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Mais de 170milhões de brasileiros irão às urnas no domingo para escolher quem comandará
opaís pelos próximos 4 anos. Confira a trajetória e as ideias de Bolsonaro e Haddad

DISPUTA PELO ESTADO
PROMETE SER VOTO A VOTO
França (PSB) e Doria (PSDB) protagonizam a eleição mais acirrada 
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da temporada palmeirense. Em
caso de vitória, o time de Felipão
ampliaria aindamais a vantagem
na liderançado Brasileiro e parti-
ria mais confiante para a decisão
naLibertadores. Já umaderrota,
poderá esquentar a disputa pelo
título brasileiro e gerar um clima
mais tenso no Palmeiras para o
jogo de volta da semifinal do tor-
neio sul-americano.

Para o duelo comoFlamengo, o
alviverde terá quatro desfalques.
O lateral-direito Mayke, o volan-
te Bruno Henrique e o meia Lu-
cas Limanão jogamdevido ao ter-
ceiro cartão amarelo. Deyverson,
que foi expulso, tambémestá fora.
Em contraponto à semana agi-
tada do Palmeiras, o Flamengo,
que só disputa o Brasileiro, teve o
período livre para treinar. O time
carioca vendeumais de 60mil in-
gressos de forma antecipada.

Com‘decisão’
pelafrente,
Palmeirastenta
sereeguer

Após dura derrota contra o
Boca Juniors pelas ida das

semifinais daLibertadores, o Pal-
meiras retoma a luta pelo título
do Campeonato Brasileiro ama-
nhã no Maracanã. Com desfal-
ques importantes, a equipe de Fe-
lipão precisa provar que não se
abalou com o réves após período
de nove jogos invicta.
O Palmeiras viajou direto de
BuenosAires paraoRio de Janei-
ro, onde enfrenta o vice-líder Fla-
mengo, amanhã, às 19h. Jogando
no Maracanã, a equipe alviverde
lidera o torneio com 62 pontos e
enfrentará um adversário emba-
lado que não perde há sete jogos,
vem de três vitórias seguidas e
soma 58 pontos.
O confronto no Rio de Janeiro
poderámarcar o tomdo restante

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

TécnicoFelipãonão
teráMayke,Bruno
Henrique, LucasLima
eDeyversoncontrao
vice-líderFlamengo

Baixas na lateral
direita obrigarão
o treinador do
Palmeiras a
improvisar

CONVOCAÇÃO
ÚLTIMOS AMISTOSOS

OtécnicoTitedivulgaráhojeosconvocadosparaosúltimosamistososde2018daSeleçãoBrasileira.Oprimeiro
serácontraoUruguai,nodia16denovembro,emLondres.OoutroadversárioaindanãofoianunciadopelaCBF.

MANTO DOURADO Em homenagem ao bi mundial
conquistado em 1963, o Santos lançou o 3º uniforme.
A estreia será contra o Fluminense, amanhã, na Vila

DIVULGAÇÃO

Semvencerhá 6 jogos,
SãoPaulo encaraVitória

pontos, um a mais que o Grêmio
e sete à frente do Atlético-MG, 6ª
na classificação
O treinador uruguaio deverá
manter Nenê e Jucilei, pilares da
equipe no 1º turno, no banco. A
únicamudançaparaapartidade-
verá ser o retorno de Bruno Al-
ves no lugar de Araruna.
O Vitória, adversário do São
Paulo no duelo de hoje, é o primei-
ro dentro dazonadadegola. Coin-
cidentemente, o último triunfo do
São Paulo foi contra o Bahia, ou-
tra equipe de Salvador.

Comum incômodo jejumde vi-
tórias, o São Paulo tenta se recu-
perar de seu pior momento no
Campeonato Brasileiro, em con-
fronto contra o Vitória, hoje, às
19h30, em Salvador.
Após se distanciar dabrigapelo
título nacional, a equipe coman-
dada por Diego Aguirre, tenta se
manter no G4 para garantir uma
das vagas diretas para a Liberta-
dores da América de 2019.
Restam apenas oito rodadas
para o término do Brasileiro, e o
São Paulo é o 4º colocado, com 53

# NA ITÁLIA

Brasil pode
conquistar dois
títulos na F4
Neste fimde semana acontece
a última etapa da F4 Italiana,
emMugello. O brasileiroGian-
luca Petecof, piloto daAcade-
mia Shell, disputa a rodada tri-
pla comchances de sero cam-
peão entre os estreantes em
sua 1ª temporada na categoria.
Já Enzo Fittipaldi, neto do
bicampeãomundial Emerson
Fittipaldi, disputa o título no
geral. Ele é o vice-líderdo cam-
peonato, apenas nove pontos
atrás do italiano Leonardo
Lorandi.

# PRÊMIOS NO KART

Testesemoutras
categorias
evisitaàF1
Obrasiliense LucasOkada e o
paulista EnzoPrado, campeão
e vice-campeãoda 20ª Sele-
tiva deKart Petrobras, irão par-
ticiparde dois dias de testes de
Formula 4, pela equipeCarlin.
Alémdisso, os pilotos também
farão um treino na StockLight
e visitarão a sede da equipe
McLaren de Fórmula 1. Okada
já havia faturadoR$ 100mil
pelo título, e Prado, R$ 10mil
pelo vice-campeonato.

POR LUIS FERRARI

para governador de SP desde 2002 P5

P2 ,P3 e P4
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1990
Após começar carreira política

como vereador no Rio de
Janeiro, o ex-integrante das

Forças Armadas é eleito depu-
tado federal pela primeira vez.
Assume o mandato em janeiro

de 1991.

Ocapitãoque
lutaparaser
presidente
Vejaa trajetóriaprofissionalepolíticadocandidatoàPresidênciada
Repúblicaeconfiraquaissãoas ideiasepropostasqueodeputado
federaldefendeparagovernaropaíspelospróximosquatroanos

Nasce, em 21 de março, em
na cidade paulista de

Glicério, mas é registrado
em Campinas (SP). É o ter-

ceiro dos seis filhos de
Perci Geraldo Bolsonaro e

Olinda Bonturi.

1973
Entra para a Escola
Preparatória de Cadetes do
Exército (EsPECex). No fim
do mesmo ano, é aprovado
em concurso para a
Academia Militar das
Agulhas Negras (Aman).

1986
É preso por 15 dias após escrever
artigo para a revista ‘Veja’ afirman-
do que os baixos salários estavam
causando o desligamento de deze-
nas de cadetes da Aman, e não
desvios de conduta, como a cúpula
do Exército queria fazer parecer.

PREVIDÊNCIASAÚDE
� Criar o Prontuário
Eletrônico Nacional, com o
cadastro dos pacientes que
forem atendidos em postos,
ambulatórios e hospitais.
� Alterar o modelo do Mais
Médicos. Se passarem no
Revalida, receberão o valor
integral do salário, sem o
repasse ao governo cubano.
� Criação da carreira de
"médico de Estado", para
atender as áreas remotas.
� Estabelecer programas
neonatais em todo o país.

EDUCAÇÃO
� Ensino a distância, desde o
fundamental até o superior.
� Fundar colégios militares.
� Investir em pesquisa nas
universidades e derrubar a
política de cotas.
� Defensor da teoria da
Escola Sem Partido, é contra
a "ideologia de gênero" nas
escolas e pretende "expurgar
a ideologia de Paulo Freire”.

CULTURA
� Não há tópico específico
para tratar de propostas para
a cultura no plano de
governo do candidato.
Segundo ele, o Ministério da
Cultura deve ser fundido
com o da Educação, assim
como oMinistério das
Cidades deixa de existir. O
dinheiro vai sermandado
direto para as prefeituras.

SEGURANÇA
� Redução da maioridade
penal para 16 anos.
� Liberação do porte de
armas e dar retaguarda
jurídica a agentes de
segurança que matarem
durante o trabalho e a quem
reagir a assalto ou a invasão
de propriedade.
� Fim da progressão de
penas e saídas temporárias.

ECONOMIA
� Criação do superministério
da Economia, que una
Fazenda, Planejamento,
Indústria e Comércio.
� BC independente, com
diretores cumprindo
mandatos pré-determinados.
�Orçamento "base zero",
reduzir cargos e privilégios.
� Diminuição das renúncias
fiscais.

1977
Após tornar-se especialista em
paraquedismo pela Brigada de

Infantaria Paraquedista, conclui a
formação na Aman.

