
ANO 13 - Nº 4.305

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

BRIGA

NA MIRA
ECONOMIA

AMEAÇA

CRIME AMBIENTAL
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O clima entre o prefeito 
Afonso Machione (PSDB) e o 
presidente da Câmara Aristi-
des Jacinto Bruschi esquen-
tou nesta segunda-feira (22).  
Machione acusa o vereador 
de produzir fake news.  P2

Os vereadores de Rio 
Preto votam na sessão desta 
terça-feira (23) nove itens, 
sendo quatro projetos de lei e 
cinco vetos do Executivo.  P3

A Petrobras reduzirá o 
preço médio da gasolina 
em mais 2% nas refinarias, 
informou a petroleira nesta 
segunda-feira (22) em seu 
site. P7

Várias caixas de remédios 
foram descartadas de forma 
irregular às margens da Rodo-
via Elyeser Montenegro Maga-
lhães, próximo a um córrego, 
em Araçatuba (SP).  P6

Prefeito e 
presidente da 
Câmara brigam 
pela imprensa

Vereadores 
votam nove 
projetos hoje

Petrobras 
reduzirá preço da 
gasolina a partir 
de terça-feira

Ministros  reagem 
à ameaça de 
Bolsonaro sobre 
fechamento do STF

Os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Dias Toffoli, Celso de Mello e 
Alexandre de Moraes reagiram 
com firmeza às declarações 
do deputado federal reeleito 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) a 
respeito da Corte. P4

Remédios são 
descartados 
irregularmente 
em Araçatuba

Animais de grande 
porte são flagrados 
soltos em Rio Preto

ESPORTE

REFORMAS

Inter empata com o Santos em 
casa e fica a 5 pontos do Verdão

Cristo da Maceno fica rosa no mês 
de prevenção ao câncer de mama

BOM DIA

Estátua do Cristo Redentor ganha iluminação cor de rosa neste mês de outubro e prefeitura 
revitaliza fachadas de prédios públicos e adota brasão como marca oficial do município. P6

Damião e Patrick marcaram para os gaúchos, enquanto Gabigol 
e Fabiano, contra, fizeram os gols do Peixe. P11

Guarda Municipal pode 
recolher o animal e para 
proprietário recuperar deve 
ser paga uma taxa. P7

Bem ao estilo das antigas 
produções com o ator 

Charles Bronson, no 
quinto aniversário da 

morte de sua família, ela 
tem como alvo todos 
os responsáveis pelo 

ocorrido. P14

 A Justiceira chega 
as principais salas 
de cinema do país

TERÇA 23/10/2018

OUTUBRO ROSA: FAÇA PARTE DESSE MOVIMENTO

APENAS
R$

 3,50
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Divulgação

Cenário irreversível
A seis dias do segundo turno das eleições presidenciais, ca-
ciques petistas esmiúçam as pesquisas de intenções de voto 
e reiteram ser praticamente impossível reverter o cenário 
de clara e iminente derrota nas urnas. Além dos 18 pontos 
percentuais, em média, que distanciam Jair Bolsonaro (PSL) 
de Fernando Haddad (PT), outros dados mostram que há 
poucas chances de mudanças na tendência do eleitorado 
brasileiro. Na pesquisa CNT, por exemplo, divulgada ontem 
em Brasília, 91% dos entrevistados disseram que conside-
ram a decisão de voto em Bolsonaro como “definitiva”.  As 
últimas pesquisas também apontam que a aposta do PT em 
reverter votos de indecisos não vingou.

Expectativa
Mais de 74% dos entrevistados, conforme a sondagem CNT, 
disseram ter expectativa de que Bolsonaro vença as elei-
ções; apenas 14% citaram Fernando Haddad.

Horário eleitoral 
Em tempos de redes sociais, um dado da pesquisa chama a 
atenção: quase 80% dos entrevistados disseram que viram 
ou ouviram o horário eleitoral. Sobre o candidato que está 
apresentando melhor programa, 40% responderam Jair 
Bolsonaro e 36%, Fernando Haddad.

Carta a Dilma
Em agosto de 2015, a presidente Dilma convidou senadores 
com posição independente para uma conversa na Presi-
dência. Cristovam Buarque (PPS-DF) era um deles e apro-
veitou para entregar uma carta na qual convidava Dilma a 
sair do isolamento e sugeria que ela fosse ao Congresso para 
fazer um discurso de estadista, assumindo erros na condu-
ção da economia e apresentando iniciativas para evitar o 
impeachment.

Choque de modéstia
Cristovam propôs que Dilma assumisse que seu partido era 
o Brasil e não o PT.  De acordo com a carta de Cristovam,
PT deveria ter um “choque de modéstia e bom senso”. Três
anos atrás, o senador escreveu gentilmente o que Cid Go-
mes gritou aos eleitores de Haddad há duas semanas.

Trancoso 1
Joesley Batista foi visto na praia em Trancoso há duas se-
manas com tornozeleira eletrônica. Fica esporadicamente 
hospedado numa casa na praia de Itapororoca. Acompanha 
com especial atenção as obras da Reserva Fasano, condo-
mínio de luxo na beira da praia.

Trancoso 2
Aliás, os investidores da Reserva Fasano conseguiram 
desembargar a obra milionária. Pagaram R$ 6,5 milhões a 
uma senhora que reclamou na Justiça não ter sido indeni-
zada com preço justo por uma bela área.

Bolsonaros X STF
Embora tenha repreendido o filho, Eduardo, pelo vídeo 
no qual insinua o fechamento do STF, o presidenciável Jair 
Bolsonaro também já destilou duras críticas à mais alta 
corte da Justiça.

Questão ideológica
Em julho, em palestra para empresários na CNI, Bolsonaro, 
o pai, disse que o STF é conhecido de forma negativa pelos
brasileiros. “Mais ou tão grave que a corrupção, é a questão
ideológica. Precisamos de um presidente que chegue lá de
forma isenta e que evite que o STF continue legislando”,
provocou o deputado.

Cúpula Tributária
O presidente da Febrafite, Juracy Soares, participa da Cúpu-
la Tributária sobre Economia Digital, de 24 a 26 de outubro, 
em Lisboa. Com mais de 80 países envolvidos, o evento 
tratará de temas como a implantação de novas tecnologias 
para melhorar o cumprimento e a arrecadação fiscal. Juracy 
Soares foi convidado pelo Centro Interamericano de Admi-
nistrações Tributárias (CIAT).

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 clima entre o prefeito 
Afonso Machione (PSDB) e o 
presidente da Câmara Aristi-
des Jacinto Bruschi esquen-
tou nesta segunda-feira (22).  
Machione acusa o vereador 
de produzir fake news. 
“Presidente da Câmara, 
Enfermeiro Ari, se esconde 
atrás da imunidade a que tem 
direito para ficar denegrindo 
a imagem de quem traba-
lha. Usa seu tempo – e até 
estrutura da própria Câmara 
– para criar factoides e fake
News”, afirmou o prefeito
Afonso Macchione Neto por
meio de nota, em resposta as
últimas críticas do Chefe do
Legislativo, Aristides Jacinto
Bruschi, sobre o dissídio dos
servidores.

Ainda na nota, enca-
minhada pela assessoria 
de comunicação cita: “O 
prefeito Afonso Macchione 
Neto lamenta a postura vil 
do presidente da Câmara” e 
mais “Recentemente tenta 
incitar os servidores contra 
a prefeitura. Ele se esquece 
que, ao funcionalismo, além 
dos dissídios de 2017 e 2018, 
a Prefeitura pagou R$ 13,5 
milhões em dívidas herda-
das do IPMC, FGTS, licenças 
prêmio e horas extras. 

Além do reajuste de 5% 
com seus reflexos e R$ 30 no 
cartão alimentação, cum-
prindo o dissídio de 2015, o 
que exigirá a injeção de R$ 
4,7 milhões na folha até de-
zembro. São R$ 18,2 milhões 
nas contas dos trabalhadores. 
Tudo isso estava atrasado e, 
no governo anterior, ele não 
reclamava. Quanto ao retroa-
tivo de 2015 a 2018, tudo está 
caminhando, aguardando-se 
definições da Justiça”, diz o 
prefeito.

O presidente da Câmara 
de Catanduva gravou um ví-
deo para falar sobre o dissídio 
dos servidores. Segundo ele, 
Macchione, desde que assu-
miu a Prefeitura, nunca aten-
deu o presidente do sindicato 
dos servidores, Roberto José 
de Souza e que tem tenta-
do alternativas para que o 
dissídio somente seja pago no 

URNAS
CONFIAVEIS 

Documento assinado pela presidente do TSE, Rosa Weber, e pre-
sidentes dos tribunais regionais eleitorais conclama sociedade a 
atuar pela ‘manutenção do estado democrático de direito’.

Da Redação

Machione apelou e acusa vereador de produzir fake news

BRIGA

Prefeito e presidente da 
Câmara brigam pela imprensa
O presidente da Câmara de Catanduva gravou um vídeo para falar 
sobre o dissídio dos servidores. Segundo ele, Macchione, desde que 
assumiu a Prefeitura, nunca atendeu o presidente do sindicato dos 
servidores, Roberto José de Souza e que tem tentado alternativas para 
que o dissídio somente seja pago no mandato de outro prefeito

mandato de outro prefeito. 
“O Roberto pede insistente-
mente os cálculos do dissídio 
e o prefeito caloteiro faz cara 
de paisagem”, disse.

Para Bruschi, o prefei-
to não agiu corretamente. 
“Uma manobra vergonhosa 
do prefeito para não pagar 
o dissídio de 2015. Ele não
vai fornecer os cálculos. Vai
dar mais uma rasteira nos

funcionários. Se ele tivesse 
intenção de pagar, já teria 
fornecido os cálculos. Ele 
pretende recorrer das ações 
no Tribunal de Justiça. Ar-
mou mais um imbróglio jurí-
dico, dizendo que os cálculos 
estão errados, daí, o TJ vai 
nomear um perito para fazer 
os cálculos e vai demorar de 
2 a 3 anos, adiando para o 
próximo prefeito”, afirmou.
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Os vereadores de Rio 
Preto votam na sessão desta 
terça-feira (23) nove itens, 
sendo quatro projetos de lei 
e cinco vetos do Executivo. 
Dois projetos serão vota-
dos em segunda discussão, 
quando é analisado o mérito 
da proposta. Os dois são do 
Executivo: o que autoriza 
o município a doar rede de
energia elétrica e iluminação
pública do Loteamento Eco-
parque Empresarial Norte,
para que a CPFL assuma o
serviço, e o que dispõe sobre
o funcionamento do Conse-
lho Municipal de Turismo.

