
APENAS
R$

 3,50

OUTUBRO ROSA: FAÇA PARTE DESSE MOVIMENTO

VOZES
“É triste! Sou do tempo 
que reportagens políticas 
sempre traziam foto 
com viés crítico. É muito 
grave a morte da isenção 
e imparcialidade do nosso 
jornalismo”.  P16

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

LIVRE

REPRESA ABONO PIS-PASEP

ELEIÇÕES

FOGO CAMINHÃO

Por maioria, a Segunda 
Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu arquivar 
inquérito contra o ministro das 
Relações Exteriores, o rio-pre-
tense Aloysio Nunes Ferreira, 
que foi aberto para investigar 
suspeita recebido repasses 
indevidos da Odebrecht para a 
campanha eleitoral de 2010.  P2

Os vereadores de Rio 
Preto discutiram na sessão de 
terça-feira (24) nove matérias, 
sendo quatro projetos de lei e 
cinco vetos do Executivo.   P3

Tem direito ao abono 
salarial quem recebeu, em 
média, até dois salários 
mínimos mensais com 
carteira assinada e exerceu 
atividade remunerada du-
rante, pelo menos, 30 dias 
em 2016. P7

Superlotação dos trens 
do metrô e da CPTM e 
altas tarifas de pedágio são 
alguns dos problemas que 
terão que ser enfrentados 
pelo próximo governador 
de SP.  P6

Aloysio se livra de 
inquérito no STF

Vereadores 
aprovam esporte 
na Reperesa

1,85 milhão de 
trabalhadores 
ainda não sacaram 
benefício de 2016

Doria e França têm 
ideias parecidas 
para mobilidade

Caminhão pega fogo na 
BR-153 em José Bonifácio

ESPORTE

COMPLICOU

Bolsonaro já antecipa 
articulações de governo
Na reta final para o segundo turno, o candidato evita exposição na imprensa e tem ajustado de-
mandas e suas propostas com parlamentares e empresários. P4

Palmeiras perde com dois gols no fim  P13

Um caminhão pegou fogo no acosta-
mento da Rodovia BR-153, próximo 
ao pedágio de José Bonifácio (SP). P5

Halloween é uma franquia de filmes 
peculiar. Com o primeiro filme lançado 

em 1978, o clássico de John Carpenter já 
teve sequência pelo próprio diretor. P14

Halloween chega 
às telonas mantendo 

alto nível de suspense
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Bolsonaro convoca fiscais
A campanha do candidato à Presidência Jair Bolsonaro 
(PSL) intensifica a convocação de filiados e apoiadores 
para atuarem como fiscais credenciados ou voluntários 
nas sessões de votação no domingo, 28, segundo turno 
das eleições. No “guia” que convoca e orienta os eleitores 
alinhados com o deputado que lidera as pesquisas, o PSL 
afirma que “as urnas eletrônicas possuem fragilidades já 
apontadas por especialistas”. O presidente da legenda, Gus-
tavo Bebianno, em vídeo de recrutamento de fiscais, afirma 
que, no primeiro turno, “recebemos relatos de problemas 
com as urnas eletrônicas em todo o País.”

QR Code
Bebianno também fala em “garantia de normalidade de-
mocrática” e afirma que a participação dos “fiscais do Jair” 
será decisiva no segundo turno. Aos voluntários, o PSL 
orienta a “missão”: capturar o QR Code do Boletim de Urna 
de seções e zonas eleitorais para uma totalização paralela 
dos votos.

Auditoria
Após o primeiro turno, o PSL e eleitores de Bolsonaro pe-
diram auditoria de urnas que supostamente apresentaram 
problemas. A Justiça Eleitoral acatou o pedido e descartou 
indícios de fraude na votação após auditar equipamentos 
em cinco estados.

Carta
Nessa semana, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministra Rosa Weber, e os presidentes dos tribunais 
regionais eleitorais (TREs) divulgaram uma “Carta à Na-
ção Brasileira”, na qual reafirmaram a segurança das urnas 
eletrônicas e do processo eleitoral.

Currículo
Cotado para integrar a cúpula do eventual governo de Jair 
Bolsonaro (PSL), o deputado Alberto Fraga (DEM-DF) tem 
no currículo duas condenações na Justiça. Uma por cor-
rupção e outra por porte ilegal de armas. O parlamentar 
também foi alvo de um processo no Conselho de Ética da 
Câmara por caluniar Marielle Franco.

Fake News
O deputado postou acusações falsas sobre Marielle Franco 
nas redes sociais depois do assassinato da vereadora. Ao 
arquivar o processo, o Conselho de Ética entendeu que “os 
parlamentares têm imunidade de opinião mesmo estando 
fora da Câmara”.

Reajuste
A Medida Provisória  (MP 849/18) que adia o aumento dos 
servidores públicos federais já recebeu 120 emendas parla-
mentares, a maioria pela manutenção dos reajustes.

Ativos & inativos
A MP prevê que o cancelamento do reajuste atingirá 209 
mil servidores civis ativos, além de 163 mil inativos, e irá 
resultar em uma economia de R$ 4,7 bilhões para o exercí-
cio de 2019.

Decreto
Senador José Pimentel (PT-CE) diz que o que governo 
Temer quer criminalizar os movimentos sociais com o 
Decreto Presidencial 9.527/2018, que criou a Força-Tarefa 
de Inteligência para o enfrentamento ao crime organizado 
no Brasil.

Ato institucional
O petista apresentou Projeto Legislativo (PDS 110/2018) 
para sustar o decreto publicado em 16 de outubro: “Trata-se 
de um verdadeiro ‘ato institucional’ de cunho autoritário e 
preparatório para uma ofensiva ao regime democrático sem 
precedentes”.

Justiça & paz
A três dias do segundo turno das eleições no país, Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) defende que 
a democracia seja respeitada e valores, como justiça e paz 
social, preservados. “Exortamos a que se deponham armas 
de ódio e de vingança que têm gerado um clima de vio-
lência, estimulado por notícias falsas, discursos e posturas 
radicais”, frisa carta da entidade.

Com walmor parente (df), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE).
contato@colunaesplanada.com.br  | No twitter: @colunaesplanada
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Por maioria, a Segunda 
Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu arqui-
var inquérito contra o minis-
tro das Relações Exteriores, o 
rio-pretense Aloysio Nunes 
Ferreira, que foi aberto para 
investigar suspeita recebido 
repasses indevidos da Ode-
brecht para a campanha elei-
toral de 2010. Nunes sempre 
alegou falta de provas para o 
caso.

Na sessão, votou apenas 
o ministro Ricardo Lewan-
dowski, acompanhando os
votos de Gilmar Mendes e
Dias Toffoli, favoráveis ao
arquivamento. Lewandowski
havia pedido vista para
analisar melhor a questão.
Ele teve prazo desde dia
25 do mês passado, e ficou
responsável por desempatar
o placar, que tinha os minis-
tros Edson Fachin e Celso de
Mello contrários ao fim da
investigação. Toffoli votou
em agosto, antes de sair da
turma para assumir a presi-
dência da Corte.

A maioria dos ministros 
entendeu que não há pers-
pectiva das investigações 
encontrem elementos sufi-
cientes de prova. Já Fachin 
e Celso entendiam que o 
processo devia seguir para a 
primeira instância da Justiça, 
em função da restrição do 
foro. Para os dois ministros, é 
prematuro arquivar o inqué-
rito considerando que está 
pendente a perícia nos siste-
mas de propina da Odebrecht 
(Drousys e do MyWebDay). 
Para o relator do caso, Gilmar 
Mendes, a perícia não teria 
o condão de trazer novos
elementos probatórios.

Votos - O julgamento 
foi iniciado em agosto, mas 
interrompido pelo pedido de 
vista de Fachin, que é rela-
tor da Operação Lava Jato 
no STF. Na ocasião, Toffoli 
adiantou seu voto, acompa-
nhando Gilmar. Em função 
disto, a ministra Cármen 
Lúcia, que agora integra a 
Segunda Turma no lugar de 
Toffoli, não votou no caso.

No último dia 25, Fachin 
e Celso se posicionaram por 
atender ao pedido da Procu-
radoria-Geral da República 

CORONEL
SUSPEITO 

A Procuradoria Geral da República investiga as ações do coronel 
Carlos Alves, que através de vídeos vem ameaçando ministros da 
Suprema Corte e a presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Ministro Aloysio Nunes sempre falou que não havia provas

LIVRE

Aloysio se livra de 
inquérito no STF
Gilmar Mendes, relator do inquérito, entendeu a questão de outra forma. “No caso concreto, 
após mais de um ano de investigação, não há nenhuma perspectiva de obtenção de 
elementos suficientes da existência do fato criminoso”, apontou ao votar no início de agosto

(PGR), que buscava enviar 
o inquérito para a primeira
instância. O relator da Lava
Jato destacou que, como o
inquérito não é mais compe-
tência da Corte, não haveria
como os ministros tomarem
uma decisão de mérito, como
é o arquivamento.

Em seu voto, o deca-
no Celso de Mello também 
ressaltou que os 14 meses 
de duração do inquérito não 
se configuram como prazo 
irrazoável. “Não se cuida 
de investigação que venha 
se eternizando ao longo do 
tempo. Há fatos graves nar-
rados, em relação aos quais 
há presunção de inocência, 
mas de qualquer maneira a 
investigação traduz dever 
jurídico do Estado”, disse.

Gilmar, relator do in-

quérito, entendeu a questão 
de outra forma. “No caso 
concreto, após mais de um 
ano de investigação, não há 
nenhuma perspectiva de 
obtenção de elementos sufi-
cientes da existência do fato 
criminoso”, apontou ao votar 
no início de agosto.

