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Ex-fuzileiro 
naval abre
fogo em bar
emata 12 na  
Califórnia
Cerca de 200 pessoas estavam 
no local no momento do ataque; 
atirador foi encontrado morto

D
IV
U
LG

A
Ç
Ã
O

DIVULGAÇÃO

TOYOTA
CONCEPT-I

É um dos carros
movidos a energia
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O ministro do Supremo 
Tribunal Federal Celso de Mello 
anulou nesta quinta-feira (8) 
o efeito de escutas telefônicas 
feitas pelo Gaeco durante as 
investigações da operação 
Fratelli, desencadeada em 
2013.

A operação do Grupo de 
Atuação Especial Contra o 
Crime Organizado terminou 
com a prisão de quatro empre-
sários de Fernandópolis (SP) 
suspeitos de fraude em licita-
ções e concorrências públicas 
para implantação de asfalto 
em pelo menos 54 cidades do 
interior de São Paulo.

Atualmente, todos já foram 
soltos. As escutas serviram 
de base para as decisões em 
primeira e segunda instâncias 
que condenaram alguns en-
volvidos e absolveram outros 
suspeitos.

Na decisão, o ministro 
Celso de Melo deferiu o pedido 
de habeas corpus impetrado 
pelos acusados. O ministro 
considerou as provas ilícitas.

O advogado da família 
Scamatti, suspeita de encabe-
çar o esquema, disse que vai 
usar essa decisão em todos 
os processos de como ficou 
conhecida a Máfia do Asfalto 
para pedir a anulação de outras 
provas que derivaram da ação 
principal.

dia a dia
POLÍTICA

Peso do Coturno
O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), contornou uma si-
tuação que poderia lhe render a primeira crise no Governo, 
a partir de jJaneiro, e no setor que mais admira: as Forças 
Armadas. Querido por muitos na Marinha, Aeronáutica 
e, em especial, no Exército (de onde é egresso), o general 
Augusto Heleno não é, no entanto, uma unanimidade no 
Estado Maior como indicado para ministro da Defesa. Em 
agenda de emergência, oficialmente mostrando prestígio 
com as Forças, mas nos bastidores apagando incêndio, 
Bolsonaro visitou os três comandantes e solicitou que indi-
cassem, então, um nome de consenso para o Ministério da 
Defesa. Apesar de uma pasta civil, o cargo é controlado pela 
turma do quepe.

Perto do homem
Para driblar a situação delicada, coube ao General Heleno se 
antecipar e soltar à mídia que prefere ser nomeado para o 
comando do Gabinete de Segurança Institucional. .

Tropa de Elite
Socialites, empresários e outros eleitores de Bolsonaro 
manterão a agen É o COT - Comando de Operações Táticas 
da Polícia Federal quem escoltou em Brasília o presiden-
te eleito. O COT é a SWAT brasileira da programada para 
quinta, no Jockey Club, mas com palestra do filho Flávio, no 
lugar do pai.

Em baixa
José Sarney e Eunício Oliviera sentiram, no Congresso, 
o que vem de tratamento a eles: Bolsonaro não os citou. 
Olhou para a dupla, pensou e soltou “autoridades presen-
tes”.

Maioridade                                                        
Pauta de Bolsonaro, a tramitação da PEC 33/2012, que reduz 
a maioridade penal de 18 para 16 anos, só deve avançar na 
próxima Legislatura. A previsão é do presidente da Co-
missão de Constituição e Justiça do Senado, Edison Lobão 
(MDB). O senador afirma à Coluna ser “pouco provável” a 
possibilidade de a discussão neste ano. 

Elétricos
É geral o dedo na tomada na regulação do setor elétrico. 
O que se diz entre correntes internas (elétricas, claro) é 
que os empresários Paulo Pedrosa e Nelson Leite, que não 
emplacaram apadrinhados na Agência Nacional de Energia 
Elétrica, resolveram soltar choques verbais contra o diretor-
-presidente André Pepitone, recém-empossado .

Mistério no ar                                                
Um técnico da italiana Leonardo Helicopters Company, que 
fabrica o Agusta (A Ferrari dos ares) acompanha a investiga-
ção, no Cenipa, dos dois acidentes com o modelo no Brasil, 
em menos de seis meses. As quedas causaram a morte de 
sete pessoas.

Batuta na pista
Apreciador de música clássica, o pentacampeão pi-
loto inglês de F1 Lewis Hamilton, 33 anos, convidou 
o maestro brasileiro João Carlos Martins para abrir o 
encontro que ele terá com a imprensa hoje. Martins o 
presenteará com uma réplica de batuta sua.

REDAÇÃO Divulgação

CENSURA

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

STF anula efeito de escutas 
telefônicas na operação Fratelli
A operação do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado 
terminou com a prisão de quatro empresários de Votuporanga (SP) 
suspeitos de fraude em licitações e concorrências públicas

Máfia do Asfalto
A Operação Fratelli trouxe 

à tona o funcionamento da 
chamada Máfia do Asfalto, 
deflagrada em abril de 2013.

Empresas pertencentes 
a um mesmo grupo empre-
sarial – do empreiteiro Olívio 
Scamatti, apontado como o 
chefe do esquema - simula-
vam licitações para garantir 
contratos de recapeamento e 
pavimentação.

As verbas eram provenien-
tes dos Ministérios do Turismo 
e das Cidades, direcionadas 
a municípios do noroeste do 
Estado de São Paulo por meio 
de emendas parlamentares.

Segundo os investigadores, 
os crimes eram de conheci-
mento de alguns ex-prefeitos 
da região, que também se 
beneficiavam com o esquema. 
Ainda de acordo com as inves-
tigações, os contratos suspei-
tos superam R$ 1 bilhão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS – SP
Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 34/2018

A Prefeitura Municipal de Novais - SP, torna público aos interessados do ramo pertinente, que realiza-
rá licitação na Modalidade Pregão Presencial sob o n° 34/2018 – Processo n° 054/2018, do tipo Menor 
preço por item, tendo por objeto a Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos destinados à melhoria 
da qualidade dos serviços prestados junto à Creche, do município de Novais, nos termos do Convênio 
n° 3469/2011 - SE, conforme quantidades e especificações contidas no Anexo I, do Edital. A abertura 
dos envelopes dar-se-á no dia 29 de novembro de 2018, às 09h30 no Paço Municipal; INFORMA-
ÇÕES: O edital em inteiro teor e seus anexos estará à disposição dos interessados, na Sala de Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Novais, no seguinte endereço: Rua Antônio Blasques Romeiro, nº 350, 
Centro, CEP: 15.885-000, na cidade de Novais, Estado de São Paulo. Maiores informações podem ser 
obtidas através do telefone (17) 3561-1266. Prefeitura Municipal de Novais, 08 de novembro de 2018. 
FABIO DONIZETE DA SILVA – Prefeito Municipal. - PUBLIQUE-SE.
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dia a diaBRASIL
MINISTÉRIO
ALEXANDRE FROTA

OdeputadofederaleleitoAlexandreFrota(PSL-SP)afirmouquenãoteráministérionogovernodopresidenteeleitoJair
Bolsonaro(PSL).OfuturoparlamentaresteveontememBrasíliaondeseencontroucomoarticuladorOnyxLorenzoni.

ESTADÃO CONTEÚDO

Ex-presidente da República está
preso desde abril emCuritiba

po. “O Brasil precisa dessa refor-
ma e, se o Bolsonaro quer a apro-
vação aindaneste ano, nós iremos
trabalhar paraque isso aconteça”,
afirmou o líder dabancada, depu-
tado Hidekazu Takayama (PSC).
No entanto, Takayamaafirmou
que o clima dentro da Casa é de
incerteza. “Muitos deputados não
querem votar o texto por causa
dapolêmica, então vamos ter que
trabalharumporum”, completou.
Indicada para o Ministério da
Agricultura, a deputada federal
TerezaCristina (DEM) deverá ser
aprincipal articuladorade Bolso-
naro dentro daCasa. Ademocra-
ta é líder da bancada ruralista,
que reúne 216 parlamentares.
Ontem, na primeira reunião

Deputada Tereza Cristina, anunciada como futuraministra da Agricultura, fará a articulação com as bancadas

com Bolsonaro após ser indicada
ministra, Terezaafirmouque are-
forma foi o principal tema do en-
contro. “Aminhaposição é favorá-
vel à aprovação. É umapolêmica,
necessária para o país”, disse.
Questionada se a proposta te-
ria apoio de todaabancada, Tere-
za foi categórica e afirmou que
buscariamaioria. “A bancada ru-
ralista é pluripartidária e já come-
çamos uma conversa. Não temos
uma linha de todos votarem
igual”, explicou.
A votação, se ocorrer, deve ser
só após a cirurgia de Bolsonaro
para a retirada de uma bolsa de
colostomia,marcadaparao início
de dezembro. O próprio Bolsona-
ro, ainda deputado, quer votar.

Tida como prioritária para
o seumandato, a aprovação

da reformadaPrevidência já está
causando o primeiro desgaste en-
tre o presidente eleito Jair Bolso-
naro (PSL) e seus aliados no Con-
gresso. A intenção de Bolsonaro
de aprovar parte do texto ainda
neste ano não é unanimidade en-
tre os parlamentares da base.
Para conseguir a aprovação da
reforma, Bolsonaro depende do
apoio de dois terços dos 513 depu-
tados e 81 senadores, emdois tur-
nos de votação emcadaCasa. Po-
rém, a bancada da bala, liderada
pelo deputado federal Alberto
Fraga (DEM) é amais resistente.
“Se Bolsonaro quiser votar, ele
irá perder. Nós não iremos apoiar
porque isso deverá ficar na conta
da próxima legislatura e não dos
deputados que não conseguiram
se reeleger”, afirmou Fraga.
Sem a mesma resistência da
bancada da bala, a evangélica de-
clarou apoio pela aprovação, mas
sem conseguir unanimidade en-
tre os 92 parlamentares do gru-

WESLEY OLIVEIRA

Presidenteeleito tenta
aprovaro textoainda
nesteano,porémalguns
parlamentaresdabase
estão resistentesao texto

Votaçãodeveráacontecerde
forma‘infraconstitucional’

verno do presidente Michel Te-
mer buscou aprovar no Congres-
so Nacional, seriam adiadas.
Semalterar aConstituição, po-
deriam ser votados pelos parla-
mentares cercade seis pontos da
proposta. Entre eles, o aumento
dacontribuição de servidores pú-
blicos; fim da fórmula 85/95 e re-
torno do fator previdenciário;
pensão pormorte; aposentadoria
por invalidez e o Benefício de
Prestação Continuada (BPC).

Em busca de votos suficientes
para aprovar as mudanças nas
regras de aposentadoria, JairBol-
sonaro tentará votar apenas as
propostas que não alterem a
Constituição. A medida também
servirá para que a internvenção
militar do Rio de Janeiro não te-
nha que ser suspensa.
Nessa hipótese, a alteração da
idademínima e de regras para os
servidores públicos (equiparan-
do-os ao setor privado), que o go-

Previdênciacausa
primeiro impasse
paraBolsonaro

FÁTIMAMEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

TRFnega
recursos feitos
pela defesa
de Lula
OTribunal FederalRegional da
4ª Região (TRF4) negou dois re-
cursos apresentados pela defesa
do ex-presidente Luiz Inácio Lula
daSilva. As negativas são naação
que investiga se houve irregulari-
dades na compra de um terreno
paraaconstrução de umasede do
Instituto Lula.
Um dos habeas corpus tinha
como objetivo suspender a ação
emque Lula é investigado por su-
postas vantagens, como acompra
de um terreno para o Instituto
Lula, em troca de benefícios ao
grupo Odebrecht. O segundo
questionava perícia feita pela Po-
lícia Federal sobre o esquema de
pagamentos da Odebrecht.