Outros dois projetos se-
rão analisados em primeira 
discussão, quando é votada 
a legalidade da matéria. Um 
do presidente da Câmara, 
coronel Jean Charles (MDB), 
que autoriza o uso do lago 3 
da Represa Municipal para 
uso de esportes a vela e 
educação ambiental, e outro 
de Karina Caroline (PRB), 
que institui em Rio Preto o 
mês “Agosto Dourado”, para 
incentivo ao aleitamento 
materno.

APROVADO - A Câmara 

de Rio Preto aprovou, por 
unanimidade, projeto de lei 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que prevê anistia de 
até 100% dos juros e multas 
sobre dívidas de contribuin-
tes com o município.

O chamado Programa 
de Pagamento Incentivado 
(PPI) atinge todos os débitos 
tributários, como Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto sobre Servi-
ços (ISS) e todas as multas 
administrativas, inscritas ou 
não na dívida ativa, ajuí-
zadas ou não, ainda que já 
parceladas ou reparceladas.

O secretário da Fazenda 
de Rio Preto, Ângelo Bevila-
qua, diz que hoje o montante 
da dívida ativa (a receber) do 
município é de R$ 1,1 bilhão 
e que, se todo esse valor 
fosse pago com a anistia de 
juros e multas, cairia para R$ 
570 milhões, dos quais es-
pera receber, com o PPI, ao 
menos R$ 28 milhões - ou 
5% do total.

“A criação de medidas 
que possibilitem aos de-
vedores pagarem as suas 
dívidas, desde que sejam 
eventuais, não incentiva a 
inadimplência. A Prefei-
tura irá receber os valores 
corrigidos desde a data do 

seu vencimento, a isenção 
será para juros e multas de 
mora”, afirma o secretário.

Já os vetos são sobre os 
projetos de:

Renato Pupo (PSD), 
que estabelece condições 
adequadas de repouso aos 
profissionais da Saúde;

Jean Dornelas (PRB), que 
regulamenta o exercício do 
comércio ambulante, para 
evitar despejo de comer-
ciantes já estabelecidos em 
áreas públicas;

Pedro Roberto (PRP), que 
obriga instalação de caixas 
eletrônicos adaptados a pes-
soas com deficiências físicas;

Márcia Caldas (PPS), que 
cria a possibilidade de agen-
damento por telefone de 
consultas na rede municipal 
de Saúde a idosos e portado-
res de deficiência física.

Um dos vetos é parcial, 
sobre a emenda aprovada 
pelos vereadores ao projeto 
que institui em Rio Preto o 
Sistema Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutri-
cional. A emenda, de Jorge 
Menezes (PTB), prevê que a 
compra de alimentos deve 
ser de cooperativas alimen-
tares estabelecidas em Rio 
Preto há pelo menos dois 
anos, entre outros.

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br
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BOLO FUTURO
2 ovos 

1 xícara (de chá) de leite 

1 xícara (de chá) de óleo 

1 e 1/2 xícara (de chá) de açúcar 

1 xícara (de chá) de fubá 

1 xícara (de chá) de farinha de trigo 

1 colher (de chá) de erva doce 

1 colher (de sopa) de fermento de bolo 

Coloque no liquidificador os dois ovos, 

o leite, o óleo e o açúcar, bata para mis-

turar tudo. Bater é fundamental, pois a

mistura vai da consistência maior. Em

uma tigela coloque o fubá, a farinha de

trigo e a erva doce e misture esses in-

gredientes secos. Bem seco é a pedida

certa.

Despeje o líquido do liquidificador so-

bre os ingredientes secos e misture 

bem. Acrescente o fermento e mexa 

delicadamente. Coloque a massa em 

uma forma untada com óleo e polvilha-

da com farinha de trigo. Leve ao forno 

médio preaquecido a 180/200 graus e 

aguarde 64 dias.

O nome do bolo, de origem duvidosa, 

tem vários significados, mas em geral 

expressa o comportamento de traba-

lhadores que manuseiam bem seus 

instrumentos. O bolo pode não ter um 

sabor familiar para muitos, mas os mais 

antigos logo identificarão a origem.  A 

receita aqui oferecida pode dar até de-

zessete fatias.

Jair Viana

REBATE
AMEAÇA

A possibilidade de “fechar o STF”. “O Supremo Tribunal Federal é uma instituição cen-
tenária e essencial ao Estado Democrático de Direito. Não há democracia sem um Poder 
Judiciário independente e autônomo. O país conta com instituição, disse Dias Toffoli.

Vereadores votam 
nove projetos hoje

SESSÃO

A Câmara de Rio Preto aprovou, por unanimidade, projeto de lei 
do prefeito Edinho Araújo (MDB) que prevê anistia de até 100% 
dos juros e multas sobre dívidas de contribuintes com o município

Divulgação

Ângelo Bevilaqua, diz que hoje o montante da dívida ativa (a receber) do município é de R$ 1,1 bilhão 
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Da Redação

dia a dia

Indicadores Econômicos
Índice Câmbio

ARROUBO
JUVENIL

O candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), general Hamilton Mourão, disse que a 
declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) sobre fechar o Supremo Tribunal 
Federal (STF) é ‹ruim›, mas classificou-a de «arroubo juveni.

BOM DIA

LOTERIAS
MEGA-SENA
Concurso 2089 (20/10/2018)

05 10 32 38 48 49
Sena: R$ 18.000.000,00 (não houve  ganhador) 
Quina: R$ 53.143,74 (29 ganhadores)
Quadra: R$ 826,14 (2.665 ganhadores)

QUINA
Concurso 4807 (22/10)

06 16 24 56 59
Quina: R$ 2.104.788,37 (1 ganhador)
Quadra: R$ 4.161,56 (98 ganhadores)
Terno: R$ 94,20 (6.510 ganhadores)
Duque: R$ 2,30 (146.047  ganhadores)

FEDERAL
Extração 05329 (20/10)
1º 63824 1.000.000,00
2º 51127 14.000,00
3º 41262 12.000,00
4º 19977 10.000,00
5º 32360 9.619,00

TIMEMANIA
Concurso 1247 (20/10)

01 27 45 50 65 69 71
Time do coração: JUVENTUDE/RS
7 acertos: R$ 14.700.000,00 (não houve ganhador)
6 acertos: R$ 18.564,64 (13 ganhadores)
5 acertos: R$ 879,52 (392 ganhadores)
4 acertos: R$ 6 (7.315 ganhadores)
3 acertos: R$ 2 (72.393 ganhadores)

LOTOMANIA
Concurso 1911 (19/10)
00 02 04 08 14
18 28 33 37 40
42 45 56 62 67
75 77 79 80 83
20 acertos: R$ 1.900.000,85 (não houve ganhador)
19 acertos: R$ 27.525,99 (8 ganhadores)
18 acertos: R$ 1.228,83 (160 ganhadores)
17 acertos: R$ 121,15 (1.136 ganhadores)
16 acertos: R$ 20,13 (6.834 ganhadores)
15 acertos: R$ 5,00 (27.507 ganhadores)

LOTOFÁCIL
Concurso 1727 (22/10)
01 02 05 06 07
09 10 13 14 15
16 20 21 22 24
15 acertos: R$ 1.108.458,91 (2 ganhador)
14 acertos: R$ 2.086,02 (327 ganhadores)
13 acertos: R$ 20 (13.021 ganhadores)
12 acertos: R$ 8 (163.677 ganhadores)
11 acertos: R$ 4 (952.328 ganhadores)

DUPLA-SENA
Concurso 1855 (20/10)

05 19 22 40 42 50
Sena: R$ 1.200.000,00 (não houve ganhador)
Quina: R$ 3.311,88 (15 ganhadores)
Quadra: R$ 75,49 (752 ganhadores)

07 12 23 26 27 28
Sena: R$ 171.743,89 (1 ganhador)
Quina: R$ 2.794,40 (16 ganhadores)
Quadra: R$ 59,32 (957 ganhadores)

JOGO DO BICHO 10/09
PTM  
1º 3622 - 6
2º 4385 - 22
3º 5890 - 23
4º 5820 - 5
5º 7071 - 18
6º 6788 - 22
7º 882 - 21

PTN
1º 4332 - 8
2º 3934 - 9
3º 5083 - 21
4º 4502 - 1
5º 3540 - 10
6º 1391 - 23
7º 042 - 11

“CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO.
RESULTADO OFICIAL SUJEITO A CONFIRMA-

ÇÃO JUNTO ÀS FONTES COMPETENTES”

Os ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Dias Toffoli, 
Celso de Mello e Alexandre de 
Moraes reagiram com firmeza às 
declarações do deputado federal 
reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-
-SP) a respeito da Corte.

As declarações, num vídeo de 
quatro meses atrás, repercutiram 
neste fim de semana. Nelas, o 
deputado diz que o STF poderia 
ser fechadocaso houvesse alguma 
tentativa de impugnação da 
candidatura do pai dele, o candi-
dato à Presidência da República 
Jair Bolsonaro. Nessa gravação, 
Eduardo Bolsonaro fala que para 
fechar o STF basta “um soldado e 
um cabo”. (Leia mais abaixo)

Dias Toffoli - O presidente do 
Supremo, Dias Toffoli, afirmou 
por meio de nota nesta segun-
da-feira (22) que “atacar o Poder 
Judiciário é atacar a democracia”: 
“O Supremo Tribunal Federal é 
uma instituição centenária e es-
sencial ao Estado Democrático de 
Direito. Não há democracia sem 
um Poder Judiciário indepen-
dente e autônomo. O País conta 
com instituições sólidas e todas 
as autoridades devem respeitar a 
Constituição. Atacar o Poder Judi-
ciário é atacar a democracia.”

Celso de Mello
O ministro Celso de Mello, 

decano do STF, se manifestou 
enviando uma declaração por 
escrito para o jornal “Folha de São 
Paulo”.

Celso de Mello -  escreveu: 
“Essa declaração, além de incon-
sequente e golpista, mostra bem o 
tipo (irresponsável) de parlamen-
tar cuja atuação no Congresso, 
mantida essa inaceitável visão 
autoritária, só comprometerá a 
integridade da ordem democrá-
tica e o respeito indeclinável que 
se deve ter pela supremacia da 
Constituição!!!! Votações expres-
sivas do eleitorado não legitimam 
investidas contra a ordem polí-
tico-jurídica! Sem que se res-
peitem a Constituição e as leis, a 
liberdade e os direitos básicos do 
cidadão restarão atingidos em sua 
essência pela opressão do arbítrio 
daqueles que insistem em trans-

gredir os signos que consagram o 
Estado democrático de direito.”