Para o ministro, a in-
vestigação estava fadada ao 
“insucesso”. “A declinação 
de competência (enviar a 
investigação para outra ins-
tância, com base na restrição 
do alcance do foro privilegia-
do) em investigação fadada 
ao insucesso seria protelar o 
inevitável. Dado o contexto, 
a providência a ser adotada 
é o indeferimento da decli-
nação de competência e o 
arquivamento do inquérito”, 
disse Gilmar em agosto.
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Os vereadores de Rio 
Preto discutiram na sessão de 
terça-feira (24) nove maté-
rias, sendo quatro projetos de 
lei e cinco vetos do Executi-
vo. Dois projetos foram apre-
ciados em segunda discussão, 
quando é analisado o mérito 
da proposta. Os dois, do 
Executivo, foram aprovados: 
o que autoriza o município a 
doar rede de energia elétrica 
e iluminação pública do Lo-
teamento Ecoparque Empre-
sarial Norte à CPFL, para que 
a concessionária assuma o 
serviço, e o que dispõe sobre 
o funcionamento do Conse-
lho Municipal de Turismo.

Outros dois projetos fo-
ram aprovados em primeira 
discussão, quando é votada a 
legalidade da matéria. Um do 
presidente da Câmara, coro-
nel 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. Ambos 
aprovados.

Dos cinco vetos em pauta, 
um foi mantido, um rejei-
tado, um prejudicado e dois 
adiados a pedido dos autores:

- Rejeitado, veto a proje-
to do vereador Renato Pupo 
(PSD), que estabelece condi-
ções adequadas de repouso 
aos profissionais da Saúde;

- Prejudicado pela ausên-
cia do vereador Jean Dornelas 
(PRB), veto ao projeto que 
regulamenta o exercício do 
comércio ambulante, para 
evitar despejo de comercian-
tes já estabelecidos em áreas 
públicas;

- adiado a pedido do autor 
Pedro Roberto (PRP), veto ao 
projeto que obriga instalação 
de caixas eletrônicos adapta-
dos a pessoas com deficiên-
cias físicas;

- adiado a pedido da 
autora vereadora Márcia 
Caldas (PPS), veto ao projeto 
que cria a possibilidade de 
agendamento por telefone de 
consultas na rede municipal 

de Saúde a idosos e portado-
res de deficiência física.

Um dos vetos era par-
cial, sobre a emenda apro-
vada pelos vereadores ao 
projeto que institui em Rio 
Preto o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional, e foi mantido. A 
emenda, de Jorge Menezes 
(PTB), previa que a compra 
de alimentos deveria ser de 
cooperativas alimentares es-
tabelecidas em Rio Preto há 
pelo menos dois anos, entre 
outros. Esse veto foi manti-
do, por encaminhamento do 
próprio autor.

TRIBUNA LIVRE
A assistente social Fabia-

na de Paula Souza Peteam, 
representante dos Amigos da 
Hippo, falou sobre o trabalho 
realizado na instituição Ami-
gos do Hippo, entidade sem 
fins lucrativos que atende 
crianças com deficiência.

Ainda na Hora do Presi-
dente, Dilei Vilela, Coorde-
nadora do Grupo Kairos, deu 
detalhes sobre o trabalho 
que realiza com as mulheres 
portadores de câncer.

Da Redação

3
dia a dia

Jair Viana

DEFINIR
VOTO

Entre os que receberam mensagens, 75% dizem que mensa-
gem não ajudou a definir o voto. Pesquisa ouviu 3010 eleito-
res em 208 municípios.

Vereadores aprovam 
esporte na Reperesa

REPRESA

Dos cinco vetos em pauta, um foi mantido, um rejeitado, um prejudicado 
e dois adiados a pedido dos autores. Um dos vetos era parcial, sobre a 
emenda aprovada pelos vereadores ao projeto que institui em Rio Preto o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e foi mantido

Divulgação

Represa Será usada para esportes e políticas ambientais

PARA O ARQUIVO I
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou o arquivamento de um inquérito contra 
o senador Aécio Neves (PSDB-MG), no qual é investiga-
do por supostamente ter atuado para fraudar registros do 
Banco Rural remetidos à Comissão Parlamentar Mista de 
Inqúerito (CPMI) dos Correios, em 2005.

PARA O ARQUIVO II
O arquivamento havia sido pedido pela Procuradoria-
-Geral da República em setembro. O inquérito tinha 
como base a delação premiada do ex-senador Delcídio do 
Amaral, que presidiu a CMPI e relatou ter sido procurado 
por Eduardo Paes, então deputado pelo PSDB, que lhe teria 
pedido, em nome de Aécio, o adiamento do prazo dado 
ao Banco Rural para o envio dos documentos, de modo a 
haver tempo para a fraude.

TEMER FRITANDO
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso manteve o indiciamento do presidente 
Michel Temer, pelos crimes de organização criminosa, 
lavagem de dinheiro e corrupção, no inquérito conhecido 
como Decreto dos Portos.A defesa de Temer havia pedido 
anulação, com argumento de que a Polícia Federal usur-
pou a competência do STF, ao indiciar sem autorização 
prévia da Corte.

SANTA DEMOCRACIA
A quatro dias do segundo turno das eleições no país, o 
Conselho Episcopal Pastoral (Consep) da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), defendeu nesta quar-
ta-feixra (24) que a democracia seja respeitada e valores, 
como justiça e paz social sejam preservados. Citando o 
clima de violência, o órgão fez um apelo ao bom senso.

EXORTAÇÃO DA CNBB
“Exortamos a que se deponham armas de ódio e de vin-
gança que têm gerado um clima de violência, estimulado 
por notícias falsas, discursos e posturas radicais, que colo-
cam em risco as bases democráticas da sociedade brasilei-
ra”, diz comunicado divulgado pela CNBB

CNBB E A PAZ
Para a organização, é fundamental que cada um se policie 
para evitar o acirramento de ânimos. “Toda atitude que 
incita à divisão, à discriminação, à intolerância e à violên-
cia, deve ser superada. Revistamo-nos, portanto, do amor 
e da reconciliação, e trilhemos o caminho da paz.”
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Indicadores Econômicos
Índice Câmbio

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”

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

O PT adotou como estratégia desvincular a imagem de Haddad e Lula

RICARDO STUCKERT/DIVULGAÇÃO

Faltando três dias para a
votação e comas pesquisas

de intenção de voto apontando
expressivavantagememrelação
a Fernando Haddad (PT) para o
segundo turno, Jair Bolsonaro
(PSL) já cumpre programações
que deixaram a campanha de
lado e vão paraaestruturação de
governo. Emclimaconfiante nas
eleições, o militar focou boa par-
te da semana na articulação de
um futuro governo, já em prepa-
ro caso a liderança na preferên-
ciado eleitorado venhaaser con-
firmada nas urnas no domingo.
Ontem, Bolsonaro esteve reu-
nido comentidades do agronegó-
cio. Na ocasião, o presidente da
União Democrática Ruralista
(UDR), Nabhan Garcia, cotado
para a equipe de governo de Bol-
sonaro, afirmou após uma visita
ao presidenciável que a ideia de
fusão do ministério da Agricul-
tura e Meio Ambiente pode ser
revista. A imposição teria sido in-
terpretada como “autoritária”.
Ainda nesta semana, o candi-
dato esteve com parlamentares
da chamada “bancada da bala”

noCongressoNacional. Bolsona-
ro já viabilizaumadas principais
promessas de um futuro gover-
no, e marca de sua campanha,
que é a defesa do porte de arma.
Umamudança na legislação po-
deria ser feita inicialmente pelo
Executivo, com uma flexibiliza-
ção na lei. A futura base aliada
do militar teria de manter e am-
pliar a decisão.
A “bancada da bala”, que este-
ve no Rio de Janeiro, reuniu-se
também com o atual presidente
daCâmaradosDeputados,Rodri-
go Maia (DEM-RJ), que tentará
se manter no comando daCasa.

Economia
Naterça-feira (23), Bolsonaro es-
teve com empresários do setor
industrial e produtivo, além de
representantes do setor de ener-
gia. O objetivo foi colher deman-
das, entre elas apromessade leis
que visam a uma desburocrati-
zação de processos, alémde uma
redução dos custos de produção.
Tambémnesta semana, Bolso-
naro telefonou parao presidente
paraguaio Marito Abdo, segun-
do ele próprio afirmounas redes
sociais, para “fortalecer as rela-
ções” com seu país e o Brasil.

Bolsonaro
jáantecipa
articulações
degoverno

Menorrejeição
aHaddadgera
ânimoaoPT

CAROLINA CRUZ

Nareta finalparaosegundoturno,ocandidatoevita
exposiçãona imprensae temajustadodemandas
esuaspropostascomparlamentareseempresários

Candidato do PSL não fez campanha de rua desde o atentado, em setembro

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

A mais recente pesquisa Ibo-
pe trouxe umaredução no índice
de rejeição do candidato Fernan-
doHaddad (PT) no segundo tur-
no, enquanto a Jair Bolsonaro
(PSL) houve um crescimento.
Apesar de o militar estar com 14
pontos de vantagem, o partido vê
o cenário como positivo.
No levantamento da semana
passada, 47% dos entrevistados
afirmaramque não votariamem
Haddad “de jeito nenhum”. Na
novapesquisa, o índice caiu para
41%. JáBolsonaro aparecia rejei-
tado por 35% e agora 40%.
O líder do PT na Câmara dos
Deputados, Paulo Pimenta, de-
fende que o resultado reflete
ações de combate a fake news.
“Creditamos essaquedanarejei-
ção em larga medida ao volume
de páginas e sites que foram tira-
das do ar e que estavam sendo
usados de maneira irregular no
primeiro turno para disseminar
notícias falsas sobre o nosso can-
didato e nossa chapa”, disse.
Na última semana, a Justiça
Eleitoral suspendeu conteúdos
de ambas as campanhas por es-
taremcontribuindo paraadesin-
formação. Bolsonaro teve de ti-
rar do ar posts sobre o “kit gay”,
e o PT foi impedido de relacionar
Bolsonaro a práticas de tortura
na ditadura. Em peça da propa-
ganda, o partidomostrava cenas
que simulavam violência logo

após a polêmica fala na votação 
do impeachment, quando o mili-
tar dedicou o voto ao coronel fa-
lecido Carlos Alberto Ustra.

