
deve existir mais espaço para o racis-
mo, para o machismo, para a homofobia 
ou qualquer tipo de preconceito e muito 
menos aos discursos que defendem a 
tortura, a censura e morte dos diferen-
tes. A democracia deve ser defendida, 
um lugar onde todos tenham voz, onde 
qualquer um possa ser o que quer ser. 
Não há nada de bom onde a minoria 
deva se curvar à maioria ou desapare-
cer. O objetivo não é derrotarmos uma 
pessoa, mas toda a ideia que ela repre-
senta. Não desejo aos meus colegas 
deste jornal, e de nenhum outro, que 
tenham medo de escrever o que pen-
sam. A democracia vale a pena, ela sim.

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.

FUGA
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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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Na liderança do Grupo 6, Caio 
Mancha afirma que a equipe está 
encontrando o equilíbrio durante 
a competição

Palma Travassos tará missa às 19h30 e um bolo ao torcedor para celebrar os 107 anos

Comercial completa 107 anos com expectativa 

O Comercial completa 
107 anos nesta quarta-feira 
com um presente à vista: o 
acesso à Série A3 do Cam-
peonato Paulista, que pode 
ser conquistado no próximo 
domingo, às 10h, em partida 
contra o São José, no Palma 
Travassos.

Focado na disputa da Se-
gundona do Paulista, o clube 
dispensou qualquer evento 
de maior porte para festejar 
seu aniversário – o Leão foi 
fundado em 10 de outubro de 
1911. Porém, uma missa será 
realizada às 19h30, na capela 
localizada no estádio Palma 
Travassos.

– Vamos fazer uma missa 
em agradecimento pelos 107 
anos e também teremos um 
bolo para o torcedor, para a 
data não passar em branco. 
Não vamos ficar festejando 
até para que ninguém diga 
que estamos comemorando 
antes da hora – explicou o 
presidente Ademir Chiari.

A semana também marca 
o aniversário de um ano da 
gestão Chiari no comando do 

Leão. Embora satisfeito com 
o planejamento de 2018, que 
pode ser coroado com o aces-
so, o dirigente busca avançar 
também na resolução das 
dívidas do clube, que giram 
em torno de R$ 6 milhões.

– Peguei terra arrasada 
mesmo, cheia de bomba para 
pisar em cima. Mas fomos 
passando, desviando daqui, 
dali, e temos conseguido nos-
sos objetivos. Mas as dívidas 
do passado são o maior pro-
blema do Comercial, é impos-
sível quitar numa gestão. São 
dívidas altas. Com as arreca-
dações que temos, não con-
seguimos quitar, o máximo é 
quitar coisas menores, joga-
dores que conseguimos fazer 
acordos. – disse o presidente.

– A gente pegou uma 
situação difícil, com o clu-
be quebrado, sem dinheiro, 
com muitas reformas a fazer 
além do futebol. Mas temos 
feito tudo com muito traba-
lho, e quero elogiar a todos 
que colaboraram até agora, 
indiretamente e diretamente 
– completou Ademir Chiari.

MAIS UM ANO DE VIDA

Comercial sonha em celebrar seu aniversário juntamente com o acesso no domingo. Gestão do presidente 
Ademir Chiari também completa um ano nesta semana

O Santo André manteve o 
100% de aproveitamento no 
Campeonato Paulista femi-
nino de basquete 2018. O 
último derrotado foi o ‘caçu-
la’ Sorocaba, nesta terça-feira 
(09), por 105 a 48, em jogo 
válido pelo returno da fase 
inicial, realizado no ginásio 
Municipal Pedro Dell’Anton-
nia, em Santo André (SP).

Com este resultado, a 
equipe chegou aos 16 pontos, 
decorrentes de oito resulta-
dos positivos consecutivos. 
Já o Sorocaba tem apenas 9 
pontos e uma única vitória 
em oito partidas.

