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Estreias da semana

O Doutrinador - (Brasil/Ação) - Um 
vigilante mascarado surge para ata-
car a impunidade que permite que 
políticos e donos de empreiteiras 
enriqueçam às custas da miséria 
e do trabalho da população brasi-
leira. A história do homem por trás 
do disfarce de “Doutrinador” en-
volve uma jornada pessoal de vin-
gança na qual um agente trauma-
tizado decide fazer justiça com as 
próprias mãos. 
Elenco: Kiko Pissolato, Samuel de 
Assis, Tainá Medina
Direção: Gustavo Bonafé 
Duração: 108 min
Classificação: 16 anos

O Quebra-Nozes e Os Quatro 
Reinos | The Nutcracker and the 
Four Realms - (EUA/Família) - Clara 
(Mackenzie Foy), jovem esperta e 
independente, perde a única cha-
ve mágica capaz de abrir um pre-
sente de valor incalculável dado por 
seu padrinho (Morgan Freeman). 
Safa na solução de problemas, ela 
decide então iniciar uma jornada de 
resgate que a leva pelo Reino dos 
Doces, o Reino das Neves, o Reino 
das Flores e o sinistro Quarto Reino. 
Elenco: Mackenzie Foy, Keira Knightley, 
Elen Mirren, Morgan Freeman
Direção: Lasse Hallström 
Duração: 101 min
Classificação: Livre

Programação válida até 7/11

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Halloween - dub. - (16 anos) 
- sessões: 13h15, 15h45, 18h30, 21h 
(quin, seg, ter, qua)
 Halloween - dub. - (16 anos) - ses-
sões: 13h15, 15h45, 18h30, 21h, 
23h30 (sex)
 Halloween - dub. - (16 anos) - ses-
sões: 14h15, 17h, 19h40, 22h30 (sáb)
 Halloween - dub. - (16 anos) - ses-
sões: 14h15, 17h, 19h40, 22h30 (sáb)

Sala 2 - Venom - dub. 3D - (14 
anos) - sessões: 12h50, 15h20, 
17h50, 20h30 (qui)
 Venom - dub. 3D - (14 anos) - 
sessões: 12h50, 15h20, 17h50, 
20h30, 23h15 (sex)
 Venom - dub. 3D - (14 anos) - 
sessões: 13h50, 16h30, 19h, 21h40 
(sáb, dom)
 Venom - dub. 3D - (14 anos) - 
sessões: 18h (seg)
 Venom - dub. 3D - (14 anos) - 
sessões: 20h30 (ter, qua)
 Venom - dub. - (14 anos) - ses-
sões: 12h50, 15h20, 20h30 (seg)
 Venom - dub. - (14 anos) - ses-
sões: 12h40, 15h20, 17h50 (ter, qua)

Sala 3 - O Doutrinador - (16 anos) - 
sessões: 13h45, 16h30, 19h, 21h45 
(qui, sex, ter, qua) 
 O Doutrinador - (16 anos) - ses-
sões: 13h20, 16h, 18h30, 21h20 
(sáb, dom) 
 O Doutrinador - (16 anos) - ses-
sões: 16h40, 19h20, 21h50 (seg) 

Sala 4 - Bohemian Rhapsody - dub 
- (14 anos) - sessões: 13h, 16h, 
19h15, 22h05 (qui, sex, ter, qua)

 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessões: 13h, 16h, 19h15, 
22h05 (seg)
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessões: 14h30, 17h30, 
20h20, 23h15 (sáb)
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessões: 14h30, 17h30, 
20h20 (dom)
 Festival Kids Cinemark - Meu 
Malvado Favorito 3 - dub. - (livre) - 
sessão: 12h30 (sáb, dom)

Sala 5 - O Quebra-Nozes e Os 
Quatro Reinos - leg. 3D - (Livre) - 
sessão: 23h45 (sex)
 O Quebra-Nozes e os quatro 
reinos - leg. 3D - (Livre) - sessão: 
23h30 (sáb)
 O Quebra-Nozes e Os Quatro 
Reinos - dub. 3D - (Livre) - sessões: 
15h30, 18h, 20h50 (sáb, dom)
 O Quebra-Nozes e Os Quatro 
Reinos - dub. 3D - (Livre) - sessões: 
16h20, 18h50, 21h20 (qui, sex)
 O Quebra-Nozes e Os Quatro 
Reinos - dub. 3D - (Livre) - sessões: 
16h20, 18h50, 21h20 (seg)
 O Quebra-Nozes e os quatro rei-
nos - dub. - (Livre) - sessão: 13h00 
(sáb, dom)
 O Quebra-Nozes e Os quatro rei-
nos - dub. - (Livre) - sessão: 14h00 
(qui, sex, seg)
 O Quebra-Nozes e os Quatro 
Reinos - dub. - (Livre) - sessão: 
16h15, 18h50, 21h30 (ter, qua)
 Tudo Por Um Pop Star (livre) - 
sessão: 14h (ter, qua)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Bohemian Rhapsody - leg. 
XD - (14 anos) - sessões: 15h, 18h, 
21h (todos os dias)
 Festival Kids Cinemark - Meu 
Malvado Favorito 3 - dub XD - ses-
são: 13h (sáb, dom)