Alexandre de Moraes  -  Nesta 
segunda, num evento sobre os 30 
anos da Constituição, o ministro 
Alexandre de Moraes, também do 
STF, criticou a declaração de Edu-
ardo Bolsonaro. «É algo inacredi-
tável é que no Brasil, século XXI, 
a Constituição com 30 anos, ainda 
tenhamos que ouvir tanta asneira 
vinda da boca de quem represen-
ta o povo. E que confirma uma 
das frases mais importantes de 
um dos grandes democratas, um 
dos pais fundadores dos Estados 
Unidos, Thomas Jefferson, que 
disse: ‹o preço da liberdade é a 
eterna viglância›», afirmou.

O ministro disse que vai pedir 
abertura de inquérito à Procu-
doria Geral da República pra 
investigar as declarações: “Isso é 
crime tipificado na Lei de Segu-
rança Nacional. Artigo 23, Inciso 
terceiro. Incitar animosidade 
entre Forças Armadas e insituti-
ções civis”.

O vídeo  - No vídeo, gravado 
durante uma aula num cursinho 
do Paraná, o deputado, reeleito 
este ano com a maior votação 
da história, foi questionado por 
alguém se havia a possibilidade 
de o STF agir para impedir que o 
pai dele, Jair Bolsonaro, assumisse 
caso ganhasse já no primeiro tur-
no. E, nessa hipótese, se o Exerci-
to poderia agir.

“Aí já está caminhando para 
um estado de exceção, né? O 
STF vai ter de pagar para ver e aí 
quando pagar para ver vai ser ele 
contra nós”, respondeu Bolso-
naro.

Eduardo Bolsonaro continuou 
o raciocínio, falando sobre a hi-
pótese de o STF impugnar a can-
didatura de Bolsonaro, atribuição 
que sequer é do Supremo, e sim 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE).

Eduardo disse: “Mas se o STF 
quiser arguir qualquer coisa, sei 
lá - recebeu uma doação ilegal 
de cem reais do José da Silva... 
pô, impugna a ação dele... a 
candidatura dele. Eu não acho 
isso improvável, não. Mas aí vai 
ter que pagar para ver. Será que 
eles vão ter essa força mesmo? O 
pessoal até brinca lá, cara: ‘se qui-

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

AMEAÇA

Ministros reagem à ameaça de 
Bolsonaro sobre fechamento do STF
As declarações do deputado federal  Eduardo Bolsonaro do PSL, num vídeo de 4 meses atrás, 
repercutiram neste final de semana. O deputado diz que o STF poderia ser fechado, caso houvesse 
alguma tentativa de impugnação da candidatura do pai dele, o presidenciável Jair Bolsonaro

ser fechar o STF, você sabe o que 
você faz? Você não manda nem 
um jipe. Manda um soldado e um 
cabo’. Não é querer desmerecer o 
soldado e o cabo, não.”

O deputado prosseguiu, 
desmerecendo o papel do STF: “O 
que que é o STF, cara? Tira o poder 
da caneta de um ministro do STF, 
o que ele é na rua? Vc acha que a 
população... Se você prender um 
ministro do STF, vc acha que vai 
ter uma manifestação a favor dos 
ministros do STF?’

Candidatos - Neste domin-
go, em São Luís, no Maranhão, 
o candidato do PT à Presidência
da República, Fernando Haddad,
repercutiu as declarações.

“Há muito medo de violência 
por parte do Bolsonaro. Cê vê 
que o filho dele chegou a gravar 
uma notícia, um pensamento, 
se é que pode chamar assim o 
jeito o que eles falam, a coisa é 
tão impressionante, não sei se a 
pessoa pensou pra falar, mas diz 
que prender, fechar o supremo 
tribunal federal é coisa de… se 
eles desafiarem o poder execu-
tivo, mandariam um cabo e um 
soldado… um cabo e um soldado, 
nem de jipe precisariam… e uma 
pessoa que fala isso, não se se 
pensa pra falar, mas se nem um 
ministro do Supremo hoje está 
a salvo, voce imagina o poli-
cial federal que discorda”, disse 
Haddad.

O candidato Jair Bolsonaro 
reagiu, surpreso, quando pergun-
tado sobre o vídeo em que o filho 
faz as declarações sobre o Supre-

mo. “Isso não existe. Se alguém 
falou em fechar o STF, precisa 
consultar um psiquiatra”, disse.

Ao ser informado por jorna-
listas de que a declaração era do 
seu filho, Bolsonaro duvidou da 
informação. “Eu desconheço. 
Duvido. Alguém tirou de con-
texto”, afirmou o candidato a 
presidente.

O que diz Eduardo Bolsonaro  
- No próprio domingo (21), Edu-
ardo Bolsonaro se manifestou em
uma rede social sobre o vídeo.
Ele disse que apenas respondeu a
uma hipótese esdrúxula sobre a
impugnação sem qualquer fun-
damento de Jair Bolsonaro.

Ele afirmou que jamais acre-
ditou nessa possiblidade, mas 
que, se algo parecido acontecesse, 
seria algo fora da normalidade 
democrática.

O deputado disse que citou 
apenas uma brincadeira que 
diz ter ouvido na rua. Eduardo 
Bolsonaro afirmou ainda que se 
foi infeliz e atingiu alguém pede 
desculpa tranquilamente e diz 
que não era intenção dele.

Ele disse que a divulgação do 
vídeo não é motivo para alarde 
e visa a atingir o pai, Jair Bol-
sonaro. Eduardo diz que tem a 
consciência tranquila e que o 
momento é de acalmar os ânimos 
que, segundo ele, são inflados 
propositadamente para criar uma 
atmosfera de instabilidade. O 
deputado concluiu que se alguém 
defender que o STF precisa ser 
fechado, de fato, essa pessoa 
precisa de psiquiatra.
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Ventilador e 
equipamentos de cozinha 
que seriam furtados em 
escola de Rio Preto

Divulgação

Divulgação/GCM

Divulgação/GCM

Drone é apreendido com celulares, carregadores e fone de ouvido ao 
sobrevoar penitenciárias em Lavínia (SP)

Drogas apreendidas pela Guarda Municipal na entrada da festa

Da Redação

dia a dia

Um homem de 36 anos foi 
flagrado por guardas munici-
pais ao tentar furtar a Escola 
Municipal Antônio de Souza, 
no Residencial Caetano, em 
São Rio Preto (SP). O caso 
foi registrado neste domingo 
(21).

Segundo a Guarda Muni-
cipal, uma equipe foi até o 

local após o alarme disparar. 
O ladrão foi flagrado com os 
objetos já separado para levar 
embora. Ele tentou fugir 
pulando um muro, mas foi 
capturado.

O ladrão estava com um 
ventilador, além de equipa-
mentos da cozinha, como li-
quidificador e espremedor de 
frutas. Ele foi encaminhado 
à Central de Flagrantes e foi 
preso por furto qualificado.

Dez pessoas foram 
detidas durante uma 
festa na madrugada 
deste domingo (21) 
em Rio Preto (SP). 
A ação foi feita por 
agentes de proteção 
ao menor com apoio 
da Guarda Municipal.

De acordo com o 
boletim de ocorrên-
cia, oito deles eram 
maiores, e estavam 
com drogas, entre 
elas cocaína e ecs-
tasy. Os outros dois 
eram adolescen-
tes, de 17 anos, que 
estavam tentando 
usar documentos de 
outras pessoas para 
entrarem na festa.

Todos foram le-
vados para o plantão 
policial, ouvidos e li-
berados. Os menores 
só foram liberados na 
presença dos respon-
sáveis.

Oito detidos ao tentar entrar com 
drogas em festa em Rio Preto
Além das oito pessoas, dois menores também foram detidos por 
tentar entrar na festa com documentos falsos

Guarda Municipal foi até o local após 
alarme disparar. Ladrão estava com 
ventilador e equipamentos da cozinha

MULTAS
LEI SECA

Trinta motoristas foram multados durante uma blitz da Lei Seca em Santa Fé do Sul (SP) no final de semana. Foram fisca-
lizados 140 veículos durante a ação. Os motoristas foram multados por embriaguez ao volante ou por se recusar ao teste do 
bafômetro. Eles terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70.

PRISÃO

ENTORPECENTES

Da Redação

Um drone utilizado para 
transportar mercadorias foi 
apreendido ao sobrevoar 
duas penitenciárias em Laví-
nia (SP), no final de semana .

Segundo informações da 
Secretaria da Administração 
Penitenciária (SAP), policiais 
identificaram o aparelho 

e atiraram contra ele para 
derrubá-lo.

Ainda de acordo com 
a SAP, uma sacola estava 
amarrada no aparelho, com 
14 microcelulares, 14 carre-
gadores e um fone de ouvi-
do.

O drone e as mercadorias 
foram apreendidos. A pessoa 
que controlava o aparelho 
não foi localizada.

Drone com microcelulares 
é apreendido sobrevoando 
penitenciárias de Lavínia
Policiais atiraram contra o aparelho para derrubá-
lo. Sacola com 14 microcelulares, 14 carregadores e 
um fone de ouvido estava amarrada no dispositivo

DRONE APREENDIDO

Da Redação

Homem é preso ao tentar 
furtar escola em Rio Preto
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Divulgação

Dezenas de caixas de medicamentos foram encontradas jogadas próximo à rodovia

Cristo da Maceno fica cor de rosa durante este mês

A administração municipal 
de Rio Preto está reformando 
e revitalizando alguns prédios 
públicos. O local onde funcio-
na a secretaria de Trânsito e a 
secretaria de Serviços Gerais, 
da Mulher e Procon que estão 
de casa nova, além do prédio 
da Biblioteca e da secretaria de 
Cultura que também estão sendo 
revitalizados.

A secretária de Habitação 
e coordenadora do Núcleo de 
Arquitetos da Prefeitura, Fabia-
na Zanquetta destaca a padroni-
zação das cores e da identidade 
visual das fachadas dos prédios 
públicos. “Estamos adotando o 
Brasão como símbolo do muni-
cípio, cuja a proposta é que ele 
seja utilizado como a marca ofi-
cial e suas cores como referência 

para todos os prédios próprios”, 
explica Fabiana Zanquetta.

A estátua do Cristo Redentor, 
instalada há 60 anos na Vila Ma-
ceno, também passou por refor-
ma. Com 15,3 metros de altura, a 
estátua apresentava rachaduras, 
pichações e outras marcas do 
tempo além de depredações e 
vandalismo.