O Santo André não deu 
chances ao rival, comandan-
do a partida desde o come-
ço, fazendo a sua vantagem 
crescer a cada período – 31 
a 13 (primeiro quarto), 28 
a 14 (segundo quarto), 27 a 
10 (terceiro quarto) e 19 a 11 
(quarto final).

“Mais uma vitória dentro 
de casa, o time está de para-
béns pela postura que entrou 
em quadra, estamos cientes 
que cada jogo é importante, 

BASQUETE FEMININO

Santo André vence Sorocaba 
e mantém 100% no Paulista
Perfeitas no Paulista de basquete feminino, jogadoras do Santo André somam 
a oitava vitória seguida na competição ao derrotarem o time de Sorocaba

Sem perder, a Ferroviária e 
lidera o Grupo 6 da Copa Paulis-
ta com três vitória consecutivas.

No sábado, dia 6, a equi-
pe grená conseguiu reverter o 
placar adverso contra o Olímpia 
e goleou fora de casa pelo placar 
de 5 a 1, no Maria Tereza Breda, 
pela terceira rodada. O atacante 
Caio Mancha marcou duas vezes 
sendo um dos destaques do 
encontro.

O artilheiro do confronto fa-
lou da dificuldade do adversário 
e aponta a mudança de postura 
como fator para reviravolta.

“Eles são uma equipe com-
plicada, fizeram uma boa pri-
meira fase e não tinham perdido. 
Seria uma partida difícil. Infe-
lizmente fomos para o intervalo 
perdendo por 1 a 0 e precisáva-
mos mudar a postura. Com outra 
proposta de jogo no segundo 
tempo, conseguimos ficar com 
a posse da bola e aproveitamos 
os espaços para virar o jogo”, 
analisou.

Na liderança do Grupo 6, 
Caio afirma que a equipe está 
encontrando o equilíbrio duran-
te a competição. - “Está sendo 
da mesma forma.

Desde a primeira fase, conse-
guindo os resultados importan-
tes para a classificação e per-
dendo poucos jogos. Consegui-
mos equilíbrio, as vitórias estão 
vindo e a equipe está entregando 
cada vez mais, e isso é impor-

COPA PAULISTA

Vice-artilheiro, atacante fala 
sobre postura da Ferroviária
Vice-artilheiro, atacante fala sobre postura da Ferroviária

RB Brasil e Mirassol duelam no Majestoso

ainda mais dentro de casa, 
para manter a liderança e 
chegar ao nosso objetivo, que 
é conquista do título. Cada 
jogo é importante, por isso, 
o time todo está de para-
béns; fico feliz em contribuir, 
ajudando a minha equipe da 
melhor forma”, - comentou 
a lateral Jaqueline de Paula, 

cestinha da partida com 28 
pontos.

O próximo compromisso 
do anto André será contra 
o Vera Cruz/Campinas, no 
sábado (13 de outubro), às 
17h00 (horário de Brasília), 
em Campinas (SP). O Soro-
caba recebe o São Bernardo 
no dia 15, às 20h.

tante - explica.
Com cinco gols na competi-

ção, o atacante grená fica atrás 
de seu companheiro Tom, que 
marcou apenas um gol a mais. 
Sobre seu momento artilheiro 
e a parceria com Tom, lembrou 
que a competição é sadia e o 
objetivo de ajudar o clube é mais 
importante.

“Existe um companheiris-
mo, estamos sempre brincando 
que vamos disputar a artilharia 
até o final. Tentamos ajudar o 
clube. A nossa amizade é forte e 
torcemos para que não ficar só 
na artilharia e buscar o título”, 
salientou Caio Mancha.