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Extinção da pasta foi anunciada pelo
presidente eleito Jair Bolsonaro

Servidores
fazemato
contra fim
deministério
Servidores do Ministério do
Trabalho interditaram ontem o
trânsito da Esplanada dosMinis-
térios, emBrasília. O ato foimoti-
vado pelo anúncio do presidente
eleito, Jair Bolsonaro (PSL), de
que apasta perderá status demi-
nistério a partir de 2019.
Nestaquarta (7), Bolsonaro de-
clarou que pretende incorporar o
órgão, criado há88 anos, “aalgum
ministério”. “OMinistério doTra-
balho vai ser incorporado aalgum
ministério”, disse Bolsonaro, sem
entrar em detalhes.
O Ministério do Trabalho esti-
mou a participação de 600 pes-
soas, e a PolíciaMilitar, de 100. O
ato teve abraço coletivo no prédio

Futuroministro quermudar pontos
das propostas feitas peloMP

Moro fala emalterar
pacote anticorrupção

mas ressaltou que a ideia é um
“plano forte, mas simples” para
ser aprovado no Congresso “em
tempo breve”.
“As medidas trabalham com a
anticorrupção e anticrime orga-
nizado, que são as duas priorida-
des dapróximagestão”, concluiu.

O futuro ministro da Justiça e
juiz federal Sérgio Moro afirmou
que deverá fazer algumas altera-
ções no pacote de medidas anti-
corrupção. Um projeto que reu-
nia 10medidas tinhasido apresen-
tado pelo Ministério Público, po-
rémfoi desfigurado pelo Congres-
so durante a aprovação.
“As dez medidas que foram
apresentadas peloMinistério Pú-
blico estão dentro desse radar. Al-
gumas das propostas serão res-
gatadas, outras talvez não são tão
pertinentes como eramno passa-
do e certamente há coisas novas
que devem ser inseridas”, disse.
O pacote estáatualmente emaná-
lise na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) do Senado.
Questionado, então, sobre quais
medidas podemser alteradas com
o aval do governo, Sérgio Moro
disse que ainda analisa o tema,

AGÊNCIA BRASIL
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dia a dia
RÉU POR PROPINA
EM OBRA DO METRÔ

A12ªVaraCriminalaceitoudenúnciacontrao ex-presidentedoTribunaldeContasdoEstado(TCE)EduardoBittencourt
Carvalho.OMPoacsuadeterrecebidoR$2milhõesparafavorecerconstrutoraemlicitaçãodalinha5-LilásdoMetrô.

DIVULGAÇÃO

Ricardo Azambuja, João Doria e Eduardo Leite anunciam pacto pelo Brasil, e pedemmudanças internas no partido

‘Nãoseremosneutros’,dizDoria

param posição favorável ao futu-
ro governo. Azambuja frisou que
“não significaadesão ao governo”.
Para Doria, é a descida do muro.
“Nós não seremos neutros. Se
algum ponto oferecer discordân-

cia, saberemos nos colocar, para
que omelhor caminho seja o esco-
lhido”, afirmou Doria.
“O importante é apoiar agenda,
mais do que a figurade umgover-
nante”, completou Leite.

João Doria (PSDB) pavi-
menta o caminho rumo à li-

derança nacional do partido. Se
na quarta-feira (7) prometeu a
Jair Bolsonaro (PSL) o apoio do
tucanato paulistaàaprovação das
“boas políticas” da futura gestão,
ontem, reuniu-se aos dois gover-
nadores eleitos pela sigla para ce-
lebrar um pacto “de atuação, so-
lidariedade, gestão e motivação
em torno do Brasil”.
Em entrevista, no início da tar-
de, Doria, Eduardo Leite (RS), e
Ricardo Azambuja (MS), anteci-

TATIANA PY DUTRA

GovernadoresdoPSDB
eleitosemSP,RSeMS,
secomprometeramcom
agendaeconômicae
políticado futurogoverno

Fratura exposta
Os eleitos dos três Estados – res-
ponsáveis pode 37% do PIB do
país –, comprometeram-se a
apoiar planos caros ao governo
Bolsonaro, especialmente em as-

pectos econômicos, como deses-
tatização, descentralização de re-
cursos e desburocratização.
O poder obtido pelo trio através
das urnas sinaliza que eles tenta-
rão promover mudanças no par-
tido. Ontem, por exemplo, Eduar-
do Leite defendeu a antecipação
da convenção nacional do PSDB
de dezembro para maio de 2019,
promovendo o encerramento pre-
coce do mandato de Geraldo
Alckmin. O gaúcho diz que há“ne-
cessidade de atualização dos pro-
cessos internos dentro do PSDB”.

Novos secretários
O anúncio do pacto ofuscou a ra-
zão primeiradacoletivadeDoria:
anunciar os futuros secretários da
Saúde e da Agricultura. O medi-
co José Henrique Germann e o
presidente da Sociedade Rural
Brasileira, Gustavo Junqueira, as-
sumirão as pastas em 2019.
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Fábio Ishizawa/Regional Press

Caminhão tombou no trevo de Penápolis

Ladrões encontram meios fáceis para promover furtos em casas e 
apartamentos

Casa onde a idosa foi encontrada morta em Araçatuba

Um caminhão carregado 
com água oxigenada tom-
bou no final da tarde deste 
domingo (9) na Rodovia As-
sis Chateaubriand, em Pe-
nápolis (SP). O veículo saiu 
do Espírito Santo e seguia 

para Corumbá (MS).
Segundo a polícia rodo-

viária, o motorista perdeu 
o controle do caminhão no 
trevo de Penápolis, tombou 
e houve vazamento. Nin-
guém ficou ferido.

Uma das pistas foi in-
terditada para a retirada 
do material. Além da polí-

cia rodoviária, o Corpo de 
Bombeiros e a Cetesb ajuda-
ram na remoção no produ-
to. Por causa da interdição 
parcial, uma grande fila se 
formou.

A carga foi retirada com-
pletamente e na manhã de 
segunda-feira (10) o trânsito 
foi normalizado no local.

A Polícia Civil de Ara-
çatuba (SP) procura pelo 
suspeito que matou e estu-
prou uma idosa de 84 anos 
no bairro Vila Mendonça. A 
vítima foi encontrada morta 
neste domingo (10).

O delegado Rodolfo Car-
los de Oliveira, que inves-
tiga o caso, disse em entre-
vista nesta segunda-feira 
(10) que houve violência 
sexual contra a idosa.

A polícia trabalha com 
a hipótese de apenas uma 
pessoa ter praticado o 
crime. Além da violência 
sexual e da morte, o crimi-
noso também levou a bolsa 

com dinheiro da idosa.
“Estamos checando se 

tem imagens de seguran-
ça perto do local, mas por 
enquanto não temos nada. 
Roubaram a carteira com 
dinheiro dela. A família 
disse que deixava pouco 
dinheiro até para não tem 
problemas”, diz.

De acordo com informa-
ções da polícia, ela mo-
rava sozinha e o corpo foi 
encontrado por sobrinhos 
que foram visitá-la. O local 
passou por perícia e o corpo 
da idosa encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal) 
da cidade.

Um empresário de 26 
anos teve R$ 13 mil furtados 
do apartamento onde mora, 
na Rua Antônio Frederi-
co Ozanan, no bairro Vila 
Redentora em Rio Preto (SP), 
neste domingo (9).

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima foi viajar 

na quinta-feira (6) e só sen-
tiu falta da quantia quando 
retornou. Ele havia deixado 
o dinheiro guardado em uma 
maleta de notebook dentro 
do guarda-roupa.

Ainda de acordo com o 
B.O., o empresário divide o 
apartamento com mais dois 
homens. O local não apre-
sentava sinais de arromba-
mento.

Arquivo Pessoal

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Empresário tem R$ 
13 mil furtados de 

Caminhão tomba e carga 
de água oxigenada vaza em 
Veículo saiu do Espírito Santo e seguia para Corumbá 
(MS), quando tombou no trevo de Penápolis (SP)

Idosa foi encontrada morta dentro de casa e com sinais de violência sexual. Polícia 
trabalha com hipótese de criminoso ter agido sozinho

Vítima tinha guardado o dinheiro em uma 
maleta de notebook dentro do guarda-roupa. 
Não havia sinais de arrombamento no local

HOMICÍDIO

FURTOACIDENTE 

LADRÃO
AZARADO

Um ladrão de 38 anos fraturou a coluna depois de cair do telhado de uma casa na Rua Vergílio Moreti, no bairro Pozzobon 
em Votuporanga (SP). De acordo com a Polícia Militar, o homem fugia pelos telhados das casas depois de um roubo, quando 
se desequilibrou e caiu no quintal de uma residência. Ele foi transferido para o HB de Rio Preto.

Polícia procura suspeito 
de estuprar e matar 

Divulgação
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DIvulgação

Prazo de pré-seleção dos inscritos foi prorrogado novamente

Indústria de Rio Preto tem importado mais do que exportado. Isso tem provocado um desequilíbrio na balança 
comercial da cidade

A balança comercial 
brasileira teve um superávit 
de R$ 34 bilhões, ou seja, o 
país exportou mais do que 
importou.

Rio Preto, por sua vez, 
caminha em uma direção 
contrária, já que a cidade 
vem comprando muito mais 
do que vende, segundo da-
dos oficiais.

Empresários do setor 
industrial informaram que o 
alto custo de produção está 
fazendo com que os mes-
mos busquem componentes 
lá fora.

Os preços cobrados pela 
indústria nacional estão 
muito altos, razão pela qual 
o mercado rio-pretense 
importou cerca de U$ 52 

milhões contra apenas  U$ 9 
milhões relativos à venda de 
seus produtos. 

Os maiores fornecedo-
res de componentes para a 
indústria de Rio Preto são o 
Chile, a China e os Estados 
Unidos. 

Os números divulgados 
recentemente mostram um 
evidente desequilíbrio na 
balança comercial, fato pre-
ocupante. 

O empresário Robson 
Vieira,  destacou que na 
maioria das vezes a im-
portação dos produtos e a 
terceirização de serviços 
acabam contribuindo para 
baratear o preço do produto 
final. “A gente importando 
alguns componentes faz 
com que os nossos preços 
fiquem muito mais compe-
titivos”, destacou. 

Divulgação

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

Alexandre MAMEDE
mamede@grupobomdia.com.br

INSCRIÇÕES
UNESP 

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abre na segunda-feira (10) as inscrições para o vestibular 2019. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 8 de outubro no site da Vunesp ou no site unesp/vestibular.  A taxa custa R$ 170. A primeira fase será realizada 
no dia 15 de novembro.

Indústria rio-pretense importa mais do que exporta
Balança comercial da cidade caminha na direção oposta ao Brasil. Enquanto o país 
vende muito mais do que compra, Rio Preto importa mais do que exporta

ECONOMIA 

A Tuberculose voltou e 
segue fazendo vítimas em 
todo o país.

Em Rio Preto, as informa-
ções mais recentes mostram 
que são 71 casos da doença, 
sendo que duas pessoas mor-
reram. 

Médicos destacam que a 
pessoa que estiver com tosse 
prolongada (acima de três 
semanas), febre no cair da 
tarde e sudorese excessiva 
devem procurar um médico 
para buscar um diagnóstico 
mais preciso. 

Em casos mais graves, as 
pessoas poderão apresentar 
inchaço nas pernas, o que 
caracteriza um estágio mais 
avançado da doença, e nesses 
casos as chances de cura vão 
ficando menores.

A falta de informação 
ainda é um grande problema 
enfrentado pela população, 
mas os médicos destacam 
que a Tuberculose é transmi-
tida através do ar, razão pela 
qual fica difícil fazer uma 
prevenção mais adequada. 

Autoridades da saúde 

destacam que uma das for-
mas de evitar o contágio é a 
pessoa evitar ficar em locais 
muito fechados e sem venti-
lação. 

Dentro dos ônibus cole-
tivos, por exemplo, os pas-
sageiros devem manter os 
vidros abertos para que o ar 
circule mais rapidamente.  
Já as pessoas que puderem, 
devem escolher locais mais 
arejados.