De acordo com o secretário 
de Serviços Gerais Ulisses Ra-
malho, a obra de reforma custou 
R$ 30 mil reais e foi contratada 
na modalidade de compra livre 
e direta onde foram repassados 
R$ 14,5 mil à Ecav Construções 
Eireli, empresa responsável pela 
restauração da estátua e o res-
tante do valor foi custeado pelo 
próprio município.

De acordo com Ulisses Ra-
malho, a reforma da estátua e a 
limpeza da praça foram finali-
zadas no primeiro semestre e 

entregue à população que está 
fazendo uso do espaço total-
mente limpo e revitalizado.

“A empresa contratada ficou 
responsável pela mão de obra 
e por todo o material usado na 
reforma e a secretaria de Servi-
ços Gerais fez a limpeza do local, 
a nova calçada, além de disponi-
bilizar a arquiteta e engenheiros 
que acompanharam as obras de 
reforma, explica Ulisses Rama-
lho.

Desde quinta-feira, 18, a 
estátua do Cristo Redentor no 
bairro Vila Maceno ganhou uma 
iluminação especial alusiva ao 
Outubro Rosa, que faz um alerta 
às mulheres sobre a importân-
cia da prevenção ao câncer de 
mama.

A Estátua do Cristo Redentor 
de Rio Preto foi inaugurada em 
1957, pelo então prefeito Alberto 
Andaló.

Divulgação

SUSTO
NO AR

A equipe de reportagem da Globo em São Paulo passou por um susto na manhã de segunda-feira (22) quando a porta do heli-
cóptero se abriu em pleno voo. O incidente aconteceu logo após a jornalista Veruska Donato fazer sua primeira aparição no Bom 
dia São Paulo. A  porta do lado esquerdo se abriu. O fotógrafo aéreo José Afonso conseguiu fechar a porta.

Cristo da Maceno fica rosa no mês 
de prevenção ao câncer de mama
Estátua do Cristo Redentor ganha iluminação cor de rosa neste mês de outubro e prefeitura 
revitaliza fachadas de prédios públicos e adota brasão como marca oficial do município

REFORMAS

Em comemoração ao Dia 
Nacional do Livro, 29 de outu-
bro, a Biblioteca Municipal Dr. 
Fernando Costa, antecipa as 
comemorações para a semana 
de 22 a 26 de outubro com uma 
série de atividade de incentivo a 
leitura. Todas gratuitas e abertas 
ao público.

A semana será aberta no dia 
22, segunda-feira, às 10h com 
um Café Literário. Será servido 
um cafezinho e com ele os parti-
cipantes poderão bater um papo 
informal sobre leituras diversas. 
O café é aberto a toda a comuni-
dade rio-pretense e funcionário 
da biblioteca.

No mesmo horário e local, 
também haverá a abertura da 
exposição da série de ilustrações 
“O que não é branco”, de Anna 
Claudia Magalhães. A série trata 
da construção da imagem do que 
e de quem não é branco, den-
tro da sociedade brasileira. São 
obras de aquarela e esferográfica 

sobre Canson A3, 2016. A expo-
sição é aberta ao público, duran-
te o horário de funcionamento 
da biblioteca. Na sequência, às 
10h30 haverá bate-papo com 
autor de cordel Antonio Cícero 
Ferreira de Araújo. Às 14h30 
também haverá bate-papo com 
o quadrinista Alex Sander, sobre 
histórias em quadrinhos. As 
atividades são abertas ao público 
e também receberão turmas de 
jovens da Arprom (Associação 
Riopretense de Promoção do 
Menor) e seus monitores como 
convidados.

Troca de livros
No dia 23, 24 e 25, das 10h30 

às 17 h, acontece Troca-troca de 
livros. estarão à disposição livros 
de ficção, poesias, biografias, 
infantis e juvenis. A troca é de 
livro por livro, isto é, literatu-
ra adulta pelo mesmo e assim 
também com livros infantis e 
juvenis. Não é permitido en-
ciclopédias, dicionários, livros 
específicos, religiosos, políticos. 
A atividade é aberta a toda a 
população.

Biblioteca Municipal 
realiza Semana da Leitura

CULTURA

Haverá café literário, trocas de 
livros, contação de histórias, bate-
papo com quadrinista e cordelista

Várias caixas de remédios 
foram descartadas de forma 
irregular às margens da Rodovia 
Elyeser Montenegro Magalhães, 
próximo a um córrego, em Ara-
çatuba (SP). O flagrante foi feito 
nesta segunda-feira (22) por um 

morador que passava pelo local.
Segundo a Guarda Muni-

cipal, os medicamentos são 
amostras grátis de vitaminas, 
calmantes e relaxantes muscu-
lares. A maioria está vencida, 
mas alguns ainda estão dentro 
do prazo de validade.

Os guardas também encon-
traram seringas com a emba-

lagem lacrada, sem uso. Ainda 
conforme a corporação, a sus-
peita é de que a pessoa que fez 
o descarte irregular queria jogar 
os remédios dentro do córrego.

A Vigilância Epidemiológi-
ca de Araçatuba foi acionada e 
será registrado um boletim de 
ocorrência por crime ambien-
tal.

Remédios são descartados 
irregularmente em Araçatuba

CRIME AMBIENTAL

Foram encontradas amostras grátis de vitaminas, calmantes e 
relaxantes musculares. Vigilância epidemiológica foi acionada 
e um boletim de ocorrência de crime ambiental será registrado

Da Redação

Da Redação

Da Redação
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dia a dia
MORTE
EMPRESÁRIO

O empresário Gilberto Benetton, um dos quatro irmãos fundadores da famosa grife italiana de mesmo nome, morreu nesta 
segunda-feira (22), em decorrência de uma pneumonia. O patrimônio líquido de Gilberto e cada um de seus irmãos foi estimado 
pela Forbes em US$2,9 bilhões. A revista o considerou o 12º homem mas rico da Itália. 

ANIMAIS NA RUA 

Divulgação

Animais de grande porte 
têm sido flagrados com 
frequência soltos em ruas e 
rodovias de Rio Preto (SP) e 
colocado em risco os moto-
ristas da região.

 pastando no bairro Bos-
que da Felicidade, ao lado 
de uma rua onde passam 
carros e motocicletas cons-
tantemente. O animal chega 
a atravessar a via e traz risco 
para quem transita no local.

No mês passado, Dailson 
Angelo pilotava uma moto 
no bairro Nato Vetorazzo e 
bateu em um cavalo solto. 
Ele teve vários ferimentos e 
até hoje não se recuperou.

“Saiu do canteiro e 
entrou na avenida. Não 
tive tempo de frear e com a 

colisão eu tive danos mate-
riais, ferimentos e o animal 
também se machucou”, 
lembra.

Não há um departamento 
específico para fiscalizar os 
animais que são encontra-
dos soltos na cidade, mas 
tanto a Polícia Militar quan-
do a Guarda Civil Municipal 
atendem estes casos.

A PM recebe várias recla-
mações deste tipo pelo 190, 
mas a única medida que 
pode ser tomada é tentar 
identificar o dono ou levar o 
animal para um lugar seguro 
onde não cause acidente.

Já a Guarda Municipal 
pode mandar recolher os 
animais de grande porte que 
causam risco ao trânsito. Em 
2017, 38 foram apreendidos 
e neste ano já são mais de 30 
animais recolhidos.

Reprodução/TV TEM

Animais de grande porte são 
flagrados soltos em Rio Preto
Guarda Municipal pode recolher o animal e para proprietário recuperar deve ser paga uma taxa

A Petrobras reduzirá o 
preço médio da gasolina 
em mais 2% nas refinarias, 
informou a petroleira nes-
ta segunda-feira (22) em 
seu site. Com o reajuste, o 
valor do combustível cairá 
para R$ 2,0639 por litro 
a partir desta terça-feira 
(23).

No sábado, o preço da 
gasolina nas refinarias já 
tinha sido reduzido em 
2%, após mais de 8 dias de 
preços inalterados.

Com a nova redução, 
preço cobrado nas refi-
narias passa a ser o mais 
baixo desde 25 de agosto 
(R$ 2,0544). O repasse do 
reajuste para o preço final, 
entretanto, vai depender 
dos postos.

Já o preço do diesel 
segue mantido em R$ 
2,3606 até 29 de outubro, 
em meio ao programa do 

governo federal de subsí-
dio ao combustível.

A Petrobras adota novo 
formato na política de 
ajuste de preços desde 3 
de julho do ano passado. 
Pela nova metodologia, 
os reajustes acontecem 
com maior periodicidade, 
inclusive diariamente, re-
fletindo sobretudo o preço 
internacional e o câmbio.

Desde o início da nova 
metodologia, o preço da 
gasolina nas refinarias 
acumula alta de 57,21% e, 
o do diesel, valorização de 
74,21%, segundo o Valor 
Online.

Em setembro, a Petro-
bras anunciou uma flexi-
bilização na sua política 
de preços e a adoção de 
um mecanismo de prote-
ção financeira (conhecido 
como hedge), que permite 
aumentar os intervalos 
de reajustes nos preços da 
gasolina nas refinarias em 
até 15 dias.

Petrobras reduzirá preço da 
gasolina a partir de terça-feira

ECONOMIA

Com a nova redução, preço cobrado nas refinarias 
passa a ser o mais baixo desde 25 de agosto

O Prêmio Albano Pereira Neto é uma iniciativa de Alice Pereira Piccirillo, 
tia de Albano, que após sua morte, ocorrida há 12 anos, decidiu exaltar o 
nome do sobrinho que sempre realizou trabalhos voluntários

Diretores, corpo clínico e 
funcionários da AACD de Rio 
Preto  receberam homenagem 
pelo trabalho voluntário rea-
lizado pela entidade que ajuda 
pessoas e crianças com deficiên-
cias motoras.

O Prêmio Albano Pereira 
Neto é uma iniciativa de Alice 
Pereira Piccirillo, tia de Albano, 
que após sua morte, ocorrida há 
12 anos, decidiu exaltar o nome 
do sobrinho que sempre realizou 
trabalhos voluntários e de ajuda 
ao próximo, homenageando en-
tidades que prestam serviços em 
prol dos mais necessitados.

Albano Pereira Neto foi um 
idealista que acreditou até os 
últimos momentos de vida que a 
violência só poderia ser comba-
tida com justiça social e amor ao 
próximo.