BOM DIA - QUINTA / 11 DE OUTUBRO DE  201810
esporte

Marcos Ribolli

CORINTHIANS

A expectativa foi 
melhor do que 
a realidade. 
Num jogo que 
teve primeiro 

tempo bom, mas um segun-
do nem tanto, o Cruzeiro 
saiu em vantagem na deci-
são da Copa do Brasil depois 
de vencer o Corinthians por 
1 a 0, na noite desta quarta-
-feira, no Mineirão. A equi-
pe celeste jogou melhor do 
que o rival, perdeu muitas 
chances e só marcou com 
Thiago Neves, no fim do pri-
meiro tempo. Num Mineirão 
lotado, o Cruzeiro poderia 
ter praticamente resolvido a 
final. O Corinthians, por sua 

vez, vai vivo para o segundo 
jogo, em Itaquera. Curiosi-
dades: foi a primeira vitória 
vitória do Cruzeiro em casa 
nesta Copa do Brasil, e a pri-
meira derrota do Corinthians 
como visitante no torneio.

A finalíssima será na pró-
xima quarta-feira, na Arena 
Corinthians. O empate é do 
Cruzeiro, enquanto vitória 
do Corinthians por um gol 
de diferença leva a decisão 
para os pênaltis. O Timão 
só leva o título no tempo 
normal se ganhar por dois 
ou mais gols.

O Corinthians de Jair 
Ventura, mais uma vez, teve 
postura tímida fora de casa. 

Aceitou a pressão do Cruzei-
ro, viu Cássio fazer um mi-
lagre em cabeçada de Hen-
rique e ainda teve uma bola 
na trave de Thiago Neves. O 
time teve apenas três fina-
lizações – nenhuma delas 
na direção do gol do rival. O 
goleiro Fábio foi mero es-
pectador em campo. Contra 
o Flamengo, na semifinal, o 
cenário foi quase o mesmo: 
nenhuma finalização certa 
no jogo de ida, mas um 0 a 0 
no placar. O Corinthians de 
Jair Ventura, mais uma vez, 
teve postura tímida fora de 
casa. Aceitou a pressão do 
Cruzeiro, viu Cássio fazer 
um milagre em cabeçada de 

Henrique e ainda teve uma 
bola na trave de Thiago Ne-
ves. O time teve apenas três 
finalizações – nenhuma de-
las na direção do gol do rival. 
O goleiro Fábio foi mero es-
pectador em campo. Contra 
o Flamengo, na semifinal, o 
cenário foi quase o mesmo: 
nenhuma finalização certa 
no jogo de ida, mas um 0 a 0 
no placar.

PRIMEIRO TEMPO
Assim como fez no jogo 

de ida contra o Flamengo, 
no Maracanã, o Corinthians 
se posicionou na defesa e 
deixou a bola com o Cru-
zeiro – a posse de 52% a 
48% a favor dos mineiros na 

primeira etapa pareceu bem 
maior, inclusive. O Timão 
tentou algumas saídas em 
velocidade no início, mas 
logo foi neutralizado pela 
Raposa, com um time mais 
talentoso e cheio de opções. 
Thiago Neves, especialmen-
te, cresceu em mais uma 
decisão: livre de marcação 
no meio-campo, acertou 
uma bola na trave direita de 
Cássio e foi premiado com 
o gol que abriu o placar aos 
45 minutos, de cabeça, após 
desvio em Henrique. Cássio, 
aliás, evitou prejuízo maior 
ao Corinthians com uma de-
fesaça em cabeceio de outro 
Henrique, o do Cruzeiro.

Faltam 90 minutos
Equipe celeste perde chances, vence pelo placar mínimo em Mineirão lotado e só depende de 
empate em Itaquera para ser hexa do torneio; Timão acredita na virada diante de sua torcida
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Felipe Zito Antônio

PALMEIRAS

A vitória sobre o 
São Paulo no 
último sábado 
fez o Palmei-
ras mudar de 

patamar no Brasileirão. Agora 
com três pontos de vantagem 
na liderança, com 56 pontos 
contra 53 do Inter, o Verdão se 
isolou na primeira colocação 
do torneio e, nas palavras de 
Antônio Carlos, virou “o time a 
ser batido”.