Perfil
Ao analisar o perfil do eleitora-
do, a rejeição a Haddad é maior 
entre homens (46%) do que en-
tre mulheres (37%). O cenário de 
Bolsonaro é o contrário. Entre  
mulheres, o militar não é uma 
opção de voto para 44%, e entre 
homens 34%.

Rejeição a Haddad
pelo eleitorado
evangélico chega a
48%, já a Bolsonaro é
de 29%, diz o Ibope

Omaior desafio do petista está  
no eleitorado religioso. Entre 
evangélicos, a rejeição a Haddad 
é de 48%, e a Bolsonaro, 29%. En-
tre católicos 38% afirmam que 
não votam no ex-prefeito de São 
Paulo, e 43%descartamomilitar.  
Haddad carrega parte da rejei-
ção ao PT, que é de 38%, o maior  
índice. O segundo colocado é o  
PSL, com 8%, e o PSDB, com 5%. 
Uma das estratégias tomadas na 
campanha foi desvincular a ima-
gem do ex-presidente Luiz Iná-
cio  Lula da Silva,  que  está preso  
por corrupção e lavagem de di-
nheiro pela Operação Lava Jato.

PF/DIVULGAÇÃO

Operaçãoda
PF investiga
crimes
eleitorais

Agentes cumpriram ações
simultâneas em nove Estados

Namanhã de ontem, a Polícia
Federal realizou a Operação
Olhos de Lince, que visa coibir
crimes eleitorais. As nove ações
foram cumpridas simultanea-
mente nos Estados de São Paulo,
MinasGerais, Pernambuco eRio
Grande do Sul.
Entre os crimes apurados es-
tão os de violação de sigilo do
voto e de incitação a homicídio.
Na investigação, os agentes
acompanharam as redes sociais
para identificar e evitar possíveis
ameaças eleitorais.
“Paraa identificação dos inves-
tigados foramutilizadas técnicas
de reconhecimento facial, que,
pormeio de critérios científicos,
permitem a realização de análi-
ses e comparações das caracte-
rísticas faciais, tais como cicatri-
zes, manchas e proporções, pos-
sibilitando a identificação de for-
ma técnica e precisa dos suspei-
tos”, informou a PF em nota.

Laudoaponta
que suástica
não foi ataque
Um laudo da Polícia Civil do
Rio Grande do Sul apontou que
os cortes em forma de suástica
feitos em uma jovem que disse
ter sido atacada, há duas sema-
nas, em Porto Alegre, foi prova-
velmente automutilação. Outra
tese apontada é que tenhamsido
feitas de forma consentida.
“A menina é doente, tem pro-
blemas psiquiátricos”, afirmou o
delegadoPauloCesarCaldas Jar-
dim.Naépoca, a jovemdisse que
após ofensas e ameaças, um trio
a rendeu e marcou seu corpo.
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Esta cena só poderá ocorrer em algumas situações especiais durante 
as eleições

Da Redação

Da Redação

dia a dia

Começou a valer na última 
terça-feira (23) a regra que 
proíbe a prisão de eleitores. A 
proteção vale até um dia após 
a eleição para presidente e 
governador. A determinação 
está prevista no Código Elei-
toral (Lei 4.737, de 1965).

Durante esse período, 
a legislação só permite o 
encarceramento em três 
situações excepcionais: a 
primeira em caso de flagran-
te de crime, quando alguém 
é surpreendido cometendo 
uma infração ou acabou de 
cometê-la. De acordo com o 
Código de Processo Penal, se 
um eleitor é detido durante 
perseguição policial ou se é 

encontrado com armas ou 
objetos que sugiram partici-
pação em um crime recente, 
também há flagrante delito.

No segundo caso, é permi-
tida a prisão daquele contra 
quem há sentença crimi-
nal condenatória por crime 
inafiançável: racismo, tortu-
ra, tráfico de drogas, crimes 
hediondos, terrorismo e ação 
de grupos armados contra a 
ordem constitucional.

A última exceção é para a 
autoridade que desobedecer 
salvo-conduto. Funciona 
assim: o juiz eleitoral ou o 
presidente de mesa pode ex-
pedir uma ordem específica 
para proteger o eleitor vítima 
de violência ou que tenha 
sido ameaçado em seu di-
reito de votar. O documento 

garante liberdade ao cidadão 
nos três dias que antecedem 
e nos dois dias que se seguem 
ao pleito. A autoridade que 
desobedecer o salvo-conduto 
pode ser detida por até cinco 
dias.

O eleitor preso durante 
a próxima semana deve ser 
imediatamente levado à pre-
sença de um juiz. Se enten-
der que a detenção é ilegal, 
o magistrado deve relaxar a 
prisão e punir o responsável. 
A proteção contra detenções 
durante o período eleitoral 
também vale para membros 
de mesas e fiscais de partidos 
políticos. Já os candidatos 
estão sob proteção legal con-
tra prisão desde o dia 22 de 
setembro, salvo se pegos em 
flagrante delito.

Um caminhão pegou fogo 
no acostamento da Rodovia 
BR-153, próximo ao pedágio 
de José Bonifácio (SP), na 
manhã desta quarta-feira 
(24). A situação chamou a 

atenção de motoristas que 
passavam pelo local.

A imagem mostra o fogo 
entre a cabine e a carro-
ceria do veículo. Segundo 
informações da concessio-
nária da rodovia, o incên-
dio no caminhão ocorreu 
por volta das 6h, na pista 

no sentido sul.
O caminhão tinha aca-

bado de passar no pedágio 
e a causa do incêndio será 
apurada. De acordo com a 
concessionária, o motorista 
saiu ileso do incêndio e não 
precisou de atendimento 
médico.

Caminhão pega fogo na 
BR-153 em José Bonifácio
Chamas atingiram parte entre a cabine e a carroceria do veículo

A determinação está prevista no Código Eleitoral (Lei 4.737, de 1965)

ACIDENTE
MORTE

Um motociclista de 35 anos morreu depois de atropelar um javali na madrugada desta quarta-feira (24) na estrada vicinal 
que liga Catanduva a Catiguá (SP). Ainda conforme a PM, o homem chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

TODOS SOLTOS

FOGO CAMINHÃO

Um homem de 42 anos 
morreu eletrocutado na casa 
dele na Rua Geraldo Rodri-
gues de Oliveira, no bairro 
Vila Nossa Senhora Apare-
cida, em Rio Preto (SP), na 
noite desta terça-feira (23).

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a ví-
tima fazia tarefas domésticas 
junto ao filho, quando rece-
beu uma descarga elétrica.

De acordo com o B.O., 
ele foi levado à Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
do bairro Vila Toninho, onde 
recebeu atendimento médi-

co, mas não resistiu a uma 
parada cardiorespiratória.

A Guarda Municipal e a 
Polícia Militar precisaram ser 
acionadas, conforme infor-
mado no boletim, porque os 
familiares da vítima ficaram 
irritados com a demora da 
equipe médica em passar 
informações sobre o estado 
de saúde.

Em nota, a Secretaria 
de Saúde informou que o 
paciente deu entrada na 
unidade depois de levar um 
choque elétrico e com parada 
cardiorespiratória. Informou 
ainda que foram realizadas 
manobras de ressuscitação, 
mas não houve sucesso.

Homem morre ao levar 
descarga elétrica dentro de casa
Vítima fazia tarefas domésticas quando foi 
atingida. Ele foi levado a UPA, mas não resistiu

RIO PRETO 

Da Redação

Prisões só podem acontecer em situações 
excepcionais por causa da eleição

Caminhão pegou fogo próximo ao pedágio de José Bonifácio
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Márcio França
� Integrar o transporte
metropolitano por meio
de modais como trilhos
e pneus, com rodovias

� Implantar rede de
ligações regionais de
transporte ferroviário de
passageiros nas diferentes
regiões do Estado, como
Campinas e Louveira

� Incentivar os serviços
de compartilhamento
de veículos

� Concluir a implantação
do SIM (Sistema Integrado
Metropolitano) nas
Regiões Metropolitanas

� Estimular o uso de novas
tecnologias de inteligência
artificial e big data na
melhoria dos serviços de
transporte

João Doria
� Adoção do modelo de
PPP para a implantação de
serviços de operação e
manutenção das linhas

� Acelerar a conclusão das
obras de todas as linhas do
Metrô e da CPTM que
estão contratadas e em
andamento

� Implantação e a
ampliação do sistema de
transportes de
passageiros em outras
Regiões Metropolitanas

� Continuidade dos
investimentos na
expansão dos sistemas
como BRTs e corredores de
ônibus

� implantar medidas para
reduzir os preços dos
pedágios nas rodovias

O Estado de São Paulo tem
mais de 35 mil quilometros

de rodovias, sendo que 62,8%
delas são de responsabilidade do
governo estadual e as demais se
dividem entre vias municipais e
federais. Nos últimos anos, as ad-
ministrações estaduais investi-
ram grande parte dos recursos
de mobilidade com a construção
ou reforma das estradas.
Atualmente, boa tarde delas
são administradas por concessio-
nárias. Em contrapartida, São
Paulo conta com a cobrança dos
pedágios mais caros do Brasil.
Os preços são alvos frequentes
de reclamações dosmotoristas e
se tornou uma das principais
bandeiras de campanhados can-
didatos ao Governo de São Pau-
lo, João Doria (PSDB) e Márcio
França (PSB), que disputamo se-
gundo turno neste domingo.
Apesar da grande parte dos
moradores do estado utilizar o

DoriaeFrançatêm
ideiasparecidas
paramobilidade

ro para executar o empreendi-
mento previsto.
Alémdisso, as linhas deMetrô
e da CPTM são superlotadas e
são alvo diário de problemas que
paralisam o sistema ou reduzem
a velocidade dos trens causando
transtornos aos passageiros.
Uma pesquisa divulgada no
mês passado pela Rede Nossa
São Paulo revela o aumento da
insatisfação dos usuários do
transporte público na capital
paulista. Segundo o levantamen-
to, 54% dizem que o transporte
está mais lotado do que no ano
passado.