2006
Eleito para seu quinto mandato, assume a

titularidade das comissões de Constituição
e Justiça e de Cidadania, de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional e de

Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado.

1998
No terceiro mandato como
deputado, se candidatou ao
cargo para presidente da
Comissão de Direitos
Humanos da Câmara.

2018
Torna-se candidato à Presidência

do Brasil pelo PSL. Em 6 de
setembro, é esfaqueado
durante ato político em Juiz
de Fora (MG) durante um ato
de sua campanha eleitoral.
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2014
Reeleito para o 7º mandato,
foi o deputado mais votado
do Estado do Rio de Janeiro,
com 464.565 votos.

2015
No ano em que completou 25
anos na Câmara, teve aprova-
da sua primeira proposta de

emenda constitucional (PEC),
que prevê emissão de "reci-

bos" do voto da urna eletrôni-
ca. A medida estrearia nas
eleições de 2018, mas foi

suspensa pelo STF.

2016
Ao votar a favor do impeachment
da presidente Dilma Rousseff (PT),
dedicou a fala ao ex-chefe do DOI-
Codi, Coronel Carlos Alberto
Brilhante Ustra, apontado como um
dos principais chefes da tortura no
período da ditadura militar. Anuncia
pré-candidatura para a presidência
do Brasil.

� Criação de um novo
modelo de previdência:
por capitalização. Novos
participantes terão a
possibilidade de optar
entre os sistemas novo
e velho. E aqueles que
optarem pela
capitalização merecerão o
benefício da redução dos
encargos trabalhistas.
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FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Oprofessor
quesonha
comoPlanalto
Vejaa trajetóriaprofissionalepolíticadocandidatopetistaàPresidência
daRepúblicaeconfiraquaissãoas ideiasepropostasqueoex-prefeito
deSãoPaulodefendeparagovernaropaíspelospróximosquatroanos

ECONOMIA
� Revogação da emenda do
teto dos gastos, da reforma
trabalhista e mudanças no
marco regulatório do pré-sal.
� Redução dos juros.
� Isenção do Imposto de
Renda para quem ganha até 5
salários mínimos, criação do
IVA (Imposto sobre Valor
Agregado), tributação às
grandes movimentações
financeiras.

CULTURA
� Democratização do acesso à
produção fomentada com
recursos públicos.
� Retomada das políticas para
o patrimônio e museus através
do IPHAN e do IBRAM.
� Cumprimento da Proteção
e Promoção da Diversidade
Cultural.
� Consolidação de uma
Política Nacional para o Livro,
Leitura e Literatura.

SAÚDE
� Aumento imediato e
progressivo do financiamento
da saúde.
� Investimento no complexo
econômico-industrial da saúde.
� Articulação federativa entre
municípios, Estados e União.
� Criar Rede de
Especialidades
Multiprofissional (REM), em
parceria com Estados e
municípios.

SEGURANÇA
� Criação de um Plano Nacional
de Redução de Homicídios, um
Plano Nacional de Política
Criminal e Penitenciária e
alteração da política de drogas.
� Aprimoramentodapolítica de
controle dearmas, investimento
nasForçasArmadas.
� Reforma na legislação para
que a privação de liberdade
seja adotada apenas em casos
violentos.

EDUCAÇÃO
� Revogação da reforma do
ensino médio.
� Retomada de recursos dos
royalties do petróleo e do
Fundo Social do Pré-Sal.
� 10% do PIB à educação.
� Criação do programa de
inclusão digital a partir do 1º
ano do ensino fundamental e
do programa Paz e Defesa da
Vida nas Escolas, de combate
à violência.

PREVIDÊNCIA

1963
Nasce, em 25 de janeiro, em

São Paulo (SP). É o segundo dos
três filhos de Khalid Haddad e

Thereza Goussain Haddad.
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1981
Ingressa na Faculdade de Direito

do Largo de São Francisco, da
Universidade de São Paulo (USP).

1985
Forma-se em Direito
e ingressa na especialização
em Direito Civil.1991

Aprovado para lecionar no curso
de Ciências Políticas da USP. 2001

É nomeado subsecretário de Finanças
e Desenvolvimento Econômico da
cidade no governoMarta Suplicy.2004

Assume como secretário-executivo do
Ministério da Educação, na gestão de Tarso

Genro (PT), desenvolvendo o Programa
Universidade para Todos (Prouni).

2005
Torna-seMinistro da Educação do
governo Lula. Em sua gestão,
implanta o novo sistema Fies, cria 18
universidades e institutos federais,
constrói 37mil escolas, e estabelece o
piso nacional para os professores.

2007
Institui o Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica (Ideb), quemede a qualidade do ensino
fundamental e médio no país. Nessa época, foi
criado o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

2014

2009
Cria o ExameNacional de Ensino
Médio (Enem), que se tornaria uma
forma de seleção às universidades
públicas, e o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBid).

2012
Vence José Serra (PSDB)
no segundo turno e é eleito
prefeito de São Paulo.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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Em 2010, à frente do
Ministério da Educação

Fernando
Haddad na
infância
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2016
Candidato à reeleição, é derrotado
pelo estreante João Doria (PSDB).

2018
Em 14 de setembro, torna-se
candidato a presidente pelo PT,
depois que Lula teve registro de
candidatura negado.
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Sua bandeira pelo transporte público
(fez faixas exclusivas para ônibus e
bicicletas, reduziu velocidade nas vias)
o tornou impopular.

� Promete em seu programa
de governo “promover o
equilíbrio e justiça
previdenciária” para todos
os brasileiros.
� Prevê a implantação de
medidas para combater, na
ponta dos gastos, o que
considera privilégios
previdenciários incompatíveis
com a realidade da classe
trabalhadora.
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ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Haddad assume tom conciliador a críticas ao PT

Presidenciáveis tentamnareta
finalenfrentarbasesdarejeição

deração Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), defendendo ser
um perfil mais conciliador que o
deBolsonaro, principalmente so-
bre a questão da política de de-
sarmamento, um dos principais
pontos de divergência entre as
candidaturas.
O petista admitiu ainda que
respeita críticas feitas aos gover-
no dos ex-presidentes Lula e Dil-
ma Rousseff. Na noite de terça-
feira (23), o rapperManoBrown,
ao participar de comício no cen-
tro do Rio de Janeiro, apontou:
“O partido do povo tem que en-

Bolsonaro, que se mantém re-
servado em relação à imprensa,
fala com os eleitores principal-
mente por meio das redes so-
ciais. Nas trasmissões ao vivo,
tem incluído a participação de
deficientes, negros e mulheres.
Lembranodo sempre de cumpri-
mentar nordestinos. Em alguns
momentos, ele dá a palavra para
os convidados, que pedem voto
ao militar.
Na mais recente aparição, na
quarta-feira (24), Bolsonaro pe-
diu uma mobilização dos parla-
mentares de São Paulo pela sua

o falecido Coronel Alberto Bri-
lhanteUstra. Posteriormente, as
imagensmostravam cenas de si-
mulação de violência.

CAROLINA CRUZ

Nabuscados indecisos,
oscandidatos focamem
seaproximardeeleitores
que formamosgrupos
fortesdoadversário

Datafolha: Bolsonaro perde votos masmantém vantagem
Pesquisa de intenção de voto
do institutoDatafolharevelou on-
tem que Jair Bolsonaro (PSL)
tem 12 pontos em vantagem na
disputa pela Presidência da Re-
pública, considerando os votos
válidos. A diferença era de 16
pontos em relação a Fernando
Haddad (PT) naprimeirapesqui-
sa do segundo turno, divulgada
no dia 10 de outubro.
Bolsonaro tinhaháduas sema-
nas 58% dos votos válidos e tem
agora 56%. Fernando Haddad ti-
nha 42% e tem agora 44%.
O levantamento foi encomen-
dado e divulgado pela TV Globo
e o jornal “Folhade S. Paulo”. Fo-

ram ouvidos 9.173 eleitores em
341municípios. Os questionários
foram realizados entre quarta-
feira (24) e esta quinta-feira (25).
Naprimeirapesquisa, os votos
brancos e nulos somaram 8% e
permanecem com o mesmo per-
centual, assim como aqueles que
não sabem e não responderam,
que representam 6%. Levando
em conta a abstenção, Bolsona-
ro variou de 49% para 48%. Já
Haddad, foi de 36% para 38%.