No próximo domingo, o 
Palmeiras recebe o Grêmio, no 
Pacaembu. Será mais um con-
fronto direto, já que os gaúchos 
estão na quinta posição, com 

51 pontos.
– Sabemos que vai ser 

uma partida muito difícil. 
Todo mundo já sabe que hoje, 
no campeonato que estamos 
vivendo, o time a ser batido é o 
nosso. Vamos manter o foco e a 
concentração. Temos um gran-
de adversário pela frente, que 
é o Grêmio. Durante a semana 
vamos ver o que o professor 
Felipão vai falar para estar 
preparado e fazer uma ótima 
partida no domingo – afirmou 
Antônio Carlos, em entrevista 
coletiva nesta terça-feira.

A evolução do Palmeiras no 
Campeonato Brasileiro ocorreu 

depois da chegada de Felipão 
ao clube. Tanto que o treina-
dor ainda não foi derrotado 
na competição até agora, com 
nove vitórias e três empates 
nas últimas 12 rodadas.

– O trabalho vem sendo 
feito desde o começo do ano e 
não pode mudar .O professor 
Felipão é um paizão para a 
gente, e estamos em proces-
so de evolução. Até o último 
jogo do ano vamos continuar 
evoluindo. É importante para 
equipe estar bem, na ponta da 
tabela e ser campeã. Isso é bas-
tante importante, continuamos 
focados, pensamento do elenco 

no mesmo objetivo – disse 
Antônio Carlos.

O Palmeiras terá desfalques 
importantes para enfrentar 
o Grêmio, no Pacaembu, no 
domingo. Com três cartões 
amarelos, Felipe Melo e Victor 
Luis terão de cumprir suspen-
são automática. Os convocados 
Gustavo Gómez e Miguel Borja 
também estão fora.

O lateral-direito Marcos 
Rocha, com uma lesão na 
panturrilha, será baixa por 
até quatro semanas. A lista de 
ausências pode aumentar na 
quinta-feira porque Diogo Bar-
bosa e Mayke serão julgados no 

STJD por causa das expulsões 
contra o Cruzeiro, pela Copa do 
Brasil.

– Assim como o Palmeiras, 
eles têm baixa no elenco. Vai 
ser difícil, não tem favorito. 
Assim como estamos na semi-
final da Libertadores o Gre-
mio também está. O Grêmio 
também andou mudando em 
alguns jogos e ganharam em 
jogos difíceis. Vamos ver o que 
o professor Felipão vai falar 
agora durante a semana para 
que estejamos preparados para 
enfrentar o Grêmio com força 
máxima ou não – contou o 
zagueiro do Palmeiras.

Antônio Carlos vê Palmeiras 
em evolução, elogia elenco do 
Grêmio e vê o Verdão como time 
a ser batido no Brasileirão

Time a ser batido

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

Antônio Carlos, za-
gueiro do Palmeiras
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Rubens Chiri / saopaulofc.net

SÃO PAULO

O jogo VIROU
São Paulo a 4 pontos do líder? No início do ano não tinha um que não aceitaria, diz Diego Souza

O São Paulo 
está a quatro 
pontos do 
líder Palmei-
ras faltando 

dez rodadas para o fim do 
Brasileirão. Embora o mo-
mento seja de queda, com 
uma vitória nos últimos sete 
jogos, Diego Souza não vê 
tudo perdido para o Tricolor.

Na visão de Diego Souza, 
há um lado positivo na atual 
situação do São Paulo em 
comparação com o começo 
da temporada. Ainda sob o 
comando de Dorival Júnior, o 
Tricolor oscilou na primeira 
fase do Paulista, após escapar 
do rebaixamento no Brasilei-
rão de 2017.

– Nós temos agora dez 
decisões. Precisamos ven-

cer, porque o próximo jogo 
é sempre o mais importan-
te. Como sempre falamos, 
queríamos chegar nessa fase 
final do campeonato com 
chances e brigando pelo 
título. Conseguimos chegar – 
disse Diego Souza.

