
VOZES
"Depois que fui abusada, mudei para 
sempre. Uma parte de mim se fechou 
por muitos anos. Eu não contei 
para ninguém. E eu sinto vergonha 
até hoje. Sinto vergonha pelo que 
aconteceu comigo”.  P16

APENAS
R$

 3,50

ANO 13 - Nº 4.301

OUTUBRO ROSA: FAÇA PARTE DESSE MOVIMENTO

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

EM CANA

NA MIRA BLACK FRIDAY 2018

JURI POPULAR

INVASÃO

O vereador e ex-presi-
dente da Câmara de Catan-
duva (SP) Daniel Palmeira 
(PR), investigado por fraude 
em licitações em várias pre-
feituras de São Paulo e até 
de outros estados, foi preso 
nesta terça-feira (16) . P2

A conclusão do inqué-
rito dos portos, entregue na 
terça-feira (16) ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), traz 
detalhes de um esquema de 
corrupção liderado, segundo 
a PF, pelo presidente Michel 
Temer (MDB) há mais de 20 
anos, desde a época em que 
era deputado federal por São 
Paulo.  P3

 Pesquisa realizada pelo site 
comparador de preços e pro-
dutos Zoom com 9 mil pessoas 
mostra que 67% dos respon-
dentes não gostariam de com-
prometer o 13º salário com as 
compras na data e 58% afirmam 
ter feito uma reserva financeira 
para aproveitar as ofertas . P7

As duas mulheres acusadas 
de tentar aplicar o golpe do bi-
lhete premiado em uma idosa 
na cidade, em 2016, e acaba-
ram provocando uma perse-
guição policial e a morte de um 
idoso vão a júri popular.  P6

Vereador de 
Catanduva é 
preso por fraude

Inquérito dos 
Portos respinga 
em Edinho

67% não 
pretendem usar 
13º nas compras

Acusadas de estelionato 
que terminou em morte 
de idoso vão a júri popular

Facebook começa a 
avisar brasileiros que 
tiveram dados roubados

ESPORTE

HORÁRIO DE VERÃO

Timão perde em Itaquera e fica com o vice

56% dos candidatos do Enem 
2018 terão que adiantar o relógio
Dos 5,5 milhões de inscritos confirmados, 3 milhões vivem no DF e nos dez estados que 
entrarão no horário de verão em 4 de novembro, primeiro dia de provas do Enem. P7

Gol anulado pelo VAR complica reação do Corinthians, que leva 
segundo gol no fim; veja os vídeos. P12

Hackers invadiram contas de cerca 
de 30 milhões de pessoas e tiveram 
acesso ao nome e detalhes de contato 
dos usuários. P7

Apresentação será no dia 25 de novembro, no 
Teatro Paulo Moura, em meio a perspectiva 
de que a casa fique lotada, já que o artista é 

renomado nacional e internacionalmente. P14

Rodrigo Teaser estará em 
Rio Preto homenageando 

Michael Jackson

QUINTA 18/10/2018
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Coação eleitoral
As denúncias contra empresas acusadas de coagirem fun-
cionários a votarem em candidatos cresceram, até agora, 
1.500% em relação ao pleito de 2014. É o que revela o mais 
recente balanço do Ministério Público do Trabalho ao qual 
a Coluna teve acesso. São 155 denúncias que versam sobre 
constrangimento, humilhação e ameaças veladas de perda 
de emprego. Em 2014, foram registradas apenas 10 denún-
cias. O MPT informa que 55 empresas já foram identificadas 
como autoras do crime eleitoral. Algumas foram denun-
ciadas mais de uma vez, como é o caso da Havan, de Santa 
Catarina.

Ranking
Santa Catarina lidera o ranking de denúncias (64), seguida 
pelo Rio Grande do Sul, com 32; Paraná (24), São Paulo (12), 
DF e Tocantins (10) e Pernambuco (2).

Inquérito
O MPT esclarece que, de forma geral, o procedimento 
adotado é a análise das denúncias por um procurador ou 
por um grupo de procuradores, que decidem por abertura 
ou não de inquérito: “A partir dos resultados do inquérito, 
decide-se acionar ou não a empresa, buscando firmar um 
acordo ou entrar com uma ação”.

Havan
Também, conforme o MPT, é possível pedir antecipação de 
tutela, “para buscar cessar a irregularidade imediatamen-
te”. Foi o que aconteceu em Santa Catarina, com as lojas 
Havan.

Efeito Bolsonaro
Deputados dos PSL ou alinhados ao presidenciável Jair 
Bolsonaro se reelegeram neste ano com expressivo aumen-
to de votos em relação a 2014. Eduardo Bolsonaro, mais 
votado do Brasil, obteve 1,8 milhão de votos - 2142,33% a 
mais que no pleito anterior. Luciano Bivar (PSL) também 
registrou crescimento de 374% em relação a 2014. 

Revés nas urnas
De acordo com Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, 161 
dos 251 deputados reeleitos perderam votos nesta eleição. 
Entre eles, Clarissa Garotinho (Pros-RJ), que teve 89% a 
menos de votos, seguida de Jean Wyllys (Psol-RJ), Pau-
linho da Força (SD), Shéridan (PSDB) e Celso Russomano 
(PRB).

Sinal verde
O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) deu sinal verde para 
que a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) faça a in-
dicação de nomes para a pasta da Agricultura em seu even-
tual governo. A chamada bancada ruralista está totalmente 
fechada com o capitão reformado. 

Cotados
Mas não será uma escolha pacífica. Entre os cotados, o 
presidente da UDR, Nabhan Garcia, o senador eleito Luis 
Carlos Heinze (Progressistas), a presidente da FPA, Tereza 
Cristina (DEM-MS) e o atual ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi.

Corredor da morte
De um ministro do alto escalão do governo Temer ao 
comentar o clima de final de governo em encontro com 
parlamentares reeleitos: “Vocês estão bem. Nós estamos no 
corredor da morte”.

Que crise ?
A despeito da previsão do déficit de R$ 139 bi para 2019, 
Câmara e Senado referendaram a criação de 164 cargos do 
Ministério da Segurança Pública.

Impacto
A MP aprovada autoriza o pagamento de salários que va-
riam de R$ 2.585,13 a R$ 16.215,22. Impacto orçamentário, 
segundo equipe econômica do Governo, será de R$ 14 mi-
lhões em 2018, R$ 19,4 milhões em 2019 e R$ 19,5 milhões 
em 2020.

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

dia a dia

O vereador e ex-presi-
dente da Câmara de Catan-
duva (SP) Daniel Palmeira 
(PR), investigado por frau-
de em licitações em várias 
prefeituras de São Paulo e até 
de outros estados, foi preso 
nesta terça-feira (16). Esta é a 
segunda vez que o vereador 
é preso.

A primeira vez foi em 
setembro de 2017, durante 
a operação Arquivos Desli-
zantes, que desarticulou uma 
quadrilha que fraudava lici-
tações para vender arquivos 
deslizantes para prefeituras e 
câmaras.

Em fevereiro deste ano, 
Palmeira conseguiu um ha-
beas corpus, deixou a prisão 

e reassumiu a cadeira de 
vereador na Câmara de Ca-
tanduva. Agora, a defesa do 
vereador disse que vai usar 
esse mesmo habeas corpus 
para suspender essa nova 
prisão preventiva, já que não 
existe fato novo do processo.

Ainda segundo a defesa, 
o novo pedido de prisão foi 
feito equivocadamente por 
um juiz, que não é o mesmo 
que está julgando o processo 
principal. Por enquanto, o 
vereador segue preso na ca-
deia pública de Catanduva.

Ele é investigado pelo Mi-
nistério Público por coman-
dar a quadrilha que fraudava 
licitações de prefeituras e 
Câmaras de três estados. O 
pedido da prisão foi feita pela 
Justiça de Limeira (SP).

A operação - A operação 

investiga organização cri-
minosa voltada à prática de 
fraudes em licitações nos 
Estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul. A 
operação decorreu de in-
vestigação iniciada em 2015 
e conduzida pelo Grupo de 
Atuação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado de 
Piracicaba (SP).

Segundo as investigações, 
foi apurado que empresas 
de várias regiões do Estado 
de São Paulo, Minas Gerais e 
de Pernambuco, todas com 
atuação no ramo de arquivos 
deslizantes estavam envolvi-
das no esquema, sendo que 
seus sócios possuem com-
provada vinculação entre si 
e participavam de licitações 
simulando concorrência que, 
na verdade, não existia.

APOIO
ABENÇOADO 

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, se reuniu nesta quarta-feira (17) 
num hotel do centro de São Paulo com representantes e integrantes de igrejas evan-
gélicas, como a Batista, Metodista, Presbiteriana, assembleia de deus e anglicana.

Da Redação

Reprodução/TV TEM

Daniel quando foi preso pela primeira vez durante a operação

EM CANA

Vereador de Catanduva 
é preso por fraude
Daniel Palmeira é investigado pelo Ministério Público na Operação 
Arquivos Deslizantes por comandar a quadrilha que fraudava 
licitações de prefeituras e Câmaras de três estados
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A conclusão do inqué-
rito dos portos, entregue na 
terça-feira (16) ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), traz 
detalhes de um esquema de 
corrupção liderado, segundo 
a PF, pelo presidente Michel 
Temer (MDB) há mais de 20 
anos, desde a época em que 
era deputado federal por São 
Paulo. O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo (MDB), amigo 
de Michel Temer, também é 
citado nas investigações sobre 
a renoção do contrato com 
o Grupo Libra, que explora 
vários terminais do Porto de 
Santos.