Sala 2 - O Doutrinador - (16 anos) 
- sessões: 16h40, 22h10 (dom, seg, 
ter, qua)
 O Doutrinador - (16 anos) - ses-
sões: 17h, 22h30 (qui, sex)
 O Doutrinador - (16 anos) - ses-
sões: 17h, 22h30 (sáb)
 Halloween - leg - (16 anos) - ses-
sões: 14h, 20h (qui, sex, sáb)
 Halloween - leg - (16 anos) - ses-
sões: 14h (dom)
 Halloween - leg - (16 anos) - ses-
sões: 14h, 19h40 (seg, ter, qua)

Sala 3 - Nasce Uma Estrela - dub - 
(16 anos) - sessões: 12h30, 15h30, 
18h30, 21h30 (dom)
 Nasce Uma Estrela - dub - (16 
anos) - sessões: 13h, 16h, 19h, 22h 
(qui, sex)
 Nasce Uma Estrela - dub - (16 
anos) - sessões: 13h20, 16h20, 
19h20, 22h20 (sáb)
 Nasce Uma Estrela - dub - (16 
anos) - sessões: 15h30, 18h30, 
21h30 (sáb)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 566 
☎ 3198-0451

Sala 1 - Tudo Por Um Popstar - (li-
vre) - sessões: 11h50, 16h50 (sex, 
sáb, dom)
 Tudo Por Um Popstar - (livre) - 
sessões: 14h, 16h10 (qui, seg, ter, 
qua)
 Johnny English 3.0 - dub - (12 
anos) - sessões: 18h20, 20h30 (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 Johnny English 3.0 - dub - (12 anos) 
- sessões: 18h20, 20h30, 23h (sáb)

Sala 2 - O Doutrinador - (16 anos) 
- sessões: 13h, 15h30, 18h, 20h40 
(todos os dias)

Sala 3 - Venom - dub. 3D - (14 anos) 
- sessões: 16h40, 19h20, 21h50 
(sex, dom)

 Venom - dub. 3D - (14 anos) - ses-
sões: 16h40, 19h20, 21h50, 00h20 
(sáb)
 Venom - dub. 3D - (14 anos) - 
sessões: 19h20, 21h50 (qui, seg)
 Venom - dub. 3D - (14 anos) - 
sessão: 19h20 (ter, qua) 
 Venom - dub.  - (14 anos) - ses-
sões: 14h10, 16h40 (qui, seg) 
 Venom - dub.  - (14 anos) - ses-
são: 14h10 (sex, sáb, dom)
 Venom - dub.  - (14 anos) - ses-
sões: 14h10, 16h40, 21h50 (ter, qua)
 Goosebumps 2: Haloween 
Assombrado: 12h (sex, sáb, dom)

Sala 4 - Bohemian Rhapsody - leg - 
(14 anos) - sessões: 18h40, 21h40 
(qui, sex, dom, ter)
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessões: 13h, 15h50 (qui, 
sex, dom, ter)
 Bohemian Rhapsody - dub - 
(14 anos) - sessões: 13h, 15h50, 
18h40, 21h40 (sáb, seg, qua)

Sala 5 - O Doutrinador - (16 anos) - 
sessão: 14h20 (ter, qua)
 Halloween - dub. - (16 anos) - 
sessões: 17h, 19h30, 22h ( qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 Halloween - dub. - (16 anos) - ses-
sões: 17h, 19h30, 22h, 00h25 (sáb)
 Festival Kids Cinemark - Meu 
Malvado Favorito 3 - sessão: 12h20 
(qui, sex, sáb, dom, seg)
 Fúria em Alto Mar - (14 anos) - ses-
são: 14h20 (qui, sex, sáb, dom, seg)