Trem ao aeroporto
Outra demanda do Estado é a
ligação das linhas de trem com o
Aeroporto Internacional de São
Paulo, emGuarulhos, naGrande
São Paulo.
A medida prometida para
2014, só entrou emfuncionamen-
to este ano. Entretanto, o trem
não chegaaté os terminais do ae-
roporto.

REDAÇÃO

Superlotaçãodos trensdometrôedaCPTMealtas tarifasdepedágiosãoalguns
dosproblemasque terãoqueserenfrentadospelopróximogovernadordeSP
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LARGO DA BATATA O candidato Fernando Haddad (PT) participou ontem à noite de
um ato na zona oeste da capital. A manifestação foi chamada por centrais sindicais
que apoiam o petista e contou com a presença do líder do MST Guilherme Boulos

França recebeapoio
dedeputadosdoPSL

João Doria
O candidato do PSDB não parti-
cipou da sabatina por alegar im-
possibilidade de agenda. Doria
esteve em um hospital, na zona
leste de São Paulo e emRibeirão
Preto, no interior do Estado.
Aassessoriado candidato afir-
mou que os advogados da coliga-
ção entraramontemcompedido
de investigação para apurar au-
toriade vídeos comcenas de sexo
atribuídos a ele.
Arepresentação contém laudo
dos peritos criminais que atesta-
ram“a falsidade do vídeo paradi-
famar João Doria, com claro ob-
jetivo de influenciar o resultado
das eleições para governador de
São Paulo”, declarou em nota.

Oito deputados da bancada
paulistadoPSLeleitos paraaCâ-
mara Federal e para a Assem-
bleia Legislativa assinaram on-
tem um manifesto de apoio ao
candidato do PSB ao governo de
São Paulo, Márcio França.
No documento, os parlamenta-
res disseramque rejeitamas dis-
putas eleitorais concentradas em
dois partidos (PT e PSDB), de-
fendemarenovação napolítica e
anunciaram apoio a França.
O atual governador que busca
a reeleição participou ontem de
uma sabatina em que disse ter a
intenção de descentralizar o go-
verno com a transferência de
pelomenos seis secretarias esta-
duais para cidades do interior.

DARIO OLIVEIRA/ESTADAOCONTEUDO

transporte terrestre como meio 
de locomoção, a Região Metro-
politana, que concentra quase a 
metade de toda a população do 
estado, ainda é grande dependen-
te do transporte público. Entre-
tanto, a expansão das linhas 
avança a passos lentos, se com-
parado com o crescimento popu-
lacional.

Morte no trânsito é
outro desafio em SP;
em 2017, mais de 700
pessoas morreram
nas vias do Estado

Atualmente a Grande São Pau-
lo conta com 366 km de malha 
ferroviária, que atende diaria-
mente 7,2 milhões de usuários.
As construções de novas esta-
ções e linhas de trem e  monotri-
lho estão atrasadas e boa parte 
paralisada, como é o caso da li-
nha 6-Laranja, que já está licita-
da, mas o consórcio responsável 
pela obra diz que não tem dinhei-

ELEIÇÕES
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NUDEZ 
INFANTIL

O Facebook informou nesta quarta-feira que moderadores de empresas removeram no último trimestre 8,7 milhões de 
imagens de nudez infantil com a ajuda de um software não revelado que automaticamente sinaliza essas fotos. A ferramen-
ta lançada no ano passado identifica imagens que contêm nudez e criança, permitindo um maior controle sobre abusos.

TRÂNSITO

Divulgação

A Secretaria de Trânsito 
de Rio Preto concluiu  o 
trabalho de sinalização por 
meio de placas da Vicinal 
Alcides Augusto de Ávila 
(SJR – 351) que liga o Dis-
trito de Talhado à rodovia 
BR – 153.

Foram no total 11 quilô-
metros que ganharam no-
vas placas de sinalização, 
informando aos conduto-
res a velocidade máxima 
permitida na via, que é de 
40km/h, e também placas 
indicando curvas sinuosas. 
“A Prefeitura de Rio Preto 
sempre nos atende com 
muito carinho e rapidez, 
e essa nova sinalização 

traz muito mais segurança 
para o morador do nosso 
distrito que precisa passar 
por essa via constante-
mente, por isso só temos 
que agradecer”, afirma 
Pedro Nimer, subprefeito 
do distrito que acompa-
nhou todo o trabalho de 
perto.

A reivindicação foi 
atendida com rapidez e 
agilidade, já que o fluxo 
de trânsito da via é muito 
grande e a falta de sinali-
zação poderia ocasionar 
algum tipo de acidente. 
“Foram exatos 30 dias para 
que tudo fosse concluído, 
agora a sinalização está 
como deve estar! Isso com 
certeza evitará muitos aci-
dentes,” disse Nimer.

Divulgação

Vicinal que liga Distrito de 
Talhado ganha nova sinalização
A nova sinalização foi realizada pela Secretaria de Trânsito e acompanhada de perto pelo subprefeito do distrito

O índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-
15), que é uma prévia da inflação 
oficial do país, ficou em 0,58% 
em outubro, informou nesta ter-
ça-feira (23) o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador ficou 0,49 
ponto percentual (p.p.) acima 
da taxa de setembro, que foi de 
0,09%. O resultado veio abaixo 
da expectativa de analistas do 
mercado. Pesquisa da Reuters 
com economistas estimava alta 
de 0,64 por cento para o período. 
O IBGE destacou que foi o maior 
resultado para um mês de outu-
bro desde 2015, quando ficou em 
0,66%. A variação acumulada no 
ano foi de 3,83% e, em relação 
aos últimos doze meses, o índice 
ficou em 4,53%, acima dos 
4,28% registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores.

Alta dos alimentos
Em setembro, o grupo de 

Alimentação e Bebidas regis-
trou queda de 0,41%. Segundo o 
IBGE, o que impulsionou a alta 
em outubro foram os preços da 
alimentação no domicílio, que 

avançou 0,52% frente a queda de 
0,70% de setembro.

Os principais produtos ali-
mentícios que tiveram alta no 
período foram tomate (16,76%), 
frutas (1,90%) e carnes (0,98%). 
Mantiveram queda os preços 
da cebola (-8,48%), o leite 
longa vida (-4,10%) e os ovos 
(-2,26%).

Combustíveis mais caros
Já o grupo dos Transportes, 

que apresentou a maior varia-
ção entre os grupos em outubro, 
foi impactado pelos preços dos 
combustíveis. Em setembro, os 
combustíveis registraram queda 
de 0,19%, enquanto neste mês 
avançaram 4,74%.

O litro da gasolina foi o 
que apresentou maior impacto 
individual no índice do mês de 
outubro. Ele ficou mais caro, em 
média, 4,57%. Já o litro do etanol 
subiu, em média, 6,02%.

O IBGE destacou que “tanto a 
gasolina quanto o etanol haviam 
registrado, no mês anterior, 
variação negativa de preços: 
-0,07% e -1,36%, respectiva-
mente. Já o óleo diesel, que em 
setembro havia subido 2,41%, 
acelerou em outubro, atingindo 
5,71%”.

Prévia da inflação 
oficial fica em 0,58% em 
outubro, aponta IBGE

ECONOMIA

Alta em relação a setembro foi puxada por alimentos 
e combustíveis. Foi o maior resultado para um mês 
de outubro desde 2015, quando ficou em 0,66%

Governo estendeu prazo para saque até 28 de dezembro deste ano. 
Ao todo, valor não sacado chega a R$ 1,36 bilhão

Tem direito ao abono 
salarial quem recebeu, em 
média, até dois salários mí-
nimos mensais com carteira 
assinada e exerceu atividade 
remunerada durante, pelo 
menos, 30 dias em 2016. É 
preciso ainda estar inscrito 
no PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos e ter os dados atu-
alizados pelo empregador na 
Relação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais), ano-base 
2016.

O valor que cada trabalha-
dor tem para sacar depende 
de quanto tempo ele traba-
lhou formalmente em 2016. 
Quem trabalhou o ano todo 
recebe o valor cheio, que 
equivale a um salário mínimo 
(R$ 954). Quem trabalhou 
por apenas 30 dias recebe o 
valor mínimo, que é R$ 80.

Se não for sacado, o valor 
retornará para o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) 
para pagamento de segu-
ro-desemprego e do abono 
salarial do próximo ano.

Tem direito ao abono 
salarial quem recebeu, em 
média, até dois salários mí-

1,85 milhão de trabalhadores ainda 
não sacaram benefício de 2016

ABONO PIS-PASEP

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Vicinal de acesso ao Distrito de Talhado recebe sinalização

Ainda tem muito dinheiro esperando pelos que têm direito de receber o 
abono do PIS-Pasep

nimos mensais com carteira 
assinada e exerceu atividade 
remunerada durante, pelo 
menos, 30 dias em 2016. É 
preciso ainda estar inscrito 
no PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos e ter os dados atu-
alizados pelo empregador na 
Relação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais), ano-base 
2016.

O valor que cada traba-
lhador tem para sacar de-
pende de quanto tempo ele 

trabalhou formalmente em 
2016. Quem trabalhou o ano 
todo recebe o valor cheio, 
que equivale a um salário 
mínimo (R$ 954). Quem 
trabalhou por apenas 30 dias 
recebe o valor mínimo, que é 
R$ 80.