A PF indiciou o presidente 
e outras dez pessoas, entre 
as quais a filha dele, Maris-
tela Temer, e o coronel João 
Baptista Lima Filho, amigo do 
presidente. A Polícia Federal 
pediu o bloqueio de bens de 
todos os suspeitos e a prisão 
de quatro deles. (Veja lista de 
nomes ao final da reporta-
gem)

Relatório de 800 páginas 
reúne depoimentos de 50 tes-
temunhas e investigações das 
operações Patmos (deflagrada 
em maio de 2017 para coletar 
indícios de supostos repasses 
ilegais da J&F) e Skala (que 
prendeu amigos do presiden-
te).

Documento aponta que 
Temer criou 2 dias após assu-
mir a Presidência, em 2016, 
um grupo de trabalho para 
tratar das demandas do setor 
portuário.

Há indícios de que Temer 
participe do grupo criminoso 
desde sua criação, na década 
de 90, quando houve os pri-

meiros pagamentos de propi-
nas. Elas seguiram até 2014.

Principais valores com 
indícios de irregularidades 
foram recebidos pelo coronel 
Lima, amigo de Temer, e suas 
empresas.

Foram identificados re-
passes de R$ 5,6 milhões para 
Temer entre 2000 e 2014 e 
outros R$ 17 milhões em pro-
pina para o MDB

Temer e o ex-assessor 
Rocha Loures, que está preso, 
são apontados como núcleo 
político e administrativo da 
organização. Ambos foram 
indiciados por organização 
criminosa, corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro. Ou-
tras 9 pessoas também foram 
indiciadas.

Temer não se pronunciou 
até o meio-dia desta quarta 
(17). Na terça, sua defesa disse 
que não teve acesso ao relató-
rio. Ele sempre megou os fatos.

STF enviou documento 
para a Procuradoria Geral da 
República (PGR), que decide 
se denuncia Temer. Caso haja 
a denúncia, a Câmara dos 
Deputados terá de autorizar o 
prosseguimento do processo.

EDINHO ARAÚJO - O 
ex-ministro dos Portos e atual 
prefeito de São José do Rio 
Preto, Edinho Araújo (MDB) 
prestou depoimento no dia 29 
de março deste ano,após ser 
intimado na operação Skala. 
Ele falou à Polícia Federal por 
cerca de uma hora e meia.

A operação Skala apura 
se o presidente Michel Te-
mer (MDB) teria beneficiado 
empresas do setor portuário 
em troca de propina. Nesta 
5ª, a PF prendeu seis pessoas 
investigadas no mesmo caso. 
Os amigos próximos do presi-
dente José Yunes e o coronel 

João Batista Lim, também 
estão na lista.

Parte inferior do formu-
lário

Edinho Araújo foi minis-
tro da Secretaria Nacional de 
Portos no segundo mandato 
da ex-presidente Dilma Rous-
seff (PT). Durante o mandato, 
ele assinou a renovação da 
concessão da empresa Libra, 
investigada na Lava Jato.

Uma das donas da empre-
sa, Celina Torrealba foi presa 
em casa, no Leblon, zona sul 
do Rio de Janeiro. A Polícia 
Federal também esteve na 
sede da empresa, no centro da 
cidade.

No dia em o prefeito 
Edinho foi ouvido pela PF, a 
Prefeitura disse que o pre-
feito prestou depoimento 
espontaneamente. Afirma 
que o prefeito “nega qualquer 
favorecimento a empresas na 
época em que foi ministro”. 
Veja a íntegra da nota

“Edinho Araújo compare-
ceu hoje pela manhã à sede da 
Polícia Federal em Rio Preto 
como declarante e espontane-
amente. Ele respondeu a todas 
as perguntas feitas. Edinho 
nega qualquer favorecimento 
a empresas na época em que 
foi ministro e lembra que as 
renovações de contrato feitas 
em sua gestão (janeiro a se-
tembro de 2016) foram am-
plamente discutidas, de forma 
transparente, com o TCU (Tri-
bunal de Contas da União), 
AGU (Advocacia Geral da 
União), Ministério do Plane-
jamento e Palácio do Planalto. 
Edinho ressalta que o decreto 
que supostamente teria bene-
ficiado a empresa Rodrimar é 
do ano de 2017, época em que 
ele já era prefeito de São José 
do Rio Preto.”

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

3
dia a dia

NA RETA
A conclusão do inquérito dos Portos, que envolve o presi-
dente Michel Temer (MDB) e seus amigos, também coloca 
o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), considerado 
um dos amigos de Temer, em estado de alerta. Edinho foi 
ministro dos Portos e renovou contratos do Grupo Libra, 
também sob suspeita do Tribunal de Contas.

CABIDÃO
O Senado aprovou nesta quarta-feira (17) a medida pro-
visória (MP) que cria 164 cargos comissionados para o 
Ministério da Segurança Pública. A MP 840/18, que foi 
apreciada pelos deputados na noite de terça (16), perderia 
a validade hoje caso não fosse aprovada. Os senadores vo-
taram o texto de forma simbólica, logo no início da sessão.

JOGADA
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), abriu 
os trabalhos por volta das 16h30, e poucos minutos depois, 
como não houve parlamentares interessados em discutir 
a matéria, o projeto foi aprovado. Como se trata de uma 
MP, a matéria já tinha força de lei desde a sua edição, em 
junho. Agora, a medida segue para promulgação.

MAMATA
As funções criadas pelo Poder Executivo fazem parte da 
estruturação administrativa da pasta, criado em fevereiro 
deste ano também por meio de uma medida provisória. 
Na época, foram criados apenas os postos de ministro e 
secretário executivo, sem aumento de despesas. Os cargos 
de direção e assessoramento superior (DAS) foram divi-
didos da seguinte forma: 7 DAS-5, 58 DAS-4, 37 DAS-3, 24 
DAS-2 e 28 DAS-1.

ESCUTANDO
A Polícia Federal (PF) investiga uma série de conversas 
entre Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado e ‘homem da 
mala’ do presidente Michel Temer, e o procurador Alexan-
dre Camanho, ex-presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR) e atual secretário-ge-
ral de gestão da Procuradoria Geral da República (PGR).

PRÓXIMOS
De acordo com a PF, as mensagens evidenciam uma re-
lação bastante próxima entre os dois, mas que, apesar de 
diálogos “fora da regularidade”, não é possível tirar con-
clusões sobre ilicitudes.O procurador Alexandre Camanho 
disse que as conversas “decorrem de uma amizade” ini-
ciada na época em que Loures era assessor do presidente e 
Camanho presidia a ANPR. “Não vejo nenhuma perspecti-
va de ilicitude nessas conversas, nada de irregular”, disse.

Jair Viana

DESISTIU
PRESIDÊNCIA

O vereador Jean Dornelas (PRB) teria desistido de disputar  a 
presidência da Câmara de Rio Preto. Pressão de raposas.

Inquérito dos Portos 
respinga em Edinho

NA MIRA

Edinho Araújo foi ministro da Secretaria Nacional de Portos no segundo 
mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Durante o mandato, ele 
assinou a renovação da concessão da empresa Libra, investigada na Lava Jato

Divulgação

Edinho em discurso no Porto de Santos
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Da Redação

dia a dia

Brilhante Ustra foi chefe, entre setembro de 1970 e janeiro de 1974, 
do DOI-CODI do II Exército, em São Paulo, órgão de repressão política 
durante a ditadura militar

Indicadores Econômicos
Índice Câmbio

BARREIRA
POLÍTICA

Em entrevista a jornal, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB)disse que havia ‘uma 
porta’ entre ele e o candidato petista, Fernando Haddad e com Bolsonaro, ‘um muro’.

BOM DIA

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

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

QUINA
Concurso 4796 (08/10)

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

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

TIMEMANIA
Concurso 1241 (06/10)

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

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

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

DUPLA-SENA
Concurso 1849 (06/10)

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

02 27 28 31 33 47
Sena: R$ 171.743,89 (1 ganhador)
Quina: R$ 3.054,73 (46 ganhadores)
Quadra: R$ 86,99 (2.051 ganhadores)

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

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

“CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO.
RESULTADO OFICIAL SUJEITO A CONFIRMA-

ÇÃO JUNTO ÀS FONTES COMPETENTES”

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP), em jul-
gamento da 13ª Câmara 
Extraordinária Cível nesta 
quarta-feira (17), extinguiu 
o processo que condenou o 
coronel do Exército Carlos 
Alberto Brilhante Ustra a 
pagar indenização de R$ 100 
mil à família do jornalista 
Luiz Eduardo Merlino, morto 
e torturado nos porões do 
DOI-CODI em 1971.

Ustra foi chefe, entre 
setembro de 1970 e janeiro 
de 1974, do DOI-CODI do 
II Exército, em São Paulo, 
órgão de repressão política 
durante a ditadura militar. 
Nesse período, foram regis-
tradas ao menos 45 mortes e 
desaparecimentos forçados, 
segundo a Comissão Nacional 
da Verdade, que apurou casos 
de tortura e sumiço de pre-
sos. Ele morreu em 2015, aos 
83 anos, durante tratamento 
contra um câncer.

Em uma decisão de se-
gunda instância de 2012, a 
Justiça já havia considerado 
Ustra torturador. A decisão 
se referia a uma “ação decla-
ratória”, que buscava que a 
Justiça apontasse Ustra como 
responsável por crimes de 
tortura, mas sem pedir inde-
nização. Ele sempre negou ter 
cometido atos de violência. 
“Excessos em toda guerra 
existem, podem ter existido, 
mas a prática de tortura como 
eles falam não ocorreu. Eu 

efetivamente não cometi ex-
cesso contra ninguém”, disse 
Ustra em 2006.

Nesta quarta-feira, os 
desembargadores do TJSP 
entenderam que o pedido de 
indenização feito pela família 
de Merlino está prescrito, já 
que foi feito em 2010, mais de 
20 anos depois da Constitui-
ção de 1988, que reconheceu 
a anistia dos crimes pratica-
dos no regime militar. Juridi-
camente, prescrição é a perda 
do prazo previsto para que o 
cidadão acione a Justiça em 
busca do direito violado.