A pessoa com tuberculo-
se expele, ao falar, espirrar 
ou tossir, pequenas gotas de 
saliva que contêm o agen-
te infeccioso e podem ser 
aspiradas por outro indivíduo 
contaminando-o. Má ali-
mentação, falta de higiene, 
tabagismo, alcoolismo  ou 
qualquer outro fator que gere 
baixa resistência orgânica, 
também favorece o estabele-
cimento da tuberculose.

A tuberculose é uma 
doença infecto-contagiosa 
causada por uma bactéria 
que afeta principalmente os 
pulmões, mas também pode 
ocorrer em outros órgãos do 
corpo, como ossos, rins e 
meninges (membranas que 
envolvem o cérebro).

Rio Preto registra duas 
mortes por Tuberculose

SAÚDE

Pessoa que estiver com tosse prolongada (acima 
de três semanas), febre no cair da tarde e sudo-
rese excessiva devem procurar um médico para 
buscar um diagnóstico mais preciso

O prazo de pré-seleção 
da lista de espera dos estu-
dantes que se inscreveram 
no processo seletivo do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) do segundo 
semestre de 2018 foi pror-
rogado para sexta-feira (14). 
O prazo se encerraria no 
domingo (9).

De acordo com o MEC, 
“os candidatos devem seguir 
consultando a página ele-
trônica do programa (http://
fies.mec.gov.br) para veri-
ficar se aparecem entre os 
pré-selecionados. Quem 
estiver na lista deve acessar 
o Sistema Informatizado do 
Fies – FiesSeleção e comple-
mentar a inscrição no prazo 
de cinco dias úteis, a contar 
da divulgação do resultado 
no sistema. O prazo final se 
encerra às 23h59 do dia 14”.

Fies prorroga prazo de 
pré-seleção dos inscritos

LISTA DE ESPERA

Estudante que estiver na lista deve acessar o sistema e 
complementar a inscrição no prazo de cinco dias úteis 
para garantir contrato de financiamento

Da Redação

O ministério ainda es-
clarece que, após concluir o 
procedimento no sistema, o 
candidato deverá validar as 
informações prestadas no 

ato de inscrição na Comissão 
Permanente de Supervisão 
e Acompanhamento (CPSA) 
da instituição de educação 
superior em até cinco dias.
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dia a dia
-2,39%
IBOVESPA
85.620pontos

-0,14%
EURO
R$4,2690

INDICADORES
FECHAMENTO 08.11.2018

-0,04%
DÓLAR COMERCIAL
R$3,7380

RÚSSIA
ESPERA KIM

MoscouesperaumavisitainéditadeKim
Jong-un, líderdaCoreiadoNorte,em2019.

Ex-fuzileiro
mata 12 em
barnos EUA

David Long, de 28 anos.
Não temos nenhuma ideia de
suas motivações”, declarou o xe-
rife do condado deVentura, Geoff
Dean, acrescentando que não há
“qualquer indício” de que ele te-
nhamirado nos funcionários.
Long já era conhecido das au-
toridades por delitos menores.
Em abril, policiais foram chama-
dos para atender umdistúrbio na
casa do ex-fuzileiro, que discutiu
comos agentes. “Ele estava furio-
so” e “agiademaneira irracional”,
segundo o xerife Dean.
De acordo com autoridades, o
atirador foi encontrado morto
dentro do bar, e acredita-se que
ele tenha se matado. Ele não está
contabilizado entre as vítimas.
Um dos mortos é um policial,
que foi o primeiro a chegar ao lo-
cal. Segundo aredeBBC,RonHe-
lus tinha 29 anos de experiência e
iria se aposentar em 2019.

Aomenos 12 pessoas morre-
ram em um tiroteio na noite

de quarta-feira (madrugadade on-
tem, no Brasil) no bar de música
countryBorderline Bar andGrill,
na localidade de Thousand Oaks,
na Califórnia. Outras dezenas de
pessoas ficaram feridas.
O capitão Garo Kuredjian, do
gabinete do xerife, disse que 200
de pessoas estavam no local.
Segundo autoridades, foram
descartadas possibilidades de ter-
rorismo. O atirador foi identifica-
do como o ex-fuzileiro naval Ian

DA REDAÇÃO

IanDavidLong jáera
conhecidodapolícia
pordelitosmenores;
eleentrouarmadoem
umbarnaCalifórnia

Autoridades afirmamque não há indícios de que seja um caso de terrorismo

AFP

CasaBrancabarra jornalista
apósdiscussão comTrump
A Casa Branca suspendeu o
acesso de imprensaao correspon-
dente daCNN, JimAcosta, depois
que ele e o presidente Donald
Trump se envolveram em uma
discussão durante uma coletiva
de imprensa, na quarta-feira (7).
Na ocasião, Acosta questionou
Trump sobre o uso dapalavra “in-
vasão” para se referir a uma ca-

ravana de imigrantes que ruma
aos EUA. “Me deixe comandar o
país enquanto você toca a CNN.
Se você fosse bom, teriamais au-
diência”, disse Trump, que acu-
sou Acosta de ser “grosseiro”.
NoTwitter, o jornalistadesaba-
fou sobre o ocorrido. “Acabei de
ter a entrada negada na Casa
Branca”, afirmou.

Emderrotapara
Bolsonaro, incentivo
saiemtemporecorde

realizados em pesquisa e desen-
volvimento no Brasil. Segundo
projeções da Receita Federal, a
renúncia fiscal da novidade será
em torno de R$ 2,1 bilhões em
2019 e de R$ 1,6 bilhão em 2020.
O valor da renúncia fiscal, po-
rém, pode dobrar, já que o texto
inclui também a prorrogação de
incentivos àsmontadoras instala-
das no Norte e no Nordeste, que
custa, hoje, R$ 2,5 bilhões anuais.

Montadoras comemoram
Luiz Pedrucci, presidente da Re-

Temer assina carro durante a abertura do Salão do Automóvel de São Paulo

nault, diz que o regime vai permi-
tir a definição de investimentos e
lançamentos de novos produtos.
Para Antonio Filosa, presidente
daFiat, aMPé “ummarco impor-
tante para o setor”.

Pautas-bomba
EunícioOliveira (MDB), presiden-
te do Senado, negou que a Casa
esteja armando “pautas-bombas
para qualquer outro governo”.
Na véspera, o Senado aprovou
o reajuste de 16,38% do STF, que
custaráR$ 4 bilhões aBolsonaro.

Cerca de uma hora após a
aprovação-relâmpago noSe-

nado, o presidente Michel Temer
assinou ontem decreto que regu-
lamenta a MP 483, que criará o
chamado “Rota2030”, umregime
tributário especial para o setor
automotivo, que vai custar R$ 2,1
bilhões às contas de Jair Bolsona-
ro. A equipe econômica do presi-
dente eleito, segundo interlocuto-
res, era contrária ao novo regime.
Temer assinou o decreto no Sa-
lão do Automóvel em São Paulo,
que abriu as portas ao público
nesta quinta (8), mas precisou
aguardar a aprovação dos sena-
dores. Enquanto esperava, visitou
estandes e se encontrou comexe-
cutivos demontadoras, que já ha-
viam demonstrado interesse que
a medida, que dará incentivo fis-
cal paraquem investir empesqui-
sa e desenvolvimento, fosse apro-
vada ainda no governo Temer.
Para os empresários, o “Rota
2030” trata-se de umapolítica in-
dustrial, e não de subsídio.
Segundo o setor automobilísti-
co, o “Rota 2030” prevê que as
montadoras possam abater Im-
posto de Renda da ordem de 10%
a 15%do volume de investimentos

DA REDAÇÃO

Temereditoudecretodo
Rota2030, combenefício
amontadoras,uma
horaapósaprovação-
relâmpagonoSenado

AFP

Cada consumidor deve gastar, em
média, R$ 115,90 com cada presente

Natal deve injetar R$ 53,5 bi no país
dos que comprarampresentes em
2017 irá gastar umvalor superior
neste ano – alta de oito pontos
percentuais nacomparação como
último Natal.
Emmédia, os consumidores ou-
vidos napesquisadevemcomprar
entre quatro e cinco presentes. O
valor médio com cada item será
de R$ 115,90, sendo maior entre
os homens (R$ 136,51).

ONatal de 2018 devemovimen-
tar R$ 53,5 bilhões em compras,
segundo previsão do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil)
e da Confederação Nacional dos
Dirigentes Lojistas (CNDL) divul-
gadaontem.Aentidade prevê que
110milhões de brasileiros vão pre-
sentear neste Natal.
A pesquisa revela que um qua-
se um terço (27%) dos entrevista-

AGÊNCIA BRASIL
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A cautela impera no mer-
cado financeiro, no Brasil e 
no exterior. Os investidores 
devem redobrar a postura 
defensiva neste último pre-
gão da semana, um dia após 
a decisão de juros do Federal 
Reserve e de muitas reuni-
ões, mas poucos anúncios, 
em Brasília. A proximidade 
de quatro feriados nas pró-
ximas duas semanas, dois 
aqui e dois nos Estados Uni-
dos, tende a esvaziar os ne-
gócios até o Thaksgiving, no 
dia 22, reduzindo a exposi-
ção aos ativos de risco.

Ontem, o Federal Reserve 
manteve os juros nos EUA no 
intervalo entre 2% e 2,25% 
neste mês, mas mostrou-se 
a caminho para elevar a taxa 
básica norte-americana em 
mais 0,25 ponto em dezem-
bro, apesar das críticas do 
presidente Donald Trump. 
Com os riscos “mais ou me-
nos equilibrados”, o Fed re-
petiu a intenção de manter 
um ritmo gradual no proces-
so de aperto monetário, em 
meio ao crescimento “forte” 
da atividade econômica e do 
emprego.

Mas o Banco Central dos 
EUA esquivou-se em ir 
muito além e preferiu ado-
tar uma linguagem que não 
projeta um olhar para frente, 
garantindo-lhe flexibilida-

de em relação aos próximos 
passos, sem se compro-
meter com ações futuras. É 
bom lembrar que a partir da 
próxima reunião do Fed, em 
dezembro, será concedida 
sempre entrevista coletiva, 
ao final de cada encontro, 
nos moldes do que o BC Eu-
ropeu (BCE) faz atualmente.

Essa mudança eleva a 
transparência na comuni-
cação do Fed, mas também 
torna as decisões menos 
previsíveis. Afinal, os inves-
tidores apenas esperavam 
novas pistas sobre altera-
ções na condução da taxa 
de juros norte-americana 
apenas ao final de cada tri-
mestre, quando as coletivas 
ocorriam. Agora, essas sina-
lizações podem acontecer a 
cada reunião.

Cientes disso e sem mu-
danças, por ora, na intenção 
do Fed de continuar subindo 
a taxa de juros nos EUA, o 
que eleva a atratividade do 
retorno seguro nos títulos do 
país (Treasuries), o mercado 
financeiro começa, enfim, a 
avaliar se não é o momento 
de começar a vender ações, 
em meio aos recentes níveis 
recordes em Wall Street. Os 
índices futuros das bolsas de 
Nova York amanheceram na 
linha d’água, mas com um li-
geiro viés negativo.