Se não for sacado, o valor 
retornará para o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) 
para pagamento de segu-
ro-desemprego e do abono 
salarial do próximo ano.
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Chegamos a um ponto de agres-
são à democracia que as autori-
dades estão atordoadas e pre-
ocupadas. Claro que o tema não 
é novo, mas preocupante.  Nos 
últimos dias, o decano do Supre-
mo Tribunal Federal, ministro Cel-
so de Mello, ganhou os holofotes 
por dirigir duras críticas à decla-
ração do deputado federal Edu-
ardo Bolsonaro (PSL-SP) de que 
o Supremo Tribunal Federal pode 
ser fechado caso contrarie os in-
teresses do seu pai, o candidato à 
Presidência Jair Bolsonaro (PSL) 
e aos ataques à ministra Rosa 
Weber, presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) por um 
coronel da reserva do Exército. 
Mas enfrentar arroubos autori-
tários não é novidade para Celso 
de Mello.

Celso tomou posse como pro-
motor de Justiça do Ministério 
Público de São Paulo em 3 de 
novembro de 1970, aprovado em 
primeiro lugar em um concurso 
com 1.118 concorrentes. Corria o 
governo do general Emílio Gar-
rastazu Médici e vicejava o Ato 
Institucional 5. Em seu discurso 
de posse, o jovem promotor dis-
corre seu papel e de seus colegas 
em uma sociedade em que não 
prevaleciam as liberdades fun-
damentais e sobre o direito de 
resistência às normas ilegítimas 
da ditadura militar. Celso de Mello 
começou, ali, a chamar a aten-
ção de desafetos e admirado-
res. As instituições estão vivas, 
atentes e unidas para encarar as 
ameaças ao Estado Democrático 
de Direito.

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

nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

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

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

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

DEFENDENDO A DEMOCRACIA
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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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A sociedade brasileira é extre-
mamente desigual, isso é inegável. A 
desigualdade socioeconômica é re-
alidade e perene em todo o território 
brasileiro, ao longo de nossa história. 
Nas últimas décadas, houve uma 
diminuição na taxa de pobreza, mas 
nada que solucionasse os problemas 
em definitivo. Continuamos a ser 
sendo um país de extrema desigual-
dade e de concentração de renda. 

O problema da pobreza e das 
desigualdades econômicas e sociais 
é um dos o mais preocupantes na 
sociedade brasileira. Isso porque, 
numa perspectiva de longo prazo, 
podem-se gerar mais perdas huma-
nas e danos socioeconômicos para 
a população do que qualquer outro 
problema imediato. Se analisarmos 
o passado recente da nossa história, 
podemos ver que problemas como 
esses, gerados há 50 anos, causam 
danos até hoje na realidade nacional. 
A desigualdade foi combatida nas 
últimas décadas a ponto de diminuir 
drasticamente a fome e a miséria, 
mas hoje corremos o risco de retro-
ceder.

Em 2014, o Brasil saiu do Mapa da 
Fome, estudo realizado pela Orga-
nização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura, a FAO 
– órgão da ONU. Elaborado desde 
1990, o Mapa da Fome aponta regi-
ões e países em que este mal é um 
problema estrutural da sociedade. 
No entanto, apenas três anos após a 
saída do Brasil desse “mapa”, o risco 
da fome voltar a ser um problema 
crônico é real, segundo o diretor-ge-
ral da FAO, o brasileiro José Graziano 
da Silva. Isso deve ser tomado com 
atenção, principalmente em momen-
tos de fragilidade política e econô-
mica. 

Os mais pobres são os mais 
afetados em tempos de crise e os 
menos beneficiados em tempos de 
grande crescimento econômico, no 
Brasil. Isso pode ser analisado nos 
dados de concentração de renda da 
segunda metade do século 20, já que 
não houve grandes mudanças no 
percentual de miseráveis no país, en-
quanto concomitantemente os mais 
ricos conseguiram aumentar suas 
riquezas. Essa é uma análise feita 
como uma das justificativas de um 
estudo realizado pelos historiadores 

João Fragoso e Manolo Florentino de 
maneira breve na introdução da obra 
“O arcaísmo como projeto: Mercado 
Atlântico, sociedade agrária e elite 
mercantil em uma economia colonial 
tardia: Rio de Janeiro, c.1790-c. 1840”.

Os historiadores utilizam os da-
dos coletados por Maurício C. Romão 
e Ricardo Paes Barros para mostrar 
as mudanças de concentração de 
renda na segunda metade do século 
passado. Mesmo em momentos de 
retração econômica ou de grande 
desenvolvimento, a lógica não se 
altera muito. Em 1960, o percentual 
de miseráveis no Brasil era de 41%. Já 
no contexto dos “Anos Dourados”, 
em 1970, pouco se alterou: 39% da 
população eram miseráveis. Mas, 
em relação aos 10% mais ricos dos 
brasileiros, a concentração de renda 
apenas aumentava. Em 1960, esses 
detinham 40% da riqueza; em 1970, 
esse índice já era de 47%, alcançando 
48% na década seguinte, em 1980. 
Isso mostra como, entre as décadas 
de 1960 e 1970, o desenvolvimento 
econômico nacional favoreceu muito 
mais o acúmulo dos mais ricos do 
que a diminuição das desigualdades 
e da miséria no Brasil. 

 Aos que glorificam um 
período sombrio da nossa história, a 
Ditadura Militar, por conta do período 
conhecido como o “Milagre Econômi-
co”, é importante ressaltar que essa 
prosperidade econômica não acon-
teceu para todos e não foi, portanto, 
uma real melhora do problema da 
desigualdade e do fim da pobreza. 
Foi, na verdade, um momento muito 
próspero para os mais ricos. Vale, 
então, pensarmos mais na realidade 
empírica do período, em que houve, 
sim, grandes avanços econômicos, 
mas que este avanço não surtiu 
efeitos em grande parte da popula-
ção. Vale mais olhar para os que mais 
necessitam e as reais mudanças na 
vida destes do que a posição do Bra-
sil no ranking de maiores econômicas 
do mundo.

A histórica desigualdade brasileira

Airton Carlini | André Freire | Arthur Licate | Beto Cosenza | Carlos Miranda | Clodoaldo Silva 
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Arthur Licate
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Emilio Botta

ITUANO: Base mantida, reforços e Bergantin
Eliminado na segunda fase 

da Copa Paulista, o Ituano 
planeja a disputa do Campeo-
nato Paulista do próximo ano. 
Nesta terça-feira, na sede da 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF), foi realizado o sorteio 
dos grupos, com o time de Itu 
no Grupo D, ao lado de Oeste, 
Botafogo-SP e São Paulo.

O Ituano começa oficial-
mente a preparação para o 
estadual no dia 26 de novem-
bro com os jogadores que 
disputaram a Copa Paulista. 
Se juntarão posteriormente os 
atletas emprestados e reforços 
pontuais.

– Demos férias aos jogado-
res, se reapresentam e já temos 
uma base formada. Se todos 
ficarem, a tendência é contra-

tramos para fazermos pouco 
ajustes – revelou o gestor do 
Ituano.

Sem citar nomes, Juninho 
disse que entre 10 e 11 joga-
dores serão remanescentes da 
Copa Paulista, além de oito que 
retornarão de empréstimos e 
de cinco a seis contratações. 
Com limite de 26 inscritos, o 
restante do grupo será formado 
por jogadores das categorias de 
base.

Juninho garantiu que o 
treinador será Vinícius Bergan-
tin, que assumiu o time nesta 
temporada e fez boa participa-
ção no Paulistão e campanha 
considerada razoável na Copa 
Paulista.

– O Vinicius segue em mais 
um Paulistão, ele entende o 

clube e está dentro do nosso 
perfil. Não existe motivo para 
uma mudança, precisamos 
formar jogadores e comissão 
técnica. Quero que eles peçam 
para sair, não que eu tenha que 
fazer isso – disse Juninho.

Sobre a perspectiva para o 
estadual, Juninho admite que 
a prioridade inicial é evitar o 
rebaixamento. No entanto, 
não descarta a possibilidade de 
chegar a mais uma final.

– Com 16 clubes é claro que 
temos que ter a preocupação 
de permanência, é geral esse 
objetivo. São dois campeonatos 
seguidos que não passamos 
por um triz, então queremos 
voltar a jogar a fase final e daí 
para frente não tem mais o que 
prever, é ir avançando – disse.

PAULISTÃO 2019 EM FOCO

Gestor Juninho Paulista detalha planejamento do Galo de Itu para o estadual da próxima temporada

Uma das novidades para 
a Série A2 do Campeona-
to Paulista de 2019 será a 
disputa de quartas de final. 
Na edição anterior, apenas 
quatro equipes passavam da 
primeira fase para jogar pelo 
acesso ao Paulistão. Assim 
como nos últimos anos, ape-
nas os dois finalistas garan-
tem a vaga na elite estadual 
de 2020.

A definição foi tomada 
durante o Conselho Técnico 
do campeonato, realizado 
na manhã desta quarta-fei-
ra, 24, na sede da Federa-
ção Paulista de Futebol. O 
torneio terá início em 20 de 
janeiro e se encerrará em 
1º de maio. Os dois piores 
times da primeira fase serão 

rebaixados à Série A3.
São 16 equipes: 12 con-

tinuam após o torneio de 
2018. Eles ganham a compa-
nhia de Linense e São Ber-
nardo, rebaixados no Paulis-
tão, e de Portuguesa Santista 
e Atibaia, que subiram da 
Série A3. O Atibaia, inclusi-
ve, mandará seus jogos no 
estádio do Velo Clube, em 
Rio Claro.