Em 1ª instância, em 2012, 
a 20ª Vara Cível havia conde-
nado Ustra a pagar a indeni-
zação por danos morais por 
responsabilidade na morte. 
Com a decisão do TJ nesta 
quarta, após recurso da famí-
lia de Ustra, os familiares do 
jornalista ficarão sem direito 
à indenização.

O advogado da família 
do jornalista, Aníbal Costa 
de Souza, disse que a tese 
dos desembargadores pode 
ser derrubada no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). 
“Vamos esperar a publica-
ção do acórdão desta decisão 
para entrar com um primeiro 
recurso, embargos de decla-
ração, e depois levar ao STJ”, 
disse ele.

Durante a sessão, a defesa 
da família do jornalista sus-
tentou que ele foi “massacrado 
pelo réu em um pau de arara 
por mais de 24 horas, sangran-
do e provocando uma gangre-
na que levaram a sua morte”.

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

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

Divulgação

TJ derruba decisão que mandou 
Ustra pagar indenização à família 
de jornalista morto na ditadura
Para desembargadores, ação está prescrita. ‘É uma Justiça que tolera a 
tortura e contribui para que o sistema continue’, disse a viúva

TORTURA

Segundo o advogado, a 
indenização de R$ 100 mil foi 
estipulado pela própria juíza 
em 2012, pois a família não 
buscava reparação financei-
ra, mas “o reconhecimento 
da responsabilidade civil do 
estado pelo fato”.

Votos dos desembarga-
dores - O relator da apelação 
no Tribunal, desembargador 
Salles Rossi, foi o primeiro 
a votar, entendendo que o 
processo prescreveu. Ele de-
fendeu ainda que não havia 
provas e nem testemunhas 
presenciais que comprovas-

sem a participação de Ustra 
na tortura de Merlino.

Concordou com ele o 
desembargador Milton Car-
valho. Já o terceiro desem-
bargador da câmara, Mauro 
Conti Machado, entendeu 
que a família esperou “39 
anos para entrar com a ação, 
22 anos após a Constituição, 
se desfazendo a pretensão 
indenizatória”.

Por unanimidade, os 
desembargadores concor-
daram, porém, em entender 
que houve apenas prescrição, 
mas não a falta de provas.
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Fernando Daguano - TV TEM arquivo
Da Redação

dia a dia

Na fuga das mulheres, um idoso foi atropelado no calçadão de Rio Preto

As duas mulheres acusa-
das de tentar aplicar o golpe 
do bilhete premiado em uma 
idosa na cidade, em 2016, e 
acabaram provocando uma 
perseguição policial e a morte 
de um idoso vão a júri popular. 
Quando o golpe foi descoberto 
pela vítima, elas fugiram de 
carro, invadiram o Calçadão e 
atropelaram a vítima.

A data do júri de Beatriz 
Maiara Gomes, que está presa, 
e Vanessa Cristina de Matos, 
que aguarda o julgamento em 
liberdade, não foi definida. Elas 
foram presas cerca de um mês 
após o crime. 

De acordo com a polícia, a 
idosa Jandira Machado, com 75 
anos na época, foi abordada por 
duas mulheres no Centro de 
Rio Preto, que diziam estar com 
um bilhete premiado. A polícia 

diz que a aposentada acreditou 
na falsa história e aceitou trocar 
o bilhete por joias, mas disse 
que precisaria ir até a casa dela 
para buscá-las.

Imediatamente a dupla 
ofereceu carona à mulher. De-
pois que a idosa pegou as joias 
e saiu com as mulheres, uma 
sobrinha da vítima desconfiou 
da história e resolveu seguir o 
carro das desconhecidas que 
ainda faria uma parada no 
banco para que a vítima fizesse 
um saque para completar a 
quantia pedida por elas.

Quando a dupla percebeu 
que era seguida pela sobrinha, 
entrou em uma rua do Cal-
çadão da cidade e atropelou 
um idoso de 69 anos, na rua 
Bernardinho de Campos.

Lázaro Firmino morreu na 
hora. As suspeitas seguiram em 
alta velocidade até a avenida 
Philadelpho Gouvea Neto, onde 
atropelaram outra mulher, que 

Um homem suspeito de 
participar do furto a uma resi-
dência em Catiguá (SP) tentou 
esfaquear um policial militar 

durante a fuga e morreu balea-
do na noite de terça-feira (16).

De acordo com a PM, ele e 
outros dois suspeitos fugiram 
pela vicinal sentido Catanduva 
quando avistaram uma equipe 
da polícia.

O trio tentou fugir en-
trando em uma área de mata, 
momento em que, segundo 
a polícia, os oficiais ouviram 
disparos. Durante as buscas no 
local, a corporação informou 
que um dos suspeitos atingiu 

um PM com uma facada, que 
danificou o colete dele.

Em seguida, tentou golpear 
o policial próximo ao pesco-
ço, momento em que o oficial 
atirou e atingiu o suspeito, que 
não resistiu ao ferimento e 

morreu. Os outros dois ho-
mens conseguiram fugir.

A PM informou que a 
equipe conseguiu recuperar os 
objetos furtados da casa, sendo 
eles uma lavadora wap, um 
botijão de gás e um chinelo.

Suspeito de furto tenta esfaquear PM e morre baleado

Acusadas de estelionato que terminou 
em morte de idoso vão a júri popular

De acordo com a polícia, outros dois homens que também invadiram residência conseguiram fugir. Objetos furtados foram recuperados

Data do júri não foi marcada. Caso foi em 2016, quando acusadas tentaram aplicar golpe do bilhete premiado em uma idosa de Rio Preto (SP)

MOTOCICLISTA
MORTE

Um motociclista morreu depois de bater de frente com um caminhão no quilômetro 38 da Rodovia Mário Roberto Perosa, 
em Irapuã (SP). De acordo com as informações da polícia, a motocicleta pegou fogo e o motociclista morreu no local. A causa 
do acidente não foi informada pela polícia.

JURI POPULAR

CATIGUÁ

Da Redação

Um jovem de 19 anos foi 
morto a tiros na favela do Bre-

jo Alegre, em Rio Preto (SP). 
João Marcos Lobato Mota foi 
encontrado pela polícia com 
três marcas pelo corpo.

Os policiais foram cha-

mados até a favela depois que 
um morador ouviu barulho de 
tiros. O morador disse para a 
polícia que estava dormindo e 
se assustou com três disparos. 

Ao se levantar da cama, ouviu 
mais dois.

O morador ainda ouviu 
duas pessoas conversando e 
um barulho de moto. A polícia 

encontrou o corpo da vítima 
com marcas de tiro na cabeça, 
peito e no braço. A perícia foi 
até o local e o motivo do crime 
será investigado.

Um casal de idosos foi 
roubado dentro de casa ao ser 

rendido por cinco ladrões na 
noite desta terça-feira (16), no 
bairro Vila Nova, em Araçatu-
ba (SP).

Segundo a polícia, o idoso 

de 75 anos estava dormindo e 
a mulher, de 76 anos, estava na 
cozinha quando cinco ladrões 
aproveitaram a porta da cozi-
nha encostada e invadiram o 

local, anunciando o assalto.
Um dos suspeitos estava 

armado e rendeu as vítimas. 
Os outros vasculharam a casa 
e levaram duas televisões, 

bijuterias e o carro do casal.
A perícia foi acionada até o 

local, mas por enquanto nin-
guém foi preso. Os idosos não 
ficaram feridos.

Policia investiga morte de jovem na favela do Brejo Alegre

Casal de idosos é assaltado por cinco ladrões dentro de casa

Polícia encontrou o corpo da vítima com marcas de tiro na cabeça, peito e no braço. A 
perícia foi até o local e o motivo do crime será investigado

Segundo polícia, idoso de 75 anos estava dormindo e a mulher, de 76 anos, estava na cozinha 
quando cinco ladrões invadiram a casa em Araçatuba (SP)

HOMICÍDIO

ROUBO

Da Redação

Da Redação

estava de moto. As câmeras de 
segurança do Calçadão regis-
traram a perseguição.

Em seguida, a dupla jogou 

a idosa para fora do carro, que 
estava em movimento, na rua 
Primeiro Mestre. De acordo 
com a polícia, minutos depois 

o carro foi abandonado pelas 
mulheres no cruzamento das 
ruas Belmonte com Santa Ca-
tarina, na Vila Ipiranga.
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Em algumas cidades, fiscais do Procon vistoriam comércios antes da 
Black Friday

Juro do cartão de crédito é o menor desde 2015

Os juros médios do 
cartão de crédito caíram 
1,63 ponto percentual em 
setembro, para 278,88% 
ao ano, segundo pesqui-
sa da Anefac (Associação 
Nacional de Executivos de 
Finanças, Administração e 
Contabilidade) divulgada 
nesta quarta-feira (17).

Se for considerada a 
taxa mensal, os juros do 
rotativo tiveram leve que-
da, passando de 11,78% 
em agosto para 11,74% 
em setembro. É a menor 
taxa de juros registrada 

pela associação desde 
fevereiro de 2015, quan-
do os juros anuais foram 
de 276,04% e os mensais, 
de 11,67%.  No mês an-
terior, a taxa do rotativo 
do cartão havia ficado em 
280,51% ao ano. 

Segundo a Anefac, os 
juros do cheque especial 
caíram de 283,79% ao ano 
em agosto para 282,15% 
ao ano em setembro, e a 
taxa mensal foi de 11,86% 
para 11,82% no mesmo 
período.  É a menor taxa 
do cheque especial desde 
junho de 2016, quando ela 
ficou em 250,6% ao ano e 
11,02% ao mês.