A voz e a vez do leitor
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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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lar com um querido jovem piraporano. 
Logo de início percebi sua boa vontade e 
iquei sabendo de seus talentos ligados a 
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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.
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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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Segunda
Paulo Pereira da 
Silva e Eli Silveira

Terça
Roberto 
Muylaert

Quarta
Silvio Andrei e 
João C. Gonçalves

Quinta
José R. Nalini 
e Luiz Bertelli

Sábado
Alexandre Padilha 
e Regina Bucco

Todas as segundas-feiras, o DIÁRIO tem um espaço para denúncias. 
Mande reclamações sobre produtos, habitação, telefonia, saúde privada, 
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Dia | Ulisses Oliveira 
ulisses.oliveira@diariosp.com.br

Esportes | Plínio Rocha
plinio.rocha@diariosp.com.br

Sexta
Cel. Elias Miler
e Jairo Carlos

Pré Market

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
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esportes

Corinthians levantou a taça doMundial em 2012 depois de bater o Chelsea

Corinthians: Justiçamanda
penhorartaçadoMundial

DANIEL AUGUSTO JR /AG. CORINTHIANS
O presidente do Corinthians
Andrés Sanchez deu a versão do
clube. “Houve um rompimento, e
as duas partes entraram na Jus-
tiça. O Corinthians tema receber
e a faculdade também. Estamos a
doismeses negociando e umacor-
do estavabemadiantado,mas, in-
felizmente, os advogados quise-
ram uma nota midiática”, disse.
Depois, Luis Paulo Rosenberg,
diretor de marketing do Co-
rinthians, ao lado de Paulo Linha-
res, pró-reitor da instituiçãoUni-
santana, tentaram selar a paz.
“Assim que assumimos, começa-
mos a fazer bons acordos, e um
deles que estamos tratando com
prioridade é o acordo com o Co-
rinthians”, disse Linhares.

O juiz Luis Fernando Nar-
delli, da 3ªVaraCível de São

Paulo, determinou ontem a pe-
nhora da taça doMundial de Clu-
bes conquistado pelo Corinthians
em 2012. Adeterminação foi feita
após pedido do Instituto Santa-
nense de Ensino Superior, que co-
bra dívida do clube no valor de
R$ 2,48 milhões, desde 2008.

DA REDAÇÃO

Devidoadívidade
10anosnovalor de
R$ 2,48milhões,
universidademoveu
açãocontrao cluibe

LIBERTADORES
CLIMA TENSO

TorcedoresdoBocaJuniors,queficaramsemingressos,foramatéaBomboneraprotestarcontraoclube.Osúltimos
bilhetesparaaprimeirapartidadafinaldaLibertadoresentreBocaeRiver,amanhãàs18h,foramvendidospelainternet.

MORUMBI VIRA A CASA DO RÚGBI O estádio do
São Paulo começou a ser adaptado para receber
o amistoso entre o Brasil e All Blacks Maoris

CARLA CARNIEL/DESTAK

Palmeiras terá ausências
deartilheiro e ‘garçom’

confronto devido asuspensão pelo
3º cartão amarelo. Gustavo Scar-
pa, Lucas Lima e Guerra brigam
por duas posições.
Na lateral direita, Felipão ain-
da não sabe se poderá utilizar
Marcos Rocha, que está recupe-
rado de lesão na panturrilha.
Caso não reúna condições para
começar apartida, o técnico deve-
rá improvisar Jeannavaga, jáque
Mayke está suspenso.

William e Dudu, importantes
peças ofensivas do Palmeiras, se-
rão baixas na equipe de Felipão
contra o Atlético-MG, neste do-
mingo, em Belo Horizonte, pela
33ª rodada do Brasileiro.
Artilheiro do time na competi-
ção, com nove gols, Willian ainda
se recuperade lesãomuscular na
coxa esquerda e ainda não reúne
condições de jogo. Já Dudu, que
soma 11 assistências, está fora do

# PORSCHE

Decisão à vista
nas categorias
Depois de cinco etapas a tem-
porada de Sprint da Porsche 
Carrera Cup chega ao final. Na  
categoria Carrera Cup4.0, seis  
pilotos disputam o título entre 
eles: Lico Kaesemodel e Wer-
ner Neugebauer. Na Carrera 
Cup 3.8, Vitor Baptista e Gae-
tano di Mauro brigam pela 
taça. Na  GT3Cup4.0, quem  
lidera é Sylvio de Barros, já na 
GT3 Cup 3.8, Chico Horta tem 
a ponta. As provas acontecem  
amanhã e domingo, antes do 
GP de Interlagos de F1.

# O RETORNO

Fórmula Indy
volta ao Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro 
Marcelo Crivella, anunciou, 
ontem, a volta da Fórmula Indy 
ao Brasil. Ele recebeu represen-
tantes da categoria norte-ame-
ricana e anunciou que, em 
2020, uma etapa da tempo-
rada será realizada na cidade. 
O trajeto da prova terá trechos 
do Sambódromo e da avenida 
Presidente Vargas. A Indy já foi 
disputada no Rio, entre 1996 e 
2000. Entre 2010 e 2013, a 
categoria teve etapa disputada 
em São Paulo, no Anhembi.

POR LUIS FERRARI
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Gabriel Duarte

São Paulo deve ter 
voltas de Everton e Rei-

naldo contra o Santos

À ESPERA DO SANTOS

São Paulo terá voltas de titulares para clássico com Santos na Vila Belmiro. Reinaldo e Everton devem ser principais novidades

NOVIDADES para o clássico
O São Paulo abre a se-

mana do clássico contra o 
Santos com boas notícias. O 
time terá voltas de jogadores 
considerados titulares para o 
San-São de domingo, às 16h, 
na Vila Belmiro, pelo Campe-
onato Brasileiro.

Vice-líder com 49 pontos 
(perde no saldo para o Inter-
nacional), o Tricolor espera o 
retorno de Everton, em recu-
peração de um estiramento 
na coxa esquerda sofrido no 
dia 26 de agosto, contra o 
Ceará.

A previsão inicial era de 
até três semanas fora, prazo 
que vence justamente no dia 
16 de setembro, dia do clássi-
co. Nos bastidores, o São Pau-
lo conta como certo o reforço 
de Everton no San-São, a não 
ser que haja imprevistos ao 
longo da semana.

Além de Everton, existe a 
possibilidade da volta de Bru-
no Peres. Ele se recupera de 
um estiramento no adutor di-
reito, sofrido no empate por 1 
a 1 com o Fluminense, no dia 

2 de setembro. Também não 
está descartado o retorno de 
Araruna, com uma tendinite 
no calcâneo esquerdo. Régis, 
por outro lado, está suspenso 
e é baixa certa.

– Tenho esperança de que 
possam voltar tanto Bruno 
Peres quanto Everton. Não 
é uma certeza ainda, mas 
na terça-feira, quarta-feira, 
vamos ter uma posição certa 
– disse Diego Aguirre.

Outras voltas certas no 
São Paulo são Reinaldo 
(cumpriu suspensão), Arbo-
leda (retorna após defender 
a seleção do Equador) e Luan 
(volta depois de atuar pela 
seleção sub-20).

Além disso, Rodrigo Caio 
aprimora a forma física após 
sofrer um trauma no joelho 
direito e também deverá 
ficar à disposição. Ele treinou 
normalmente no CT da Barra 
Funda nos últimos dias.

De folga nesta segunda-
-feira, o São Paulo se reapre-
senta hoje a tarde de olho no 
San-São.

esporte

Paulo Pinto/São Paulo FC

SÃO PAULO

Diego Souza foi o 
principal per-
sonagem das 
duas últimas 
partidas do São 

Paulo no Morumbi, mas de 
maneiras diferentes. Contra 
o Fluminense, ele foi expulso 
ainda no primeiro tempo e viu 
a equipe sofrer para arrancar 
o empate por 1 a 1. Já neste sá-
bado, contra o Bahia, marcou 
o gol da vitória por 1 a 0, ga-

nhou minutos preciosos com 
sua experiência nos instantes 
finais e jogou até de zagueiro 
nos minutos em que Bruno 
Alves ficou fora de campo re-
cebendo atendimento médico.

- A gente se resolveu ali. 
Perdemos o Bruno e, para não 
mexer no Jucilei no meio, 
acabei fechando junto com 
o Anderson. Não tem difi-
culdade, não, a gente faz o 
nosso melhor. Fechei até que 

o Bruno voltasse e graças a 
Deus não teve perigo nenhum 
- disse o camisa 9, que levan-
tou a torcida diversas vezes 
nos acréscimos e teve o nome 
gritado após o apito final.

O gol contra o Bahia foi o 
12º de Diego Souza na tempo-
rada, o oitavo no Brasileirão. 
Números idênticos aos de 
Nenê, que divide com ele a 
artilharia da equipe em 2018 e 
na competição nacional. Mas 

o centroavante são-paulino 
faz questão de não se colocar 
como protagonista, embo-
ra ocupe este posto desde o 
início da passagem de Aguirre 
pelo clube, quando decidiu 
rejeitar uma oferta do Vasco 
para tentar triunfar no Mo-
rumbi.

- Não sou eu que decido, 
mas sim o grupo. Não fomos 
totalmente superiores na par-
tida, como costumamos fazer 

em casa, mas batalhamos para 
conquistar esta importante 
vitória. Acredito que mere-
cemos o resultado positivo e, 
principalmente no segundo 
tempo, jogamos com auto-
ridade para vencer - disse o 
herói da noite.

O Tricolor chegou aos 49 
pontos e reassumiu a ponta do 
Brasileirão. Só sairá de lá nesta 
rodada se o Internacional 
vencer o Grêmio no Beira-Rio.

Diego Souza 
em ALTA
Líder, goleador e até zagueiro: a noite de 
redenção de Diego Souza. Camisa 9 foi o grande 
nome da vitória do São Paulo sobre o BahiaCom a cabeça 

enfaixada, Diego 
Souza festeja mui-
to o gol do Tricolor
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Cuca é o grande 
responsável pela 
virada do Santos

esporte

Albari Rosa/Gazeta do Povo

SANTOS

O Santos chegou a 
ficar dez jogos se-
guidos sem vencer 
entre a saída de Jair 
Ventura, os jogos 

com o interino Serginho Chulapa e 
a chegada de Cuca.

A sequência inclui jogos 
amistosos, da Copa do Brasil e do 
Brasileirão, no qual o torcedor 
temeu seriamente pelo risco de 
rebaixamento. Ele ainda existe, mas 
hoje o que parecia utopia não é im-
possível: o Santos pode se permitir 
sonhar com uma vaga na Liberta-
dores, e deve isso a Cuca.

A prudência do artilheiro do 
Brasileirão, Gabigol, depois da vitó-
ria por 2 a 0 sobre o Paraná, é com-
preensível. Ele pediu calma e falou 
em pensar jogo a jogo. O próximo é 
contra o vice-líder e rival São Pau-
lo, domingo, na Vila Belmiro.

Mas a tabela do Brasileirão 
mostra ser possível, sim, sonhar 
com uma vaga na Libertadores. 
Neste momento, o Peixe tem 31 
pontos, um jogo a menos e está a 
exatos sete pontos de distância do 
Z-4 (o Sport tem 24) e do G-6 (o 
Atlético-MG tem 38), no qual há 
perspectiva real de virar G-7.

Isso porque quatro dos sete 
primeiros do Brasileirão brigam 
em outras competições. O tercei-
ro colocado Palmeiras (na semi 
da Copa do Brasil e nas quartas 
da Libertadores), o quarto lugar 
Flamengo (semi da Copa do Brasil), 
o quinto colocado Grêmio (quartas 
da Libertadores) e o sétimo Cruzei-
ro (semi da Copa do Brasil e quartas 
da Libertadores).

O Santos de Cuca está há oito 
jogos sem perder e há sete parti-
das sem sofrer gols no campo. Isso 

obviamente exclui a derrota no 
tapetão da Conmebol.

Contra o Paraná, o Santos 
matou o lanterna do Brasileirão nos 
contra-ataques e melhorou depois 
da entrada de Rodrygo no lugar de 
Bryan Ruiz.

– A gente está colocando em 
campo o melhor time que a gente 
tem para este jogo. E o Bryan é 
aquele articulador que a gente 
espera que ele seja para municiar 
os atacantes.

Assim Cuca explicou a esca-
lação titular do Santos com Yuri, 
estreante no Brasileirão, e Bryan 
Ruiz no meio de campo. Mas não 
deu certo. Há de se ponderar, no 
entanto, o motivo pelo qual Rodry-
go iniciou no banco: o degaste pela 
sequência de jogos e viagens. Cuca 
o preservou para ter como arma no 

segundo tempo.
Dentro de campo, a lentidão 

de Bryan Ruiz e de Yuri tornaram 
o meio de campo previsível. Com 
pouca criatividade. O resultado 
foram duas finalizações no primei-
ro tempo e nenhuma chance real 
de gol criada.