Serão 16 equipes partici-
pantes: Água Santa, Atibaia, 
Inter de Limeira Juventus, 
Linense, Nacional, Pena-
polense, Portuguesa, Por-
tuguesa Santista, Rio Claro, 
Santo André, São Bernar-
do, Sertãozinho, Taubaté, 
Votuporanguense e XV de 
Piracicaba

2019 PAULISTÃO SÉRIE A2 2019

Conselho técnico define 
campeonato com quartas de 
final e encerramento em maio
Reunião nesta quarta-feira definiu formato do 
torneio que será disputado para definir duas 
equipes que disputarão a elite estadual em 2020

Victor Lira / Sendi Bauru Basket
Em noite de muitos reen-

contros dos dois lados entre 
jogadores que vestiram as 
camisas dos dois clubes, o 
Vasco venceu o Bauru por 80 a 
76, nesta terça-feira, pelo NBB 
11. Um dos nomes da noite foi 
o ala Duda Machado, herói 
bauruense na última tempora-
da, mas que desta vez ajudou 
o time vascaíno a conquistar 
a vitória no ginásio Panela de 
Pressão. A preocupação para 
o time paulista fica por conta 
da lesão que tirou Larry Taylor 
do jogo.

Embora tenha feito 17 pon-
tos, sendo 15 em bolas de três, 
Duda não foi o principal nome 
do Vasco na partida. Okorie 
foi o melhor da equipe, com 19 
pontos e 10 assistências, um 
duplo-duplo. Já Lucas Mariano 
foi o cestinha geral, com 20 
pontos.

Esta foi a segunda vitória 
do Vasco em três partidas. Já o 
Bauru jogou duas vezes apenas 
e perdeu as duas, mas tem 
partidas a menos que os outros 
times porque estava na dis-
puta da primeira fase da Liga 
Sul-Americana.

As duas equipes voltam a 
jogar nesta quinta-feira. Bauru 
tem um novo compromisso 
no ginásio Panela de Pressão e 
encara o Botafogo, às 19h. Mais 
tarde, às 20h45, o Vasco segue 
no interior paulista e enfrenta 
o Franca, no ginásio Pedrocão.

O jogo
Com um aproveitamen-

to alto e bom jogo coletivo, 
o Vasco foi o melhor time no 
primeiro período. O Cruzmal-

NBB

Não deu DE NOVO
Vasco abre no começo, segura pressão e derrota o Bauru, que 
continua sem vitórias, no Panela pelo NBB 11

Enzo Ruiz teve 22% de aproveitamento nas bolas de 3

Marcos Ribolli 

Guarani é o atual campeão da Série A2

Juninho Paulista já tem o planejamento montado

tino começou liderando, mas 
sem fugir muito na frente. 
Os bauruenses cresceram no 
chute longo de Enzo Ruiz, mas 
o time carioca segurou bem 
na defesa para fechar o quarto 
com vantagem de 26 a 18, algo 
que faria diferença no final.

A defesa do Bauru me-
lhorou no segundo período, 
esquentando mais o jogo. Mas 
a torcida presente no Panela de 
Pressão viu, além de seu time 
melhorar, Larry Taylor cair no 
chão sentindo uma contusão 
na virilha. Dentro da qua-
dra, Lucas Mariano e Gustavo 
Basílio puxaram o Dragão, que 
levou a parcial e foi ao interva-
lo colado com o Vasco: 40 a 38.

Após o intervalo, a lide-
rança seguiu com os vascaí-
nos, mas os bauruenses foram 
tirando a vantagem e empa-

taram com Renato. A virada 
veio em duas cestas seguidas 
de Enzo Ruiz e Lucas Mariano, 
forçando Bial a pedir tempo. A 
conversa rendeu, e o Cruzmal-
tino retomou a liderança em 
63 a 62.

O Vasco voltou a mostrar o 
basquete vistoso do primeiro 
período no início da última 
parcia e abriu sete pontos de 
vantagem num lindo chute de 
Duda Machado. Quando Bauru 
engrenou e voltou a encostar 
no placar restando pouco mais 
de 1 minuto, Duda novamente 
desafogou para o Vasco, au-
mentando a frente para quatro 
pontos na entrada do minuto 
final.

Melhor nos momentos 
principais da partida, a vitória 
ficou mesmo com o time de 
Alberto Bial: 80 a 76.
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São Paulo, de Diego Souza, 
está em quedra brusca no 

Campeonato Brasileiro

esporteesporte

Marcos Ribolli 

SÃO PAULO

O São Paulo 
está pres-
tes a entrar 
na zona de 
rebaixa-

mento do segundo turno 
do Brasileirão. É claro que 
isso não representa nada 
em números absolutos e na 
classificação geral da com-
petição, mas o fato simboli-
za bem o tamanho da queda 
de rendimento do time no 
returno.

A oscilação, por sinal, fez 
a diretoria admitir que o so-

nho do título ficou distante. 
A classificação para a fase 
de grupos da Libertadores, 
o que ocorre se o time ficar 
entre os quatro primeiros, é 
o que dá motivação para o 
São Paulo nesta reta final de 
Campeonato Brasileiro.

– É estar entre os quatro, 
não entre os seis. Claro que 
entre os seis também, mas 
entre os quatro em especial. 
A briga pela conquista, pelo 
alcance do título, se tornou 
difícil (são nove pontos de 
diferença para o líder Pal-

meiras) – falou o presidente 
Carlos Augusto de Barros e 
Silva, o Leco, sobre a com-
petição.

Atualmente, após 11 jo-
gos no segundo turno, o São 
Paulo conquistou apenas 12 
pontos e está na 16ª coloca-
ção, à frente do Corinthians, 
com 10, e de um trio que 
está no Z-4 na classificação 
geral: Chapecoense (10), 
Sport (10) e Paraná (3). No 
geral, o Tricolor é o quarto, 
com 53 pontos.

Se não vencer o Vitória, 

na sexta-feira, às 19h30, em 
Salvador, o São Paulo corre 
o risco de figurar no Z-4 do 
segundo turno. Se perder, 
Corinthians, Chapecoense e 
Sport não podem ganhar.

Em caso de empate, o 
São Paulo ficaria entre os 
quatro últimos do segun-
do turno se Chapecoense e 
Sport vencerem seus jogos 
na 31ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

– Estamos em quarto, 
quatro classificam (para a 
fase de grupos da Liberta-

dores). Seria uma classifica-
ção honrosa. Vamos brigar 
jogo a jogo. Tem oito jogos 
ainda. Cada três pontos 
têm que ser valoriozado 
ao máximo – analisou Raí, 
diretor-executivo de futebol 
do São Paulo.

Neste segundo turno, o 
Tricolor tem apenas duas 
vitórias, com mais seis 
empates e três derrotas. O 
desempenho é de 36,3%. 
Como comparação, o apro-
veitamento no primeiro 
turno foi de 71,9%.

São Paulo mira vaga direta na 
Libertadores: “Seria honrosa”, diz Raí
Se não vencer o Vitória na sexta-feira, Tricolor pode figurar entre as quatro piores campanhas do segundo turno
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Lucas Veríssimo voltará 
ao time titular do Santos 

contra o Fluminense

esporteesporte

Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

SANTOS

Lucas Veríssimo pode iniciar 
sequência inédita no Brasileirão
Prejudicado por lesões, zagueiro tem chance de, enfim, firmar-se como titular

Por conta das sus-
pensões de Luiz 
Felipe e Gustavo 
Henrique, Lucas 
Veríssimo será ti-

tular do Santos contra o Flumi-
nense, neste sábado, às 16h30 
(de Brasília), na Vila Belmiro, 
pela 31ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Lucas Veríssimo vinha 
sendo opção no banco de reser-
vas para o técnico Cuca após 
a recuperação de uma lesão 
muscular na coxa esquerda.

O defensor voltou a ser re-
lacionado no Santos no clássico 
contra o Corinthians, sábado 

retrasado, mas desde então não 
saiu da reserva.

As lesões não têm dado 
trégua a Lucas Veríssimo nesta 
temporada. Prova disso é que o 
zagueiro participou de apenas 
32 das 60 partidas do Peixe em 
2018 – no ano passado, ele foi 
o atleta que mais entrou em 
campo com a camisa do Santos: 
60 dos 67 jogos disputados pelo 
clube.

A última aparição de Lucas 
Veríssimo em uma partida 
oficial foi em 28 de agosto, 
no empate sem gols contra o 
Independiente, no Pacaembu, 
que resultou na eliminação do 

Santos na Libertadores.
Nesse jogo, o defensor sen-

tiu uma lesão muscular na coxa 
esquerda. Por diversas vezes, 
esteve perto de retornar aos 
gramados, mas voltou a sentir 
dores no local sucessivamente.

Com a chance contra o 
Fluminense, Lucas Veríssimo 
busca dar início a uma sequ-
ência inédita no Campeonato 
Brasileiro.

O camisa 28 só conseguiu 
atuar cinco partidas seguidas 
na competição nacional sem 
ser interrompido, seja por lesão 
ou por opção técnica.

Ao todo, ele participou de 13 

dos 30 jogos no Brasileirão, ou 
seja, menos da metade.

Após o retorno da Copa do 
Mundo, ainda sob comando de 
Jair Ventura, o zagueiro perdeu 
a posição após não ter viajado 
para os amistosos no México.

O clube alegou que ele tinha 
uma mialgia, mas ele também 
estava em processo de nego-
ciação para deixar o Santos. To-
rino, da Itália, Lyon, da França, 
e Zenit, da Rússia, foram alguns 
dos interessados.