Rejeição
O Datafolha analisou também o
índice de rejeição dos candida-
tos. Ao mencionar Bolsonaro,

44% afirmaramnão votar “de jei-
to nenhum”, enquanto que naúl-
tima semana eram 41%. Aqueles
que disseram votar com certeza
representaram46%nanovapes-
quisa e eram 48% na anterior.
Haddad apresentou uma rejei-
çãomaior – 52%afirmamnão vo-
tar no petista de jeito nenhum. O
índice, no entanto, oscilou para
menos, já que no levantamento
anterior chegava a 54%. Já os
eleitores fiéis representavam33%
e agora são 37%.
Na nova pesquisa, os entrevis-
tados que afirmavam“talvez” vo-
tar nos candidatos representam
9% para Haddad e Bolsonaro.

Os candidatos à Presidên-
cia da República Jair Bolso-

naro (PSL) e Fernando Haddad 
(PT) chegaram às vésperas da 
votação do segundo  turno após
uma campanha marcada pela in-
tensidade de críticas disparadas  
a ambos. O desenvolvimento dos 
índices de rejeição,  que se mos-
tram um recorde, começou ain-
da no primeiro turno e traz im-
pactos na reta final. A estratégia 
dos presidenciáveis se voltou 
para a desconstrução das princi-
pais correntes que representam 
os pontos fracos da campanha.

Haddad e Bolsonaro
afirmam que são
alvos de estruturada
prática de fake news
contra a candidatura

Haddad tenta se aproximar de 
dois perfis do eleitorado que de-
terminam a sua desvantagem em 
relação a Bolsonaro. O primeiro 
deles, foi o de religiosos. O candi-
dato chegou a lançar uma carta 
aos evangélicos, evidenciando ser 
cristão, casado e com filhos. O pe-
tista esteve presente na Confe-

tender o que  o povo quer. Se  não  
sabe, volta para a base e vai pro-
curar saber”, disse. O candidato

Eleitorado feminino
representa maioria
da rejeição ao militar;
Haddad perde mais
entre os evangélicos

afirmou depois que “compreen-
de, entende e respeita” o posicio-
namento e prometeu dialogar 
com a comunidade que pensa 
como Brown.

candidatura. Pesquisa Ibope no 
revelou Haddad com 51% da pre-
ferência na cidade.

Fake news
O tema fake news esteve expres-
samente presente nos pronuncia-
mentos e inserções da propagan-
da eleitoral. Na busca pelos inde-
cisos,  ambos os candidatos en-
grossaram o discurso de que são 
alvos de umadesinformação pro-
positalmente organizada por gru-
pos de oposição. Ao mesmo tem-
po, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) precisou intervir suspen-
dendo conteúdo ilegal divulgado  
pelos dois lados e realizando au-

Constantes ações
judiciais devido à
propaganda eleitoral
motivaram o TSE a
organizar audiência

diência de conciliação.
Entre os casos está a proibi-
ção de Bolsonaro publicar con-
teúdo sobre  o “kit gay”, progra-
ma que ele afirma ter sido desen-
volvido quando Haddad era mi-
nistro da Educação, fato que 
nunca ocorreu.
O PT foi proibido de veicular 
peça publicitária que vinculava 
Bolsonaro a práticas de tortura 
na ditadura. Na propaganda, o 
militar aparecia homenageando

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro inclui grupos deminoria em transmissões
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do para alunos de segundo e ter-
ceiro ano do ensino médio que
terão escola técnica de graça e
EAD (Educação a Distância).
Tambémvamos financiar as pes-
soas que querem empreender”,
disse França.
Já João Doria prometeu im-
plantar o programade desestati-
zação. “Vamos trazer para cáno-
vos empregos e investimentos.
Sou empresário, tenho experien-
cia. Vou desestatizar, coisa que
você não faz. Programa moder-
no e gerador de empregos”.

Confrontos
Os candidatos até tentaram evi-
tar os confrontos diretos no iní-
cio do debate. Mas no final das
discussões já voltaram aos ata-
ques pessoais e políticos.
Doria voltou aassociarMárcio
Françaàesquerda, aoMST (Mo-
vimento Sem Terra) e ao PT
(Partido dos Trabalhadores).
Márcio França usou a estraté-
gia de repetir o fato de o tucano
ter deixado a Prefeitura de São
Paulo no meio do mandato e dos
desentendimentos gerados por
ele dentro do próprio PSDB.

Apóstrégua,
rivaisvoltama
trocarataques

Último debate do segundo turno das eleições ocorreu na noite de ontem (25) na sede da TV Globo na capital paulista

França voltou a dizer que irá se-
parar as polícias Civil e Militar
emsecretarias diferentes. JáDo-
ria repetiu a proposta de criar
umaplicativo de celular destina-
do ao combate da violência con-
tra amulher.
“Os policiais precisamde apoio
e prestígio. Quero policiais bem
remunerados, assim como os
agentes penitenciários. Também
vamos colocar câmeras nas cida-
des do interior para ajudar no
combate ao crime”.

“Vamos colocar mais policia-
mento nas ruas, melhores equi-
pamentos. Apartir de janeiro, os
agentes andarão comcarros blin-
dados emelhores armas”, decla-
rou o tucano.
Já para a área de geração de
empresgo, o candidato do PSB
prometeuqualificarmãode obra.
“Vamos ampliar a opção de estu-

CARLA CARNIEL/DESTAK

Os candidatos ao governo
de São Paulo João Doria

(PSDB) e Márcio França (PSB)
participaramnanoite destaquin-
ta-feira (25) do últimodebate elei-
toral antes do segundo turno da
eleição estadual, marcadaparao
próximo domingo (28).
Depois de uma trégua na tro-
cas de farpas que durou alguns
dias e também uma parte do en-
contro de ontem, eles voltarama
se atacar.
Além das acusações, os con-
correntes repetiram as propos-
tas apresentadas durante a cam-
panhae centraramas discussões
nas áreas de segurança e gera-
ção de emprego.
Além da valorização dos poli-
ciais, os candidatos prometeram
a ampliação das delegacias.

FABIOLA ANDRADE

Encontrocomeçoucom
concorrentesevitando
confronto,masdepois
partiramparaacusações
ealfinetadasentresi

Emnovapesquisado
Datafolha, Doria tem
43%; França, 40%

Os eleitores que não souberam
ounão opinaramsomam8%hoje
sendo que , napesquisa anterior,
o índice foi de 7%.
A rejeição de ambos os candi-
datos é de 42%, enquanto 83%
dos eleitores disseram estar to-
talmente decididos a votar.

Votos válidos
Ao retirar da conta os votos
brancos e nulos, João Doria
(PSDB) tem 52% das intenções
de voto, e Márcio França (PSB)
registra 48%.
Ométodo é o mesmo utilizado
pela Justiça eleitoral na conta-
gem oficial das urnas.
Foram entrevistados 394 elei-
tores em 73 municípios entre os
dias 24 e 25 de outubro. O nível
de confiança é de 95%.

Apesquisade intenção de voto
divulgada ontem (25) pelo Data-
folhamostra empate técnico en-
tre os candidatos ao governo do
Estado de São Paulo.
A dois dias do segundo turno,
João Doria (PSDB) tem 43% dos
votos totais enquanto Márcio
França (PSB), 40%.
A margem de erro é de dois
pontos percentuais, tanto para
mais quanto paramenos.
Em relação à primeira pesqui-
sa do segundo turno, divulgada
pelo instituto no último dia 18, o
tucano oscilou umponto percen-
tual parabaixo, enquanto o atual
governador paulista manteve o
índice de 40%.
Os votos brancos e nulos per-
maneceram em 9% nos dois le-
vantamentos.

Segurança e saúde
foramos dois temas
mais abordados
pelos candidatos no
encontro da TV Globo

Quase 17mil votarão
em trânsito no 2º turno

dia 23 de agosto.
Os cidadãos que se encontra-
rem fora de seu Estado poderão
votar em trânsito apenas para
presidente da República. Já os
que estiverem em seu próprio
Estado poderão votar para go-
vernador e presidente.
O eleitor que fez aopção de vo-
tar em trânsito e não estiver na
cidade indicada não poderá vo-
tar em seumunicípio de origem,
mas poderá justificar aausência
em qualquer local de votação.