Sala 6 - O Quebra-Nozes e Os 
Quatro Reinos - leg. 3D - (Livre) - 
sessão: 21h30 (qui, dom, ter)
 O Quebra-Nozes e Os Quatro 
Reinos - leg. 3D - (Livre) - sessões: 
13h50, 16h30, 19h (qui, dom, ter)
 O Quebra-Nozes e Os Quatro Reinos 
- leg. 3D - (Livre) - sessões: 13h50, 
16h30, 19h, 21h30 (sex, seg, qua)
 O Quebra-Nozes e Os Quatro 
Reinos - leg. 3D - (Livre) - sessões: 
13h50, 16h30, 19h, 21h30, 23h50 (sáb)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Venom - dub - (14 anos) - 
sessões: 14h, 16h45, 19h30, 22h10 
(todos os dias)
 Festival Kids Cinemark - Meu 
Malvado Favorito 3 - dub - sessão: 
12h05 (todos os dias)

Sala 2 - O Doutrinador - (16 anos) - 
sessões: 15h10, 17h40, 20h10 (qui, 
dom, seg, ter, qua)
 O Doutrinador - (16 anos) - ses-
sões: 15h10, 17h40, 20h10, 22h45 
(sex, sáb)
 Crô em Família - (12 anos) - ses-
são: 13h (todos os dias)

Sala 3 - O Quebra-Nozes e Os Quatro 
Reinos - dub. - 3D (Livre) - sessão: 
13h05, 17h50, 20h30 (qui, dom, seg)
 O Quebra-Nozes e Os Quatro 
Reinos - dub. - 3D (Livre) - sessão: 
13h05, 17h50, 20h30, 23h (sex, sáb) 
 O Quebra-Nozes e Os Quatro 
Reinos - dub. - 3D (Livre) - sessão: 
15h30, 18h, 20h30 (ter, qua) 
 Legalize já - (16 anos) - sessão: 
13h05 (ter , qua)

Sala 4 - Halloween - dub - XD - (16 
anos) - sessões: 13h10, 15h45, 
18h20, 21h (qui, dom, seg, ter, qua) 
 Halloween - dub - XD - (16 anos) 
- sessões: 13h10, 15h45, 18h20, 
21h, 23h30 (sex, sáb)

Sala 5 - Uma Quase Dupla - (12 
anos) - sessão: 14h15 (qui, seg)
 Uma Quase Dupla - (12 anos) - 
sessões: 14h15, 16h25 (ter, qua)
 Pé Pequeno - (Livre) - sessões: 
11h55, 14h15, 16h30 (sex, sáb, dom)
 Pé Pequeno - (Livre) - sessão: 
16h25 (seg)
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessões: 18h50, 21h50 (to-
dos os dias)

Sala 6 - O Doutrinador - (16 anos) 
- sessões: 16h10, 18h40, 21h10 (to-
dos os dias)
 O Coração de Cowboy - (12 anos) 
- sessão: 13h30 (todos os dias)
 Podres de Ricos - dub - (12 
anos) - sessão: 13h40 (ter, qua)

Sala 7 - Johnny English 3.0 - dub 
- (12 anos) sessão: 14h05, 16h20, 
18h30, 20h45 (qui, dom, seg)
 Johnny English 3.0 - dub - 
(12 anos) sessão: 14h05, 16h20, 
18h30, 20h45, 23h20 (sex)
 Johnny English 3.0 - dub - 
(12 anos) sessão: 14h05, 16h20, 
18h30, 20h45, 23h20 (sáb)
 Johnny English 3.0 - dub - (12 
anos) sessão: 16h20, 18h30, 20h45 
(ter, qua)
 Goosebumps 2 2D dub - (livre) - 
sessão: 12h (sáb, dom)

Sala 8 - O Quebra-Nozes e Os 
Quatro Reinos - dub. - (Livre) - ses-
sões: 14h10, 16h35 (todos os dias) 
 Fúria em Alto Mar - dub - (14 anos) 
- sessões: 19h, 22h (todos os dias)

Sala 9 - Tudo Por Um Popstar (livre) 
- sessões: 12h40, 14h50, 17h10, 
19h20, 21h30 (sex, sáb, dom)
 Tudo Por Um Popstar (livre) - 
sessões: 14h50, 14h10, 19h20, 
21h30 (qui, seg, ter, qua)
 A Casa do Medo - dub - (16 anos) 
- sessão: 23h45 (sex, sáb) 

