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CANTORA É ATRAÇÃO
 NO ESTÂNCIA PÁG. 30

AGORA, A FORD  
Funcionários da montadora entram

 em greve após anúncio de demissões 

PÁG. 04 

Assembleia define a paralisação: assim como aconteceu na Mercedes-Benz, metalúrgicos optaram por cruzar os braços para pressionar a empresa a não dispensar funcionários | DIVULGAÇÃO/ADONIS GUERRA/SMABC

RELEMBRE A TRAJETÓRIA DE UM DOS MAIS QUERIDOS E 
POPULARES PERSONAGENS DO MUNDO DOS GAMES PÁG. 28

www.metrojornal.com.br |  leitor.abc@metrojornal.com.br |  www.facebook.com/metrojornal | @MetroJornal_SP

PARABÉNS, MARIO!PARABÉNS, MARIO!
RELEMBRE A TRAJETÓRIA DE UM DOS MAIS QUERIDOS E 

POPULARES PERSONAGENS DO MUNDO DOS GAMES PÁG. 26

MÍN: 14°C
MÁX: 20°C

ABC 
 Sexta-feira, 
11 de setembro de 2015
Edição nº 1.437, ano 6

São Caetano promete 
250 novas câmeras
Licitação para a aquisição dos equipamentos 
de monitoramento já foi lançada PÁG. 02

Edílson é investigado 
em fraude na loteria
Ex-jogador da Seleção é suspeito de 
integrar grupo que sacava prêmos 
não reclamados. Ele nega  PÁG. 08

Haverá ‘pouquinho a mais’ 
de impostos, reafirma Levy
Crise. Ministro da Fazenda anunciou ontem que cortes de gastos e aumento de receitas -- com elevação de tributos -- estarão definidos até o fim 
do mês. Ontem, a Standard & Poor’s , que tirou o grau de investimento do país, rebaixou a nota da Petrobras e mais 30 empresas do país  PÁGS. 10 E 14



Júnior (PTB), o sistema de 
monitoramento de São Cae-
tano nunca funcionou co-
mo o prometido.

Como o Metro ABC mos-
trou semana passada – a 
partir de denúncia feita vi-
ce-prefeita, Lúcia Dal’Mas, 
nas redes sociais –, das 60 
câmeras previstas, apenas 
30 foram instaladas e só 11 
estão, de fato, em operação.

Segundo a Prefeitura de 
São Caetano, isso ocorre 
porque os equipamentos ad-
quiridos em 2011 são ‘atra-
sados’ e o acordo não prevê 
a sua manutenção.

“As 11 câmeras que ainda 
funcionam acumulam defa-
sagem tecnológica, o que 
inviabiliza, inclusive, um 
contrato à parte de manu-
tenção, pela falta de compo-
nentes compatíveis no mer-
cado”, informou em nota.

Estes dois itens serão 
corrigidos com a nova lici-
tação, que contempla apa-
relhos mais modernos e as-
sistência técnica 24 horas.

A Prefeitura de São Caetano 
promete substituir o atual 
serviço de monitoramento 
da cidade, que funciona com 
apenas 11 das 60 câmeras 
anunciadas em 2011, por ou-
tro com 250 aparelhos.

A ampliação da vigilância 
eletrônica, que irá auxiliar 
nas ações de segurança públi-
ca, estará presente nos prin-
cipais pontos do município.

A reformulação do siste-
ma de monitoramento é um 
dos itens do Programa Cida-
de Segura, uma das princi-
pais bandeiras do prefeito 
Paulo Pinheiro (PMDB).

A licitação para a aquisi-
ção das 250 câmeras já foi 
lançada e as propostas deve-
rão ser abertas no dia 23. O 
edital prevê a instalação em 
locais como escolas, parques, 
unidades de saúde, secreta-
rias municipais e cemitérios.

O valor do investimento 
foi calculado em R$ 9,4 mi-
lhões, mas não há prazo es-
timado para a conclusão da 
licitação e o início de opera-
ção do novo sistema.