Divulgação

NOVOS
BERÇARISTAS

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Gerência de Capacitação da Secretaria de Educação, realizou a formação de berçaristas 
que irão atuar na educação infantil. Passaram pelo treinamento 290 profissionais de empresa terceirizada contratada para prestar o 
serviço.

Juro do cartão de crédito 
é o menor desde 2015
É o que revela pesquisa da Anefac (Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade)

ECONOMIA

O nível de atividade 
da economia brasileira 
registrou expansão pelo 
terceiro mês seguido em 
agosto, de acordo com 
informações divulgadas 
pelo Banco Central nesta 
quarta-feira (17).

O chamado Índice de 
Atividade Econômica do 
BC (IBC-Br), considerado 
um tipo de “prévia” do 
Produto Interno Bruto 
(PIB), teve crescimen-
to de 0,47% em agosto, 
comparado com o mês 
anterior. O resultado foi 
calculado após ajuste 
sazonal (uma espécie 
de “compensação” para 
comparar períodos dife-
rentes).

Quando comparado a 
agosto de 2017, o IBC-Br 
cresceu 2,5% (neste caso, 

sem ajuste sazonal).
O nível de atividade já 

havia registrado expan-
são em junho (+3,45%) e 
julho deste ano (+0,65%) 
– após o tombo de 3,33% 
em maio, causado pela 
greve dos caminhoneiros.

Os números do BC 
mostram ainda que, nos 
oito primeiros meses des-
te ano, o indicador do ní-
vel de atividade registrou 
uma expansão de 1,28%, 
sem o ajuste sazonal. No 
acumulado em 12 meses 
até agosto, a prévia do PIB 
(indicador dessazonaliza-
do) registrou crescimento 
de 1,50%.

A próxima divulgação 
oficial do resultado do PIB 
será no dia 30 de novem-
bro, quando o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) apre-
sentará o resultado do 
terceiro trimestre de 2018.

Com alta de 0,47%, 
economia cresce pelo 3º 
mês seguido em agosto

ECONOMIA

Índice de atividade econômica do BC foi 
criado para tentar antecipar o resultado 
do Produto Interno Bruto (PIB)

Pesquisa realizada pelo 
site comparador de preços 
e produtos Zoom com 9 mil 
pessoas mostra que 67% dos 
respondentes não gostariam 
de comprometer o 13º salário 
com as compras na data e 58% 
afirmam ter feito uma reserva 
financeira para aproveitar as 
ofertas. A Black Friday acon-
tecerá em 23 de novembro.

O comércio eletrônico 
deve faturar R$ 2,43 bilhões 
durante a Black Friday neste 
ano, alta de 15% em relação a 
2017, aponta a estimativa da 
Ebit|Nielsen.

Entre os que não preten-
dem comprar na Black Friday, 
65% alegaram que não acre-
ditam que os descontos são 
reais.

O evento, para 62%, é uma 
oportunidade para economi-
zar nas compras de Natal, pois 
pretendem aproveitar a data 
para antecipar os presentes.

Quando questionados 
sobre o que priorizam para 

67% não pretendem 
usar 13º nas compras

BLACK FRIDAY 2018

A Black Friday acontecerá em 23 de novembro. Entre 
os que não pretendem comprar na Black Friday, 65% 
alegaram que não acreditam que os descontos são reais

Da Redação
Da Redação

finalizar a compra, preço é o 
fator determinante para 77%. 
Para 54%, as compras serão 
feitas em lojas online.

As categorias de produtos 
mais desejadas são eletrônicos, 
eletrodomésticos e celulares/
smartphones. 

Da Redação
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dia a dia
ALIMENTA
RIO PRETO 

Inspirada na celebração do Dia Mundial da Alimentação, foi nomeada em Rio Preto a Câmara Intersecretarial de Segurança 
Alimentar e Nutricional, a CAISAN Municipal. Um dos objetivos é a destinação e aplicação de recursos em ações e programas de 
interesse da segurança alimentar e nutricional

HORÁRIO DE VERÃO

Reprodução/Google

No dia 4 de novembro, 
primeiro dia de provas do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), mais de 
3 milhões de candidatos 
precisarão adiantar o relógio 
em uma hora para se ade-
quar ao horário de verão, 
que nesse ano coincide com 
o exame do MEC. Eles re-
presentam 56% do total de 
5,5 milhões de candidatos 
com inscrição confirmada 
nas provas.

Desses estados, po-
rém, nem todos estarão no 
horário de Brasília. Como 
o horário local em Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul 
atualmente já está uma hora 
atrás de Brasília, essa dife-
rença continua igual. Isso 

quer dizer que o fechamen-
to dos portões nesses dois 
estados acontece às 12h do 
horário local.

Os demais estados não 
precisarão mudar o relógio 
em 4 de novembro, mas os 
2,4 milhões de candidatos 
que farão as provas nessas 
regiões terão que se ajustar 
à nova diferença de fuso em 
relação ao horário oficial de 
Brasília.

Atualmente, 14 estados 
estão no mesmo horário que 
Brasília, mas, no primeiro 
dia do Enem, eles passa-
rão a estar uma hora atrás. 
Portanto, o horário local de 
fechamento será, também, 
uma hora antes. Outros três 
estados estarão duas horas 
atrás e, no Acre e em 13 mu-
nicípios do Amazonas, essa 
diferença será de três horas.

Divulgação

56% dos candidatos do Enem 
2018 terão que adiantar o relógio
Dos 5,5 milhões de inscritos confirmados, 3 milhões vivem no DF e nos dez estados que entrarão 
no horário de verão em 4 de novembro, primeiro dia de provas do Enem

O Facebook começou a 
enviar mensagens a usuários 
brasileiros informando sobre 
perfis da rede social que fo-
ram invadidos.

Em setembro passado, 
hackers roubaram o acesso de 
cerca de 30 milhões de pesso-
as e tiveram acesso ao nome e 
detalhes de contato dos usuá-
rios. O período da invasão foi 
entre 14 e 27 de setembro.

De acordo com a empresa, 
os invasores usaram os toke-
ns de acesso para obter certas 
informações de contas. Desde 

então, esses tokens de aces-
so foram invalidados, o que 
impediria qualquer acesso 
posterior às informações de 
contas.

Para checar se sua conta 
foi afetada acesse a Central de 
Ajuda do Facebook (disponí-
vel somente em inglês).

A empresa informou no 
dia 28 de setembro que os 
hackers haviam roubado 
códigos de acesso digital, 
permitindo o acesso a qua-
se 50 milhões de contas de 
usuários, mas não confirmou, 
na época, se as informações 
haviam sido realmente rou-
badas.

Facebook começa a avisar brasileiros 
que tiveram dados roubados

INVASÃO

Hackers invadiram contas de cerca de 30 milhões de pessoas 
e tiveram acesso ao nome e detalhes de contato dos usuáriosMotociclista precisou frear porque o fluxo de veículos 

parou repentinamente e a mulher acabou caindo

Uma mulher de 39 anos 
morreu ao ser atropelada por 
um ônibus na noite desta ter-
ça-feira (16), no cruzamento 
da Rua Aparecida do Taboado 
com a Avenida Ernani Pires 
Domingues, em São José do 

Rio Preto (SP).
Segundo informações do 

boletim de ocorrência, a víti-
ma Tatiana Vieira da Silva es-
tava na garupa da moto com 
o marido na Rua Aparecida 
do Taboado. O motociclista 
precisou frear porque o fluxo 
de veículos parou repentina-
mente e os dois caíram.

Ao cair, a vítima acabou 
sendo atropelada por um 
ônibus que fazia o mesmo 
sentido, pelo lado direito da 
rua. De acordo com a polícia, 
a mulher caiu debaixo do 
transporte coletivo.

Uma equipe do resgate 
foi acionada, mas a vítima 
morreu no local.

Mulher morre atropelada 
por ônibus em Rio Preto

MORTE

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Divulgação

Governo não aceitou mudança e horário será mantido na data anteriormente prevista

Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Aparecida do Taboado e a Avenida Ernani Pires Domingues

Hackers teriam invadido cerca de 30 milhões de contas em todo o Brasil
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Pastores das igrejas Assem-
bleia de Deus, Batista, Presbi-
teriana e Anglicana, em reunião 
na manhã desta quarta-feira, 
em hotel paulistano, decidiram 
apoiar a candidatura do petista 
Fernando Haddad a presiden-
te. Com uma carta de intenção, 
apresentada e lida aos presen-
tes, Haddad garantiu aos líde-
res, que em seu programa não 
pautas que firam os princípios 
da família.

O evento, embora não envolva 
a maioria das igrejas, de cer-
ta forma causa alvoroço na 
campanha. Até ontem, apenas 
Bolsonaro contava com apoio 
explícito de evangélicos. Aos 
pastores, Haddad fez discurso 
com citações bíblicas e disse 
que defende a liberdade da ex-
pressão religiosa e de crença. 
Se o evento vai se transformar 
em votos que façam a diferen-
ça, somente as urnas dirão.

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

nossaopinião

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.

SANTO APOIO
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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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“… as they sink, Donward to 
darkness, on extended wings” 
Wallace Stevens, Sunday Morning

Eleições põem pessoas no poder 
não para acertar contas com o pas-
sado, porque essa é a atribuição dos 
tribunais. Os tribunais têm trabalha-
do muito estes anos e vão continuar 
trabalhando para fazer a justiça pela 
qual todos gritamos.

Eleições servem para outra coisa: 
Dar rumo e direção para o futuro.

_______
Política é uma arte. É preciso 

recuperar a dimensão de arte da 
política.

Uma decisão política é uma obra 
de arte quando todos entendem por 
que aquela é a melhor solução pos-
sível – e a aceitam como solução e 
como rumo para todos, ao menos 
naquele momento.