– Por tudo o que aconte-
ceu no início da temporada, 
se você chegasse aqui no 
início e falasse: “Pô, faltando 
dez rodadas vamos chegar 
a quatro pontos do líder”. 
Não tinha um aqui que não 
pegaria essa proposta. Fo-
mos líderes do campeonato, 
sabemos que fomos mal em 
alguns jogos, mas passou. 
Chegamos aqui como equipe 
e vamos sair dessa situação 
juntos como equipe – com-
pletou.

A derrota no Choque-
-Rei de sábado, por 2 a 0, no 
Morumbi, derrubou o São 
Paulo para a quarta posição 
da tabela, com 52 pontos.

Agora, o time tem novo 
confronto direto, desta vez 
diante do Internacional (se-
gundo lugar, com 53 pontos), 
domingo, no Beira-Rio.

– Tem que ser, não pode 
ser menos do que isso (entrar 
com a “faca nos dentes”). 
Temos dez decisões. Agora 
é um momento delicado do 
campeonato, no qual temos 
de mostrar nossa força para 
conquistar realmente o que 
sonhamos lá atrás.

Para encarar o Colorado, 
o técnico Diego Aguirre não 
terá Arboleda (seleção Equa-
toriana), Luan e Igor Gomes 

(seleção brasileira sub-20).
Everton sente e é desfal-

que por três semanas
Everton voltará a ser 

desfalque do São Paulo 
nas próximas rodadas do 
Campeonato Brasileiro. O 
atacante sofreu um estira-
mento no músculo posterior 
da coxa esquerda durante o 
clássico contra o Palmeiras, 
no sábado, e o próprio clube 
confirmou em nota que ele 
está fora da partida contra o 
Internacional, no domingo, 
pela 29ª rodada. O tempo 
mínimo de recuperação é de 
três semanas.

O atacante sentiu a lesão 
logo nos primeiros minutos 
de atuação no Choque-Rei, 
quando entrou em campo no 
intervalo. Mesmo assim, não 

pediu para ser substituído e 
permaneceu até o fim do jogo.

Uma das principais peças 
do São Paulo na campanha 
do Brasileirão, Everton não 
atua regularmente desde o 
fim de agosto. O atacante 
entrou em campo apenas 
duas vezes desde o jogo con-
tra o Ceará, pela 21ª rodada 
– antes do Palmeiras, havia 
sido titular contra o Santos, 
mas acabou substituído com 
dores.

Contra o Ceará, Everton 
também tinha tido uma lesão 
no músculo posterior da coxa 
esquerda. Depois, voltou a 
ficar fora por causa de uma 
fibrose no mesmo local, 
resultado de um problema 
anterior, ainda quando jogava 
no Flamengo, em 2015.
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Victor Ferraz será 
titular do Santos 

contra o Corinthians

esporteesporte

Ivan Storti/Santos FC 

SANTOS

Para SURPREENDER o ex
Ferraz nega “gostinho” especial por reencontro e diz que Santos quer surpreender Jair em clássico

O Santos re-
encontrará o 
técnico Jair 
Ventura pela 
primeira vez 

desde sua saída do clube 
neste sábado, quando enca-
ra o Corinthians, às 19h (de 
Brasília), no Pacaembu, pela 
29ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Capitão do Santos, Vic-
tor Ferraz admitiu que Jair 
Ventura tem a vantagem por 
conhecer as características 
do elenco do Peixe. O trei-
nador ficou na Vila Belmiro 
de janeiro até o fim de julho 
deste ano.

– Acho que o Jair tem a 
vantagem, mas sabemos 
como o time dele atua. Nor-
malmente o ponto fraco, o 
ponto forte que víamos no 
esquema dele. Ele pode ter 
a vantagem de conhecer as 
nossas características, mas 
temos treinado muito para 
surpreender o Jair – disse 

Victor Ferraz, em entrevista 
coletiva nesta quarta-feira, 
na Vila Belmiro, após a apre-
sentação de um novo parcei-
ro para o programa Sócio Rei.