No segundo turnodas eleições,
16,8 mil eleitores estão habilita-
dos para votar em trânsito em
um dos 54 municípios paulistas
que terão seções destinadas a
essamodalidade de voto. Destes,
11.250 eleitores votarão no inte-
rior, e outros 5.640, na capital.
O voto realizado em local di-
verso do que o eleitor está ins-
crito pode ocorrer nos municí-
pios commais de 100 mil votan-
tes. O prazo para fazer a solicita-
ção dos dois turnos terminou no
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Divulgação/Polícia Rodoviária

Reprodução

Felipe foi morto a facadas em uma festa. Além dele, outros dois fica-
ram feridos na briga

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

Da Redação

dia a dia

A Polícia de Rio Preto segue 
investigando o assassinato de 
um estudante de 25 anos de 
idade, fato ocorrido na madru-
gada de quinta-feira, dia 25, 
durante uma festa envolvendo 
estudantes de medicina vete-
rinária. 

De acordo com o que foi 
apurado pela reportagem do 
Bom Dia Rio Preto, Felipe 
Augusto Horta de Oliveira foi 
esfaqueado em uma casa no 
bairro Jardim Alto Alegre.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a polícia foi acionada até 
o local com a denúncia de que 
dois rapazes esfaquearam outras 
três pessoas, sendo que os en-
volvidos já estariam se estra-
nhando desde o início da festa.

Felipe não resistiu aos feri-

mentos e morreu no local. Ou-
tra vítima, um estudante de 21 
anos, teve um corte no braço e 
foi atendido no local, o terceiro 
ferido, também de 21 anos, foi 
levado ao Hospital de Base por 
causa da gravidade da lesão.

Segundo o HB, a vítima está 
internada na enfermaria e o 
estado de saúde é estável, sem 
previsão de alta.

De acordo com o delegado 
Renato Pupo, os agressores 
foram identificados, sendo que 
algumas testemunhas foram 
decisivas para se chegar aos 
nomes dos agressores. 

Questionado pela reporta-
gem, o delegado destacou que 
realizou as primeiras diligências 
e entregou todo o processo para 
a DIG. “Eu só posso dizer que 
os dois vão se apresentar, pelo 
menos eu tenho a promessa dos 
advogados, mas não sabemos 

quando. Só que a partir de 
agora a DIG responderá por este 
caso”, destacou Pupo.

O velório foi marcado por 
grande emoção, sendo que o 
sepultamento aconteceu na 
tarde de ontem no cemitério 
Jardim da Paz, em Rio Preto. 

As câmeras de segurança na 
residência também ajudam a 
Polícia Civil a investigar o caso. 
Com a morte de Felipe, chega a 
50 o número de homicídios em 
Rio Preto.

Organizadores do evento 
destacaram à reportagem que 
tentaram intervir. “Entrei no 
meio da confusão para tentar 
separar, mas as agressões foram 
tão violentas que até eu fui 
atingido e cheguei a perder os 
sentidos por alguns segundos”, 
disse um dos organizadores.

Até o fechamento da edição, 
ninguém havia se apresentado. 

Uma caminhonete foi 
apreendida com cerca de 
meia tonelada de drogas, 
nas últimas horas, na Ro-
dovia Washington Luís, no 
trecho de Rio Preto (SP). O 
veículo tem placas de Go-

vernador Valadares (MG).
As drogas, maconha e 

skank, estavam na carroce-
ria e nos bancos da cami-
nhonete. O entorpecente 
foi levado para a sede da 
Polícia Federal em Rio Pre-
to. A droga saiu da cidade 
de Coronel Sapucaia (MS), 
fronteira com o Paraguai, 

por isso o crime foi consi-
derado tráfico internacio-
nal.

O motorista da ca-
minhonete foi preso em 
flagrante por tráfico de 
drogas. A polícia ainda não 
terminou a pesagem da 
droga, mas acredita que a 
carga seja de 500 quilos.

Policia Rodoviária apreende veículo 
com meia tonelada de drogas
As drogas estavam na carroceria e nos bancos de uma 
caminhonete com placas de Governador Valadares

Vítima de 25 anos foi esfaqueada junto com outras duas pessoas. Suspeitos fugiram 
do local; carro deixado para trás foi apreendido pela polícia

DROGAS
RODOVIA 

Um casal foi preso ao ser flagrado transportando 84 tijolos de maconha escondidos dentro de um carro, na rodovia Wa-
shington Luiz, em Uchôa, na madrugada de ontem (25). A polícia teve de perseguir o veículo por três quilômetros. O casal foi 
encaminhado até a delegacia de Uchôa, onde permanece preso.

VIOLÊNCIA

DROGAS

Polícia investiga morte de 
jovem em festa universitária

Drogas apreendidas pela Polícia Rodoviária em Rio Preto

Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 33/2018

A Prefeitura Municipal de Novais-SP torna público 
aos interessados do ramo pertinente, que realizará 
licitação na Modalidade Pregão Presencial sob o n° 
33/2018 – Processo n° 053/2018, do tipo menor pre-
ço por item, tendo por objeto a Aquisição de apa-
relhos de ar-condicionado para atender a demanda 
existente nas áreas da administração, educação, saú-
de e lazer do Município de Novais - SP, conforme 
quantidades e especificações contidas no Anexo I. 
A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 13 de no-
vembro de 2018, às 09h30m no Paço Municipal; IN-
FORMAÇÕES: O edital em inteiro teor e seus ane-
xos estará à disposição dos interessados, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Novais, no se-
guinte endereço: Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 
350, Centro, CEP: 15.885-000, na Cidade de Novais, 
Estado de São Paulo e no Site www.novais.sp.gov.
br. Maiores informações podem ser obtidas através 
do telefone (17) 3561-1266. Prefeitura Municipal de 
Novais, 25 de outubro de 2018. FABIO DONIZETE 
DA SILVA – Prefeito Municipal. - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVAIS – SP
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dia a dia
GUARDA
ELEIÇÃO

A exemplo do que ocorreu no último dia 7, a Guarda Civil Municipal de Rio Preto vai auxiliar as demais forças de se-
gurança neste domingo, dia 28, quando será realizado o segundo turno das eleições. Um efetivo de aproximadamente 80 
agentes da GCM vai para as ruas, marcando presença em todos os pontos de votação.

HABITAÇÃO

Divulgação

As 164 famílias que inte-
gram o módulo 4 do residen-
cial Vida Nova Fraternidade 
2, já assinaram  seus contra-
tos da casa própria no novo 
empreendimento que tem a 
parceria com EMCOP (Em-
presa Municipal de Cons-
truções Populares) e com a 
Caixa Econômica Federal.

De acordo com o que foi 
apurado pela reportagem do 
jornal Bom Dia Rio Preto, o 
residencial beneficiará 1.235 
famílias que sonham com a 
casa própria. 

O novo empreendimento 
fica localizado na Avenida 
Cleber Miguel Melara, com 
acesso pela Estrada Munici-

pal Joaquim Nunes Cavalcan-
ti, o bairro será a continuida-
de do Vida Nova Fraternidade 
1. As obras já foram iniciadas.

As casas terão 45,47 m² 
de área construída, com dois 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta, laje e piso cerâmico 
em todos os ambientes. O 
prazo para entrega do em-
preendimento é de 18 meses 
a partir da assinatura de cada 
contrato.

 Serão 328.982,93 m² de 
área construída em uma área 
total de 663.417,83 m². A 
construtora entrega o bairro 
com infraestrutura completa, 
pronto para morar, com rede 
de abastecimento de água, 
rede coletora de esgoto, gale-
ria de águas pluviais, asfalto, 

guias, sarjetas, paisagismo, 
passeio público, rede de 
energia elétrica/iluminação 
pública e acessibilidade.

Para quem ainda quer 
adquirir a casa própria, as 
inscrições continuam no 
Plantão de Atendimento, 
na avenida Bady Bassitt, 
3896, no centro. As casas 
são comercializadas por R$ 
132.990,00, com subsídio 
de até R$ 42.220,00, finan-
ciamento em até 360 meses 
e parcelas a partir de R$ 
480,00.

As residências são des-
tinadas às famílias com 
renda mensal a partir de 
R$1.600,00. Há possibilidade 
de utilização do FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de 
Serviço) e de zero de entrada. 