As sequências de Lucas Ve-
ríssimo no Brasileirão foram: 

Da 1ª até a 6ª rodada (Ce-
ará, Bahia, Grêmio, Paraná e 

São Paulo – o jogo contra o 
Vasco, válido pela 3ª rodada, 
foi disputado só no segundo 
semestre);

Da 8ª até a 11ª rodada (Atlé-
tico-PR, Vitória, Corinthians e 
Inter); 15ª rodada (Flamengo);

Da 18ª até a 19ª rodada 
(Atlético-MG e Sport); 21ª ro-
dada (Bahia).

O elenco santista tem 
mais três treinos no CT Rei 
Pelé antes da partida contra 
o Fluminense. O Peixe é o 
sétimo colocado do Brasi-
leirão, com 43 pontos, e está 
três atrás do Atlético-MG, o 
último clube do G-6.
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Daniel Augusto Jr/Ag Corinthians

CORINTHIANS

Dos 11 jogos do 
Corinthians 
sob o comando 
de Jair Ventura, 
Pedrinho atuou 

em dez deles: quatro como 
titular e seis saindo do banco. 
Fez um gol.

Com atuação apagada 
no empate por 2 a 2 com o 
Vitória no Barradão no último 
domingo, quando começou 
jogando e saiu as 24 minutos 
do segundo tempo, o meia-
-atacante tem sua situação 
analisada pela comissão 
técnica, que considera seu 
talento fundamental para a 
reação da equipe no Brasilei-
rão, mas ainda não concluiu 
qual o melhor momento para 
sua utilização nos jogos.

Em entrevista coletiva 
após a partida, ainda em Sal-
vador, o técnico lamentou a 
atuação apagada do garoto de 
20 anos, que deixou o campo 
com uma finalização a gol e 
poucos lances ofensivos.

– Pedro entrou (contra 
o Cruzeiro), fez um grande 
jogo e neste domingo saiu 
jogando. De repente, não foi 
a mesma coisa. A gente tem 
que achar, são os jogadores 
que se escalam – afirmou Jair.

Com o novo técnico, 
Pedrinho foi titular quatro 
vezes, sempre longe de Ita-
quera: na estreia, em derrota 
por 1 a 0 para o Palmeiras na 
Arena do rival; no empate 
sem gols contra o Améri-
ca-MG no Independência; 
na derrota por 1 a 0 para o 
Santos, no Pacaembu e, por 
fim, no empate por 2 a 2 com 
o Vitória, no Barradão. Nes-
tes quatro jogos, não fez gols 
nem deu assistências.

Por outro lado, o meia-a-
tacante foi importante para a 
equipe em jogos em que saiu 
do banco. Os dois exemplos 

mais claros foram na semi-
final e na final da Copa do 
Brasil, em Itaquera: contra o 
Flamengo, entrou e marcou 
o gol da vitória por 2 a 1 que 
selou a classificação (veja 
no vídeo abaixo). Diante do 
Cruzeiro, também marcou 
um golaço em chute de fora 
da área quando jogo estava 1 
a 1, mas o tento acabou sendo 
anulado pela arbitragem, que 
usou do VAR para enxergar 
falta de Jadson em Dedé.

– Falei para o Pedro antes 
do jogo contra o Flamen-
go da importância de quem 
entra no jogo. De repente ele 
entrando contra adversários 
mais desgastados, o time 
mais aberto, ele vai ter mais 
facilidade. Claro que o joga-
dor quer começar. Ele entrou 
e conseguiu o gol. Às ve-
zes, começando a partida, o 
jogador tem o desgaste maior 
da recomposição e pode não 
pegar o jogo tão aberto para 
fazer o gol. É uma sinuca, 
você tem que escolher – ana-
lisou Jair, na última semana.

Ele entrou ainda con-
tra Sport (vitória por 2 a 1), 
Internacional (empate por 1 a 
1), Flamengo (derrota por 3 a 
0 no Brasileirão) e na derrota 
por 1 a 0 para o Cruzeiro no 
primeiro jogo da final, em 
Belo Horizonte.

A questão tem sido tema 
de discussão interna na 
comissão técnica. Hoje, ele 
briga por vaga com Romero, 
Clayson e Emerson Sheik, 
jogadores que também vivem 
momento de oscilação.

Diante do Bahia, porém, a 
suspensão de Clayson pode 
beneficiar a manutenção 
de Pedrinho. O Corinthians 
recebe o Tricolor baiano no 
sábado, às 19h (de Brasília), 
em Itaquera, pela 31ª rodada 
do Campeonato Brasileiro.

Pedrinho 
titular ou 
reserva? 
Meia-atacante começou quatro 
dos 11 jogos com o técnico e 
marcou um único gol

Pedrinho foi titular 
do Corinthians em 
Salvador, mas teve 
atuação tímida
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PALMEIRAS

O Palmeiras se 
segurou bem 
na Bombonera, 
mas não conta-
va com a estre-

la de Darío Benedetto no Boca 
Juniors. O atacante entrou aos 
31 minutos do segundo tem-
po, fez dois gols e decretou a 
vitória do Boca por 2 a 0, no 
jogo de ida da semifinal da 
Taça Libertadores. A postura 
alviverde na maior parte do 
tempo foi de controle, criando 
pouco, é verdade, mas sem 
deixar o Boca se impor dentro 
de casa. A entrada do atacante, 
porém, acabou com o jogo na 
Bombonera. Apesar do bom 
desempenho na Argentina, o 
Verdão terá de vencer (e bem) 
em sua arena se quiser conti-
nuar sonhando com o título.

O jogo de volta da semifi-

nal é na próxima quarta-feira, 
dia 31, às 21h45 (de Brasília). O 
Palmeiras terá de vencer por 
três gols de diferença para se 
classificar (um 2 a 0 a favor 
leva a decisão para os pênal-
tis). Empate ou vitória alvi-
verde por um gol classificam o 
Boca Juniors – para enfrentar 
Grêmio ou River Plate na fi-
nalíssima (o Grêmio venceu o 
jogo de ida, em Buenos Aires, 
por 1 a 0).

itular do Boca Juniors na 
fase de grupos da Libertado-
res, ele pouco havia apareci-
do nos dois duelos contra o 
Palmeiras – uma vitória e um 
empate dos brasileiros. Desta 
vez, porém, saiu do banco aos 
31, e marcou aos 38, de ca-
beça, e aos 42, num chutaço 
de fora da área após giro em 
Luan, para empolgar de vez a 

Bombonera lotada.
O Palmeiras jogou bem a 

maior parte do tempo, contro-
lando o rival e controlando os 
próprios nervos – Felipe Melo, 
em grande noite, comandou 
as ações no meio-campo. No 
entanto, a classificação passa 
a ficar em risco depois de dois 
vacilos que custaram caro. 
Primeiro, uma falta do mesmo 
Felipe Melo que Olaza cobrou 
e Weverton fez grande defesa; 
no escanteio da sequência, 
Benedetto marcaria. Depois, 
no segundo gol, Luan acabou 
permitindo um giro do mes-
mo Benedetto, que fechou o 
placar.

PRIMEIRO TEMPO
Os 45 minutos iniciais 

foram brigados, sem lances 
claros de gol, mas com muitas 
divididas e lances duros – a 

maioria deles com a conivên-
cia do árbitro Roberto Tobar. 
O Boca Juniors, claro, tentou 
uma pressão inicial empur-
rado pela Bombonera lotada, 
fazendo o Palmeiras ficar 
em seu campo de defesa. O 
time de Felipão, porém, fez o 
simples: rebateu quantas bolas 
pôde para longe, sem brincar, 
sem se intimidar. Chances, 
mesmo, só em chutes de Dudu 
e Willian que passaram por 
cima do gol de Rossi. Da parte 
do Boca, uma cabeçada de 
Izquierdoz na pequena área 
assustou o Verdão. Conforme 
o tempo passava, o Palmeiras 
se sentia mais tranquilo, con-
trolando o jogo e diminuindo 
sua temperatura – a posse de 
bola foi de 52% a 48% para os 
alviverdes. Postura ideal para 
não levar sufoco na casa do 

Boca.
SEGUNDO TEMPO
O Palmeiras continuou 

controlando o jogo, com um 
meio-campo seguro, mas não 
conseguiu ter oportunidades 
de contra-ataques – desejo 
claro de Felipão na segunda 
etapa. A entrada de Deyverson 
no lugar de Borja tinha o ob-
jetivo de dar mais velocidade 
na hora de avançar no campo 
do Boca, mas o centroavante 
mal pegou na bola. Num jogo 
que parecia destinado ao 0 a 
0, Weverton ainda salvou o 
Verdão em grande defesa após 
cobrança de falta de Olaza. O 
Boca, porém, foi para a vitó-
ria: Benedetto entrou, marcou 
duas vezes nos minutos finais, 
e mudou completamente o 
panorama da semifinal da 
Libertadores.

C PG J V E D GP GC SG
1º  Palmeiras-SP 62 30 18 8 4 47 19 28
2º  Flamengo-RJ 58 30 17 7 6 48 22 26
3º  Internacional-RS 57 30 16 9 5 41 22 19
4º  São Paulo-SP 53 30 14 11 5 40 27 13
5º  Grêmio-RS 52 30 14 10 6 38 19 19
6º  Atlético Mineiro-MG 46 30 13 7 10 47 35 12
7º  Santos-SP 43 30 11 10 9 35 28 7
8º  Atlético Paranaense-PR 40 30 11 7 12 41 29 12
9º  Fluminense-RJ 40 30 11 7 12 31 35 -4
10º  Cruzeiro-MG 40 29 10 10 9 25 25 0
11º  Bahia-BA 37 30 9 10 11 31 34 -3
12º  Corinthians-SP 36 30 9 9 12 30 29 1
13º  Botafogo-RJ 35 30 8 11 11 29 40 -11
14º  Vasco-RJ 34 30 8 10 12 35 42 -7
15º  América Mineiro-MG 34 30 8 10 12 26 35 -9
16º  Vitória-BA 33 30 9 6 15 30 51 -21
17º  Ceará-CE 31 29 7 10 12 23 31 -8
18º  Chapecoense-SC 31 30 7 10 13 29 45 -16
19º  Sport-PE 30 30 8 6 16 27 50 -23
20º  Paraná-PR 17 30 3 8 19 12 47 -35

LIBERTADORES | SUL-AMERICANA | REBAIXADOS | PRÉ LIBERTADORES

CLUBES PARTICIPANTES

Brasileirão 2018

Felipe Zito

Benedetto sai 
do banco, faz 
dois gols, e  abre 
vantagem em semi 
contra o Palmeiras

Verdão passa poucos sustos na Bombonera, 
mas sofre com atacante, que decide jogo de 
ida na Argentina; time de Felipão precisará 

vencer por três gols de diferença para ir à final
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Halloween chega aos principais cinemas do Brasil nesta quinta-feira

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

Jamie Lee Curtis retorna 
ao seu papel icônico como 
Laurie Strode, que chega 
ao seu confronto final com 
Michael Myers, a figura 
mascarada que a assombra 
desde que ela escapou por 
pouco de sua matança na 
noite de Halloween, quatro 
décadas atrás.