Questionado se tem um 
“gostinho” especial em en-
frentar Jair Ventura, Ferraz 
negou, mas afirmou que será 
legal reencontrar o ex-téc-
nico.

– Não tem um gosto 
especial. O clássico, Santos 
e Corinthians já tem muito 
sabor. O Jair é um cara que 
todo mundo adora, gente 
finíssima e tentou fazer seu 
trabalho da melhor maneira. 
Não foi possível que fosse 
aquilo que ele imaginou. Eu 
acho que um outro sabor, 
não. Vai ser legal encontrá-lo 
ali e dar um abraço. Desejar 
boa sorte, mas sem ser neste 
jogo – comentou o lateral-
-direito.

Para o clássico, o Santos 
não terá Alison, suspenso, 
e Rodrygo, que está com a 

seleção brasileira sub-20. 
Dessa forma, a provável 
escalação do Santos contra 
o Corinthians é a seguinte: 
Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz 
Felipe (Lucas Veríssimo), 
Gustavo Henrique e Dodô; 
Diego Pituca, Carlos Sán-
chez e Renato (Yuri); Derlis 
González, Gabigol e Bruno 
Henrique.

Cuca tem mais três dias 
de preparação para o clás-
sico. O elenco santista sobe 
a serra na sexta-feira. Até a 
noite da última terça, quase 
10 mil ingressos haviam sido 
vendidos.

Vantagem por semana 
livre? 

– Não sei se posso consi-
derar uma vantagem, porque 
sabemos que o futebol vai se 
resolver no sábado, às 19h. 
Eles estão focados nesta final 
até hoje. Talvez estejamos 
mais descansados, não sei 
se a palavra ‘motivado’ cabe 
a nós, porque eles estarão 

também. Este ano também 
pode ter atrapalhado, por-
que falamos que o nosso 
objetivo era a Libertadores 
e não nos concentramos da 
melhor maneira. Espero que 
o Corinthians não fique tão 
concentrado para termos 
vantagem.

Sobre sua carreira no 
Peixe, Ferraz disse que viveu 
um ano bem diferente e que 
realmente tem a noção de 
que no início deste ano e 
até no fim do ano passado já 
tinha caído de rendimento.

 - “Não comecei bem, ca-
lhou bem no nascimento do 
meu filho, Miguel. Eu dor-
mia pouco e não descansava 
direito, não soube adminis-
trar esta questão. Não disse 
que era o fator principal, 
mas não me concentrei bem. 
Minha esposa me ajudou 
para que eu voltasse me-
lhor. Me recuperei da lesão, 
foram cinco ou seis jogos que 
fique no banco. Serviu para 

que me preparasse melhor e 
conhecer melhor meus no-
vos companheiros. Eu tinha 
outros com outras caracte-
rísticas e estilo de jogar. Eu 
me acostumei, estou feliz 
com o momento que estou 
vivendo, talvez o meu me-
lhor novamente no Santos. 
- afirmou

Melhor defesa do returno
– Alguns anos, aqui no 

Santos, nós temos sempre as 
melhores defesas, porém não 
foi tão divulgado pelo fato do 
Santos ter um DNA ofensivo 
e se priorizar isso. Em 2016 e 
2017, nas épocas do Dorival e 
Levir, estávamos bem tam-
bém. Nosso esquema de jogo 
não estava encaixando neste 
começo de ano e levávamos 
gols. A gente conseguiu se 
comportar melhor como um 
time. Hoje jogamos muito 
mais próximos, as equipes 
tem pouco espaço para criar 
as chances de gol. É um con-
junto de todos os jogadores.
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. 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

Está sendo lançado nesta 
quinta-feira (11), o lança-
mento oficial do filme “Nasce 
uma Estrela”, apesar disso 
não acontecer em todas as 
principais salas de cinema do 
Brasil. Em Rio Preto a estreia 
deve ocorrer em outra data.