A arte da política é a de enten-
der os problemas da sua gente e 
da sua terra; estabelecer priorida-
des; buscar soluções; aproximar 
quem pensa diferente para afinar as 
soluções; construir entendimentos; 
fazer a solução encontrada ser efi-
ciente e eficaz com o apoio de quem 
é afetado por ela; acompanhar sua 
execução constantemente para 
avaliar resultados e aperfeiçoar o 
modelo adotado.

A política feita assim é a mais no-
bre arte. É preciso também apren-
dê-la e vivenciá-la.

Para que essa arte da política 
funcione é preciso que o cidadão 
(você, eu) acompanhe, compreenda, 
opine e interfira nas decisões toma-
das por aqueles que seu voto elege.

______
O melhor político é o que ouve 

e une de tal forma que não precisa 
usar sua autoridade.

O melhor político ouve antes de 
falar, e seu comando é uma ordem 
quando veio de todos os que foram 

ouvidos.
Quando todos são ouvidos e 

chegam ao consenso possível sobre 
determinado problema, o comando 
e a autoridade vêm de todos.

Política não é o exercício da auto-
ridade. Política não deve ser reduzi-
da a comando e controle.

A política é a arte de olhar para o 
futuro e construí-lo.

__________
Vingança não é futuro. Vingan-

ça é um tormento do passado. O 
Brasil é um país atormentado pelo 
seu passado e incapaz de enxergar 
o que estão lhe oferecendo como 
caminho para o futuro.

Futuro não se constrói com re-
vanche nem com desejos sádicos de 
morte e violência.

É um erro votar em quem pode 
fechar as portas ao diálogo e à co-
laboração na construção de respos-
tas.

________
O brasileiro precisa voltar a se ver 

como parte de um povo que se quer 
bem, que quer o bem do seu con-
terrâneo. O brasileiro precisa voltar a 
amar a sua terra e a sua gente.

O Brasil precisa de compaixão, 
que é saber sentir a dor do outro; 
precisa de querer o melhor para si e 
para o outro.

Hora de cuidar de celebrar e ali-
mentar as delícias de ser brasileiro; 
e hora de manter um olhar atento a 
quem está afastado das delícias de 
ser brasileiro. 

Compaixão, alegria e liberdade – 
antes que seja tarde.

ANOTAÇÕES PARA O 
OUTUBRO DE 2018

Airton Carlini | André Freire | Arthur Licate | Beto Cosenza | Carlos Miranda | Clodoaldo Silva 
| Décio Clemente | Eduardo Stefano | Fabio Fernandes | Marcelo Squassoni | Milton Santos | 
Olivar Vitale | Rubens Azevedo | Sinval Malheiros | Vitor Campos

COLUNISTAS

Caio Leonardo Bessa Rodrigues, Forma-
do em Direito na USP, atua na área de Re-

lações Institucionais e Governamentais, 
veja mais sobre o curriculum em nosso 

portal www.grupobomdia.com.br

caioleonardo@gmail.com

Caio Leonardo
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A DONA DA BOLA

Victor Lira / Sendi Bauru Basket

Fúlvio foi bem, mas não conseguiu evitar o revés

Bauru perde na prorrogação para 
o Quimsa-ARG; Minas vence

O Bauru começou bem 
a partida, fez um grande 
primeiro tempo, segurou o 
ímpeto argentino na volta do 
intervalo, conseguiu levar 
o jogo para a prorrogação, 
mas viu o Quimsa conquis-
tar a vitória por 86 a 80 na 
abertura do Grupo C da Liga 
Sul-Americana, que está 
sendo disputado em Cali, 
na Colômbia. Ainda nesta 
terça-feira, o Minas Tênis 
Clube venceu o Fasbreak, 
time colombiano que sedia a 
chave.

Nem mesmo a atuação de 
gala do pivô Lucas Mariano, 
que foi o cestinha do jogo 
com 31 pontos e mais 12 re-
botes, um duplo-duplo, im-
pediu a derrota bauruense. Já 
o Quimsa contou com cinco 
jogadores que fizeram mais 
de 10 pontos para ganhar a 
partida.

Na primeira jogada de 
ataque, o Quimsa abriu o 
placar com De Los San-
tos. Jefferson rapidamente 

empatou. Mas diferente do 
ritmo do primeiro minuto, o 
quarto inicial demorou para 
embalar. Bauru despontou 
a partir do sexto minuto, 
marcando pontos importan-
tes com Lucas Mariano, Enzo 
Ruiz e Jefferson. A diferença 
foi crescendo até que Fúl-
vio acertou uma bola muito 
longa para fechar o período 
em 18 a 8.

O que parecia um início 
promissor do Bauru passou 
a ser uma reação argenti-
na. Brussino acertou uma 
bola longa, despencando 
para quatro pontos a vanta-
gem bauruense. As equipes 
trocaram cestas, até que De 
Los Santos apareceu de novo 
para virar para 27 a 26. A 
partir daí, o jogo ficou equili-
brado, com as equipes se al-
ternando na liderança algu-
mas vezes. No fim, o Dragão 
conseguiu um respiro e foi ao 
intervalo à frente, com 37 a 31 
no placar.

Numa troca de cestas que 

durou praticamente os 10 
minutos do terceiro período, 
Bauru manteve a vantagem 
por volta dos cinco, sete 
pontos, permanecendo à 
frente com alguma tranqui-
lidade. Nos segundos finais, 
Brussino apareceu de novo 
com mais um chute de 3 
pontos, descontando a dife-
rença mais ainda depois dos 
lances livres: 55 a 52.

O balde de água fria veio 
logo no começo do período 
final. De Los Santos empatou 
a partida e Federico Aguerre 
virou para os argentinos. O 
Quimsa abriu cinco pontos, 
forçando um pedido de tem-
po pelo lado bauruense.

Na sequência, Fúlvio e 
Jefferson deram esperança 
ao Dragão com uma rápida 
virada, mas o Quimsa man-
teve o controle emocional. 
No minuto final, um festival 
de erros de arremesso e até 
de controle da bola resulta-
ram na prorrogação após o 
empate em 70 a 70.

LIGA SUL-AMERICANA DE BASQUETE

Time argentino abre diferença no tempo-extra e “estraga” estreia do Dragão; Time de BH derrota 
os donos da casa e estreiam com pé direito

O São Bento pode garan-
tir a permanência na Série 
B do Brasileiro nas próxi-
mas duas rodadas, quando 
recebe Criciúma (sexta) e 
CRB (sábado, dia 27), em 
Sorocaba. Os dois con-
frontos são tratados como 
fundamentais para o time 
cumprir o grande objetivo 
da temporada, que é o de se 
manter na segunda divisão 
nacional.

Titular desde que chegou 
ao São Bento, Tony pede 
atenção para o confronto 
direto contra o Criciúma. Foi 
do lateral o gol do time de 
Sorocaba na derrota para o 
Londrina na última rodada.

– Ajustar algumas si-
tuações que o treinador 
está passando e focar no 

adversário. É o chamado 
jogo de “seis pontos”, já que 
estamos bem próximos na 
classificação. Temos que fa-
zer valer o mando de campo 
para vencer e subir nossa 
pontuação para nos afastar-
mos de vez do rebaixamen-
to – disse o lateral.

Trabalhando com a mar-
gem de 45 pontos para se 
garantir na Série B em 2019, 
o São Bento pode alcançar o 
objetivo em casa de duas vi-
tórias nos jogos em casa na 
sequência da competição. 
Na sexta, encara o Criciúma. 
No sábado, dia 27, recebe o 
CRB, ambos em Sorocaba.

São Bento e Criciúma se 
enfrentam na sexta-feira, 
às 20h30, no estádio Walter 
Ribeiro, em Sorocaba.

SÉRIE B

ATENÇÃO pela 
permanência na Série B
Após primeiro gol pelo São Bento, Tony pede 
atenção em casa. Vitórias sobre Criciúma e CRB 
em Sorocaba dão pontos necessários na avaliação 
da comissão técnica para manter time na série B

PH Moreno/GloboEsporte.com
Técnico mais velho em 

atividade no Brasil, com 73 
anos, Pinho confessa que 
o acesso do Comercial da 
Segunda Divisão deste ano 
à Série A3 de 2019 foi o mais 
sofrido de todos os sete que 
já conquistou no quarto nível 
do futebol paulista.

- Foi mais difícil do que 
imaginava, aquele quadran-
gular, quatro times grandes 
[os adversários Francana, São 
José e Flamengo-SP], semi-
final contra o melhor time do 
campeonato, na minha opi-
nião, que é o São José. Enfim, 
o jogo contra o Flamengo já 
tinha sido tenso, anula gol, 
aí volta, fim da partida muito 
tenso. Olha, eu nunca pas-
sei por tanta emoção em tão 
pouco tempo em minha vida 
– desabafou o experiente 
treinador.

Pinho explicou o sumi-

ço de campo após o fim da 
partida contra o São José. Na 
verdade, esqueceram o co-
mandante no vestiário.

- Quando saiu o gol fui 
comemorar e invadi o cam-
po, acabei expulso. Fiquei na 
boca do túnel, vendo o fim 
do jogo, desabei em lágrimas 
quando o árbitro apitou o fim 
da partida. Quase ninguém 
me viu ali, chorando – reve-
lou o treinador.

Sem revelar se fica para 
a disputa da Série A3, Pi-
nho diz acreditar em uma 
renovação para que o Bafo 
continue forte em 2019. Mas 
também não fechou a porta 
definitivamente.