Há 12 anos o prêmio é en-
tregue à instituições de todo o 
estado de São Paulo que fa-
zem trabalho social e atendem 
pessoas necessitadas. No ano 

AACD Rio Preto recebe 
prêmio pelo trabalho 
realizado em Rio Preto

HOMENAGEM 

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Animais de grande porte são flagrados soltos nas ruas de Rio Preto (SP)

AACD de Rio Preto recebe prêmio pelo trabalho realizado na cidade

passado o prêmio foi entregue à 
Sociedade Renascer de Rio Preto 
e agora em 2018 a instituição es-
colhida foi a AACD – Associação 
de Assistência a Criança Defi-
ciente de São José do Rio Preto, 
inaugurada no dia 10 de dezem-
bro de 2008, graças aos recursos 
arrecadados no TELETON 2007. 
A unidade é mantida por meio 
de doações da sociedade civil e 
uma parceria com a prefeitu-
ra municipal de Rio Preto que 
custeia a folha de pagamento e a 
manutenção do prédio.

A presidente voluntária da 

AACD, Adriane Cirelli agrade-
ceu em nome dos diretores e 
corpo clínico da instituição. Ela 
ressaltou a importância do Prê-
mio Albano Pereira Neto, como 
o melhor reconhecimento do 
trabalho dos voluntários em prol 
dos que precisam do trabalho 
desenvolvido pela associação na 
recuperação motora de centenas 
de pessoas que passam por ali 
todos os meses. “A  AACD Rio 
Preto representa um pedaci-
nho do céu para as pessoas com 
deficiências motoras”, completa 
Adriane.
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O presidenciável Jair Bolsonaro e 
seu filho, deputado federal, Eduardo 
Bolsonaro, reeleito com a maior vo-
tação (1,8 milhão) da história do Pais, 
protagonizaram cenas bizarras que 
vieram a público. Eduardo, em vídeo 
gravado em julho deste ano, durante 
uma palestra a candidato a policiais 
federais, fez ameaça de fechamento 
do Supremo Tribunal Federal, afir-
mando que para fechar a Suprema 
Corte bastariam “um cabo e um sol-
dado”. A fala repercutiu mal entre 
ministros da Corte. 
O caso vai virar uma investigação 
pela Procuradoria Geral da República, 
por determinação do ministro Ale-
xandre de Moraes, que classificou a 
frase de “asneira”. O ministro deca-
no do STF, Celso de Melo, em artigo 
publicado na Folha, também repre-
ende o deputado. Para o presidente 
da instituição, ministro Dias Toffoli: 
“não há democracia sem um Poder 

Judiciário independente”.
Por outro lado, no domingo, pelas re-
des sociais, Jair Bolsonaro apareceu 
em vídeo em que ameaça a perse-
guição a seus oponentes políticos. 
Ameaçou, caso eleito, prender o 
concorrente, Fernando Haddad (PT), 
o senado Lindberg Faria (PT), além 
de banir “os vermelhos”, numa alu-
são aos petistas. Bolsonaro ainda 
ameaça acaba com os movimentos 
sociais como o Movimento dos Sem 
Terra e o Movimento dos Sem Teto. 
Ao ex-presidente Lula, Bolsonaro 
prometeu mantê-lo preso por mui-
tos anos.
Os dois episódios foram patéticos e 
logo reprováveis. Tais atitudes dão 
uma péssima sinalização sobre o fu-
turo que pode nos levar de volta ao 
passado. As ameaças de Bolsona-
ro colocam em xeque a estabilidade 
democrática e as liberdades consti-
tucionais.

A voz e a vez do leitor
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nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

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

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

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

DE VOLTA
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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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É difícil, muito difícil encontrar 
alguém nos dias de hoje que não 
alegue estar estressado.

Tudo estressa as pessoas. O 
“chefe”, trânsito, filhos, despesas, 
saúde, família, namorado, namorada, 
marido, mulher.

Tudo é motivo para estressar, 
certo?

Errado. Nenhum destes motivos 
é suficientemente forte para lhe 
estressar. 

O que estressa, não vem de fora. 
Vem de dentro. Vou explicar. Dar 
desculpas e tentar descobrir os mo-
tivos por que estamos estressados 
é fácil. A culpa sempre vem de fora. 
O “outro” não faz nada direito e nós 
é que ficamos estressados. Normal-
mente é assim que pensamos, não é 
mesmo?

Pois eu acho que estamos erra-
dos. A “culpa” não é dos outros. É 
nossa! Não adianta fazer “cara feia”. 
É verdade. Se ficamos estressados 
é porque não sabemos lidar com 
as situações que nos estressam e 
jogamos toda a culpa nos motivos 
e nas pessoas pelo simples fato 
de  que, se ficamos estressados é 
porque não conseguimos lidar com 
as situações de modo tranquilo e 
equilibrado.

Tentamos a todo momento jogar 
a culpa nos outros. Seja sincero com 
você mesmo. Quantas vezes você 
reconheceu  que estava estressado 
porque não soube lidar com uma 
situação?  Você não soube lidar com 
a situação. Não foi a situação que o 
deixou estressado. Foi a forma como 
você lidou com ela.

Isto mesmo. Quantas vezes 
você fica estressado por algo que já 
sabe de antemão que irá acontecer. 
Ora, se já sabe que irá acontecer e 
não tem como evitar, por que ficar 
estressado?

O fato é que a pressão existe 
mesmo e a tendência é só aumen-
tar. Quem imagina que nos próximos 

10 anos teremos um mundo mais 
tranquilo onde trabalharemos com 
menos pressão social, pessoal e 
profissional? 

Vivemos numa loucura total. 
Estamos todos sobrecarregados, 
esgotados, cansados mesmo. Não 
temos o poder de dar uma pausa no 
mundo. 

Só existe uma pessoa no mundo 
que pode lhe ajudar. Você mesmo. 

Quem faz com que fiquemos 
estressados somos nós mesmos. 
Nós é que lidamos com as situações 
de uma ou de outra forma, portanto, 
somos nós que podemos diminuir 
o nosso estresse. Pense nisto. 
Este assunto é sério e de suma 
importância para sua saúde e seu 
crescimento pessoal e profissional. 
Se você ficar estressado com cada 
notícia ruim que receber, as notícias 
não serão melhores por causa disto. 
Receba as informações, aconteci-
mentos, e notícias com o máximo 
de serenidade que conseguir. Eu sei 
que não é fácil e nem estou dizendo 
que seria. Só quero esclarecer que 
ver tudo pelo lado negativo não vai 
ajudar a melhorar a situação, mas 
com certeza vai ajudar a aumentar 
o seu estresse  e acredite, isto não 
vai ajudá-lo a resolver a situação de 
modo apropriado.

Enfim. Cada vez que começar a 
ficar estressado, pense na situação 
e veja se poderia responder a ela de 
outra maneira. Se sim, vá em frente 
e responda. Se não, fique calmo e o 
menos estressado que conseguir.

Faça disto um hábito. Seu es-
tresse vai diminuir e sua qualidade 
de vida vai melhorar. Pode acreditar. 
Calma e sucesso! 

Estresse: você tem, já teve ou 
terá. Só depende de você
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Carlini

Airton Carlini, palestrante na área de 

Gestão de Mudanças e Liderança, veja 

mais sobre o curriculum em nosso 

portal www.grupobomdia.com.br
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Felipe Blanco/Ferroviária

Maycon é um dos destaques do sub-17 do Mirassol

Duelos das quartas de final da 
Copa Paulista estão definidos

Com a classificação dos 
últimos times após a rodada 
final da segunda fase neste 
sábado, a Copa Paulista já tem 
seus duelos de quartas de final 
definidos.

Para que o chaveamento 
fosse conhecido, houve uma 
reclassificação das equipes 
levando em consideração o 
desempenho de cada um nas 
duas primeiras fases.

A melhor campanha geral 
é da Ferroviária, que somou 37 
pontos entre as duas etapas da 
Copinha.

O segundo melhor é o 
Taubaté, com 34 pontos. Além 
de garantirem a “liderança” 
geral da copetição, os times 
com maior pontuação têm 
vantagem de decidir o ma-
ta-mata em casa. Em caso 
de dois resultados opostos, a 
decisão dos semifinalistas vai 
diretamente para os pênaltis.

Os confrontos: Ferroviária 
x Novorizontino; Mirassol x RB 
Brasil; Olímpia-SP x Atibaia; 
Taubaté x Votuporanguense.

COPA PAULISTA

Últimos classificados saíram da rodada final disputada neste sábado

O rio-pretense Gabriel 
Graciani, da Estância da 
Mata, foi o grande campeão 
no último fim de semana na 
disputa da prova de ranch 
sorting 39º Potro do Futuro, 
12ª Copa dos Campeões, 4º 
Derby e 1º Juvenil no Par-
que Ney Braga, na cidade de 
Londrina.

Gabriel ficou com o título 
e o vice na prova do Potro 
Futuro Jovem até 13 anos 
e também foi campeão do 
Dérbi, categoria até 13 anos 
castrado.

Na categoria família, com 
o seu pai, Osvaldo Graciani 
Júnior, ele faturou o terceiro 
lugar. Foram quatro pre-
miações, com duas fivelas 
que o jovem trouxe para 
casa. 

No Potro Futuro Jovem, 
ele montou Tiny Rey e fez 
parceria com Heitor Bezer-
ra. No Dérbi, ele montou 
Yet Smart Full Pz e teve a 
companhia de Maria Va-

RANCH SORTING

Rio-pretense faz bonito 
e fatura quatro títulos 
Gabriel Graciani foi o grande campeão no 
último fim de semana de disputas em LondrinaAssessiva/Divulgação

A atleta Aline Simões, da Bria-
ni Assessoria Esportiva, faturou o 
vice na disputa da prova MTB Pro 
Elite, no domingo (21), no tradi-
cional XTERRA, na praia do Rosa  
Imbituba, em Santa Catarina.

- ‘Foram mais de 40 km per-
corridos. “Minha primeira par-
ticipação no XTERRA foi muito 
bacana. Eles foram muito felizes 
na escolha do local. A energia 
do Rosa é sem igual’ - declarou 
Aline

Também segundo Aline, a 
prova foi bem disputada e a atleta 
liderava até o meio do percurso  
junto com a atleta que acabou 
campeã, mas um erro de percurso 
acabou prejudicando

- “Erramos o caminho, mas 
percebemos a tempo e voltamos 
a trilha, após 5km novamente, eu 
e um grupo de 5 bikers entramos 
num trecho fora, perdi tempo 
e não consegui mais recuperar 
a posição. E dá-lhe mais uma 
experiência boa. Valeu galera que 
mandou boa vibração. Aloha”, 
postou a atleta no seu perfil no 
Instagram.