Na sinopse do filme, a 
jovem cantora Ally (Lady 
Gaga) ascende ao estrelato ao 
mesmo tempo em que seu 
parceiro Jackson Maine (Bra-
dley Cooper), um renomado 
artista de longa carreira, cai 
no esquecimento devido 
aos problemas com o álcool. 
Os momentos opostos nas 
carreiras acabam por minar o 
relacionamento amoroso dos 
dois.

A história de Nasce uma 
Estrela chega aos cinemas 
pela quarta vez. A primeira 
foi em 1937, na versão menos 
conhecida, estrelada por Janet 
Gaynor. Em 1954, foi a vez 
de Judy Garland na pela da 
protagonista da trama. Barbra 
Streisand e Kris Kristofferson 
formaram a dupla principal 
da versão de 1977. Agora, em 
2018, é a vez de Lady Gaga 
e Bradley Cooper emocio-

narem o público com a bela, 
romântica e triste história 
de amor. A nova versão tem 
maiores semelhanças com 
a de 77. Nas duas primeiras, 
o casal principal era forma-
do por dois atores. Na atual, 
assim como na de Barbra, 
tratam-se de cantores. Gaga 
vive Ally, uma jovem que 
sonha em ser cantora, mas 
que trabalha em um restau-
rante para pagar as contas. De 
temperamento forte, volta e 
meia, ela se apresenta em um 
clube noturno, sendo sempre 
incentivada pelo pai e pelo 
melhor amigo. Determinado 
dia, o clube recebe a visita do 
astro da música Jackson Mai-
ne (Cooper). Ele logo presta 
atenção na jovem e decide 
ajudá-la em sua carreira. Ao 
mesmo tempo, se apaixo-
nam.

Além de protagonista, 
Bradley Cooper estreia na 
direção no filme. Inicialmen-
te, o projeto seria dirigido por 
Clint Eastwood, mas Cooper 
acabou assumindo a posição. 
E não dá para dizer que ele 
faz feio. Ainda que alguns es-
corregões ou outros naturais 
de uma estreia na direção, 
Cooper realiza um trabalho 
sólido e envolvente.

CINEMA 

Barbra Streisand e Kris Kristofferson formaram a dupla principal da versão de 1977. Em 2018, é a vez 
de Lady Gaga e Bradley Cooper emocionarem o público com a bela, romântica e triste história de amor

Filme “Nasce uma Estrela” chega 
aos cinemas pela quarta vez

Divulgação
Alexandre MAMEDE

mamede@grupobomdia.com.br

Filme Nasce uma Estrela já teve quatro versões. Em 2018 uma versão mais moderna
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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.

14 10.10.2018QUARTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU SOLUÇÕES

Aforçadonúmero 10pode trazeromovimentodaRodadaFortuna
anossavida.Aprincípioumacerta instabilidadepodese fazerpre-
sente,masésóajustaro lemeedeixarosbonsventosnos levar.

Áries
21/3 • 20/4

Cuidadocoma instabilidadeemocio-
nal. ARodadaFortunapodedeixá-lo
umpouconervosoecomasemoções
muito instáveis. Issovai passar.Deixe
ascoisascomoestão.

Touro
21/4• 20/5

Diademuitomovimentoeação.
Aproveiteessaenergia e trabalhe
comseusprojetosqueandampara-
dos.Coloqueparacircular as ideias,
as conversaseseussonhos.

Gêmeos
21/5 • 20/6

Hoje tudoestarámuitoagitado: pes-
soas, sentimentos, trabalho, tudoem
ebulição.Mantenhasuaenergia equi-
libradaeaproveiteomovimento.
Coloqueascoisasparacircularem.

Câncer
21/6 • 21/7

Ocoraçãopodeseagitar bastante
hoje: sentimentos fortespodemvir à
tona,masnãosepreocupe!Não
tenhamedodedemonstrar oque
senteparaaspessoasaoseu redor.