Divulgação

Famílias que terão casas no Vida Nova 
Fraternidade já assinaram os contratos
164 famílias que integram o módulo 4 do residencial Vida Nova Fraternidade 2, já assinaram  seus contratos 
da casa própria no novo empreendimento, fruto de  parceria entre EMCOP  e Caixa Econômica Federal 

Foram divulgados os três hospitais brasileiros que fizeram as 
melhores campanhas para falar da sepse e de suas ações preventivas 
voltadas a pacientes e acompanhantes. O Austa foi um dos destaques

O Hospital Austa, de Rio 
Preto, conquistou o terceiro 
lugar em concurso nacional 
promovido pelo Ilas (Instituto 
Latino-Americano de Sepse), 
disputado com outros hos-
pitais e instituições de saúde 
de todo o Brasil. O concurso 
é uma das ações promovidas 
pelo Ilas por ocasião do Dia 
Mundial da Sepse, comemo-
rado em 13 de setembro.

O Ilas divulgou os três 
hospitais brasileiros que fize-
ram as melhores campanhas 
para falar da sepse e de suas 
ações preventivas voltadas a 
pacientes, acompanhantes, 
demais pessoas que passam 
pela instituição e funcioná-
rios.

“Estar entre os ganhadores 
do prêmio é mais um reco-
nhecimento do trabalho que 
estamos desenvolvendo”, 
afirmou o enfermeiro Gilson 
Oliveira, responsável pelo 
Núcleo de Educação Perma-
nente do hospital, organiza-
dor da campanha.

Hospital de Rio Preto ganha 
prêmio nacional sobre Sepse

SAÚDE

Casas do Vida Nova Fraternidade 2 serão nos mesmos moldes da do 
Nova Fraternidade 1

Hospital Austa foi um dos contemplados em razão das campanhas 
sobre Sepse

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

No Brasil, a doença é 
responsável por cerca de 230 
mil mortes, segundo dados 
recentes do Instituto Lati-
no Americano de Sepse. No 
entanto, é desconhecida por 
nove em cada dez brasileiros. 
Por ano, são registrados qua-
se 420 mil casos de sepse.

Sepse é uma resposta 
sistêmica do organismo a 
uma infecção, que pode ser  

causada por bactérias, ví-
rus, fungos ou protozoários. 
Quando não diagnosticada 
e tratada rapidamente, pode 
comprometer o funciona-
mento de um ou mais órgãos 
e levar à morte.

Qualquer processo in-
feccioso – seja pneumonia 
ou infecção urinária – pode 
evoluir para um quadro de 
sepse.

Objeto: alienação de bens móveis inservíveis de proprie-
dade da Prefeitura do Município de Urupês (veículos), 
conforme especificações constantes do Edital.
O leilão será realizado somente na modalidade presen-
cial, no dia 13/11/2018 (terça-feira), às 9 h (nove horas - 
horário de Brasília/DF), exclusivamente no Pátio da Pre-
feitura, localizado na Rua Gustavo Martins Cerqueira, nº 
463, Centro, em Urupês/SP. O Edital estará à disposição 
dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura, 
situado na Rua Gustavo Martins Cerqueira, nº 463, Sa-
guão 2, Centro, em Urupês/SP, nos dias úteis, de segunda 
à sexta-feira, no horário das 8 h às 17 h, bem como no 
endereço eletrônico www.urupes.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas pelo telefone/fax: (17) 
3552-1144 ou pelo e-mail: licitacoes@urupes.sp.gov.br.
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS, 25 de 
outubro de 2018.

 
   

ALCEMIR CASSIO GREGGIO
- Prefeito -

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE URUPÊS/SP
AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO Nº 3/2018 – TIPO:
MAIOR LANCE POR ITEM

Reprodução
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Os discursos cujo teor em sua 
totalidade traduz desrespeito às 
instituições previsão ser contidos 
pelas autoridades e rejeitados 
pela sociedade. Não se concebe 
que autoridades legislativas, ci-
vis e militares avoquem para si o 
direito de hostilizar e menospre-
zar instituições cuja base está na 
Constituição Federal.
O destempero do deputado fe-
deral Eduardo Bolsonaro (PSL), 
filho do presidenciável Jair Bolso-
naro (PSL), que também já falou 
coisas semelhantes, no senti-
do de diminuir a importância da 

Suprema Corte, não se justifica. 
Quem quer dirigir um país com-
prometido com a democracia, de 
forma alguma pode se darão di-
reito de insultar as autoridades 
constituídas.
Por mais erros  e decisões que 
contrariem a expectativa da so-
ciedade que tais autoridades 
adotem, ainda assim, a institui-
ção precisa ser preservada, res-
peitada. Um deputado, um se-
nador e um pretenso presidente 
têm obrigação de lutarem pela 
manutenção da democracia e o 
respeito ás instituições.

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

nossaopinião

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

João Carlos Gonçalves (Juruna)

Silvio Andrei
Pároco do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus

Jovem sonhador

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Charge

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

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

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

Formador de opinião
Ali Zoghbi

A ilegalidade de Trump na questão palestina

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

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

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

NEM CABO E NEM SOLDADO
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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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Tenho o costume de prestar 
muita atenção em tudo que se passa 
ao meu lado. Nas coisas que vejo, 
leio, assisto, escuto. Coisas simples 
ou complicadas. Pouco importa. 
Tento entender o que se passa  e sou 
um apaixonado pelas mudanças do 
mundo.

Muitos acreditam que a tecnologia 
mudou, está mudando e vai mudar 
o mundo a cada dia. Sob o ponto de 
vista da estrutura, conforto e servi-
ços, acredito que os que pensam as-
sim, estão absolutamente corretos. 

A tecnologia com certeza mudou 
muito as nossas vidas nas últimas 
décadas. O que acontece é que a 
cada novo passo que se dá, subimos 
um degrau e não estamos dispostos 
a retroceder. Não ficaremos menos 
tecnológicos como pensam e querem 
alguns. Não. Isto não vai acontecer. 
Ficaremos cada dia mais dependen-
tes da tecnologia.

Se isto é um fato, precisamos e 
buscamos um novo patamar. Os se-
res humanos estão sempre a procura 
e em busca desta nova etapa. Um 
novo ciclo.

Posso estar completamente en-
ganado. Louco até. Não tenho como 
provar. O que sinto é que estamos 
entrando em um novo ciclo. 

O ciclo da emoção. A era da emo-
ção.

Quanto mais eu acompanho mais 
eu percebo um forte sentimento de 
emoção nas pessoas. Estamos mais 
emotivos. Compramos mais pela 
emoção. Vivemos a cada dia mais 
ligados nesta sensação deliciosa que 
é emocionar-se.

Um choro de emoção é algo des-
lumbrante. Inesquecível. 

Nunca procuramos tanto a emo-
ção como agora. Queremos emoção 

em tudo. Nas relações, na vida, no 
trabalho. Se não tiver emoção, não 
tem graça.

Tá bom, mas e daí? O que eu quero 
dizer com isto?

Simples meus amigos. 
Não importa mais qual a nossa 

função nem onde trabalhamos ou 
desenvolvemos a nossa atividade 
profissional, temos a obrigação de 
emocionar.

A emoção é a nova onda ou uma 
nova era. Não dá mais para trabalhar 
sem emoção. Não conseguimos mais 
atender e conquistar nossos clientes 
sem emoção. Sem paixão. Não im-
porta o que faça. Você  tem que fazer 
com paixão.

Como líder de um time, de um 
departamento ou equipe, lembre-
-se disto. Os seus resultados es-
tão intimamente ligados ao quanto 
conseguir acender sua equipe. O 
quanto consegue emocioná-los. Não 
tenho dúvida que a todos compete 
emocionar. Se quisermos crescer em 
nossa profissão, temos que emocio-
nar.  

As pessoas cada vez mais pro-
curam por serviços e marcas que 
as emocionam. Pensem nisto. A era 
da emoção já chegou e irá ter uma 
influência enorme sobre os negócios 
nos próximos anos.

Estou exagerando? Pode ser. Só 
um detalhe. Pare e pense em algu-
mas marcas, não importa o produto 
ou serviço de sua preferência. Pen-
sou? Aposto que estas marcas lhe 
emocionaram.  

Quer saber? Emocione-se! Isto só 
irá lhe fazer bem. Acredite. 

Emocione e venda mais

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

COLUNISTAS

Airton Carlini
carlini@grupobomdia.com.br

Carlini

Airton Carlini, palestrante na área de 

Gestão de Mudanças e Liderança, veja 

mais sobre o curriculum em nosso 

portal www.grupobomdia.com.br
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Rubens Chiri / saopaulofc.net 

SÃO PAULO

Luan deve ser 
titular do São 
Paulo na vaga 
de Jucilei contra 
o Vitória, nes-

ta sexta-feira, às 19h30 (de 
Brasília), no Barradão, em 
Salvador.