VICE-CAMPEÃ

Aline Simões fica em segundo 
na prova de MTB do XTERRA
Prova foi realizada no domingo (21), em Santa Catarina

Aline Simões em dia de mais um excelente resultado

lentina Lelis para faturar o 
primeiro lugar na categoria 
jovem 13 anos. 

“Foi fruto de muito 
treinamento e dedicação”, 
afirmou o treinador do jo-
vem,  Wellington Siqueira. 
Os competidores da Estân-
cia da Mata faturaram vários 
títulos, em Londrina.

Wellington Siqueira, com 
seu parceiro Nany, montan-
do Yet Smart Full Pz ficou 
com o título no Derby.

Assessiva/Divulgação
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SÃO PAULO

O São Paulo 
sentiu nas 
arquibanca-
das o efeito 
da queda 

drástica de rendimento no 
segundo turno do Brasileirão. 
No empate sem gols diante 
do Atlético-PR, sábado, no 
Morumbi, o time jogou para 
um público de 13.053 pes-
soas.

Até então o Tricolor 
emendava uma sequência de 
oito partidas com ao menos 
40 mil torcedores dentro do 
Morumbi no Brasileirão.

A marca é histórica e 
quebrou recordes no clube 

em uma mesma competição. 
Antes, em 2017, o São Paulo 
havia enchido o Morumbi em 
seis partidas seguidas com 
público acima de 40 mil. O 
mesmo aconteceu em 1980.

– Normal. Quando os re-
sultados não vêm as pessoas 
começam a duvidar. Antes 
de todos acreditarem, nós 
temos de acreditar. E aqui 
dentro todo mundo acredita. 
Sabemos o que temos de fa-
zer. Faltam oito partidas, oito 
decisões. É voltar a vencer 
para que a gente possa voltar 
a sonhar. Sinal quem tem de 
dar para torcida e para quem 
está desacreditando, nós que 

temos de dar. De dentro para 
fora. A gente tem certeza que 
vamos reverter esse momen-
to que estamos passando – 
disse Bruno Peres.

A frustação da torcida 
depois da euforia pela possi-
bilidade do título faz sentido. 
O São Paulo fechou o pri-
meiro turno na liderança do 
Brasileirão e agora é o quarto 
colocado, nove pontos atrás 
do Palmeiras, no topo da 
tabela.

O Tricolor agora se pre-
ocupa em não perder uma 
vaga direta para a fase de 
grupos da Libertadores de 
2019. O time é o quarto co-

locado, com 53 pontos, um 
acima do Grêmio.

Sem vencer há seis jogos, 
o Tricolor de Diego Aguirre 
terá pela frente o Vitória, 
nesta sexta-feira, às 19h30, 
no Barradão.

Nenê no Reffis e treino 
tático com reservas

O São Paulo se reapresen-
tou nesta segunda-feira, no 
CT da Barra Funda, de olho 
no duelo com o Vitória.

Reserva e acionado no se-
gundo tempo do empate sem 
gols contra o Atlético-PR, no 
último sábado, no Morumbi, 
Nenê não foi ao campo. Ele 
fez um trabalho regenera-

tivo no Reffis. Inicialmente 
o meia não preocupa para a 
partida em Salvador.

Em campo, o técnico 
Diego Aguirre trabalhou com 
reservas e garotos da base. 
Os titulares abriram a manhã 
de treinos no Reffis e depois 
fizeram um treino em ritmo 
muito leve com bola.

Anderson Martins e Bruno 
Peres, de volta da suspensão 
cumprida diante do Furacão, 
trabalharam normalmente. 
Jucilei, Rodrigo Caio, Lizie-
ro, Helinho, Tréllez e outros 
reservas participaram de um 
treino tático de oito contra 
oito em campo reduzido.

QUEDA no público e na tabela
São Paulo tem queda de público após série com ao menos 40 mil torcedores e cai para quarta posição

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
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Gabigol fez mais um gol 
e segue na artilharia do 
Brasileirão

esporteesporte

Diego Vara/BP Filmes

SANTOS

Com 
Gabigol 

DECISIVO, 
Santos 

arranca 
empate no 

Beira-Rio
Atacante faz um gol, 

participa de outro, e Peixe 
continua vivo em briga por 

vaga na Taça Libertadores

Em um duelo 
marcado pela 
polêmica no 
gol de Leandro 
Damião, anulado 

por Ricardo Marques Ribeiro 
por entender que o centroa-
vante, em posição de impedi-
mento, ter recebido passe de 
Víctor Cuesta, Inter e Santos 
empataram em 2 a 2. Sob 
os olhares de Tite, o próprio 
Damião abriu a partida, após 
pegar rebote de Luiz Felipe. 
No segundo tempo, Gabigol 

deixou tudo igual ao chutar 
sem chances a Marcelo Lom-
ba. O Inter ainda teve forças 
para buscar a vantagem, com 
Patrick após cruzamento de 
Nico López. Mas, em uma 
lambança da defesa, Fabiano 
se atrapalhou e marcou con-
tra, dando números finais.

PRIMEIRO TEMPO
O Santos iniciou disposto 

a surpreender o Inter. O time 
de Cuca se posicionou no 
campo de ataque, dificultou a 
saída de bola gaúcha e inco-

modou o sistema defensivo. 
Aos 23 minutos, Gabigol só 
não abriu o placar porque 
Marcelo Lomba tocou com 
a ponta dos dedos antes de 
a bola acertar o travessão. 
Foi o que Colorado precisava 
para despertar. Os donos da 
casa acordaram e resolve-
ram atacar. Edenílson quase 
marcou em cruzamento de 
Víctor Cuesta, defendido por 
Vanderlei aos 40. Três minu-
tos depois, Leandro Damião 
aproveitou a bola afastada por 

Luiz Felipe e só teve o traba-
lho de estufar as redes.

SEGUNDO TEMPO
Em uma prévia do que 

ocorreu na etapa inicial, o 
Santos voltou mais forte do 
intervalo. Porém, desta vez, 
chegou ao gol. Gabigol, aos 
cinco, chutou sem chan-
ces para a defesa de Marcelo 
Lomba. O Inter não abaixou a 
cabeça. Qutro minutos depois, 
Víctor Cuesta dividiu com 
Sánchez. A bola sobrou para 
Leandro Damião, que man-

dou para o fundo das redes. 
A arbitragem entendeu que o 
passe fora do zagueiro colo-
rado e anulou. Apesar disso, 
o Colorado seguiu em cima e, 
aos 25, voltou a ficar à frente 
do placar com Patrick, após 
completar cruzamento de Nico 
López. Só que o Peixe não 
desistiu e, aos 33, deixou tudo 
igual. Gabigol chutou. Lomba 
não segurou. Fabiano se atra-
palhou com Rodrigo Dourado 
e o goleiro do Inter e mandou 
para o fundo das redes.
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Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians

CORINTHIANS

No comando do 
Corinthians 
há um mês e 
meio, o técnico 
Jair Ventura 

enfrenta dificuldades para en-
contrar um time ideal. Ele não 
repetiu a formação em ne-
nhum dos 11 jogos que dirigiu 
a equipe.

Algumas das mudanças fo-
ram motivadas por suspensões 
ou lesões, mas outras ocorre-
ram por opção de Jair Ventura. 
Ele também já utilizou dife-
rentes esquemas táticos, como 
4-2-3-1, 4-2-4 e 4-4-2.

– (Time) Ideal é uma 
utopia, lógico que quando 
você está há mais tempo num 
time... Eu estou chegando e 
conhecendo agora, fazendo 
alternativas. Ideal é ter um 
time ideal, mas eles que se 
escalam. Você bota um time, 

e o jogador não rende, eu não 
posso ter coisas diferentes 
se faço as mesmas coisas. Se 
alguém não estiver rendendo, 
vamos até achar quem agarre 
a camisa e não largue – afir-
mou no último domingo, 
após o empate em 2 a 2 com o 
Vitória, quando mais uma vez 
mexeu na escalação.

Essa dificuldade vem 
sendo uma constante para o 
treinador em 2018. Antes de 
assumir o Corinthians, ele 
enfrentou problema parecido 
no Santos. No Peixe, o prin-
cipal dilema girava em torno 
da criação da equipe. Com 
poucas opções de meias no 
elenco, Jair testou diversas 
formações, mas não obteve 
sucesso.

Na próxima rodada, diante 
do Bahia, no sábado, Jair Ven-
tura terá de mexer novamente 

no Corinthians. A equipe não 
contará com Clayson e Roger, 
que receberam o terceiro car-
tão amarelo diante do Vitória 
e terão de cumprir suspensão.

Nos 11 jogos pelo Corin-
thians, Jair obteve apenas 
duas vitórias, quatro empates 
e cinco derrotas, aproveita-
mento de 30,3%.

O Timão é segunda pior 
equipe do returno do Brasilei-
rão, atrás somente do lanterna 
Paraná. A equipe está no 12º 
lugar da competição, com 36 
pontos, cinco a mais que o 
Ceará, 17º colocado (com um 
jogo a menos).

Escalações já utilizadas 
por Jair Ventura: Palmeiras: 
Cássio; Mantuan, Léo Santos, 
Henrique e Danilo Avelar; Ralf 
e Douglas; Pedrinho, Jadson e 
Romero; Roger.

Flamengo: Cássio; Fag-

ner, Léo Santos, Henrique e 
Danilo Avelar; Ralf, Gabriel 
e Douglas; Jadson, Romero e 
Clayson;

Sport: Cássio; Paulo Ro-
berto, Léo Santos, Henrique e 
Danilo Avelar; Ralf e Douglas; 
Romero, Jadson e Clayson; 
Roger.

Internacional: Cássio; Fag-
ner, Léo Santos, Henrique e 
Danilo Avelar; Gabriel e Dou-
glas; Romero, Jadson, Mateus 
Vital e Clayson

Flamengo: Cássio; Fagner, 
Léo Santos, Henrique e Danilo 
Avelar; Ralf e Douglas; Ro-
mero, Jadson, Mateus Vital e 
Clayson.

América-MG: Cássio; Ga-
briel, Henrique, Léo Santos e 
Carlos Augusto; Ralf e Araos; 
Romero, Pedrinho, Mateus 
Vital e Clayson.

Flamengo (Outra compe-

tição): Cássio; Gabriel, Léo 
Santos, Henrique e Danilo 
Avelar; Douglas e Ralf; Ro-
mero, Jadson, Mateus Vital e 
Clayson.