O Santos só criou alguma coisa 
no primeiro tempo quando Gabriel, 
o melhor do time, saiu da área. Em 
duas oportunidades, o camisa 10 
abandonou a posição de centro-
avante para incomodar o Paraná. 
Veja nos vídeos abaixo:

O lance mais claro do Peixe na 
etapa inicial foi um contra-ataque 
mal concluído por Bruno Henrique. 
O mesmo jogador que em 2017 
resolveria a jogada da melhor ma-
neira, em 2018 insiste em tomar as 
decisões erradas. A opção do passe 
até foi boa, mas a execução ruim.

No segundo tempo, no en-
tanto, Bruno Henrique melhorou 
junto com toda a equipe. Há de se 
destacar a doação tática do atacan-
te, quase sempre ajudando o time a 
marcar pelo lado esquerdo.

– Acho que foi a conversa que o 
Cuca teve com a gente no intervalo. 
Ele disse que a gente estava tocan-
do muito a bola, só que tocando 
sem objetivo. A gente precisava 
ser mais objetivo, chutar no gol, 
acertar o gol. Então acho que isso 
mudou no segundo tempo e deu 
tudo certo – disse Rodrygo depois 
da vitória.

O relato mostra análise correta 
de Cuca. Rodrygo entrou no lugar 
de Bryan Ruiz e deu velocidade ao 
meio de campo. A transição passou 
a ser arma importante do Santos 
que venceu o jogo nos contra-ata-
ques.

Peixe TRANSFORMADO

Cuca transforma Santos em time 
competitivo e permite sonhar com 
vaga para a Libertadores de 2019

C PG J V E D GP GC SG
1º Internacional-RS 49 24 14 7 3 31 13 18
2º São Paulo-SP 49 24 14 7 3 36 19 17
3º Palmeiras-SP 46 24 13 7 4 36 16 20
4º Flamengo-RJ 44 24 13 5 6 35 20 15
5º Grêmio-RS 41 24 11 8 5 29 12 17
6º Atlético Mineiro-MG 38 23 11 5 7 38 28 10
7º Cruzeiro-MG 33 24 8 9 7 19 19 0
8º Santos-SP 31 23 8 7 8 28 23 5
9º Fluminense-RJ 31 24 8 7 9 23 27 -4
10º Corinthians-SP 30 24 8 6 10 25 21 4
11º América Mineiro-MG 30 24 8 6 10 24 28 -4
12º Vitória-BA 29 24 8 5 11 23 40 -17
13º Bahia-BA 28 24 7 7 10 24 29 -5
14º Atlético Paranaense-PR 27 22 7 6 9 25 22 3
15º Botafogo-RJ 26 24 6 8 10 21 33 -12
16º Vasco-RJ 24 23 6 6 11 26 35 -9
17º Sport-PE 24 24 6 6 12 20 36 -16
18º Ceará-CE 24 24 5 9 10 15 25 -10
19º Chapecoense-SC 22 23 4 10 9 22 34 -12
20º Paraná-PR 16 24 3 7 14 11 31 -20

LIBERTADORES | SUL-AMERICANA | REBAIXADOS | PRÉ LIBERTADORES

CLUBES PARTICIPANTES

Brasileirão 2018
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auto

30ª EDIÇÃODAMOSTRABRASILEIRA

O Salão do Automóvel de
São Paulo, que abriu ontem

as portas e estará aberto ao pú-
blico até o dia 18 deste mês, che-
ga à 30ª edição e promete ser a
maior da história, confirmou a
tendênciade crescimento naofer-
ta de veículos elétricos, híbridos
e autonômos. Quase todas as
montadoras trouxeram modelos
eletrificados. Algumas delas vão
disponibilizar exemplares para o
público fazer test-drives na área
externa do evento.
Chevrolet (Bolt), Nissan (Leaf)
e Renault (Zoe) anteciparamo fu-
turo e anunciaram o lançamento
de modelos movidos a eletricida-
de já para o ano que vem. O seu
valor, porém, ainda é “salgado”,
acima de R$ 100 mil.
Tambémnão faltamesportivos,
como a nova McLaren Senna, de
R$ 8 milhões, a nova Ferrari 488
Pista ou a linha 2019 do Camaro,
que surge com visual renovado.
O evento ainda apresenta con-
ceitos para os próximos 10 ou 20
anos e contacomSUVs (utilitários
esportivos) para todos os lados.
Entre os carros-conceito, a Fiat
mostrou o Fastback, que mistura

BÁRBARA LEITE

MaioreventodecarrosdaAméricaLatina,queabriuasportasaopúblicoontemevaiatéodia
18,prometeseromaiordahistória: são540 lançamentosde29montadoras

FOTOS:DIVULGAÇÃO

Detatuagemajogodefuga:
vejaoutrasatraçõesdoevento

mode Interlagos abordo do Stin-
ger GT, um sedã esportivo que
atinge 100 km/h em4,9 segundos.
Quemestá inscrito no JeepNa-
tion pode fazer uma tatuagemno
estande damarca.
Na Fiat, há uma pista de auto-
rama e uma Ducato transforma-
da em sorveteria, que distribuirá
sorvete. A Honda terá à disposi-
ção miniaturas de seus carros e
motos para a criançada pilotar.
Já a Volkswagen promove um
jogo de fugavirtual junto comEs-
cape 60, em que os visitantes se-
rão trancados em uma garagem
e terão que decifrar enigmas.

Os carros expostos são as es-
trelas do evento, mas os estandes
das montadoras oferecem outras
atividades para os visitantes. Es-
túdio de tatuagem, videogames,
autorama, simuladores de pistas
com realidade virtual, espaços
para as crianças e jogos de fuga
são alguns exemplos.
O visitante pode se esbaldarnas
compras. Diversas marcas mon-
taram lojas e butiques onde é pos-
sível encontrar presentes que vão
de chaveiros a camisetas.
No estande da KiaMotors, por
exemplo, o visitante pode fazer
um test drive virtual no Autódro-

NOVO SÉRIE 3, da BMW, será produzido no Brasil

488 PISTA, da Ferrari,
chega por R$ 3,7mi

FASTBACK,
conceito da Fiat

TOYOTAmostra seusmodelos eletrificados: Concept-i

TERRITORY, da Ford

ZOE, da Renault,
custa R$ 149mil no evento

MCLAREN SENNA, de 800 cv,
vai rodar nas ruas do país

RENEGADEWILLYS,
da Jeep

ACCORD 2019, da Honda,
estreia no país

CAMARO SS, da
Chevrolet

TAROK, da Volkswagen

N2025 GRAN TURISMO,
da Hyundai

PAJERO CROSS,
daMitsubsihi

ARRIZZO 5,
da Caoa Chery

ELÉTRICOSE
SUPERESPORTIVOS
SÃODESTAQUENOSALÃODESP

[+] LEIA MAIS
� Vídeo: Os destaques do Salão
do Automóvel
� Visitante pode testar e até com-
prar carro elétrico no Salão de SP

características de SUVs e sedãs,
enquanto a Volkswagen lançou a
Tarok, suanovapicape compacta.
Alémdisso,modelos como oA8
daAudi, que praticamente andam
sozinhos, já são uma realidade.

Clima de retomada
A BMW, a Fiat e a Mitsubishi
anunciaram que vão investir no
país em meio à retomada da de-
manda por carros após a defini-
ção da eleição presidencial.
A italiana anunciou R$ 8 bi-
lhões até 2023, período no qual
haverá 15 lançamentos, entre no-
vos modelos, motorizações e so-
luções de conectividade. Aalemã
vai aplicar R$ 175 milhões para
nacionalizar o sedãSérie 3 e o uti-
litário X4, enquanto a japonesa
vai passar a produzir na fábrica
de Catalão (GO) o novo SUV
Eclipse Cross, estando em nego-
ciações para nacionalizar tam-
bémanovaPajero Cross, lançada
durante o evento.
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esporteesporte

DEYVERSON, o 
novo diabo loiro?

Verdaoweb

PALMEIRAS

Deyverson poderia ter 
deixado a arena do Palmeiras 
apenas como o herói da vi-
tória por 1 a 0 sobre o Corin-
thians, no último domingo. 
Em vez disso, foi um dos 
principais assuntos depois 
do jogo não apenas porque 
balançou a rede, mas também 
porque voltou a preocupar 
elenco e comissão técnica 
pelas atitudes em campo.

Quando o time já vencia, 
Deyverson recebeu cartão 
amarelo por uma disputa 
no meio de campo, tentou 
simular agressão do goleiro 

Cássio... Não demorou para 
alguns colegas em campo 
pedirem para o técnico Luiz 
Felipe Scolari substituí-lo.

Felipão concordou e tirou 
o atacante aos 32 minutos do 
segundo tempo. Problema 
resolvido? Não. Ao deixar o 
campo, provocou confusão 
por dar uma piscadinha em 
direção ao banco do Corin-
thians. Reservas dos dois ti-
mes quase brigaram enquanto 
a partida ocorria.

Ao final do clássico, com-
panheiros de elenco falaram 
sobre ele. O meio-campista 

Moisés chegou a reconhecer 
que o atacante às vezes “pas-
sa do ponto” e que os adver-
sários o provocam justamente 
por saber disso. O atacante 
mesmo não falou. Nem a 
caminho do vestiário nem na 
zona mista de entrevistas, na 
saída da arena.

Não é de hoje que Deyver-
son é blindado pelo Palmei-
ras. Há um receio de que ele 
alimente polêmicas também 
diante dos microfones. Foi 
uma orientação do clube para 
que ele não falasse com os 
repórteres de campo e não 

passasse pela área de entre-
vistas.

Nos momentos em que o 
clube aceita pedidos de entre-
vistas exclusivas, o atacante 
é um dos jogadores “proibi-
dos”. Independentemente da 
fase que ele vive. Na época da 
reserva com o técnico Roger 
Machado ou depois de parti-
das em que se destacou sob 
comando de Felipão, como 
quando marcou gols contra 
Vasco e Vitória (duas vezes).

O cartão amarelo recebido 
neste domingo fez com que 
Deyverson ficasse suspenso 

das três competições. O ca-
misa 16 já estava fora do duelo 
em casa contra o Cruzeiro 
(pela semifinal da Copa do 
Brasil, na quarta-feira) e da 
partida de ida contra o Colo-
-Colo (pelas quartas de final 
da Libertadores, no dia 20, em 
Santiago).

– Não tenho o Deyverson 
para o jogo contra o Cruzeiro 
[quarta-feira, pela Copa do 
Brasil]. Mas é assunto interno, 
agora levo para dentro – disse 
Felipão, que também dificil-
mente terá Borja, que se recu-
pera de lesão na panturrilha.

Entre gols e suspensões, Deyverson é blindado e vira “assunto interno” no Palmeiras. 
Muitas vezes polêmico, atacante tem entrevistas vetadas

O atacante Deyver-
son têm se destacado 

em campo por seus 
gols e polêmicas
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vivaviva

‘Aculturatambém
éumaformade
sustentabilidade’

a parte prática, mas que existe
também uma teoria aplicada por
trás”, comentaMarcos.
O envolvimento com questões
ambientais sempre esteve bastan-
te presente navida pessoal e pro-
fissional deMarcos Palmeira, que
atua também como empresário
nomeio agrícola, com enfoque na
produção de alimentos orgânicos.
“Aprodução de alimentos orgâ-
nicos, assim como a pecuária or-
gânica, já são grandes contribui-
ções para os problemas ambien-
tais e que reduzemo custo para o
consumidor. Além disso, vou ten-
tando aos poucos ter no meu dia
a dia mais atitudes que contri-
buamcomomeio ambiente, como
consumir energia solar e andarde
bicicleta”, explica.
Apesar de já ter tido contato
comas questões do universo indí-
genaquando apresentou em2008
o programa “A’Uwe”, exibido pela
TV Cultura, essa foi uma expe-
riênciaque proporcionouumcon-
tatomais abrangente e direto com

‘Manual de Sobrevivência para o Século XXI’ estreia hoje no canal NatGeo

algumas questões ambientais.
“A ideia foi justamente que eu
mesmo vivenciasse os projetos
para que as pessoas pudessem
pensar que, se eu consigo, todo
mundo também consegue. OMa-
nual propõe pequenas soluções
para o nosso dia a dia e mobiliza
as pessoas paramostrar que ain-
dadá tempo de reverter o cenário
em que estamos.”, conta.