De contrato renovado 
até dezembro de 2022, Luan 
ganhou o lugar de Jucilei 
no empate sem gols contra 
o Atlético-PR, sábado, no 
Morumbi. Nenê, por sua vez, 
também deve seguir fora. 
Gonzalo Carneiro é o prová-
vel titular (ele foi elogiado 
por Diego Aguirre depois do 
último jogo).

A principal novidade da 
equipe titular do São Paulo 
pode ser Bruno Peres. O la-

teral-direito cumpriu sus-
pensão diante do Atlético-PR 
e agora pode ganhar a vaga 
antes ocupada por Araruna.

Assim, o possível São 
Paulo é o seguinte, manten-
do a base da última rodada: 
Jean; Bruno Peres, Bruno 
Alves, Arboleda e Edimar; 
Luan, Hudson, Diego Souza 
e Reinaldo; Rojas e Gonzalo 
Carneiro.

Anderson Martins tam-
bém cumpriu suspensão e 
está liberado. Mas a defesa 
deverá ser formada por Bruno 
Alves e Arboleda. Reinaldo 
também poderá ser manti-
do na ponta, com Edimar na 
lateral esquerda.

Sem vencer há seis jogos, 
o São Paulo tenta retomar o 

caminho das vitórias. O foco 
do Tricolor é garantir uma 
vaga no G-4 para ter um lugar 
direto na fase de grupos da 
Taça Libertadores.

Everton, com estiramento 
na coxa esquerda, é o único 
desfalque. Helinho não foi 
relacionado por opção de 
Aguirre, assim como os garo-
tos Antony e Caique.

Busca do São Paulo por 
reforços depende do Brasi-
leirão.

 O São Paulo ficou para 
trás na disputa pelo título do 
Brasileirão com o Palmeiras. 
Com nove pontos atrás do 
rival a oito rodadas do fim, o 
Tricolor põe o foco em uma 
vaga direta na Taça Liberta-
dores de 2019. E isso pode al-

terar bastante o planejamento 
da diretoria.

Caso conquiste um lugar 
na fase de grupos, o São Paulo 
está disposto a investir mais 
em reforços. Para isso, o time 
precisa estar ao menos no G-4.

A ideia é buscar ao menos 
três novos nomes para 2019, 
incluindo lateral-direito, 
meia e ponta. A possibilidade 
de um novo goleiro também 
dependerá do rendimento 
de Jean na reta final (ele terá 
uma sequência como titular 
nos últimos oito jogos).

– 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. E os adversários estão 
muito valorizados, estão 
também focados em obter 
esse patamar. E nós estamos 
na luta. Isso revela evolução, 
crescimento. Estamos muito 
diferentes do que estivemos 
no ano passado. Estamos 
lutando em cima, mas ain-
da assim a gente quer mais 
– disse o presidente Carlos 
Augusto de Barros e Silva, o 
Leco, nesta semana.

Atualmente o São Paulo 
é o quarto colocado, com 53 
pontos, um acima do Grêmio. 
O clube entende que a clas-
sificação direta para a fase 
de grupos da Libertadores 
garante mais receita e conse-
quentemente mais investi-
mento.

Luan deve JOGAR e 
Bruno Peres pode voltar
Volante da base ganhou lugar de Jucilei contra Atlético-PR. Nenê também pode ficar fora

Luan deverá se-
guir como titular 

do São Paulo
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Ivan Storti/Santos FC 

SANTOS

“Jogo de seis pontos” e 
chance de tranquilidade
Peixe quer se afastar de demais concorrentes e colar no Atlético-MG, atual sexto colocado

Santos e Flumi-
nense, rivais neste 
sábado, mantêm 
a esperança por 
uma vaga na 

Libertadores de 2019. Separa-
dos por apenas três pontos na 
tabela do Campeonato Brasi-
leiro, os clubes se encontram 
em um confronto direto na 
Vila Belmiro, pela 31ª rodada 
da competição.

O Santos está à frente, na 
sétima posição, com 43 pon-
tos, enquanto o Fluminense 

tem 40 pontos, na décima 
colocação. O Peixe avalia 
a partida como um “jogo 
de seis pontos” e a enxer-
ga como uma possibilidade 
para desgarrar do restante 
dos adversários que sonham 
em classificar para o torneio 
continental.

O time comandado por 
Cuca tem três pontos a 
menos que o Atlético-MG, o 
último clube do G-6, que no 
momento tem vaga garantida 
na pré-Libertadores - caso 

Palmeiras ou Grêmio vençam 
o torneio continental, abrem 
mais uma vaga no Brasileiro.

Além do Fluminense, o 
Santos é perseguido de perto 
também pelo Atlético-PR 
(que enfrenta o Botafogo, 
em casa), que tem a mesma 
pontuação dos cariocas.

Se vencer o Flu, o Santos 
abre seis pontos de distância 
para o adversário e garante 
uma boa gordura na briga 
pelo sexto lugar. O Atléti-
co-MG, em má fase, visita o 

Ceará na segunda-feira.
– Acho que o Santos está 

bem para fazer um excelen-
te final do ano e chegar na 
Libertadores. É a nossa meta, 
estamos disputando o tor-
neio nos últimos anos. Temos 
condições, estamos perto do 
Galo e ainda faltam oito jogos. 
Precisamos fazer nossos me-
lhores oito jogos da carreira 
– disse o goleiro Vanderlei, na 
última quarta-feira.

Visando o jogo contra o 
Fluminense, os titulares do 

Peixe farão o primeiro treino 
em campo nesta quinta-feira, 
no CT Rei Pelé. A atividade 
tática será fechada à impren-
sa, que será liberada apenas 
para os trabalhos de finaliza-
ção e cruzamento.

A provável escalação do 
Peixe contra o Fluminense é 
a seguinte: Vanderlei; Victor 
Ferraz, Lucas Veríssimo, Ro-
bson Bambu e Dodô; Alison, 
Carlos Sánchez e Diego Pitu-
ca; Rodrygo, Gabigol e Bruno 
Henrique.

Cuca terá mais dois treinos 
para preparar Santos para 

“jogo de seis pontos”
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Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians 

CORINTHIANS

O meia Jadson não trei-
nou em campo nesta quin-
ta-feira e pode desfalcar o 
Corinthians na partida contra 
o Bahia, sábado, às 19h, pela 
30ª rodada do Brasileirão, em 
Itaquera.

Segundo o Corinthians, 
Jadson tem um desconfor-
to muscular na panturrilha 
direita. O camisa 10 deixou o 
treino da última quarta-feira 
ainda no aquecimento, man-
cando.

Sem o camisa 10, o técnico 
Jair Ventura manteve o para-
guaio Sergio Díaz na equipe 
titular e promoveu uma mu-
dança em relação ao treino de 
quarta: Emerson Sheik, que 
ainda não tinha treinado em 
campo nesta semana, entrou 
no lugar de Danilo.

Assim, a equipe titular do 
Timão no treinamento desta 
quinta foi: Cássio, Fagner, 
Léo Santos, Henrique e Da-
nilo Avelar; Ralf e Douglas; 
Romero, Pedrinho e Sergio 
Diaz; Emerson Sheik.

Sheik foi titular nos três 
últimos jogos e, se mantido 
na equipe contra o Bahia, 
atingirá no sábado a sua 
maior sequência na equipe 
nesta temporada.

Na parte final da ativi-
dade, Jair promoveu três 
mudanças: entraram Ángelo 
Araos, Mateus Vital e Danilo 
nos lugares de Douglas, Ser-
gio Díaz e Emerson Sheik.

O Corinthians faz nesta 
sexta-feira o último treina-
mento antes de enfrentar o 
Bahia.

Sem vencer há cinco 

rodadas, o Timão está ape-
nas a três pontos da zona de 
rebaixamento. 

Corinthians se reúne com 
organizada, que diz ter pedi-
do acesso a contratos; clube 
nega.

Principal torcida orga-
nizada do Corinthians, a 
Gaviões da Fiel enviou seis 
membros de sua direto-
ria para um encontro com 
Andrés Sanchez, presidente 
corintiano, na manhã desta 
quinta-feira, em reunião a 
portas fechadas do Parque 
São Jorge.

Segundo a assessoria de 
imprensa da torcida, a con-
versa durou cerca de 1h30 e 
teve como tema o planeja-
mento da diretoria para 2019. 
De acordo com os torcedores 
presentes, Andrés prometeu 
que quatro reforços serão 
contratados para a próxima 
temporada.