- Pela diretoria, cidade, 
torcida, se soubesse o tanto 
que me cumprimentaram na 
rua, eu ficaria. Mas eu acho 
que no futebol tem de ter 
mudanças, vive de motiva-

PINHO É HEPTA

Com sete acessos à Série A3, Pinho decreta 
conquista do Comercial a mais difícil da carreira
Treinador mais velho em atividade, com 73 anos, ele 
desconversa sobre futuro no Comercial

Pinho olha para a torcida durante a 
partida contra o São José: tensão 
pelo acesso

ção, mas nada está decidido. 
Deixamos tudo para mais 
tarde. Vamos primeiro buscar 
este título, que é muito im-
portante – finalizou o co-
mandante.

O tempo-extra também 
começou de forma equilibra-
da. Bauru saiu na frente com 
Enzo Ruiz, mas rapidamente 
De Los Santos virou. O Quim-
sa ficou na liderança, e dife-
rente de outros momentos, o 
time brasileiro não teve forças 
para buscar a virada.

Minas derrota donos da casa
O Minas Tênis Clube não 

tomou conhecimento dos 
donos da casa e venceu o Fas-
tbreak após um ótimo primei-
ro tempo: 91 a 74, liderando 
a chave pelo melhor saldo de 
cestas. Wesley foi o cestinha 
do Minas ao anotar 19 pontos.
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SÃO PAULO

Buscando SOLUÇÃO
Leco, Raí e Aguirre se reúnem para debater queda do São Paulo no segundo turno. Diretoria busca solução para queda drástica

O São Paulo está atrás de 
respostas para a derrocada 
do time no segundo turno do 
Brasileirão. Por isso houve 
uma reunião entre presidên-
cia, cúpula do futebol e o téc-
nico Diego Aguirre, na última 
segunda-feira, no Morumbi.

Participaram do encontro 
o presidente Carlos Augusto 
de Barros e Silva, o Leco, o 
diretor executivo de futebol 
Raí, o gerente Alexandre 
Passaro, o próprio Aguirre 
e o assessor da presidência 
Marcio Carlomagno.

Isso não significa, no 
entanto, um risco de demis-
são do treinador, algo sequer 
colocado em pauta neste 
momento no São Paulo.

A ideia da reunião era 
saber do próprio Aguirre um 
diagnóstico para a queda de 
rendimento e entender quais 
são as maiores dificuldades 

do momento.
O tom da conversa não foi 

de cobrança, mas sim uma 
espécie de reflexão geral do 
São Paulo para encontrar os 
erros e entender em quais 
pontos o clube como um 
todo poderia melhorar para 
tentar retomar o topo. O sinal 
vermelho foi ligado por uma 
avaliação negativa na postura 
da equipe nas derrotas para 
Palmeiras (2 a 0) e Interna-
cional (3 a 1).

Há uma corrente no São 
Paulo que defende uma 
maior carga de trabalho para 
todos no CT da Barra Funda, 
incluindo elenco, comissão 
técnica e dirigentes. Nesse 
sentido a ideia seria uma do-
ação geral maior para tentar 
voltar à liderança.

– No momento desafiador, 
e já passei por vários na mi-
nha carreira como jogador e 

estou passando por um agora, 
você tem de pensar em todos 
os detalhes. Quando as coisas 
estão dando certo, tudo sai 
mais fácil. Quando não estão 
dando certo, tem de pensar 
em todos os detalhes e cada 
um melhorar um pouco mais: 
os jogadores, a comissão 
técnica, a diretoria. Eu sou 
o maior responsável disso, 
da situação hoje em dia, e 
continuo confiante. Melho-
rando o trabalho, o que você 
acha que pode melhorar, vai 
recuperando a confiança. 
Com os resultados, as coisas 
voltam ao normal – disse Raí, 
na última terça-feira.

Internamente e também 
em entrevistas o São Paulo 
não enxerga apenas um mo-
tivo para a fase ruim. Trata-se 
de uma questão subjetiva, 
embora o desfalque de Ever-
ton seja um ponto unânime 

como uma das principais 
razões, mas não a única.

Nos bastidores do São Pau-
lo há correntes que acreditam 
na possibilidade do título e 
outras que enxergam a taça 
como um sonho muito difícil.

De qualquer maneira, 
existe uma descrença de que 
o time possa reverter a van-
tagem de sete pontos do rival 
e líder Palmeiras nas nove 
rodadas finais.

O Tricolor concentra 
esforços para ao menos 
conseguir uma vaga dire-
ta na Libertadores, entre os 
quatro melhores colocados. 
O raciocínio é de que não ter 
um lugar garantido na fase de 
grupos da competição sul-
-americana afetaria muito o 
planejamento de 2019.

O objetivo imediato é 
vencer o Atlético-PR, sábado, 
às 19h, no Morumbi, para di-

minuir a desconfiança dentro 
e fora do São Paulo.

Para este duelo, inclusive, 
Aguirre fará mudanças na 
equipe titular. Duas trocas 
são obrigatórias: Bruno Peres 
e Anderson Martins estão 
suspensos. Rodrigo Caio, Ar-
boleda e Araruna (recuperado 
de contratura) são os candi-
datos para esses dois luga-
res, sendo os dois primeiros 
favoritos.

Everton continua fora 
com um estiramento na 
coxa esquerda. Além disso, 
outras mudanças deverão 
ser feitas. O meio de cam-
po poderá sofrer alterações, 
pois a transição da equipe da 
defesa para o ataque tem sido 
considerada lenta. Luan, de 
volta da seleção sub-20, é um 
dos candidatos a ter chance. 
Tréllez e Gonzalo Carneiro 
também brigam por vagas.

Presidente Leco e Raí (ao 
centro) participaram de 

reunião no São Paulo
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Vagner Love este-
ve perto de fechar 

com o Santos no 
meio do ano

esporteesporte

Divulgação / Besiktas 

SANTOS

Diego? Robinho? Vagner 
Love? o que Peres pensa?
O presidente José Carlos Peres cita posições em que o Peixe buscará reforços no mercado para a próxima temporada

O presidente do Santos, José 
Carlos Peres, se reuniu na últi-
ma terça-feira com o volante e 
executivo de futebol do clube, 
Renato, e com o gerente ad-
ministrativo Sergio Dimas para 
tratar do planejamento e falar 
de reforços para 2019. O técnico 
Cuca participou de uma parte 
do encontro.

No bate-papo, os dirigentes 
detectaram posições caren-
tes no Santos para a próxima 
temporada. Se depender de 
Peres, ao menos quatro setores 
ganharão novas peças no ano 
que vem.

– Posso falar de posições 
que detectamos em conjun-
to. Gostaria de mais tempo 
do Cuca, mas precisamos de 
lateral-esquerdo, mais um, 
um volante de ofício, não um 
segundo volante, um substitu-
to ou alguém que reveze com 
Alison. Está segurando desde 
o começo do campeonato, 
segura as pontas, forte atrás. 
Depois temos um centroavante 
de qualquer maneira. Também 

acho que mais um 10 seria in-
teressante – disse o presidente.

Peres também admitiu 
que tem interesse de repatriar 
Diego e Robinho, revelados nas 
categorias de base do Santos, 
e fazer uma nova tentativa por 
Vagner Love

Sonho de consumo do 
Santos em praticamente todas 
as janelas de transferência, Ro-
binho deve entrar na pauta do 
Peixe novamente no ano que 
vem. O Rei das Pedaladas tem 
contrato com o Sivasspor, da 
Turquia, até o meio de 2019. Ou 
seja, a partir de janeiro, já pode 
assinar um pré-acordo com 
qualquer clube.

Robinho é um nome que 
agrada ao técnico Cuca, que 
tem o desejo de ter um reforço 
“de peso” no elenco na próxi-
ma temporada. Ídolo da torci-
da, Robinho teve três passagens 
pelo Santos: de 2002 a 2005, 
em 2010 e entre 2014 e 2015. 
Peres admitiu interesse mas 
nega já ter iniciado negociação.

Em dezembro do ano 

passado, antes de Robinho se 
transferir para o futebol turco, o 
Santos tinha negociações avan-
çadas para repatriá-lo, mas 
José Carlos Peres foi contrário à 
contratação porque o atacante 
havia sido condenado, em pri-
meira instância, a nove anos de 
prisão por uma suposta “vio-
lência sexual em grupo” contra 
uma mulher, quando atuava 
pelo Milan. O jogador, que diz 
não ter cometido o crime, res-
ponde em liberdade.

– Falei no começo do ano 
que tinha corrido uma decisão 
à revelia. Se está condenado, 
não posso contratar. Recor-
reu para reverter. Falei que 
não poderia ser massacrado e 
poderia reverter – explicou o 
mandatário.

Sobre Diego, o camisa 10 do 
título brasileiro do Santos de 
2002, o presidente do Santos 
tem acompanhado de perto sua 
situação no Flamengo, onde 
tem contrato até o meio do 
ano que vem. Ou seja, assim 
como Robinho, Diego também 

poderia assinar um pré-acordo 
com o Santos a partir do início 
de 2019. 

O meia defendeu o elenco 
profissional do Peixe de 2002 
até 2004. Em entrevistas, Diego 
costuma demonstrar carinho 
pelo Santos, clube que o reve-
lou, mas evita falar sobre um 
possível retorno. 

Peres afirmou que respeita-
rá a decisão do Flamengo sobre 
a permanência ou não do ca-
misa 10. Se o Rubro-Negro não 
quiser mantê-lo, a tendência é 
de que o Santos tente negociar 
seu retorno, desde que aceite 
receber menos

– Ele seria bem recebido 
aqui, mas não podemos ficar 
falando. O Flamengo pode vir 
com dinheiro e segurá-lo. Ele 
teria que descer da cadeira.– 
afirmou o mandatário.

Vagner Love segue na pau-
ta?