Cruzeiro: Cássio; Fagner, 
Léo Santos, Henrique e Danilo 
Avelar; Ralf, Gabriel, Ma-
teus Vital e Jadson; Clayson e 
Romero

Santos: Walter; Pedro 
Henrique, Léo Santos, Marllon 
e Carlos Augusto; Douglas, 
Gabriel, Pedrinho, Mateus Vi-
tal e Emerson Sheik; Jonathas

Cruzeiro: Cássio; Fagner, 
Léo Santos, Henrique e Danilo 
Avelar; Ralf, Gabriel e Jadson; 
Romero, Emerson Sheik e 
Jonathas.

Vitória: Cássio, Fagner, 
Léo Santos, Henrique e Da-
nilo Avelar; Ralf e Douglas; 
Romero, Emerson Sheik, 
Jadson e Pedrinho.

Sem repertir escalação, Jair 
Ventura tenta encontrar o 
Corinthians IDEAL
Técnico usou 11 formações diferentes nos jogos em que comandou o Timão

Jair Ventura tem dificul-
dades para encontrar 
a escalação ideal do 
Corinthians 
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PALMEIRAS

O torcedor 
do Palmei-
ras pode se 
preparar para 
viver muito 

mais emoção além da vivida 
na partida contra o Ceará, no 
último domingo, no Pacaem-
bu. Depois de ir a 62 pontos 
no Campeonato Brasileiro e 
manter vantagem na lideran-
ça, o time de Felipão terá pelo 
menos mais quatro decisões 
nas próximas duas semanas.

Na quarta-feira, o Palmei-
ras terá pela frente o Boca 
Juniors, na Argentina, pelo 
primeiro jogo da semifinal 
da Libertadores. Depois de 

apenas dois dias de recupe-
ração – e pelo menos quatro 
desfalques importantes –, o 
rival será o Flamengo no Ma-
racanã, pelo Brasileirão.

Sem semana cheia para 
trabalhar, Felipão terá de 
continuar provando a força 
de seu plantel. A volta da 
partida contra o Boca que 
decide uma vaga na final da 
Libertadores será no dia 31 
de outubro, três dias antes 
do clássico contra o Santos, 
na arena, pela 32ª rodada do 
Brasileirão.

Na liderança do torneio, o 
Verdão está invicto há 15 ro-
dadas. Se mantiver sequência 

contra Flamengo e Santos, vai 
dar passo importante rumo 
ao título do Brasileirão. Tudo 
isso entre decisões da Liber-
tadores e desgaste físico de 
uma equipe que entrou em 
campo 67 vezes na tempo-
rada.

O que pode prejudicar a 
segurança defensiva palmei-
rense, algo que tem sobrado 
na era Felipão, é um proble-
ma que já deu dor de cabeça: 
o cartão vermelho. Depois 
de Felipe Melo e Deyverson 
contra o Cerro Porteño, o 
atacante voltou a ser expulso, 
desta vez contra o Ceará.

Com um a menos, o Ver-

dão teve mais trabalho do que 
o esperado para confirmar a 
importante vitória e também 
viu seu planejamento mais 
prejudicado para a reta final.

É verdade que Felipão terá 
o retorno de Gustavo Scarpa 
e Guerra para as últimas par-
tidas do ano – os dois fica-
ram no banco de reservas no 
domingo –, mas se imaginar 
uma suspensão maior além 
da automática para Deyver-
son, que carrega no currículo 
a expulsão contra o Bahia, o 
treinador terá apenas Borja e 
Willian (improvisado) para 
atuar centralizado no ataque.

O que também tem so-

brado, principalmente nesses 
momentos, é a personalidade 
da equipe. Antes questionada 
por ser uma equipe de pouco 
poder decisivo, o Palmei-
ras de Felipão cresceu com 
a individualidade de Dudu, 
Moisés, Willian, Bruno Hen-
rique e do “quarteto titular” 
de zaga.

É com base na personali-
dade e no desempenho destes 
jogadores que o Verdão se 
prepara e se fortalece para 
sua sequência mais impor-
tante de 2018. Fora de cam-
po, vão sobrar ansiedade e 
emoção para os torcedores 
palmeirenses.

Cartão volta a atrapalhar e vira problema a ser superado por time de Felipão

Felipão tem elenco 
vasto e consegue 
manter nível do 
Palmeiras em duas 
competições

EMBALADO, Palmeiras 
mostra força para decisões
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CINEMA

EESTRÉIA

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

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

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

EM CARTAZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valores do Cinema

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

CINEMA HOJE

viva

Quando o marido e a fi-
lha são mortos a tiros diante 
de um parque de diversões, 
Riley (Jennifer Garner) 
acorda de um coma e passa 
os anos seguintes apren-
dendo a se tornar uma má-
quina de matar. No quinto 
aniversário da morte de 
sua família, ela tem como 
alvo todos os responsáveis: 
a gangue que cometeu o 
crime, os advogados que 
os libertaram e os policiais 
corruptos que permitiram 
que tudo acontecesse.

A singela conversa entre 
mãe e filha, típica do ensi-
namento sobre o convívio 
em sociedade com base no 
respeito ao outro, é apre-
sentada logo no inicio de A 
Justiceira para, de imediato, 
destacar o contraste entre 
o que Jennifer Garner era e 
no que se torna neste filme. 
Tamanha transformação é 
o foco central deste novo 
filme dirigido por Pierre 

Morel, nem tanto pelo peso 
psicológico mas, especial-
mente, pela possibilidade 
de intensas 
cenas de 
ação com sua 
protagonista. 
Isso, o filme 
cumpre bem.A 
bem da verda-
de, a história 
de A Justiceira 
é pra lá de 
batida! Não 
só remete a 
diversos filmes 
de vingança es-
trelados por Char-
les Bronson como, 
mesmo em sua contra-
parte feminina, lembra 
bastante Valente, filme de 
ação estrelado por Jodie 
Foster lançado 11 anos 
atrás.

O lançamento ofi-
cial no Brasil ocorreu 
no último dia 12, e 
a produção já está 
nas principais 
salas de cinema 
do país.

CINEMA 

Bem ao estilo das antigas produções com o ator Charles Bronson, no quinto aniversário da morte de sua 
família, ela tem como alvo todos os responsáveis pelo ocorrido

A Justiceira chega as principais 
salas de cinema do país

Divulgação
Alexandre MAMEDE

mamede@grupobomdia.com.br
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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

Preste atenção ao seu sexto sentido e poderá ter 
ganhos inesperados. Dia favorável para curtir os 
amigos. Paquera com alguém comprometido pode 
se tornar mais intensa.

TOURO - 21/04 a 20/05

No serviço, será mais fácil correr atrás do reconhe-
cimento que merece. Sociedade ou parceria com 
alguém próximo pode ser um sucesso. Reserve um 
tempo para curtir a pessoa amada.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

Se tem planos para a vida profissional ou anda de 
olho em uma promoção, agir nos bastidores pode 
ser uma ótima maneira de driblar a concorrência. 
Quebre a mesmice com o par.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Bom momento para aprender ou compartilhar o que 
sabe no trabalho. Seu lado organizado ajudará a dar 
conta dos assuntos domésticos. Pode pintar briga 
no namoro.

LEÃO - 22/07 a 22/08

No trabalho, jogo de cintura será importante para se 
adaptar às novidades que podem surgir. Bom dia 
para mudar algo no visual. Aposte na sensualidade 
para encantar o par.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

O dinheiro deve entrar, mas será preciso se esforçar. 
No trabalho, redobre a atenção para não se envolver 
em mal-entendido. Pode se encantar com alguém 
que conheceu há pouco tempo.

LIBRA - 23/09 a 22/10

Você não vai poupar esforços para deixar tudo em 
ordem no serviço. Será mais fácil deixar alguns maus 
hábitos para trás. Se tem compromisso, seu lado 
charmoso vai deixar o par encantado.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Assuntos familiares estão em destaque, mas se 
quiser que tudo seja feito do seu jeito, o clima pode 
esquentar. Terá mais sorte no trabalho. Pode ser o 
centro das atenções na paquera.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

No serviço, redobre a atenção ao lidar com infor-
mações importantes. Nas amizades, um bom papo 
ajuda a animar qualquer encontro. Há chance de se 
envolver com ex-amor, se está só.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Há chance de receber uma grana que não estava 
esperando. Pode ter promoção no serviço. Se surgir 
a chance de passear, vá em frente! Na relação amo-
rosa, deixe a rotina bem longe.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

Seu jeito confiante pode abrir algumas portas no 
trabalho. As finanças recebem boas energias e há 
chance de melhorar as coisas nesta área. Contenha 
a possessividade no romance.

PEIXES - 20/02 a 20/03

Pode se dar bem se anotar suas ideias e colocar em 
prática sem chamar muita atenção. Tudo o que fizer 
em segredo tem mais chance de dar certo. Ótimos 
momentos na vida amorosa.
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horóscopo
por João Bidu

ÁRIES (21/3 a 20/4)
Bom dia para cuidar de alguns assuntos
domésticos. Segredo do passado pode
ressurgir, mas pode resolver tudo de
maneira satisfatória. Júpiter reforça sua
dedicação ao trabalho.

TOURO (21/4 a 20/5)
Boas ideias, facilidade para se comuni-
car e expandir seu círculo social podem
abrir muitas portas no trabalho. Se
também contar com uma ajuda dos
amigos, melhor ainda!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
É hora de se concentrar nas finanças.
Se depender dos astros, pode pintar
aumento ou promoção, mas terá que
fazer a sua parte. A convivência com a
família fica mais descontraída.

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Acredite mais no seu potencial, explore
o que tem demelhor e vá atrás do que
deseja. Não tenhamedo de investir em
grandes projetos. Bommomento para
se dedicar mais aos estudos.

LEÃO (22/7 a 22/8)
Mudanças inesperadas podem surpre-
ender, mas fique na sua e não terá pro-
blemas para usá-las a seu favor. Há
chance de conquistar um dinheiro extra,
que nem imaginava receber.

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Poderá contar com um apoio extra dos
amigos. Junte-se aos colegas e chegue
a um acordo. Não deixe as suas espe-
ranças e sonhos de lado. Mostre ao seu
par que sempre estará por perto.