“Precisamos de mais políticas
com foco na educação e na cultu-
ra, que também é uma forma de
sustentabilidade. Toda transfor-
mação social precisa passar pela
cultura de alguma forma.”

NATGEO
Hoje, 20h15

Estreia hoje no canal de TV
paga NatGeo, o programa

“Manual de Sobrevivência para o
Século XXI”, apresentado pelo
ator Marcos Palmeira, 55. Com a
proposta de mostrar ao público
um outro modelo de vida, a série
de 13 episódios viaja pelo Brasil
em busca de iniciativas que tra-
gam soluções práticas para pro-
blemas gerados pela crise am-
biental, tais como a plantação do
próprio alimento, implementação
de casas ecológicas, uso de moe-
das solidárias, entre outras.
“É um projeto muito interes-
sante e que podemelhorar a qua-
lidade de vida das pessoas. Achei
que tinha tudo a ver comigo por-
que sou totalmente mergulhado
nesse engajamento, e eraalgo que
euqueria contar”, contao ator em
entrevista ao Destak.

“Fiz uma grande parceria com
o João [Amorim, que dirige] que é
um cara ótimo e com uma cons-
ciência ambiental muito grande.
Corremos atrás e conseguimos o
apoio e espaço na grade do
NatGeo, o que vai dar uma nova
dimensão ao programa. Acho que
o programa tem tudo para ter
umasegunda temporadae poten-
cial para se tornar internacional.”
O programa, que é umamistu-
rade documentário e realityshow,
teráapresençade convidados es-
pecialistas numa determinada
causa ambiental. Entre eles, es-
tão Bela Gil, Pedro Paulo Diniz e
Arthur Veríssimo.
“Isso é o que eu achomais legal
no programa:mostrar não apenas

NATÁLIA BARÃO

NovoseriadodeMarcos
Palmeiramostrasoluções
paraascrisesambientais.
Ator falaaoDestaksobre
experiêncianoprograma

DIVULGAÇÃO

‘A divulgação de
notícias sobre pautas
domeio-ambiente
ainda não acontece
de forma efetiva’

Alémda série,Marcos
Palmeira estará nos
filmes ‘Minha Vida em
Marte’, ‘Cidade do
Negro’ e ‘A Divisão’

Sériemostra Jennifer
Garnerde volta àTV

“Jessica Jones”). Juntos, eles for-
mam o casal Kathryn eWalt.
Para comemorar o aniversário
deKathryn, os dois resolvem jun-
tar um grupo de amigos para ir
até o acampamento Brown Bear
Lake, onde as coisas começam a
sair do controle. Na medida em
que a protagonista tenta fazer
tudo dar certo, ela temque incluir
na lista de convidados sua irmã
aindamais conservadora que ela,
suaex-melhor amigaconvencidae
até um homem aleatório que de-
fende o amor livre (poligamia).
Acomédia é baseadanaprodu-
ção britânica homônima, que foi
criada por Julia Davis.

HBO
Domingo (1º), às 23h.

Além de Garner, David Tennant também estrela o seriado cômico da HBO

DIVULGAÇÃO

Independente das falas contro-
versas que LenaDunhamdápara
a imprensa americana, existe um
consenso de que a atriz/roteiris-
ta sabe criar umahistória. Duran-
te seis temporadas de “Girls”, Du-
nhammostrou uma visão irônica
sobre como é ser umamulher de
20 e poucos anos emNovaYork e
teve sucesso no seu trabalho, sen-
do até indicada ao Emmy. Um
poucomais de umano após o final
da série, ela volta como showrun-
ner em“Camping” que estreiado-
mingo (11) na HBO.
Dunham aplica o mesmo estilo
de humor visto em “Girls” para
contar ahistóriados dois protago-
nistas de “Camping”, vividos por
JenniferGarner (“AJusticeira”) e
David Tennant (“Doctor Who” e

Obraderivadade ‘Sons of
Anarchy’ cheganaFOX2

paraos EstadosUnidos como ob-
jetivo de conseguir o sonho ame-
ricano. O sonho, no entanto, é des-
truído pela violência do cartel.

FOX PREMIUM 2
Hoje, 20h

Após dois anos e meio do final
de “Sons ofAnarchy”, a TVvolta
aacompanhar omundo dosmoto-
ciclistas como derivado “Mayans
M.C.” que estreia hoje, às 20h, no
canal Fox Premium 2.
Apesar de ser um spin-off,
Mayans é umahistória completa-
mente diferente da trajetória de
Jax Teller (vivido por Charlie
Hunnam), que abordavao ciclo de
violência em que estava inserido.
“Mayars” vê umgrupomexica-
no demotociclistas e conflitos di-
ferentes. Entre atividades ilegais
como tráfico de drogas, venda de
armas e prostituição, a narrativa
aborda também a imigração e o
preconceito que os personagens
latinos sofrem por causa disso.
O seriado é protagonizada por
Ezekiel “EZ” Reyes (J. D. Pardo),
filho de uma família latinaque vai

DIVULGAÇÃO

O spin-off é protagonizado por J.D.
Pardo, que vive Ezekiel ‘EZ’ Reyes

MARVELRISING
NA DISNEY CHANNEL

ADisneyexibenestedomingo(11),às20h,ofilme‘MarvelRising’,quereúneasheroínasdoestúdio.Aproduçãoé
protagonizadaporMissMarvel(KathleenKhavari),GarotaEsquilo(MilanaVayntrub)eSpider-Gwen(DoveCameron).
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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
Pode trabalhar em equipe ou fazer uma parceria 
importante para a sua carreira. Só tenha cuidado 
para não ser autoritário(a) demais. Uma amizade 
pode se transformar em paixão.

TOURO - 21/04 a 20/05
A Lua traz sorte para você. Pode ter bons resul-
tados em jogos e sorteios. No trabalho, mostre 
iniciativa. Se você quer melhorar de vida, corra 
atrás. Pode pintar atração por alguém do traba-
lho.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Você pode retomar um projeto do passado 
ou usar a sua experiência para conseguir algo 
importante de manhã. À tarde, pode pintar uma 
grana inesperada. Revele seu lado mais ousado 
no sexo.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Participe mais das discussões no trabalho, pois 
você terá muita facilidade para conversar e de-
fender suas opiniões. A paixão está no ar e pode 
surgir uma atração arrebatadora. Desejos à flor 
da pele.

LEÃO - 22/07 a 22/08
O desejo de ganhar dinheiro será um bom in-
centivo para você se dedicar mais ao trabalho. 
Evite se indispor com chefes e colegas à tarde. O 
romance ganhará mais paixão e sedução.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Você vai encarar a segunda com muita dispo-
sição. A Lua favorece as finanças e você terá 
facilidade para ganhar dinheiro, inclusive em 
jogos, rifas e sorteios. Pode sentir uma atração 
irresistível por colega.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Siga sua intuição para fugir de falsidades. Você 
pode tomar decisões importantes para a famí-
lia, mas evite atitudes autoritárias demais. Uma 
nova paixão pode surgir e dominar seu coração.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Trabalhar em equipe será uma boa opção de 
manhã. À tarde, porém, prefira agir a sós. Pode 
ter problemas com fofocas ou excesso de fran-
queza. Não comente sua vida amorosa com 
qualquer um.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Você vai iniciar o dia com disciplina em dobro 
para correr atrás dos seus objetivos, ainda mais 
se estiver de olho em uma promoção. Há chance 
de se declarar a alguém.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Você pode ter novidades em um assunto rela-
cionado a concurso ou Justiça pela manhã. Mais 
tarde, vai querer se dedicar mais à carreira. No 
amor, cobranças podem colocar tudo a perder.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Mudanças e imprevistos podem ocorrer, mas 
você vai encarar os desafios com muito oti-
mismo. Pode ter preocupação com alguém 
que mora longe. Na união, revele seu lado mais 
apaixonado.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Você pode fazer parceria ou sociedade de 
manhã. A tarde será perfeita para promover 
mudanças e cortar um mal pela raiz. Há grande 
chance de se envolver em um paixão secreta ou 
proibida.
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horóscopo
por João Bidu

ÁRIES (21/3 a 20/4)
No que depender dos astros, o domingo
promete bons momentos com pessoas
queridas. Com seu jeito descontraído,
terá facilidade para conhecer gente no-
va. Aposte na conversa com o par.

TOURO (21/4 a 20/5)
Pode ter boas novas nas finanças e até
receber um dinheiro que não esperava!
Bom dia para realizar um sonho de con-
sumo, ainda mais se há tempos pensa
em comprar algo importante para o lar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Aproveite o domingo para fazer o que
mais gosta e expandir um pouco os
seus limites. Bommomento para correr
atrás dos seus sonhos. Viagem ou pas-
seio recebe excelentes vibrações!

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Uma boa surpresa, especialmente com
dinheiro, pode levantar seu astral. Evite
comentar a sua sorte com qualquer um,
pois nem todomundomerece confian-
ça. Bom dia para repensar planos.

LEÃO (22/7 a 22/8)
Passar mais tempo ao lado dos amigos
de longa data pode ser o que deseja.
Viagem, ainda mais para local que sem-
pre quis conhecer, conta com proteção
das estrelas para ser bem-sucedida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)
A preocupação com o visual tem tudo
para crescer. Bom dia para fazer mu-
danças, dar mais atenção à aparência e
transformar a imagem que passa aos
outros, inclusive na vida social.

LIBRA (23/9 a 22/10)
Aproveite o dia para conhecer lugares
diferentes e mostrar seu espírito ousa-
do. Na companhia das pessoas próxi-
mas, inclusive do seu par, uma viagem
pode ser ainda mais gostosa.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Sua disposição para encarar algumas
mudanças devem agitar o dia. Reveja
alguns hábitos, especialmente os que
podem beneficiar a sua saúde. Pode se
dar bem na conquista de um colega.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
TNão perca a chance de espantar a so-
lidão e ficar perto das pessoas que im-
portam. Na companhia dos filhos ou
crianças da família, vai se sentir muito
bem! Aproveite para estreitar os laços.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Disposição e energia não faltam, seja
para terminar algo que deixou pela me-
tade ou na hora de cuidar do seu corpo.
Serviços de casa ou pequenos conser-
tos vão render mais no seu lar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
As estrelas mandam excelentes ener-
gias para você se divertir, curtir a com-
panhia das crianças e descansar bas-
tante. Ninguémvai resistir ao seu char-
me, ainda mais durante um bate-papo.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Relembrar o passado, ficar perto da fa-
mília e curtir os momentos de nostalgia
são a receita para aquecer o seu cora-
ção. Tambémnão falta empenho para
terminar algumas coisas em casa.

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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GRAVANDO EM 3, 2, 1
Dona de uma das vozes mais 
poderosas e requisitadas na noite 
rio-pretense, a cantora sertaneja 
Mila Menin se prepara para gravar 
seu primeiro DVD no dia 28 de 
novembro. O local escolhido é 
o charmoso Chess Pub, reduto 
dos amantes da música sertaneja 
localizado na Avenida Alberto 
Andaló, e onde Mila se apresenta 
todas as semanas como cantora 
residente. 