Defasado
Anunciado pela gestão an-
terior, de José Auricchio 
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Segurança. Equipamentos serão colocados nos principais pontos e irão substituir sistema 
atual, que funciona com apenas 11 aparelhos dos 60 anunciados. Investimento é de R$ 9,4 mi

Serviço nunca funcionou na sua totalidade | ANDRÉ AMERICO/ARQUIVO METRO

SCS promete 
250 câmeras de 
monitoramento

Novidade

GCM de Ribeirão 
Pires adere ao 
WhatsApp

A população de Ribeirão 
Pires pode agora entrar 
em contato com a GCM 
(Guarda Civil Municipal) 
para pedir socorro ou fa-
zer denúncias por meio 
do WhatsApp. A Romu 
(Rondas Ostensivas Mu-
nicipais) aderiu ao apli-
cativo nesta semana com 
o objetivo de agilizar 
a comunicação com os 
moradores. O número é 
9 9739-8649.  METRO ABC

Natureza

SCS tem mostra 
de orquídeas
Amantes das flores têm 
ponto de encontro nes-
te fim de semana no Par-
que Botânico e Escola de 
Ecologia Jânio da Silva 
Quadros, em São Caeta-
no. Amanhã e domingo, 
o espaço realiza, das 9h às 
17h, a 12ª Mostra de Or-
quídeas, com entrada gra-
tuita – na rua da Paz, 10, 
bairro Mauá. Informações: 
4238-3027.  METRO ABC

Educação

Diadema doa 
terreno para
 a Unifesp

A Prefeitura de Diade-
ma informou ontem que 
doou para a Unifesp (Uni-
versidade Federal de São 
Paulo) parte do terreno da 
Conforja, antiga metalúr-
gica da cidade. No local, a 
instituição irá concluir a 
construção de seu centro 
universitário.  METRO ABC

Sistema Rio Grande abastece grande parte do ABC | TIAGO SILVA/ARQUIVO METRO

Billings sobe 5% em 48h
As chuvas dos últimos dois 
dias, que castigaram toda 
região metropolitana de São 
Paulo e provocaram proble-
mas como alagamentos e 
deslizamentos de terra, fi-
zeram bem ao Sistema Rio 
Grande, que capta água da 
represa Billings.

O nível do manancial su-
biu 5,2% desde terça-feira. 
A capacidade armazenada 
passou de 80,2% para 85,4%, 
ontem, segundo medição 
realizada pela Sabesp.

A represa Billings é res-
ponsável pelo abasteci-
mento da maior parte da 

população do ABC. Antes 
concentradas principalmen-
te em São Bernardo e Diade-
ma, as águas do manancial 
também passaram a abas-
tecer diversos bairros de 
Santo André em função do 
avanço da crise hídrica esta-
dual.  METRO ABC

1
FOCO

Grau de investimento

Lula despreza 

perda, mas 

celebrou 

ganho
O ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva disse 
ontem que a perda de 
grau de investimento 
“não significa nada”. 

Mas, em 2008, quando 
era presidente e o 

país conseguiu esta 
classificação, ele disse 

que era uma “conquista 
do povo brasileiro” e 

“sinônimo de seridade 
das ações do governo”.

 Dólar
+ 1,34% 

(R$ 3,850)

  Bovespa
- 0,33%

 (46.504 pts)

Salário 
mínimo
(R$ 788)

 Cotações

 Euro
 + 3,06% 

(R$ 4,358)

 Selic
 (14,25% a.a.)
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Assembleia ontem decidiu pela greve na Ford | DIVULGAÇÃO/ADONIS GUERRA/SMABC

Os trabalhadores da Ford, 
em São Bernardo, decidi-
ram ontem entrar em gre-
ve por tempo indetermina-
do. Eles protestam contra 
o anúncio de demissões na 
fábrica realizado na quar-
ta-feira. Esta é a segunda 
greve em montadora de veí-
culos de São Bernardo em 
menos de um mês. Há 10 
dias chegava ao fim mobi-
lização na Mercedes-Benz, 
que readmitiu 1,5 mil fun-
cionários dispensados.