Sala 10 - Bohemian Rhapsody - 
dub - (14 anos) - sessões: 13h50, 
17h, 20h (qui, dom, seg, ter, qua)
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessões: 13h50, 17h, 20h, 
23h10 (sex, sáb) 

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

Rua Cons. M. de Barros, 2.780 
☎ 3246-6600

Sala 1 - O Doutrinador 2D - (16 anos) 
- sessões: 13h10, 15h30, 17h50, 
20h10, 22h30  

Sala 2 - Nasce Uma Estrela 2D - (12 
anos) -  sessão: 21h 
 Amigos Alienígenas 2D dub - (li-
vre) sessão: 13h30 
 Fúria em Alto Mar dub. 2D - (14 
anos) - sessão: 18h25
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessões: 15h35 

Sala 3 - Legalize Já 2D - (16 anos) - 
sessões: 13h55, 16h
 Coração de Cowboy 2D - (12 
anos) - sessões: 18h05, 20h30

Sala 4 - O Quebra-Nozes e Os 
Quatro Reinos - 3D - (Livre) - ses-
sões: 19h45, 22h
 O Quebra-Nozes e Os Quatro 
Reinos - 3D - (Livre) - sessões: 13h, 
15h15, 17h30 

Sala 5- Halloween 2018 2D - (16 
anos) sessões: 15h25, 20h05, 22h25
 Halloween 2018 2D - (16 anos) 
sessões: 13h05, 17h45 
 Pé Pequeno 2D dub (livre) - ses-
são: 13h05 

Sala 6 - Tudo Por Um Popstar 2D 
(livre) - sessões: 14h20, 16h20, 
18h20, 20h20, 22h20 

Sala 7 - Tudo Por Um Popstar 2D (li-
vre) - sessão: 13h20 
 Venom 2D - (14 anos) - sessão: 
17h40
 Venom 3D - (14 anos) - sessão: 
215h20, 20h, 22h20 
 Venom 3D dub - (14 anos) - ses-
sões: 13h, 15h20, 17h40 

Sala 8 (XPLUS) - Bohemian Rhap-
sody - dub - (14 anos) - sessões: 
16h15, 21h45
 O Quebra-Nozes e Os Quatro 
Reinos - 3D - (Livre) - sessão: 14h
 Bohemian Rhapsody - dub - (14 
anos) - sessões: 19h

ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da 
terra que tudo forma, do ar que tudo cla-
reia, do fogo que transforma, que eu alcan-
ce sem demora o que mais desejo agora... 
Sei que vou ganhar muito mais, muito di-
nheiro, que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que sua 
graça será alcançada. D.M.

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

Ó Criador do Mundo tudo que disseste peças 
e receberás embora estejas nas alturas em 
Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos à 
essa humilde criatura para satisfazer-lhe o de-
sejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei 
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre ago-
ra todas as minhas necessidades. Segundo 
suas riquezas e em glória serei sempre grato 
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imu-
táveis e abundantes em minha vida. Que isso 
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho 
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes jun-
to com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.R.M.

AGRADECIMENTO
Agradeço a Jesus e a Santa Luzia 
por graça alcançada. W.F.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. D.M.

AGRADECIMENTO
Agradeço à Nossa Senhora Aparecida 
por uma graça alcançada. M.D.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. J.S.R.

PARA NÃO TER ANGÚSTIA E 
NEM FICAR SEM DINHEIRO

Meu Glorioso Sto Onofre, que pela Divina Providência 
fostes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim 
como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço 
quatro graças, Glorioso Sto Onofre. Assim como Cristo 
vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pe-
dir (fazer os pedidos). Vos que fostes o pai dos solteiros, 
sede meu pai, Vós que fostes o pai dos casados, sede 
meu pai. Meu Glorioso Sto Onofre, pelas chagas de 
Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa 
Cruz, eu vos peço: atende-me nas graças que acabo de 
pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de 
que necessito. Amém, Jesus. Pedir quatro graças rela-
cionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, (durante 
os dias utilizar a mesma vela deixando queimar no últi-
mo dia)  depois mandar publicar.  D.M.

Um jornal que faz a diferença. Há 55 anos. www.gazetazn.com.br

Ontem, Hoje e Amanhã
As raízes do conhecimento, 

superam muitas vezes as raízes 
da razão.

É assim que o homem trava 
suas relações com o próximo, vê 
e desvenda-lhe os segredos d’al-
ma, tendo como saldo positivo o 
que sobeja ao outro em proble-
máticas alternativas.