CHEGADA DO PAPAI NOEL
O fim do ano está chegando e os 
shoppings da rede Iguatemi se 
preparam para a chegada do Natal. 
Para celebrar a época mais lúdica 
do ano, o Iguatemi São José do Rio 
Preto contará com uma decoração 
inspirada no tema patinação no 
gelo e atividades especiais durante 
o período.  A temporada se inicia 
com a chegada do Papai Noel, que 
será no dia 10 de novembro, às 
18h, na tradicional Parada de Natal. 
Repleta de personagens lúdicos e 
inspirada na história do Soldadinho 
de Chumbo, a Parada do Iguatemi 
Rio Preto promete encantar o 
público. Cerca de 35 artistas do 
Grupo Lígia Aydar darão vida a 
princesas, duendes, bailarinas e 
pernas-de-pau, que trazem ainda 
mais brilho e diversão para a época 
mais lúdica do ano. Em seguida, um 
“Show de Vozes” será apresentado 
ainda na área externa do shopping. 
Na sequência, o público poderá 
conferir e se surpreender com a 
abertura da decoração de Natal do 
empreendimento
 
FESTEJA: VIRADA DE LOTE
A WorkShow, empresa organizadora 
do Festeja Rio Preto, anunciou nova 
virada de lote para o próximo dia 08, 
sendo assim a partir da data citada 
os ingressos terão novos valores. O 
evento será realizado no dia 17 de 
novembro no Recinto de Exposições, 
a partir das 16h, e contará com 
os seguintes shows: Zé Neto & 
Cristiano, Marília Mendonça, Maiara 
& Maraísa, Jads & Jadson, Diego & 
Victor Hugo e Dennis DJ. Os tickets 
podem ser adquiridos no Iguatemi 
Rio Preto ou pelo site Meu Bilhete.  

AUTOMÓVEL CLUBE RECEBE 
TORNEIO DE NATAÇÃO, NO 
SÁBADO

O clube de campo do Rio Preto 
Automóvel Clube recebe no 
sábado (10), a partir das 8 horas, 
o Torneio Regional Pré-mirim a 
Sênior de Natação, organizado 
pela Federação Aquática Paulista. 
Centenas de nadadores de toda a 
região participarão da competição. 
O técnico de natação do Automóvel 
Clube, Ronaldo Alvarez, afirma que 
o torneio é muito forte e espera boas 
colocações dos atletas rio-pretenses. 
A competição computa índice para o 
Campeonato Paulista, Brasileiro.

SUPER NANNY EM RIO PRETO
A apresentadora Cris Poli (a Super 
Nanny) é presença confirmada na 
feira de: Beleza, Saúde, Eduacação e 
Bem-Estar, que irá acontecer de 20 a 
25 de novembro, no estacionamento 
do Iguatemi Shopping São José do 
Rio Preto.

FESTIVAL GASTRONÔMICO 
ESTADUAL
O Frei Caneco foi classificado 
durante a etapa regional do Festival 
Gastronômico Sabor de São Paulo, 
em maio, no Senac Rio Preto. Agora, 
o bar e chopperia rio-pretense vai 
representar a região na etapa 
final do festival, que acontecerá 
no próximo final de semana (dias 
10 e 11), no Memorial da América 
Latina, em São Paulo.
O evento é uma iniciativa do 
governo estadual e da revista 
“Prazeres da Mesa” e busca 
evidenciar a força da gastronomia 
paulista. 

SHOW DE ANIVERSÁRIO – 88 
ANOS
Dia 23 de novembro, sexta-feira, 
terá o Show de Aniversário do 
Clube Monte Líbano, a partir das 
22h. com apresentação especial 
de Michel Teló, no salão social 
Nelson Silva – clube de campo. 
Whisky rolha livre. Serviços de bar: 
Ed Buffet.
Emissão de senhas até 09/11 
no Departamento Social – sede 
cidade ou na secretaria do clube 
de campo.
Sorteio da reserva de mesas em 
10/11 a partir das 09h., no salão 
social Nelson Silva – clube de 
campo.
Mesas (6 lugares): R$ 420. 
Convidado de Associado: R$ 150.

LANÇAMENTO OFICIAL
Dia 15 de dezembro, em Nova 
Granada, será o lançamento oficial 
do primeiro CD do cantor Junior 
Castro, no recinto do Crensa, às 
23 horas.
Com o título Universo Paralelo 
este CD contara com 12 faixas, 
sendo uma delas gravada com a 
participação da dupla Carreiro e 
Capataz.

6º ENCONTRO CIENTÍFICO DE 
PESQUISA DO SUS
Pesquisas desenvolvidas por 
professores e alunos da FACERES 
foram apresentadas na 6ª edição 
do Encontro Científico de Pesquisa 
do SUS na última quinta-feira, no 
Parque Tecnológico de Rio Preto 
com a participação de estudantes 
e professores de unidades que 
já desenvolveram pesquisas em 
alguma das 27 Unidades Básicas 

BOM DIA

SEXTA 09/11/ 2018

João Jardini-FeiraTeenKids

_Alberto Bianchi

Paola Sansão e Luis Fernando Lucas

Junior Castro lança sua nova tourne dia 15 de dezembro

Rosana Polachini e Ana Cristina Jalles Guimarães 

FeiraTeenKids

Roseli Galo

colunanotaeanota@gmail.com
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KIA RIO
OKiaRioterá4versões,motordoHB20ecâmbioautomático.OprimeirohatchcompactodaKiaaservendidono
BrasilteveinformaçõesreveladaspelatabeladeconsumodoInmetro.Eledeveráserlançadoemnovembro.

NovoCayennechegaaoBrasil
Por aqui, ele seráoferecido inicial-
mente em três versões, com pre-
ços que vão de R$ 423.300 e vão
até R$ 733.000.
A nova geração ganhou porte:
o comprimento foi esticado em63
milímetros. Com as novas medi-
das, o Cayenne ganhou 100 litros
a mais de porta-malas, totalizan-
do 770 litros. O visual segue inspi-
ração no 911, mas também trouxe
influências do Panamera.
Asversões sãodivididasdeacor-
do comseusmotores.Omodelode
entradasaiporR$423.3000eaten-
de pelo nome Cayenne e traz um
V6 3.0 de 340 cavalos (cv) e 45,9
kgfmde torque. Subindoparao in-
termediário Cayenne S, o SUVre-
cebe um novo motor V5 2.9 bitur-
bo de 440 cve 56,1 kgfmde torque
eelevaopreçoparaR$523.000. Já
o modelo topo é o Cayenne Turbo
dotado de umV8 4.0 bituro de 550
cv e 78,5 kgfmde torque.

A Porsche nunca vendeu
tanto emsuahistória. Foram

130mil veículos nomundo no pri-
meiro semestre de 2018, com30%
de aumento noBrasil. Esse suces-
so muito tem a ver com seus
SUVs (utilitários esportivos).
Para agradar esta demanda, a
Porsche trouxe ao Brasil a tercei-
ra geração do Cayenne, seu utili-
tário mais vendido.
O novomodelo preservaoDNA
damarcano visual e na esportivi-
dade, mas ganhou importantes
mudançasmecânicas e de design.

NovageraçãodoSUV
maisvendidodaPorsche
foi totalmente renovada
eserávendidaem
trêsversões

Preço da terceira geração
do Cayenne parte de
R$ 423,3mil; modelo
cresceu e trouxe
influências do Panamera
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COMACABEÇANASNUVENS

COMOSUPERARATRANSIÇÃOEASSUMIROS

FIOSBRANCOS
Cadavezmaismulheresdescobremqueocabelobrancoéhojesinônimo

deatitudeenãodecaradevovó,masnãoéfácilchegar lá

Fernandonamanteve os brancos
desde ‘O Outro Lado do Paraíso’

A inglesa HelenMirren e seu estilo
meio loiro, meio grisalho

A atriz Vera Holtz tem o cabelo
longo e branco comomarca

Cabelo natural é rock: Rita Lee
trocou o vermelho pelo branco

A atriz Betty Faria assumiu os
cabelos brancos ‘para a vida’

A jornalista Renata Vasconcellos
assume seus branquinhos

Cássia KisMagro exibe a cor
natural há alguns anos

A atriz Jamie Lee Curtis (59) usa
os fios brancos bem curtos

Jornalista demoda Sophie Fontanel
escreveu livro e viroumusa

Caminhos para a transição
É claro que existe uma forma
muito simples e rápida de assu-
mir os brancos, emboraumpou-
co radical: rasparacabeça.Oque
mais gente faz é deixar crescer
alguns dedos e fazer um corte
bem curto, talvez até Joãozinho.

O crescimento dos primeiros
dedos da raiz parece ser a parte
maisdifícil.Mashoje existemóti-
mos recursos, além de lenços e
chapéus: os sprays de tinta tem-
porários, que foram criados exa-
tamente para a questão da raiz.
Ele funcionam como uma ma-
quiagem e não afetam a colora-
ção natural que vem crescendo.
Tem mulheres que simples-
mente deixamo cabelo crescer e
assumemessa linhadivisóriaen-
tre o tingido e o branco natural.
Vale tudo, contanto que se sinta
bem com o espelho.
Para as que preferem fazer a
transiçãomais suave, há a opção
defazermuitas luzes,queacabam
disfarçando a chegada dos bran-
quinhos, ouatédescoloriraspar-
tes tingidas e depois aplicar tinta
cinza. Ou fazer mechas cinzas.
Emtodosessescasos, arecomen-
dação é conversar com um bom
colorista para não acabar com o
cabelo laranja, destruiros fios, ou
comprometer o cabelo natural
que está chegando.

Cuidados
É importante ressaltar que o ca-
belo grisalho também exige cui-
dados para que seja bonito. Na-
turalnão é largado. “Épreciso ter
o corte em dia e fazer muita hi-
dratação, jáque são fiosmais res-
secadosnaturalmente.Outrode-
talhe importantíssimo: o fio bran-
co amarela. Então, quemapostar
no branco deve usar xampu de-
samarelador para matizar, real-
çar e dar brilho aos fios”, afirma
o hair stylist Rodrigo Cintra.

Você édaquelasquepintam
o cabelo a cada duas sema-

nas e se sente uma escrava das
tinturas?Pois saibaque, cadavez
mais, ter os cabelos com tintura
ou brancos é umaquestão de es-
colha. As mulheres grisalhas es-
tão com tudo.
Existe até livro defendendo o
direito de ter cabelos brancos
semque isso signifique ficar “ve-
lha”, “desleixada”ouqualquerou-
tro clichê antipáticodogênero.A
jornalista de moda francesa
SophieFontanel virouumaespé-
ciede embaixadorados fiosbran-
cos com o livro “Une Appari-
tion”(“UmaAparição”, emtradu-
ção livre) emquecontasua jorna-
daparaassumiro cabelonatural.
Edepois dela, dezenasdemulhe-
res foram relatando suas histó-
riasnas redes sociais, numaonda
em que uma inspira a outra. Al-
guns nomes são: Erica Henry
Johnston (eminglês),KikaRibei-
ro da Página da Kika, ou Rubia
Rubita.

O primeiro passo é decidir en-
carar essa mudança. E é difícil
vencer certos preconceitos que
estão tão enraizados.Mas, hoje, o
branco estávirando sinônimo de
mulher com atitude e moderna,
e temos mulheres como Vera
Holtz, Rita Lee, Renata Vascon-
cellos e Meryl Streep.
Parao hair stylist do StudioW
Iguatemi e coapresentador do
programa“EsquadrãodaModa”
(SBT),RodrigoCintra, o grisalho
pode ficarótimo. “Paraquemtem
um estilo mais ousado fica baca-
na. O que conta nesse momento
é a atitude.” Para ele, que tam-
bémévisagista, “o branco é legal
quandoestáacompanhadodeum
cortemoderno.Evale investirem
maquiagem e acessórios”.
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Separamuitas, a ideiadeassu-
miros cabelos brancosnemé tão
ruim, não se pode dizer omesmo
sobre a transição, que costuma
ser apavorante. Afinal, embora o
crescimentodos fiosvariedepes-

soa para pessoa, é comum esse
processo levarmais de umano.
O difícil é que não há uma saí-
da só. Existem diversos cami-
nhos para a transição e o que
funcionaparaamoçadoYouTu-

be não necessariamente vai ro-
lar no seu cabelo. Por exemplo,
luzes (claras e escuras) são a so-
lução paramuitas, enquanto ou-
tras gritam: Não! O mesmo vale
para tintas cinzas.