No meio de agosto deste 
ano, o Santos se viu muito per-
to, mas não conseguiu fechar a 
contratação do atacante de 34 

anos, que atualmente defende 
o Besiktas, da Turquia, pois a 
janela internacional de trans-
ferências fechou, e os clubes 
não chegaram a um acordo a 
tempo.O Peixe já tinha acordo 
com Love e seus representan-
tes, mas o Besiktas não assinou 
a rescisão contratual.

Perguntado se tentaria no-
vamente a contratação de Love, 
Peres admitiu o desejo de tê-lo 
no Santos, já que é um nome 
que é de interesse do técnico 
Cuca.

– Sim (possibilidade de 
voltar a negociar com Vagner 
Love). É interesse do Cuca. Ele 
era um 9 que queria quando 
chegou, mas o problema do 
Love foi fazermos negociação 
rápida, o Cuca ligou, e estava li-
vre. O clube queria se desfazer, 
mas o acerto não foi concreti-
zado.

O Santos busca a contra-
tação de um camisa 9 desde a 
saída de Ricardo Oliveira para o 
Atlético-MG, ao fim da tempo-
rada passada.
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CORINTHIANS

O Cruzeiro é 
hexacampeão 
da Copa do 
Brasil! Depois 
de vencer o 

Corinthians por 1 a 0 na ida, 
o time de Mano Menezes 
superou novamente os pau-
listas nesta quarta-feira, fora 
de casa, por 2 a 1, em duelo 
marcado por participação 
decisiva do VAR (árbitro de 
vídeo). Apesar de ter entra-
do em campo em vantagem, 
a Raposa não teve vida fácil 
na arena Corinthians. O time 
abriu o placar no primeiro 
tempo, mas os paulistas em-
pataram nos minutos iniciais 
da segunda etapa, de pênalti, 

e tiveram um gol anulado aos 
24 minutos (ambos os lan-
ces com árbitro de vídeo). O 
Cruzeiro só foi respirar alivia-
do quando Arrascaeta marcou 
o segundo gol - e que golaço 
-, aos 34 minutos. O torcedor 
celeste pode comemorar! O 
clube é, agora, isoladamente 
o que mais vezes ergueu o 
troféu da competição.

PRIMEIRO TEMPO
O primeiro tempo come-

çou muito truncado. Para se 
ter uma ideia, aos 20 minutos 
o árbitro Wagner do Nasci-
mento já tinha marcado 15 
faltas e distribuído dois cartões 
amarelos. E, em jogos estuda-
dos, os erros podem ser fatais. 

Aos 27 minutos, Léo Santos 
bobeou pela direita, perdeu a 
bola para Rafinha, que tocou 
para Barcos na entrada da 
área. O centroavante limpou 
para o meio, bateu na trave, 
e viu a bola sobrar capricho-
samente nos pés de Robinho, 
que estufou as redes com um 
chute de primeira. Mesmo 
com o gol, a partida seguiu 
muito estudado, e as duas 
principais oportunidades 
foram em bolas aéreas. Aos 33, 
Dedé aproveitou cruzamento 
de Thiago Neves e cabeceou 
muito forte na trave de Cassío. 
Dois minutos depois, foi a vez 
do alvinegro Henrique assus-
tar pelo alto. Ele aproveitou 

cobrança de Jadson para testar 
sozinho, mas a bola passou 
raspando a trave da meta de-
fendida por Fábio. Os primei-
ros 45 minutos terminaram 
mesmo com o placar magro.

SEGUNDO TEMPO
O Corinthians a essa altura 

precisava de uma virada para 
levar a decisão para os pê-
naltis, até por isso começou 
em cima. Logo aos 7 minutos, 
depois de muita polêmica e 
uso do VAR, o árbitro Wagner 
do Nascimento marcou pênalti 
de Thiago Neves em Ralf, e a 
cobrança foi convertida por 
Jadson. Na primeira metade 
dos 45 minutos finais, a única 
chance da Raposa foi com Léo, 

aos 15, em chute defendido 
por Cássio praticamente em 
cima da linha. Aos 24, um 
susto para o time cruzeiren-
se. Pedrinho acertou a gaveta 
de Fábio em um arremate 
quase do meio-campo, mas, 
novamente com o auxílio do 
árbitro de vídeo, Wagner do 
Nascimento anulou o que seria 
o segundo gol do Corinthians. 
A partir daí os paulistas não 
conseguiram mais levar perigo 
a Fábio, e, aos 36 minutos, 
Arrascaeta, que foi acionado 
por Mano durante a segunda 
etapa, marcou um golaço para 
dar números finais à partida 
e garantir o hexacampeonato 
celeste.

VAR é decisivo, Cruzeiro vence 
novamente o Corinthians e é campeão
Depois de triunfar no Mineirão por 1 a 0, Raposa conta com estrela de Robinho e Arrascaeta para 
conquistar o bicampeonato consecutivo; árbitro de vídeo auxilia em pênalti e em gol anulado dos paulistas
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PALMEIRAS

A boa campanha do Pal-
meiras de Felipão passa dire-
tamente pelo quarteto de zaga 
do time. Sim, quarteto. Isso 
porque o treinador utiliza duas 
duplas diferentes para cada 
tipo de competição. No Cam-
peonato Brasileiro, jogam Luan 
e Gustavo Gómez; em com-
petições de mata-mata, jogam 
Edu Dracena e Antônio Carlos.

Os números são impres-
sionantes. Nos 20 jogos em 
que o Palmeiras foi comanda-
do por Felipão – Paulo Turra 
assumiu a equipe antes do 
treinador, no empate sem gols 
com o Bahia, pela Copa do 
Brasil –, o time alviverde to-
mou apenas seis gols. Foram 

14 partidas sem o time adver-
sário balançar as redes. Para 
efeito de comparação, o time 
de Roger Machado, ex-treina-
dor do Verdão, tomou 31 gols 
em 44 jogos.

Na vitória por 2 a 0 contra 
o Grêmio, domingo passado, o 
time de Felipão não sofreu um 
chute sequer no gol. A me-
lhor chance gremista foi um 
cabeceio de Pepê para fora, no 
primeiro tempo.

Antônio Carlos e Edu 
Dracana são os homens de 
confiança de Felipão para os 
jogos de mata-mata. Juntos, 
jogaram 10 partidas: quatro na 
Copa do Brasil, quatro na Li-
bertadores e dois no Brasilei-

rão. Foram seis vitórias, dois 
empates e duas derrotas.

Um dos motivos da esco-
lha da dupla é a experiência 
de Edu Dracena. O zagueiro 
já conquistou duas Copas do 
Brasil e uma Libertadores. 
Sabe como jogar essas com-
petições. Antônio Carlos, de 
1,91m, faz boas partidas ao 
lado do parceiro de zaga.

Luan e Gustavo Gómez, 
zagueiro paraguaio que 
chegou na metade do ano 
por empréstimo do Milan, 
mas que quer permanecer 
no Verdão, formam a zaga 
do Campeonato Brasileiro, 
competição que o Palmeiras 
lidera. Juntos, atuaram em 10 

partidas e tomaram apenas 
três gols. Somam oito vitórias 
e dois empates.

A confiança da comissão 
técnica e da torcida é gran-
de nesses dois. No vídeo da 
TV Palmeiras de bastidores 
do jogo contra o Grêmio, é 
possível ver, no minuto 10:37, 
Felipão cumprimentar Luan e 
dizer: “Cada vez melhor”. Em 
coletiva em agosto, o técnico o 
elogiou ao falar que “não tem 
zagueiro no Brasil igual a ele”.

Além dessas duas duplas, 
uma outra jogou apenas uma 
partida: Luan e Thiago Mar-
tins. Eles atuaram no empate 
por 0 a 0 com o América-MG, 
pelo Campeonato Brasileiro. 

Thiago Martins foi empresta-
do ao Yokohama Marinos, do 
Japão, até o fim de 2019.

Quem joga domingo?
Com Gustavo Gómez sus-

penso por causa do terceiro 
cartão amarelo, Felipão será 
obrigado a mexer na defesa 
da equipe que vem entrando 
em campo no Campeonato 
Brasileiro.

Se optar por manter Luan, 
Edu Dracena é o favorito para 
atuar pelo lado esquerdo da 
defesa palmeirense contra o 
Ceará, no domingo, no Paca-
embu.

Outras opções para a zaga 
palmeirense são Antônio Car-
los, Nico Freire e Pedrão.

Zaga de quatro titulares 
vira sustentação de 
Palmeiras de Felipão. 
Antônio Carlos, Edu 
Dracena, Gustavo Gómez 
e Luan, juntos, tomaram 
apenas seis gols

Palmeiras de 
Felipão tomou 

apenas seis gols 
em 21 jogos

C PG J V E D GP GC SG
1º  Palmeiras-SP 59 29 17 8 4 45 18 27
2º  Internacional-RS 56 29 16 8 5 39 20 19
3º  Flamengo-RJ 55 29 16 7 6 44 22 22
4º  São Paulo-SP 52 29 14 10 5 40 27 13
5º  Grêmio-RS 51 29 14 9 6 37 18 19
6º  Atlético Mineiro-MG 45 28 13 6 9 47 34 13
7º  Santos-SP 42 29 11 9 9 33 26 7
8º  Fluminense-RJ 37 29 10 7 12 30 35 -5
9º  Cruzeiro-MG 37 28 9 10 9 22 25 -3
10º  Atlético Paranaense-PR 36 28 10 6 12 37 29 8
11º  Corinthians-SP 35 29 9 8 12 28 27 1
12º  Bahia-BA 34 29 8 10 11 30 34 -4
13º  Vasco-RJ 34 29 8 10 11 34 40 -6
14º  Botafogo-RJ 34 28 8 10 10 29 39 -10
15º  Vitória-BA 32 29 9 5 15 28 49 -21
16º  América Mineiro-MG 32 28 8 8 12 25 34 -9
17º  Chapecoense-SC 31 29 7 10 12 29 42 -13
18º  Ceará-CE 30 27 7 9 11 22 29 -7
19º  Sport-PE 27 28 7 6 15 25 45 -20
20º  Paraná-PR 17 29 3 8 18 12 43 -31

LIBERTADORES | SUL-AMERICANA | REBAIXADOS | PRÉ LIBERTADORES

CLUBES PARTICIPANTES

Brasileirão 2018

ZAGA de 
tirar o 
chapéu
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EESTRÉIA

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

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

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

EM CARTAZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valores do Cinema

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

CINEMA HOJE

viva

A cidade de Rio Preto estará receben-
do no próximo dia 25 de novembro uma 
apresentação musical denominada “A alma 
do rei do pop”.