A Ford não informou o 
número de desligamentos, 
mas o Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC acredita que ao 
menos 200 trabalhadores se-
jam afetados. Já receberam 
a comunicado oficial 100 de-
les. Atualmente 160 estão em 
layoff desde maio. Parte deles 
também deve ser dispensada. 
A Ford, que emprega 4,3 mil 
pessoas na fábrica de São Ber-
nardo, alega necessidade de 
ajuste na produção por conta 
da queda nas vendas de veí-
culos neste ano.

De acordo com o sindi-
cato, a montadora produzia 
por hora na região 55 car-
ros e 21 caminhões. Atual-
mente, são 35 e 13, respecti-
vamente. A entidade afirma 
que a empresa pode fazer 
novo ajuste na quantidade 
produzida em fevereiro, que 
deve resultar em mais 220 

demissões. Apesar dos re-
sultados ruins nas vendas, o 
presidente do sindicato, Ra-
fael Marques, afirma que a 
categoria foi surpreendida 
com  anúncio das demissões. 
“Estávamos em negociação 
desde o início do ano para 
evitar o pior. A empresa rea-
lizou um PDV (Programa de 
Demissão Voluntária) recen-
temente que não atingiu a 
adesão que esperava. Então 
ela optou pela via mais fácil, 
que foi as demissões”, disse. 

Marques conta que a Ford 
havia informado que não se-
ria necessário aderir ao PPE 
(Programa de Proteção ao Em-
prego), programa do governo 
federal com redução da carga 
horária e salário para preser-
vação dos empregos.“Se é pre-
ciso algo a mais para ajustar 
a produção, que seja o PPE e 
não as demissões”, disse.

A Ford não se pronun-
ciou ontem sobre a greve. 
Na quarta-feira, a montado-
ra disse em nota que tem uti-
lizado todas as ferramentas 
possíveis para adequar a pro-
dução à queda nas vendas. 
“Como parte desse esforço, 
a montadora está reduzindo 
sua força de trabalho na fá-
brica de São Bernardo.”

Produção de veículos. Funcionários da Ford, em São Bernardo, 
entraram em greve por tempo indeterminado por conta do anúncio de 
demissões. Cerca de 200 podem ser dispensados. Há 10 dias, Mercedes-
Benz teve a produção parada e voltou após readmitir trabalhadores 

Braços 
cruzados de 
novo no ABC

VANESSA
SELICANI 
METRO ABC

VW negocia 
PPE com 
sindicato  
O presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos 
do ABC, Rafael Marques, 
disse que negocia com 
a Volkswagen adesão ao 
PPE (Programa de Pro-
teção ao Emprego). Es-
tão em layoff (suspensão 
temporária do contra-
to de trabalho) desde ju-
lho na montadora 2,3 
mil funcionários. A ade-
são ao programa federal 
evitaria demissões nesta 
proporção. “Estamos de-
batendo o tema, mas o 
processo não é rápido”, 
disse Marques.

A Mercedes-Benz, em 
São Bernardo, será a pri-
meira montadora do país 
a entrar no PPE. Ela po-
derá, conforme acorda-
do com o sindicato, di-
minuir jornada e salários 
em 20%. A perda sala-
rial para os trabalhado-
res será menor, de 10%. 
Os outros 10% proporcio-
nais serão pagos pelo FAT 
(Fundo de Amparo ao 
Trabalhador).  METRO ABC

Para evitar demissão

Comércio de rua antecipa ações do 
Natal para alavancar as vendas
A queda nas vendas por con-
ta da crise econômica vai 
antecipar o Natal, pelo me-
nos para o comércio de rua 
de Santo André. A Acisa (As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Santo André) deu 
início nesta semana às pro-
moções relacionadas a da-
ta. De acordo com o regula-
mento, quem consumir até 
R$ 300 em compras nas lojas 

da cidade credenciadas pela 
promoção ganha um cupom 
para concorrer a prêmios. A 
promoção vale até dia 31 de 
dezembro. Serão sorteados 
um Volkswagen Up! 1.0, um 
vale-viagem no valor de R$ 
4 mil, um televisor de 32’’, 
duas bicicletas e três tablets. 
A lista de comércios partici-
pantes está no site www.aci-
sa.com.br.  METRO ABC Objetivo é impulsionar vendas no comércio | TIAGO SILVA/ARQUIVO METRO

Santo André terá amanhã e 
domingo, a partir das 11h, 
um desafio gastronômico 
com food trucks.