A Gaviões teria feito 
questionamentos ainda 
sobre a gestão financeira 
do clube e da Arena Corin-
thians.

Além disso, teria pedido 
para analisar os contratos 
dos jogadores, para entender 
como são pagas as comissões 
para empresários, o que seria 
feito por meio de uma audi-
toria contratada pela torcida. 
Procurada, a assessoria de 
imprensa do Corinthians 
nega que tenha aceito esse 
pedido.

Segundo o Corinthians, 
“o clube já tem o Cori e o 
Conselho Fiscal para o papel 
de fiscalização.

Jadson 
não treina, 
Emerson 
Sheik volta
 Treinador esboçou escalação 
para a partida deste sábado, 
pela 30ª rodada do Brasileirão

Emerson Sheik pode 
ser titular pelo quarto 

jogo seguido
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Ale Cabral / Estadão Conteúdo

Jogadores do Palmeiras comemoram o título

Flamengo x Palmeiras: Felipão tem questões a resolver para escalar o time no sábado

esporte

PALMEIRAS

De Buenos Aires 
direto para o Rio 
de Janeiro, mas 
com problemas na 
bagagem: assim 

o Palmeiras vira a chave da 
Libertadores para o Campeonato 
Brasileiro nesta quinta-feira. 
O problema é que o técnico 
Felipão terá de quebrar a ca-
beça para escalar a equipe que 
entrará em campo para enfren-
tar o Flamengo, no sábado, no 
Maracanã, pela 31ª rodada da 
competição nacional.

Contra o Ceará, no último 
domingo, o Palmeiras perdeu o 
lateral-direito Mayke, o volante 

Bruno Henrique e o meia Lucas 
Lima por causa do terceiro 
cartão amarelo. O atacante 
Deyverson, que foi expulso, 
também será desfalque contra o 
Flamengo.

Como o Palmeiras enfrenta 
uma maratona de jogos por cau-
sa da Libertadores, a comissão 
técnica priorizará o descanso e 
a recuperação física dos atletas 
nos próximos dias. E isso será 
importante para definir quem 
enfrentará o Flamengo – a volta 
da semifinal da Libertadores 
contra o Boca Juniors, na arena 
alviverde, será na quarta-feira 
seguinte.

Na lateral direita, Felipão 
terá de improvisar ou promover 
algum garoto da base se Jean, 
que reclamou de dores muscu-
lares contra o Ceará, ou Marcos 
Rocha, que se recupera de uma 
lesão na panturrilha, não estive-
rem à disposição.

Até a segunda-feira passada, 
data do último treinamento do 
elenco palmeirense na Acade-
mia, Marcos Rocha ainda não 
tinha iniciado transição em 
campo. A previsão inicial era 
de recuperação em até quatro 
semanas – no sábado, o lateral-
-direito completará três sema-
nas.

Entre as improvisações, 
Felipão pode deslocar algum 
lateral-esquerdo para o lado 
direito, e assim manter Diogo 
Barbosa no time, ou promover 
a entrada de um zagueiro pelo 
lado da defesa.

No meio de campo, Thiago 
Santos é o substituto natural de 
Bruno Henrique, mesmo com 
características mais defensi-
vas. Na vaga de Lucas Lima na 
armação, Moisés, Dudu e Guerra 
podem fazer a função – desse 
trio, apenas o venezuelano não 
atuou contra o Boca Juniors.

Para o lugar de Deyverson, 
Felipão conta com Borja, mas 

pode também escalar Willian 
– outro que participou dos 90 
minutos do jogo na Argentina.

Destaques do time sub-20, o 
lateral Matheus Rocha, o volan-
te Gabriel Furtado, o meia-ata-
cante Yan e o atacante Papagaio 
são opções.

Sem muita dúvida, Antônio 
Carlos e Edu Dracena deverão 
voltar ao time titular, pois Luan 
e Gustavo Gómez formaram a 
defesa contra o Boca Juniors.

O Palmeiras volta a treinar 
na tarde desta sexta-feira, no 
Rio de Janeiro, e só então será 
possível ter pistas da escalação 
que vai a campo no sábado.

Empurrado por 23.776 torcedo-
res na arena, o Palmeiras conquis-
tou nesta quinta-feira o inédito 
título do Campeonato Brasileiro 
Sub-20. E a taça chegou com mais 
uma goleada sobre o Vitória. De-
pois de fazer 4 a 1, no Barradão, o 

Verdão bateu o Rubro-Negro por 5 
a 2 de virada em casa e ficou com 
a taça da quarta edição do torneio 
(9 a 3 no agregado). O lateral-es-
querdo Luan Cândido foi o des-
taque da partida, com três gols 
marcados.

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

Marcos Ribolli

DESFALQUES 
obrigam Felipão a 
mexer na formação

GOLEADA E 
TÍTULO

Líder do Brasileirão tem quatro 
suspensos para o jogo contra o Fla, 
sábado, no Maracanã

Palmeiras goleia Vitória outra vez e fica 
com o título do Brasileiro Sub-20

SUB-20
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Filme Fúria em Alto Mar chega ás principais salas de cinema

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

Um general rapta o presi-
dente da Rússia, que precisa 
ser resgatado por um capitão 
americano de submarinos e 
a força de operações espe-
ciais da marinha dos Estados 
Unidos.

Depois de uma série de 
atuações em longas-me-
tragens genéricos de todos 
os gêneros — como o drama 
Um Homem de Família, a 
ação Invasão a Londres e a 
fantasia Deuses do Egito — o 
escocês Gerard Butler, um 
dos atores do filme 300,  
agora estrela um thriller mi-
litar de ação que é vacilante 
no suspense e traz comentá-
rios políticos inconsistentes.
Com a direção pouco inspi-
rada de Donovan Marsh, o 
longa-metragem conta com 
Butler no papel do Capitão 
Joe Glass. A primeira apari-
ção do personagem tenta re-
sumir sua essência. O militar 
está de folga em uma remota 
montanha enevoada caçan-
do cervos com arco e flecha 

CINEMA

Presidente da Rússia precisa ser resgatado por um capitão americano de submarinos e a 
força de operações especiais da marinha dos Estados Unidos

Fúria em Alto Mar é mais um lançamento 
que chega às salas de cinema 

Divulgação
Alexandre MAMEDE

mamede@grupobomdia.com.br

até que hesita e opta por não 
abater um alce que estava 
na sua mira. A ideia é que o 
protagonista represente um 

estereótipo de masculinida-
de viril (que Butler encar-
nou em 300), mas dessa vez 
dotado de emoções e com-

paixão. De forma metalin-
guística, é como se o próprio 
Butler desse um indicativo 
de que sua atuação teria me-

nos do hiperbolismo non-
sense de outros trabalhos 
— o que se confirma ao longo 
da projeção e é ótimo.
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passatempo

FASES DA LUA
MÊS DE ANO

Nova
dia 17, 10h11

FASES DA LUA
SETEMBRO DE 2018

Minguante
dia 2, 23h52

Nova
dia 09, 15h01

Crescente
dia 16, 20h52

Cheia
dia 27, 17h20

ARIES - 21/03 a 20/04

Se está precisando de grana extra, vale a pena re-
dobrar o esforço logo cedo. A comunicação será seu 
maior trunfo para lidar com colegas e clientes hoje. 
Há sinal de novidades na conquista.

TOURO - 21/04 a 20/05

Preste atenção a qualquer oportunidade de ganhar 
grana. Astral favorável para cuidar da saúde. Pode se 
desentender com alguém querido. Use seu charme 
para fortalecer os laços a dois.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

Podem surgir desafios no trabalho. Mas com muita 
dedicação você dará conta do recado. Interesse por 
assuntos místicos deve crescer. Seu jeito descon-
traído deve atrair as atenções na paquera.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Você terá dose extra de sorte nesta sexta e pode 
se dar bem em jogo ou aposta. Agir em grupo pode 
ser a melhor maneira de ter sucesso no trabalho. Na 
vida amorosa, o romantismo está no ar.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Astral favorável para correr atrás de uma boa opor-
tunidade na profissão. Os amigos podem dar uma 
ajuda na paquera, se estiver só. Você e o par vão 
descobrir muitas coisas em comum.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

Seu jeito descontraído vai atrair as pessoas, inclusi-
ve no trabalho. Bom dia para fazer planos, especial-
mente os que envolvem a carreira. A dois, há chance 
de conquistarem algo importante.