Leão
22/7 • 22/8

Cuidadocoma instabilidadedesuas
açõeseseussentimentos.Nãoaja
pela impulsividadeeveja ascoisas
desenrolarememsuavida. Tenha fé
emsimesmo.

Virgem
23/8 • 22/9

Amovimentaçãodessediapode
deixá-loumpoucoperdido.Respire
fundoenãoseatrapalhecoma
agitaçãodo trabalho.Osastros
estãomovimentandoboasenergias!

Libra
23/9 • 22/10

Nãopensequepor contadeaconteci-
mentospassadosascoisaspossam
parar!Omovimentoentraránasua
vidamaisumavez, aproveite aagita-
çãoecoloquesuascoisasemdia.

Escorpião
23/10 • 21/11

Sua intuiçãoestarámuitoaflorada
hoje. Entãoescuteavozdoseu
coraçãopara tomardecisõesque
parecemdifíceis, naverdade
perceberáque tudoépassageiro.

Sagitário
22/11 • 21/12

Avidaestápedindoparavocêcolocar
opénobreque.Calma!
Agoraémomentodepensar e racio-
nalizar todasas suasemoções, em
pouco tempo tudovoltaráaonormal.

Capricórnio
22/12 • 20/1

Omomentoexigeequilíbrio. Tantoda
mentequantodocoração.Coma
dosecertadeamorperceberáque
tudoéumaprojeçãodasuamente, e
quepodemudarquandovocêquiser.

Aquário
21/1 • 19/2

Momentoperfeitopara fazer
esportes radicais ouqueexijam
bastantedoseucorpo. Essaenergia
internaprecisacircular paraque
possapensarmelhor emsuavida.

Peixes
20/2 • 20/3

Diapropícioparapoderentender as
coisasdocoração. Tireumtempo
paravocê, façaumameditaçãoe
percebaoqueestá fazendocom
quesesintacomfaltadeenergia.

Horóscopo
porLuaFarias

SIGNOS: DESIGN DE ANDI ASMARA/FREEPIK

FASESDALUA
OUTUBRO DE 2018

Minguante
dia 2, 6h45

Crescente
dia 16, 15h02

Cheia
dia 24, 13h45

Nova
dia 9, 0h47
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#VOZES

“Agradeço cada voto que recebi, e 
aqui, reitero meu compromisso de 

transformá-los em m amplo trabalho 
em nome da dignidade humana”

_Luiz Carlos Motta, deputado federal eleito

“Eu quero agradecer esse tempo mais 
recente que passamos e também o 

tempo maior que ficamos enquanto 
estive na Assembleia. Quero agradecer 

a solidariedade de todos”

_Vaz de Lima

“Eu sempre desconfiei muito daqueles que nunca me 
pediram nada. Geralmente os que sentam à mesa 
sem apetite são os que mais comem” 

Getúlio Vargas

“Amigos e amigas, muito obrigado 
a todos que estiveram junto conosco 

nesse projeto de mudança e renovação 
na política do Brasil. Combati o bom 
combate e guardei a Fé! Agradeço a 

cada voto de confiança, infelizmente 
não foi dessa vez!”

_Kawel Lotti

“Em uma eleição apertada, a nossa 
candidatura foi uma das poucas que 

cresceu no Brasil. Devo isso a cada um 
de vocês que confiam e acreditam no 

nosso projeto”

_Fausto Pinato, deputado eleito

“Muito a agradecer a vocês que depositaram 
seus votos de confiança na minha 

candidatura. Sinto me cada vez mais 
responsável, pela construção de uma 

sociedade onde o ser humano seja razão maior 
da minha atuação política”

_Eni Fernandes

“Não ganhei a eleição, mas, mais do que 
isso, fiquei conhecida no meio político e 

com o povo. Cada voto que recebi foi uma 
sementinha que caiu no meu coração”

_Gisela Mariana