Halloween é uma fran-
quia de filmes peculiar. 
Com o primeiro filme 
lançado em 1978, o clássico 
de John Carpenter já teve 
sequência pelo próprio 
diretor, passou por alguns 
reboots, sequências, e 
derivados e inclusive um 
filme que não teve nenhu-
ma conexão direta com o 
assassino Michael Myers 
(Halloween 3: A Noite das 
Bruxas). Não é nenhuma 
surpresa, portanto, que em 
era de reboots, remakes e 
sequências, o clássico de 78 
ganhe um novo capítulo. 
Mas o maior acerto da ver-
são de 2018 foi que a fran-

quia botou os pés no chão e 
tirou proveito da passagem 
de tempo, desenvolvendo 
a cidade de Haddonfield e 
seus personagens do mes-
mo modo que o mundo 
avançou, retratando os 
horrores de Michael Myers 
de um modo tanto inova-
dor quanto terreno.

Quatro décadas depois 
da fatídica noite de 1978, no 
novo Halloween a perso-
nagem de Laurie Strode 
(Jamie Lee Curtis) vive 
em função de seu trauma. 
Ela se tornou uma mulher 
impiedosa e dura, com um 
relacionamento complica-
do com sua filha, tirada de 
sua guarda pela assistência 
social na infância por ter 
convivido com os efeitos 
de Myers na vida de sua 
mãe. A família se estende 
ainda à neta, que apren-
de a lidar com os efeitos 
da noite de 1978 nas duas 
matriarcas.

O lançamento oficial 
acontece nesta quinta-feira 
(25) nas principais salas de 
cinema.

CINEMA

Halloween é uma franquia de filmes peculiar. Com o primeiro filme lançado em 1978, o clássico de John 
Carpenter já teve sequência pelo próprio diretor

Halloween chega às telonas 
mantendo alto nível de suspense

Divulgação
Alexandre MAMEDE

mamede@grupobomdia.com.br
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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

Há boas chances de lucrar nesta quinta, principal-
mente se seguir a sua intuição. Mas não comente 
com qualquer um sobre as boas oportunidades. Não 
deixe a possessividade atrapalhar a relação com o 
par.

TOURO - 21/04 a 20/05

Você irá se sentir mais confiante, mas saiba ceder 
em alguns momentos se quiser evitar problemas 
com colegas ou superiores. Dê o primeiro passo e 
poderá fazer sucesso na conquista.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

Confie em seu sexto sentido, seja no trabalho ou ao 
lidar com as pessoas que fazem parte da sua vida 
social. Caso escondido com alguém mais velho pode 
dar certo. Confie mais em quem ama.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Boas vibrações para correr atrás dos seus sonhos, 
inclusive na área profissional. Se precisar de ajuda, 
conte com a turma. Paquera com alguém que co-
nheceu através de um amigo pode dar certo.

LEÃO - 22/07 a 22/08

A ambição está em destaque e você tem tudo para 
se dar bem no trabalho. Boas energias para fazer 
mudanças no visual e deixar alguns hábitos para 
trás. Cobranças podem atrapalhar o romance.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

O desejo de sair da rotina pode falar mais alto, mas 
será preciso manter a concentração se quiser dar 
conta do trabalho. Programa com a turma traz novas 
oportunidades na paquera.

LIBRA - 23/09 a 22/10

Podem surgir mudanças inesperadas seja no traba-
lho ou ao cuidar de assuntos do dia a dia. Se depen-
der das estrelas, porém, elas serão positivas. Uma 
briga pode agitar as coisas no romance.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Bom astral para fazer novos contatos, animar a vida 
social e fortalecer seus relacionamentos, inclusive 
no trabalho. Sucesso em sociedade. Uma paquera 
pode virar namoro agora.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

É hora de se dedicar ao trabalho. Vai sobrar disposi-
ção para iniciar reforma no lar. Colega pode se apro-
ximar e demonstrar interesse. Coloque os interesses 
do par em primeiro lugar.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Simpatia e charme serão suas melhores armas para 
se destacar no serviço. Mas as finanças precisam 
de uma atenção extra. No romance, evite o ciúme e 
mostre seu carinho a quem ama!

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

Se sonha com a casa própria pode ter boas novas 
agora. Tarefas de rotina correm numa boa, ainda mais 
se trabalhar longe dos holofotes. Procure passar 
mais tempo ao lado do par.

PEIXES - 20/02 a 20/03

Você contará com muita inspiração e criatividade 
no trabalho. Boato ou fofoca pode trazer dificuldade 
à vida pessoal. Se busca um novo romance, peça a 
ajuda dos amigos.
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horóscopo
por João Bidu

ÁRIES (21/3 a 20/4)
Cuide logo dos assuntos do dia a dia,
assim, sobrará mais tempo para se di-
vertir! Seu lado impulsivo fica evidente,
mas com charme, bom humor e sorte,
não terá nenhum problema.

TOURO (21/4 a 20/5)
Quem trabalha com familiares tem tudo
para se destacar, agora. Aproveite o
bom astral para resolver qualquer as-
sunto em casa. Discrição será impor-
tante: seja qual for o caso.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
O dia será favorável para diálogos, troca
de informação e novos contatos. Resol-
ver assuntos fora do ambiente de tra-
balho traz resultadomelhor do que
imagina. Vida social fica movimentada.

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Valorize o que já conquistou e redobre a
atenção com todas as suas coisas. Seu
lado apegado fica mais evidente, mas
também ajuda a encontrar novas ma-
neiras de ganhar dinheiro.

LEÃO (22/7 a 22/8)
Aproveite as energias para refletir e
analisar algumas coisas, antes de deci-
dir o que deseja. Não falta boa vontade
para conquistar objetivos pessoais! Terá
mais chance de se dar bem no amor.

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Émelhor ficar no seu canto e não con-
fiar demais nos outros. Umamudança
inesperada pode ter resultado positivo,
desde que você cuide do assunto sem
chamar muita atenção.

LIBRA (23/9 a 22/10)
A disposição para agir em grupo está
em alta. Amigos estarão ao seu lado
para o que precisar. A Lua favorece pla-
nos e projetos na área profissional. Al-
gum amigo pode ajudar na paquera.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Com a atenção focada na carreira, é ho-
ra de pensar grande e correr atrás do
que deseja. Mas se quiser chegar aon-
de planejou, mostre serviço. Dê uma
ajuda a quem pedir e terá retorno.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Há boas chances de se interessar por
coisas novas. Alémde contar com a
sorte, você pode tentar algo arriscado e
correr atrás de planos maiores. Dia fa-
vorável para matar a saudade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Você se desapegará de objetos, hábitos
e até relacionamentos commais tran-
quilidade. Bom dia para jogar fora o que
ocupa espaço e atrapalha a vida. Refor-
ma em casa pode ser um sucesso.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Bommomento para tentar um acordo,
rever projetos que exigem a colabora-
ção de outros colegas e ouvir as ideias
do pessoal do serviço. Você terá mais
facilidade para mostrar o que pensa.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Você está commuito pique para dar
conta do serviço. E é claro que tanta
dedicação também traz recompensas,
inclusive na área financeira. Vale a pena
gastar um dinheiro extra com o visual.

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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“Tenho poucos ídolos na vida. 
Um ídolo meu e de muita gente 
é Pelé. Ontem ele completou 78 
anos. O que falar mais de Pelé? 
Para mim é simples. O futebol 
é dividido assim: AP (Antes de 

Pelé) e DP (Depois de Pelé)”
_Luís Carlos Quartarollo, repórter esportivo

“Na hipótese de haver fraude 
nas urnas, vamos aceitar 

pacificamente ou vamos todos 
para as ruas?”

_Dalma Leitão

#VOZES

“Dinheiro nosso foi aplicado 
em obras feitas pelo PT fora 

do Brasil, enquanto o nordeste 
ficou pedindo esmola e 

desamparado”

_Sérgio Roncolato, radialista

“Jornalismo é o exercício diário de cidada-
nia e a prática cotidiana do caráter” 

Cláudio Abramo, jornalista

“Estive em São Paulo no encontro de 
200 prefeitos do interior que foram 

apresentar propostas ao governador 
Márcio França”

_Milton de Paula

“O lado bom de um dia de refúgio forçado, 
lendo Zé Hamilton Ribeiro no livro de fôlego 

sobre nossa moda caipira”

_Mário Soler, jornalista

“É triste! Sou do tempo que reportagens 
políticas sempre traziam foto com viés 

crítico. É muito grave a morte da isenção e 
imparcialidade do nosso jornalismo”

_Gianda Oliveira, jornalista

“Quando entendemos que 
não é um dia a mais, mas sim 
um dia a menos, começamos 
a valorizar o que realmente 

importa”

_Célia Regina