LIBRA - 23/09 a 22/10

Seu sexto sentido está em alta e pode descobrir no-
vas maneiras de ganhar dinheiro. Viagem ou passeio 
conta com boas energias. Se busca um novo amor, 
pode se envolver com alguém de fora.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Hoje, se seguir seus instintos, tem tudo para se sair 
bem. Pode se divertir ao lado das pessoas próximas. 
A paixão ajudará a apimentar a intimidade entre você 
e a pessoa amada.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Confie em seu sexto sentido para definir algumas 
coisas na carreira e descobrir quem merece confian-
ça. Na paquera, só vai se aproximar de alguém que 
esteja em busca de algo sério.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Poderá contar com a sorte logo cedo, inclusive em 
aposta ou sorteio. As estrelas indicam que vai ali-
mentar grandes sonhos agora. Se tem alguém, saia 
da rotina e surpreenda sua cara-metade!

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

Um parente mais velho pode ajudar no que preci-
sar desde que deixem as diferenças de lado. Você 
poderá contar com a sorte até mesmo no trabalho. 
Carinho com quem ama.

PEIXES - 20/02 a 20/03

Esbanjando bom humor, não terá dificuldade para 
se entender com as pessoas, inclusive no trabalho. 
As estrelas favorecem as viagens. O romance conta 
com mais seriedade e comprometimento.
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horóscopo
por João Bidu

ÁRIES (21/3 a 20/4)
Nesta terça, vai se sair bem se tomar a
iniciativa e correr atrás dos seus inte-
resses. Boas ideias, criatividade e uma
dose extra de sorte não vão faltar! A
dois, astral de romantismo é o que rola.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cruzadas

passatempo

Soluções

Sete erros

Sudoku

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

Preencha os espaços vazios com algarismos
de 1 a 9. Os algarismos não podem se repetir
nas linhas verticais e horizontais, nem nos
quadrados menores (3.3).
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BOTECO DAS ZAMIZADES
A Chácara Viva 5 será amanhã, a 
partir das 14h, da quarta edição do 
Boteco das Zamizades, comandada 
exclusivamente pelos jovens 
empresários Matheus Ribeiro e 
Júnior Rodrigues. Israel & Rodolffo, 
Fernanda Toscano, Sambauê, MC 
THG, Lucas Hernandes e Dropper, 
serão as atrações, que mesclam 
sertanejo, funk, samba e eletrônico.

 

AFTER
Após curtirem oito horas ininterruptas 
de festa, os baladeiros que 
marcarem presença no Boteco das 
Zamizades já têm o seu after oficial: 
a Chess Pub. O local foi escolhido 
a dedo pelos organizadores e quem 
passar a tarde na Chácara Viva 5 e 
estiver com camiseta e pulseira do 
evento terá isenção de portaria na 
casa sertaneja até a 1h da manhã.

 

DE ROCK E BLU 
Hoje, a partir das 16h, o SESI São 
José do Rio Preto abre suas portas 
para um dia de muita música e 
comida boa. A banda rio-pretense 
Blues Custom é responsável por 
dar início à programação musical 
do evento, prevista para às 17h. 
O grupo, formado em 2008, é 
composto por Rogério Chociay no 
vocal e na guitarra, Rodrigo Digão 
Perussi, no baixo e Will de Paula 
na bateria. O repertório é composto 
por canções de blues rock até o 
folk e country, na forma de covers e 
autorais.

RIO PRETO RECEBE 1º 
CONGRESSO DE ATUALIDADES E 

RISCOS DA ÁREA DE SAÚDE
Com o propósito de informar sobre 
a área de saúde, acontece nos 
dias 9 e 10 de novembro, o 1º 
Congresso Carreira Médica de 
Sucesso Inteligência e Mercado, na 
Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de Rio Preto (Clube dos Médicos). 
No total, serão 13 palestras 
com profissionais renomados, 
inclusive, com uma palestrante 
da Harvard University. O evento, 
visa proporcionar ao participante 
conhecimento e aprendizagem de 
todas as áreas que margeiam sua 
vida profissional, sendo na parte da 
contabilidade, economia, legislação, 
produção científica, gestão, 
inteligência digital e ainda falar sobre 
o mercado.

 DUDU NOBRE NO
ESPAÇO ALGODOEIRA

O cantor Dudu Nobre faz show 
amanhã, sábado, no espaço 
Algodoeira, com início às 15 horas. 
O evento também terá outras 
atrações para animar a tarde do 
samba.
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Noite Árabe no Clube Monte Líbano

Decoração Do evento

célia e naDin cury

apresentação oDaliscas, coreografaDas por carol JianJulio

naDin cury com grupo De conviDaDos especiais

gabriela roDrigues, num close De eDuarDo penna

o charme 
e beleza De 

fernanDa 
crepalDi 

enfeitanDo a 
coluna De hoJe

colunanotaeanota@gmail.com

Arquivo pessoal

Fotos: Garcia

1ª COSTELADA 
CLUBE MONTE LÍBANO

Anote na agenda: Dia 25 de 
novembro tem a 1ª Costela Clube 
Monte Líbano das 12h às 17h 
no salão social Nelson Silva – 
clube campo. Shows com Edy 
Carlos, Tato & Junior. Serviços: 
Ed Buffet. Adesões individuais 
no Departamento Social – sede 
cidade ou na secretaria do 
clube de campo (bebidas não 
inclusas – mesas por ordem de 
chegada): R$ 60 (associado) e R$ 
80 (convidado). Cardápio: arroz 
branco, arroz carreteiro, feijão 
gordo, farofa, vinagrete, mandioca, 
salada tropical e espaguete com 
brócolis. Carnes: costela de chão 
(mandioca e pimenta biquinho), 
linguiça, frango, copa lombo 
e kafta. Bebidas não inclusas 
/ vendidas à parte: cerveja, 
refrigerante, água e caipirinha.

14ª EDIÇÃO CHOPP FEST
Amanhã, tem show de Maria 
Cecília & Rodolfo. A 14ª edição 
da Chopp Fest é uma festa 100% 
beneficente open bar e open 
food, no Harmonia Tênis Clube. 
Os convites estão no 2º lote e 
são limitados! Valores à vista no 
dinheiro ou cartão de 280,00 o 
masculino e 250,00 o feminino.

RÉVEILLON 2019 - ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Não sabe ainda o que fazer 
pra brindar a virada do ano? A 
Estância Turística de Olímpia está 
preparando uma big virada a partir 
das 22h do dia 31 de dezembro. 
Shows com Gian e Giovani, Pedro 
Paulo e Alex  e PPA Batom na 
Cueca no estacionamento do 
Thermas dos Laranjais.  Efeitos 
especiais com Luzes e Laser,  
praça de alimentação, bares,
banheiros e segurança.
Entrada: 1 kg de alimento não 
perecível para quem possui o 
Cartão Cidadão Olimpiense ou 2 kg 
de alimentos não perecíveis.  
A troca ocorrerá a partir do dia 1º 
de dezembro, em pontos que serão 
divulgados em breve.

 
MISSA CAMPAL

Bispo Dom Tomé celebra Missa 
Campal de Finados no cemitério 
jardim da paz. A cerimônia 
eucarística será realizada, no dia 
02, às 08h30, sob a coordenação 
do Ministério de Liturgia da Igreja 
São Francisco e animação musical 
do Ministério de Música Filhos 
do Altíssimo da Paróquia Menino 
Jesus de Praga. A expectativa 
é que mais de vinte mil pessoas 
visitem os túmulos durante 
toda a semana de Finados e 
aproximadamente 2 mil participem 
da missa.

É HOJE
Marcinho Silveira prepara festa de 
aniversário para comemoração de 
seus 60 anos. O evento vem para 
brindar com seus amigos, os seus 
60 anos de idade, é também com 
cunho social em prol da Creche 
Irmã Julieta (Mantenedor: Centro 
Social Estoril). O local escolhido 
para a realização da noitada foi 
o Spaço Green Gold, também 
mantido pelo CSE. É hoje que a 
festa acontecerá, às 21 horas.

CIRCUITO SESCOOP/SP
DE CULTURA

Hoje às 20h, tem show com 
Demônios da Garoa, no Teatro 
Municipal Humberto Sinibaldi 
Neto. O Show vai brindar os 75 
anos de história do grupo e tem 
ingresso solidário: 01 litro de leite. 
Informações na bilheteria do teatro.