O controle emocional vive 
entre as criaturas, qual panfle-
to histórico de aventuras diá-
rias, semanais e mensais; assim 
transcorre o ano onde sois alu-
nos da escola cuja relatividade é 
a vida em seus aspectos.

Além da imaginação traçai 
vossos planos, segui em frente, 
porque lá existe a eternidade.

O intercâmbio existe, a fan-
tasia também, aí surgem as his-
tórias que são contadas nas 
páginas, nos escritos, como ma-
téria prima. As verdades e as 
fábulas compõem o vosso dia a 
dia, tal qual canções e melodias.

Hoje vamos pondo tinta no 
tinteiro, embora isso fosse usa-
do no ontem; o amanhã vos é de 
informática e de computador, o 
progresso é isso aí.

Entrai no vosso ano leti-
vo qual aluno atento, e vereis 

amadurecer o fruto na vossa ár-
vore ao natural.

Esperançosos hoje, porque 
ontem plantastes a semente da 
fé, colhendo a esperança e, como 
pródigos distribuindo a carida-
de, sereis patrão e senhor de vós 
mesmos.

No recolhimento de vos-
so lar, procurai a luz que ilumi-
na para vossa vivência em co-
mum, qual lutadores no campo 
da construção universal.

O encontro com a realidade 
todos terão, mais cedo ou mais 
tarde; portanto viverá o sentido 
geral da nação onde cada qual é 
o indivíduo em si.

Solidificando as bases, terse-á 
boa estrutura. Passando da es-
fera carnal, chegando-se ao es-
piritual; Deus vos salve, agora e 
sempre. Se erga Moisés de caja-
do e tudo mais, tereis nas escri-
turas consagradas a crença de 
um povo como força central do 
universo.

Céus e terra estão aí a vos 
acenar prosperidade, paz, amor 
e redenção; trabalhai que vossa 
argila dará obra de arte diante 
dos olhos de Deus, vosso Pai.

A noite chegou feliz a rezar, 

o dia apareceu cristalino qual 
gota de orvalho, a brilhar dei-
xando cair graças sobre todos; 
seja vosso chão o tapete de es-
trelas iluminando, vossa cami-
nhada por hora cheia de altos 
e baixos, tendo a intermediar o 
equilíbrio da evolução.

Hoje fala o céu, tendo a lhe 
propagar, a divulgação e os dize-
res, o homem da Terra de Santa 
Cruz.

Agradecendo a generosida-
de e a atenção dispensada du-
rante este milênio, que espera 
em tempo certo a vinda de novo, 
seja a expectativa solar uma 
nova etapa.

Que os anos se refaçam, a 
coragem seja vosso guardião, 
como força e luz desprendei a 
energia como bom recruta do 
Senhor.

O crepúsculo faz vir o sono, 
o amanhã é o despertar da auro-
ra em vossas vidas.

O esforço precede a rea-
lização. O espírito do evangelho 
de Cristo é sempre luz da vida.

Nunca vos arrependeis de 
exaltar a confiança no céu.

IRMÃ LÚCIA

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) acontece neste domingo
Neste domingo (4) de novem-

bro, das 13 até às 19 horas, com  
abertura dos portões  ao meio-
dia, acontece a primeira par-
te da prova do Enem. As provas 
acontecem nos dias 4 e 11 de no-
vembro, coincidindo com o iní-
cio do Horário de Verão de 2018 
no domingo de 4 de novembro. 
No primeiro dia, os alunos farão 
as provas de: Redação, Ciências 
Humanas e Linguagens em cin-
co horas e meia. No segundo dia 
resolverão Ciências da Natureza 
e Matemática em cinco horas. 

Haverá quatro fusos horá-
rios diferentes no Brasil, porém 
o horário de fechamento dos 
portões para o início da prova 
do Enem acontecerá na mesma 
hora, de acordo com o horário 
de Brasília às 13 horas. Quem 
se confundir com o horário local 

e chegar atrasado perderá o 
exame.

Horário das provas (horário 
OFICIAL de Brasília)

Abertura dos portões: 12 ho-
ras (horário de Brasília);
Fechamento dos portões: 13 
horas (horário de Brasília);
Início das provas: 13h30 (ho-
rário de Brasília);

Saída: permitida a partir das 
15h30 sem o caderno de provas;
Saída liberada com o cartão 
de provas: 18h30 (horário de 
Brasília);
Fim da prova: 19 horas (horá-
rio de Brasília).

O estudante poderá acessar 
o cartão pela página da internet 
do Inep: https://enem.inep.gov.
br/participante.