LIBRA (23/9 a 22/10)
Sua disposição para lutar por uma pro-
moção será surpreendente. Coloque
mãos namassa para chegar aonde de-
seja. Cuidados com a saúde se refletirão
demaneira positiva na sua aparência.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Seu lado curioso fica mais forte. Será
fácil aprender coisas novas, trocar
ideias e agir em equipe. Se surgir a
chance de viajar, vá em frente! A sorte
estará ao seu lado e se divirta!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Não será complicado administrar mu-
danças de última hora. Boa hora para
quebrar padrões, tentar algo mais arris-
cado e sair da sua zona de conforto.
Reforma em casa recebe boas energias.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
No trabalho, vale a pena priorizar o que
pode ser feito junto com os colegas.
Deixe o egoísmo de lado, troque ideias
e valorize a comunicação com clientes
ou pessoas próximas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Você não terá dificuldade para lidar com
tarefas do dia a dia, inclusive as que exi-
gemmais atenção. Dedicação pode tra-
zer recompensas financeiras. Quanto
mais se dedicar, melhor se sairá!

PEIXES (20/2 a 20/3)
Seu lado charmoso fica evidente e dei-
xa o contato com colegas ou clientes
mais fácil. A criatividade também cres-
ce. Mostre suas ideias e vai impressio-
nar. Bom dia para confiar na sorte.

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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ALTAR 
O Club Med Lake Paradise de Mogi 
das Cruzes, nente final de semana, no 
dia 27, será palco de um lindo casório, 
onde reunirá boa parcela da sociedade 
rio-pretense. O casamento é da pediatria 
Luana, filha de Milton e Lucia Liso, com 
o médico oncologista Gustavo, filho de 
Pedro Faria Pinto e Rosemary Sanches. 
Após o final de semana de festas, Luana 
e Gustavo passarão uma semana de lua 
de mel na Tailândia. 

BOTECO DAS ZAMIZADES
O Boteco das Zamizades, que acontece 
no dia 27 de outubro, neste sábado, traz 
para sua 4ª edição a dupla sertaneja 
Israel & Rodolffo como atração principal, 
na Chácara Viva V. O evento que iniciou 
como uma grande comemoração de 
aniversário, de um grupo de amigos, 
se tornou, hoje, um dos eventos mais 
badalados e procurados pelos jovens 
do nosso high society rio-pretense e de 
toda a região. 

Quem assina a gastronomia do Boteco é 
Buffet Tom Cult, do também empresário 
e sócio do evento Júnior Rodrigues. 
Além da dupla Israel & Rodolffo, que 
promete ser o ponto alto da festa, se 
apresentam: o MC THG, Fernanda 
Toscano, Sambauê e os DJs Lucas 
Hernandes e Drooper. O evento inicia 
às 14 horas. 

STAYED IN THE STORIES  I
Como eu havia dito aqui na coluna da 
semana passada, a Stories Party do ano 
de 2017, sendo a primeira edição da 
balada, foi, na minha opnião, a melhor 
balada eletrônica do ano. E sábado 
passado, dia 20, o Villa Conte foi palco 
da 2ª edição da festa eletrônica, que 
teve início à meia noite e término às 10 
horas da manhã do domingo. Continuo 
afirmando que esta festa realmente, 
para quem gosta de música eletrônica, 
bebidas premium, pessoas bonitas, bem 
vestidas e civilizadas e com organização 
do começo ao fim – fila de entrada, 
catracas, seguranças, policiamento, 
sanitários, bares e espaço de descanso, 
entrou para o calendário das grandes 
festas de Rio Preto e região, e está 
entre as melhores noites eletrônicas 
já realizadas. Comparadas a festas 
realizadas nas grandes capitais. Não é 
à toa que o time que está no comando 
da Stories Party tem renome para esta 
grande atuação, são eles: Bruninha 
Barbosa, Fafá Assunção, André Cedeira, 
Arthur e Leo Ribeiro. O público presente 
na noite foi de 2.500 pessoas, que 
curtiram a megaestrutura e irretocáveis 
acomodações, que tiveram 400 pessoas 
envolvidas para transformar esta grande 
noite em uma grande história. 

STAYED IN THE STORIES  II
Esta 2ª edição os renomados DJs: Cat 
Dealers, Samhara, Flow, Breno Rocha, 
Fabio Serra, Mauricio Micelli e Malifoo, 
fizeram a balada ficar eletrizante a cada 
virada de set e a cada troca de DJ. 
Teve música eletrônica para todos os 
paladares. A balada foi finalizada com a 
DJ Samhara, que é expert no assunto, 
fazendo das pick-ups um grande palco 
onde se apresentou e botou pra quebrar. 
O open bar premium, regado a vodka 
Grey Goose, gin Bombay, whisky Dewa-
rs, cerveja Itaipava Go Draft, Redbull e 
água tônica Prata foi o deleite da Stories 
Party – uma grande festa para um 
público exigente e de paladar apurado. 
Aguardem, pois a edição 2019 já está 
sendo preparada. 

Luiz FeLipe
POSSANI

luizfelipepossani@hotmail.com | @lfpossani

TERÇA 23/10/2018

Os caps da stOries 
party: Bruninha 
BarBOsa, andré 
cedeira, O Zé LeLé, 
arthur riBeirO e 
FaBríciO assunçãO, O 
FaFá (arquivO)

Maria LuiZa pOssani Mendes, aO 
LadO dO MaridO LeOnardO Mendes, 

na tarde dO chá de BeBê, nO 
úLtiMO sáBadO (carOL aLBerOni)

Os irMãOs aManda e 
aLexandre cury netO na 
Festa stOries party (arquivO)

tOdO estiLiZO JuLianO 
raMOs curtiu O aManhecer 

da BaLada eLetrônica 
stOries (arquivO)

MARCINHO SILVEIRA comemora seu aniversário de 60 anos nesta sexta-
-feira, dia 26, a partir das 21h30. Em cunho social, em prol da Creche Irmã 
Julieta, a festança será no Spaço Green Gold.

O JOVEM rio-pretense, cantor e compositor, Rogério Prado, que em seu 
canal no You Tube publica várias canções de artistas renomados, divulgou 
dia 22 de setembro a sua primeira música de sua autoria intitulada “Pri-
mavera”. O clipe da música será divulgado hoje às 20 horas, no link: www.
youtube.com/user/rogerioprado101. 

FALANDO EM lançamento. Seu Moço, também cantor rio-pretense, acaba 
de lançar seu novo clipe com a música “Pontos Finais”, escrita por ele 
mesmo e a dupla Theo & Luan, a nova sensação do sertanejo na região. 
O ritmo é uma mistura de reggae.

EMERSON FRANÇA que é locutor e humorista dos programas “Band 
Bom Dia” e “A Hora do Ronco”, das 5 às 9 horas da manhã, todos os dias 
na Band FM, se apresenta neste sábado, dia 27, no Teatro Paulo Moura. 

A COACHING Ada Maria de Assis e Silva que está em viagem com o ma-
ridão Marcus Luciano, irá ministrar a palestra “ Gestão eficaz: livre-se do 
micro gerenciamento”, nos dias 11 e 13 de novembro na Acirp, do Centro. 

O IGUATEMI Rio Preto realiza uma avant-première da Exposição Castelo 
Rá-Tim-Bum nesta quarta-feira, dia 24, às 19 horas, para imprensa e 
influencers. 

A ATRIZ Valentina Zenere, conhecida por interpretar a vilã Ámbar Smith 
na novela “Sou Luna”, vem ao Brasil em novembro para participar de um 
evento especial com os fãs da novela. 

ELA ESTARÁ junto com o ator Michael Ronda que acontece no dia 24 de 
novembro em São Paulo e 25 no Rio de Janeiro. Ele também faz parte da 
trama da Disney. 
EM TOM internacional . A cantora e rapper americana Azealia Banks virá 
ao Brasil no próximo mês para uma turnê de cinco shows. As apresenta-
ções acontecem no Rio de Janeiro dia 10 de novembro, Curitiba dia 11, 
Fortaleza dia 14, Recife dia 15 e finalizando em São Paulo dia 16. 
 
A SEGUNDA edição do Iguatemi Talks, que acontece a partir de hoje até 
o dia 25 no JK Iguatemi, em São Paulo, terá uma ativação exclusiva para 
convidadas rio-pretenses. O Iguatemi Rio Preto vai transmitir ao vivo, na 
sala VIP do Cinépolis, os painéis e workshops do primeiro dia do evento, 
incluindo nomes como Ermenegildo Zegna, Christian Louboutin, Eva Chen 
e Camila Coutinho, entre outros. O evento exclusivo terá duas profissio-
nais da moda na condução da programação local: Cora Soares e Deborah 
Martini.

A ITAMARATY Contabilidade & Auditoria, empresa especializada em ser-
viços contábeis e fiscais voltados à empresas e pessoas físicas, participa, 
hoje, às 19h30, do evento Plugar, na Unorp. O encontro, que é realizado 
pelo NJE - Núcleo de Jovens Empreendedores, da Associação Comercial 
e Industrial de Rio Preto, apresentará as principais carreiras e áreas de 
atuação de empresas destaques na região para estudantes e profissionais 
interessados em entrar no mercado de trabalho.

A DUPLA Fiduma & Jeca, conhecida pelas músicas bem humoradas e 
cheias de criatividade, acaba de lançar mais um projeto especial. O DVD 
“Alcooústico” é o novo trabalho dos sertanejos que promete mostrar um 
lado diferente da dupla, que foi gravado no Chess Pub, em Rio Preto, 
conta com 8 faixas inéditas que serão lançadas semanalmente nas plata-
formas digitais e no canal oficial da dupla no Youtube.SESI IN CONCERT

No próximo sábado, dia 27, a partir das 
16 horas, o SESI Rio Preto abre suas 
portas para um dia de muita música e 
comida boa. A banda rio-pretense Blues 
Custom, que traz em seu repertório can-
ções de blues rock até o folk e country, 
na forma de covers e autorais, é respon-
sável por dar início à programação musi-
cal do evento, prevista para as 17 horas. 
Às 20 horas, sobe ao palco a Revival 
Rock & Blues Band, com um repertório 
fiel aos anos de ouro do blues e do rock 
clássico. O grupo traz para a apresenta-
ção clássicos de artistas consagrados, 
como Ray Charles, Eric Clapton, B. B. 
King, Jimi Hendrix, Creedence, Rolling 
Stones e The Beatles, que marcaram 
época e continuam fazendo sucesso até 
hoje. Além dos shows, o evento conta 
com atrações gastronômicas por toda 
a tarde e noite: espetinhos, petiscos e 
bebidas ficam por conta da cantina do 
SESI. Haverá também o apoio de três 
food trucks: Velvet, Vila Dionísio e Rocks 
Burguers.