O artista Rodrigo Teaser apresentará seu 
incrível tributo ao ídolo mundial, no Teatro 
Paulo Moura, sendo que os ingressos para 
a apresentação já estão sendo comerciali-
zados e o número de entradas é limitada, 
razão pela qual os organizadores do even-
to solicitam aos admiradores de Michael 
Jackson, o Rei do Pop, corram para garantir 
seus ingressos para a apresentação. 

Os ingressos podem ser obtidos através 
do site www.pixelticket.com.br com taxa, 
pelo WhatsApp sem taxa (11) 93145-1202 
ou na Otica Diniz do Rio Preto Shopping 
sem taxa.

Rodrigo Teaser começou a imitar Mi-
chael Jackson aos 9 anos de idade, inclusive 
se apresentando em vários programas de 
TV. 

Pela qualidade do seu trabalho, o artista 
é convidado a participar de grandes shows 
de artistas consagrados como Ivete Sangalo, 
Claudia Leite, Vanessa Jackson e Seu Jorge, 
entre outros. 

Em 2003 ele foi convidado a participar 
de um show de homenagem ao Rei do Pop, 
evento que contou com a presença do pró-
prio Michael Jackson. 

SHOW

Apresentação será no dia 25 de novembro, no Teatro Paulo Moura, em meio a perspectiva de 
que a casa fique lotada, já que o artista é renomado nacional e internacionalmente

Rodrigo Teaser estará em Rio Preto 
homenageando Michael Jackson

Divulgação
Alexandre MAMEDE

mamede@grupobomdia.com.br

Rodrigo Teaser estará em Rio Preto em novembro, no teatro Paulo Moura
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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

Valorize as amizades e não pense duas vezes antes 
de pedir um conselho. Ainda assim, pode pintar 
tensão com alguém próximo. Os laços com a pessoa 
amada se tornam mais fortes agora.

TOURO - 21/04 a 20/05

Podem surgir boas oportunidades no trabalho. Só 
precisa ter cuidado porque alguém pode puxar seu 
tapete no serviço. Há chance de se apaixonar por 
alguém disputado.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

A vontade de crescer, conhecer novos assuntos e se 
aventurar será grande. Mas não deixe que isso atra-
palhe a sua concentração no trabalho. Boas novas na 
paquera com alguém de fora.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Se depender das estrelas, assuntos misteriosos po-
dem captar a sua atenção nesta quinta. No trabalho, 
confie em sua intuição e aja com cautela. A atração 
física terá papel importante na paquera.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Será preciso mais paciência para se dar bem com 
todo mundo. Em casa, talvez nem tudo saia da ma-
neira que gostaria. Se já encontrou sua alma gêmea, 
é hora de deixar o passado para trás.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

É hora de aplicar mais empenho e esforço no traba-
lho se quiser melhorar seus resultados. Na saúde, 
será preciso deixar os exageros de lado. A dois, tente 
ceder em algumas coisas.

LIBRA - 23/09 a 22/10

Dedique um tempo aos filhos ou à companhia de 
pessoas mais jovens. Energia e vitalidade não vão 
faltar. Não exagere nos gastos. Você fará sucesso na 
paquera!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Busque apoio na companhia de parentes e vai se 
sentir melhor. No trabalho, seu jeito prático fará a 
diferença. O seu cantinho vai ser o melhor lugar para 
curtir a pessoa amada.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Os astros favorecem viagens curtas, cursos e estu-
dos. Troque informações com os colegas. Há chance 
de resolver um assunto espinhoso na vida amorosa, 
se apostar no diálogo.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Hoje, o astral é favorável para incrementar sua renda 
e até melhorar de posição no trabalho. Aproveite 
também para fazer umas comprinhas. Na paquera, 
seu ciúme pode atrapalhar.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

Bom astral para mostrar o que pensa e interagir com 
as pessoas próximas. No serviço, exigir que tudo 
seja feito do seu jeito pode provocar tensão. Na con-
quista, tudo corre bem graças ao seu charme.

PEIXES - 20/02 a 20/03

No trabalho, agir de maneira discreta pode ser o 
melhor caminho para conseguir o que deseja. Não 
fale dos seus planos a qualquer um. Pode rolar uma 
paixão proibida.
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horóscopo
por João Bidu

ÁRIES (21/3 a 20/4)
A habilidade para se comunicar está em
alta e pode ser explorada no serviço.
Terá facilidade para fazer novos conta-
tos. Um antigo projeto pode ser reapre-
sentado no trabalho.

TOURO (21/4 a 20/5)
Redobre a atenção com o dinheiro e
aproveite qualquer chance para ganhar
um extra. Algo feito em casa pode ren-
der mais do que imagina. Uma declara-
ção de amor pode encantar o par.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Comece a semana explorando seus
pontos fortes e investindo no diálogo
para alcançar objetivos. Mostre suas
boas ideias sem receio! A habilidade pa-
ra lidar com dinheiro e faturar aumenta.

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Tenha um poucomais de cautela e sigilo
logo cedo, especialmente ao lidar com
dinheiro. Nada de alardear seus ganhos
a qualquer um! Mas a Lua logo entra em
seu signo, reforçando a autoconfiança.

LEÃO (22/7 a 22/8)
Terá melhores resultados se estiver a
fim de tentar coisas novas e expandir
seus horizontes. A discrição será a me-
lhor maneira de se dar bem, ainda mais
se está negociando um aumento

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Seu lado ambicioso está em alta e vai
batalhar com unhas e dentes pelo seu
lugar ao sol. Aposte na discrição e vai
chegar mais longe. A relação com os
amigos ganha destaque.

LIBRA (23/9 a 22/10)
Aproveite a segunda para colocar pla-
nos otimistas e ousados em prática. Se
precisar da ajuda dos amigos, não tenha
receio de pedir. Depois, é hora de prio-
rizar a carreira e usar seus contatos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Bom dia para se livrar do que anda in-
comodando nos últimos tempos. Sua
disposição para tentar algo novo, espe-
cialmente na carreira, vai crescer. Os
estudos recebem excelentes energias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
A união faz a força. Comece a semana
agindo em equipe e batalhando por ob-
jetivos em comum. Tambémpode
aprender mais se montar um grupo de
estudo. Seu lado sedutor se destacará.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Não será difícil mergulhar de cabeça no
trabalho! Aproveite para fazer ajustes ou
deixar de lado coisas, seja na saúde ou
no serviço. Juntar forças com colegas
aumenta as chances de sucesso.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Criatividade e boas ideias não vão fal-
tar. Se agir junto com os colegas, vai
chegar mais longe. Sua disposição para
encarar as tarefas, inclusive as mais
chatas, promete impressionar.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Pode ser necessário dar uma atenção
extra aos assuntos domésticos. Se al-
guémde casa pedir a sua ajuda, faça
um esforço e dê uma ajuda. Seu char-
me ganha ainda mais destaque.

Cruzadas

passatempo

Soluções

Sete erros

Sudoku

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

Preencha os espaços vazios com algarismos
de 1 a 9. Os algarismos não podem se repetir
nas linhas verticais e horizontais, nem nos
quadrados menores (3.3).
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#VOZES

“A Deborah tem muita força em cena e 
nem parece aquela menininha que a gente 
conhece. Nós lemos os capítulos em casa, 
mas foi mais para me ajudar, porque ela é 

uma máquina de decorar texto”
_Hugo Moura, falando da esposa a atriz Deborah Secco

“O futuro presidente vai revogar a 
reforma do ensino médio implantada 

pelo governo golpista, que estabeleceu 
que uma parcela importante da grade 

curricular seja ofertada na modalidade 
de ensino à distância”

_Fernando Haddad, sobre ensino à distância

“A vida na terra é uma passagem, o amor uma miragem, mas a ami-
zade é um fio de ouro que só quebra com a morte. Viver sem amigos é 
morrer sem deixar lembranças” 

Chico Anísio

“Na área rural muitas vezes 
a escola está muito longe de 
onde mora aquela criança. 

E a tecnologia por satélite já 
chegou lá. Seria começarmos 

a investir por aí”
_Jair Bolsonaro, sobre ensino à distância

“Defendo a redução da maioridade 
penal de 18 para 16 anos de idade, 

defendo o fim das saidinhas 
temporárias de preso, defendo a 

lavajato e defendo o juiz Sérgio Moro”

_João Dória, candidato ao governo de São Paulo

“Fui a primeira mulher a vir a público. 
Sabia que outras mulheres iam engrossar 

essa fila e iam tirar esse homem de 
circulação. Enquanto estivesse no 

anonimato, ele ia continuar praticando 
esse crime”

_Ivani Serebrenic, sobre o médico Roger Abdelmassih

“Depois que fui 
abusada, mudei 

para sempre. Uma 
parte de mim se 

fechou por muitos 
anos. Eu não contei 
para ninguém. E eu 
sinto vergonha até 

hoje. Sinto vergonha 
pelo que aconteceu 

comigo.”

_Lady Gaga