Foto: Divulgação

Enem começa nesse domingo (4)

Foto: Lucas Uebel/GREMIO FBPA/ fotos públicas

1. O Grêmio recebeu o River 
Plate na Arena Grêmio na últi-
ma terça-feira (30) de outubro, 
às 21h45, pela Taça Libertadores 
da América, e perdeu por 2 a 1. 
O Tricolor gaúcho tinha a van-
tagem de um gol, mas não ven-
ceu e nem segurou o resulta-
do conquistado na Argentina. A 
torcida do Grêmio jogava com o 
time e toda vez que o River to-
cava na bola era vaiado. Aos 35 
minutos do primeiro tempo o la-
teral direito Leonardo fez o gol 
do Grêmio. No segundo tempo 
o time da casa continuou bem, 
até que aos 36 minutos o ata-
cante Borré do River Plate em-
patou a partida. Aos 41 minu-
tos a bola desviou no braço de 
Bressan, o árbitro não viu, mas 
foi alertado  pelo assistente de 
vídeo, o zagueiro gremista en-
trou em desespero e foi pra cima 
da arbitragem e foi expulso, saiu 
do campo chorando. Ao total fo-
ram nove minutos de paralisa-
ção, Pity Martínez converteu a 
cobrança e deu a vitória ao River.


2. No último sábado (27) de ou-
tubro o meia Daniel Corrêa 
Freitas, que tinha contrato com 
o São Paulo Futebol Clube até 
dezembro e estava empresta-
do ao São Bento foi encontra-
do morto num matagal em São 
José do Pinhais, região metro-
politana de Curitiba. De acordo 

com o Instituto Médico Legal 
de Curitiba, o corpo de Daniel 
deu entrada na tarde deste sá-
bado e a causa da morte foi “fe-
rimento por arma branca”. Não 
há informações sobre investiga-
ção do crime, o velório aconteceu 
na manhã da última quarta-feira 
(31) de outubro, familiares, ami-
gos e conhecidos se reuniram em 
Conselheiro Lafaiete-MG, para o 
velório do jogador.


3. No CT do Santos, na última 
terça-feira (30) de outubro, o 
atacante Gabigol foi o escolhido 
para ser homenageado e dar en-
trevista coletiva. Quando che-
gou à sala de imprensa recebeu 

um vídeo do cantor Projota que 
o parabenizou por ter marca-
do o gol 12.500 da história do 
Santos F.C.


4. O Grande Prêmio de Fórmula 
1 do Brasil será realizado entre 
os dias 9 e 11 de novembro, no 
Autódromo de Interlagos. Essa 
etapa será a penúltima das 21 
corridas da temporada 2018, e 
será a 29ª vez consecutiva que 
o circuito receberá a categoria 
mais importante do automobi-
lismo. Os ingressos já estão à 
venda. 


Serviço de Utilidade Pública 
- Secr. Municipal de Esportes, 
Lazer e Recreação, Al. Iraé, 
35, V. Clementino, CEP: 04075-
000, Pabx: 5088-6400, e-mail:  
esportes@prefeitura.sp.gov.br, 
Clubes da Cidade, Centros Des-
portivos (CDM) e Depto. de 
Promoções Esportivas, Lazer 
e Recreação; - Secr. Estadual de 
Esportes, Lazer e Turismo, Praça 
Antônio Prado, 9, Centro, CEP: 
01010-904, Tel.: 3241-5822.

“Torcida Amiga” é expressão criada 
e imortalizada, na crônica esportiva 
paulista, pelo jornalista Ary Silva. 

Inicialmente foi utilizada 
em seu programa “Bola ao Ar” 

na Rádio Bandeirantes e, 
posteriormente, na TV e jornais.

32ª rodada

Campeonato Brasileiro 2018

 Dia Hora Equipes L o c a l

3/11 17h Atlético MG x Grêmio  Independência
3/11 19h Fluminense x Vasco Maracanã
3/11 19h Palmeiras x Santos Allianz Parque
4/11 17h Paraná x Vitória Durval Brito
4/11 17h América MG x Cruzeiro Independência
4/11 17h Botafogo x Corinthians Engenhão
4/11 17h São Paulo x Flamengo  Morumbi
4/11 19h Bahia x Chapecoense   Fonte Nova 
4/11 19h Internacional x Atlético PR Beira-Rio
5/11 20h Sport x Ceará Ilha do Retiro  

Grêmio está fora da final da Taça Libertadores da América