Importante ressaltar
que o cabelo
grisalho também
exige cuidados para
que seja bonito

‘O branco é legal
quando está
acompanhado de
umcortemoderno”,
diz o hair stylist
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Odo, o personagem de René no
seriado, era um metamorfo res-
ponsável pela segurança pública
na estação espacial. SegundoAu-
berjonois, eles demoraram para
achar o ator certo para o papel
“porque nenhum era mal-humo-
rado o suficiente.”
“Aprimeira cenaque li era com
Quark [Armin Shimerman] e en-
treguei a primeira linha com cer-
ta braveza, o que conquistou as fi-
guras da Paramount, na época.”

“Eu lembro que estava tão can-
sado de fazer testes atrás de tes-
tes que estava para desistir. Mi-
nha filha atriz me deu uma pers-
pectivamais jovem, incrível e fez
com que eu seguisse atrás do pa-
pel, afinal Odo era um ótimo per-
sonagem e eu realmente queria
fazer parte disso”, contou.
Durante as sete temporadas, o
ator passavapor umprocesso ár-
duo de maquiagem.

“Eram 2 horas e meia para
completar o processo. Apesar
de ser algo tedioso, usar a
maquiagem eramuito pior.
Você não podia tirar aquilo
por 12 horas seguidas,
eraagonizante e tudo
muito frágil”, lem-
brou, mas rindo.

O elenco da série
‘Deep Space Nine’;

produção da franquia
Star Trek completa 25

anos de sua estreia

Artistas usamredes sociais e lamentammortedeAretha

Conhecida como
Rainha do Soul, a

cantoramorreu nesta
quinta, aos 76 anos

Cara de Pau” (de 1980), também
fez um tuíte de exaltação: “Que
voz! Que alma! O coro dos anjos
pode se preparar para evolução
em ensaio e disciplina.”

Homenagem
De acordo com a família, Aretha
morreu devido a complicações de
um câncer no pâncreas. A canto-
ra não falava sobre seu estado de
saúde. Sua última apresentação
ao vivo foi em 2017, em Detroit.
Na segunda (13), Beyoncé dedi-
cou seu show ao lado do marido
Jay-Z, para mais de 40 mil pes-
soas, em Detroit, à diva do soul.

Axl Rose, Keith Richards e
Chaka Khan, entre outros, usa-
ram ontem as redes sociais para
lamentar a morte de Aretha
Franklin. Conhecida como rainha
do soul, a cantora morreu nesta
quinta-feira (16), em sua casa em
Detroit, segundo anunciou seu
agente. Ela estavadoente e nos úl-
timos dias seus assessores infor-
maram que Aretha ficou cercada
por entes queridos.
“Respeitemarainha”, escreveu
Axl Rose, líder do GunsN’ Roses,
emsuacontano Twitter, numare-
ferênciaa “Respect”, principal su-
cesso de Aretha, e ao fato de ser
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chamada de rainha do soul.
“Meu coração estápartido com
a perda de minha rainha, minha
mentora, minha amiga verdadei-
ra. Sempre irei lembrar de nossos
momentos juntas e te amarei eter-
namente”, disse a cantora ameri-
cana Chaka Khan, 65, que tam-
bém postou fotos suas junto a
Aretha Franklin.
“É umdia triste sobre umamu-
lher maravilhosa. Sua voz dizia
tudo”, escreveu Keith Richards,
guitarrista dos Rolling Stones.
O ator canadenseDanAykroyd,
66, que contracenou com Aretha
Franklin no clássico “Os Irmãos

Convenções sempre foram
umagrande parte do univer-

so de Star Trek. Durantemais de
50 anos, os fãs se reuniram (ao re-
dor do mundo) para discutir a
obra de Gene Roddenberry (1921
- 1991), o que aquela série de ficção
científica significou para a TV e
seus vários spin-offs. No Brasil
não é diferente, e sempre surgem
eventos que carregam esse lega-
do.Umdosmais famosos é aStar-
Con, que acontece neste sábado
(18), às 11h, em São Paulo, no tea-
tro Elis Regina (informações em
www.odonobrasil.com.br). Para
celebrar Star Trek, e com enfo-
que nos 25 anos de “Deep Space
Nine”, o convidado principal é Re-
né Auberjonois, 78, que ficou co-
nhecido pelo papel de Odo na sé-
rie. Richard Arnold, ex-assisten-
te de Roddenberry, também vem

‘Meescolheram
porqueeuera
mal-humorado’

Ator americano de
78 anos veio para

a StarCon, que
acontece em SP
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falar sobre o futuro da franquia.
Em uma coletiva de imprensa
discretaemSãoPaulo, nestaquin-

ta (16), os dois falaramso-
bre o que Star Trek re-
presentou para eles, pes-
soalmente e na carreira.
Naentrevista, Auberjo-
nois comentou a longevi-
dade que Star Trek tem e
como isso é algo incomum
nos dias atuais.
“Outras franquias es-

tão emalta umahora e depois de-
saparecem. ComStarTrek é dife-
rente. Não posso garantir que
Star Trek seja eterna, porque
com nada é assim, mas me admi-
ra ver que trabalhei na série há
25 anos e ela ainda atrai as pes-
soas para sentar eme ouvir falan-
do sobre a experiência”, disse.
“Deep Space Nine” chegou à
TV pela primeira vez em 1993
como um spin-off de “The Next
Generation”. Ao contrário das ou-
tras séries deTrek, essanão acon-
tecia dentro de uma nave em si,
mas simemumaestação espacial.
Ben Sisko (Avery Brooks) foi o
primeiro protagonista negro da
franquia, e a série durou sete tem-
poradas.Mas aprodução também
se destaca por um aspecto: seu
desenvolvimento começou alguns
meses antes de Roddenberry
morrer, fazendo com que fosse a
últimaobrade StarTrek comen-
volvimento do
criador.

CAROL ALVES

RenéAuberjonois, ator
queviveuOdonasérie
‘DeepSpaceNine’, está
noBrasil paraconvenção
de fãsdeStarTrek

‘Eramduas horas e
meia para completar
todo o processo, e eu
ficava 12 horas com
aquelamaquiagem’

‘Deep SpaceNine’
estreou na TV em
1993 comoum
spin-off da série
‘TheNext Generation’

FRANZFERDINAND
INCLUI NATAL NA TURNÊ

AbandaescocesaseráumadasatraçõesdoMADA,festivalqueaconteceemNatal(RN),naArenadasDunas,em
12e13deoutubro.OFranzFerdinandtocanasegundanoite.PittyeNaçãoZumbitambémestãonolineupdoevento.
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TwentyOnePilotsvemproLolla

Criada em Columbus, no Ohio
(EUA), por amigos de faculdade, a
banda temquase dez anos de car-
reira.Atualmente umduo integra-
do porTyler Joseph e JoshDun, o
TOP estreou com o álbum
“Twenty One Pilots”, em 2009.

Depois vieram“Regional at Best”
(2011), “Vessel” (2013) e “Blurryfa-
ce” (2015).
“Trench”, que sai daqui a dois
meses, é o quinto álbum.
No mês passado, os Pilots em-
placaramamúsica “Jumpsuit” no

topo daparadade rádios alterna-
tivas da Billboard.
O trabalho do grupo temmuita
influência do rap e damúsica ele-
trônica, como demonstrado em
canções como “Stressed Out”,
“Ride” e “Heathens”.

Estaúltimaentrou na trilha so-
nora do filme “Esquadrão Suici-
da”, produção dirigida por David
Ayer e lançada em 2016.

Reprise
Não é a primeira vez que o
Twenty One Pilots participa do
Lolla brasileiro. O grupo foi uma
das atrações da edição de 2016.

Tocou no dia 13 de março, no do-
mingo à tarde, no palco Skol, an-
tes do ex-Oasis Noel Gallagher -
que, coincidência ounão, também
já marcou a volta ao Brasil, no
caso, para o fim de 2018 – e Flo-
rence + The Machine.

Mais umnome do Lolla bra-
sileiro de 2019 vem à tona. O

Destak apurou que o TwentyOne
Pilots está no line up do festival
do ano que vem.Ogrupo america-
no se junta aos também já certos
LennyKravitz e Sam Smith.
A edição do ano que vem acon-
tece de 5 a 7 de abril.
O Twenty One Pilots, ou 21 Pi-
lots, como também costuma ser
grafado, vem ao país com disco
novo. “Trench”, novo trabalho da
dupla, sai em outubro. “Levitate”
é um dos singles do disco.

JOSÉ NORBERTO FLESCH

Bandaamericanaémais
umadasatrações já
certasdaediçãobrasileira
de2019do festival, que
acontecede5a7deabril
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Acontecenestesábado(18),emSãoPaulo,noHouseofAll(ruaDr.VirgíliodeCarvalho,47),emPinheiros,oHouseof
H2Oh!,eventoquereúnerestaurantes,chefsdecozinhaeatraçõesmusicais,das12hàs23h.Nãohácobrançadeentrada.

Formado em
2009, grupo tem
sonoridade que
mistura rap e
música eletrônica

O21 Pilots, como
tambéméconhecido,
gravou sucessos
como ‘StressedOut’,
‘Ride’ e ‘Heathens’
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Tribalistas
levashowde
reuniãoa
estádiodeSP
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acontece às 21h, no Allianz Par-
que. Ainda há ingressos.
Antigos sucessos, como “Velha
Infância” e “Já Sei Namorar”, en-
tram no repertório ao lado das
canções do álbummais recente.
AcariocaMarisaMonte, o pau-
lista Arnaldo Antunes e o baiano
Carlinhos Brown se apresentam
sob roteiro dirigido pelos três em

Quinze anos separam o pri-
meiro do segundo álbum do

Tribalistas. O novo e homônimo
disco, lançado em2017, gerou tam-
bém a reunião do supergrupo
paraumaturnê que, neste sábado
(18), chega a São Paulo. O show

DA REDAÇÃO

Supergruposeapresentanestesábado,noAllianz;
repertório temfocoemseu2ºehomônimodisco

Carlinhos Brown,Marisa
Monte e Arnaldo Antunes
formamo Tribalistas

parceria com Leonardo Netto.
Músicas que os integrantes gra-
varamsolo ou emoutros projetos
também entram.
A banda que acompanha o trio
é formadaporDadiCarvalho (bai-
xo, guitarra, bandolime teclados),
Pedro Baby (violão e guitarra),
Pretinho da Serrinha (cavaqui-
nho) e Marcelo Costa (bateria).

Turnê
O retorno do Tribalistas aos pal-
cos começou no dia 28 de julho,
em Salvador, com shownaArena
FonteNova. Depois vieramRio (3
e 4 de agosto, na Marina da Gló-
ria), Recife (10/8, no Centro de
Convenções) e Fortaleza (11/8, no
Centro de Formação Olímpica).
De São Paulo, a turnê segue

paraPortoAlegre (24/8, naAre-
naBeiraRio), Curitiba (25/8, na
PedreiraPaulo Leminski), Brasí-
lia (1º de setembro, na Arena
ManéGarrincha) e BeloHorizon-
te (7/9, Esplanada do Mineirão).

ALLIANZ PARQUE
Sábado (18), 21h. R$ 65 a
R$ 280. eventim.com.br

ROCKYSPIRIT
TOMA O VILLA-LOBOS

Acontecenestesábado(18)edomingo(19),noparqueVilla-Lobos,das10hàs22h,o8ºRockySpirit.Ofestivaldecinema
aoarlivretemaexibiçãogratuitademaisde20filmesnacionaiseinternacionaissobreesportesemeioambiente.
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