 Sete veículos vão parti-
cipar da ação, sendo cinco 
de pratos salgados e dois de 
doces. A proposta é que eles 
incluam em suas receitas, 
de acordo com sua especia-
lidade, achocolatado, sor-
vete, carne seca, batata on-
dulada, espaguete e carne 
moída da rede Coop, patro-

cinadora do evento.
Os pratos do desafio se-

rão vendidos com 50% de 
desconto. Cada truck parti-
cipante também terá outros 
pratos que já fazem par-
te do cardápio convencio-
nal, porém comercializados 
com preços normais. 

O festival vai ser realiza-
do no estacionamento da 
unidade da Coop que fica na 
avenida Queirós dos Santos, 
456, Centro.  METRO ABC

Comida. Santo André tem 
desafio de food truck
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Descriminalização do porte 
de maconha já tem 3 votos

A Polícia Civil prendeu na 
noite de anteontem 11 in-
tegrantes do PCC (Primei-
ro Comando da Capital) em 
um condomínio de luxo na 
cidade de Mairinque –71 km 
da capital. O grupo foi deti-
do durante uma reunião em 
que faria a prestação de con-
tas da quadrilha.

De acordo com as investi-
gações, os detidos seriam res-
ponsáveis pelos negócios da 
facção em diferentes regiões 
do Estado e se encontravam 
uma vez por mês para tratar 
da contabilidade do crime or-
ganizado. Para despistar a po-
lícia, as reuniões não eram 
feitas sempre num mesmo lo-
cal. Seis dos detidos tinham 
passagem pela polícia e dois 
eram procurados pela Justiça.

Um dos foragidos é André 

Luiz Pereira, 33 anos, conhe-
cido como Pateta. Ele foi res-
gatado por criminosos du-
rante uma transferência de 
presos, na rodovia Castello 
Branco, em 2001.

O Denarc (Departamen-
to Estadual de Prevenção 
e Repressão ao Narcotrá-
fico) teve acesso à conta-
bilidade das operações de 
tráfico de drogas do PCC. 
Foram achados nomes, en-
dereços e telefones de pes-
soas da quadrilha, con-
sideradas de “terceiro 
escalão”. Uma lista com da-
dos de uma rifa, que já te-
ria arrecadado mais de 
R$ 1 milhão foi encontrada.

Também foram apreendi-
dos 39 celulares, sete com-
putadores, sete carros – to-
dos com placas de cidades 

diferentes – e cartas cifra-
das, que serão analisadas pe-
la polícia. Outros três suspei-
tos que estavam no encontro 
conseguiram fugir.

A operação de anteon-
tem é um desdobramento 
da prisão de Wellinton Xa-
vier dos Santos, conhecido co-
mo Capuava, em  julho des-
te ano. Ele foi detido com 
1,6 tonelada de cocaína na ci-
dade de Santa Isabel –61 km 
da capital. 

Em agosto, Capuava foi 
solto pelo TJ-SP (Tribunal de 
Justiça de São Paulo) para res-
ponder às acusações em liber-
dade. Segundo o secretário da 
Segurança Pública, Alexandre 
de Moraes, um novo pedido 
de prisão preventiva do sus-
peito foi emitido por conside-
rar a soltura irregular.  METRO

Violência. Onze integrantes da facção criminosa foram presos em Mairinque (SP). Eles são suspeitos de liderar a quadrilha no Estado

Polícia prende contadores do 
PCC em condomínio de luxo

Presos deixam a sede da Polícia Civil no Bom Retiro, no centro | MARIO ANGELO/SIGMAPRESS/FOLHAPRESS

O julgamento do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) que po-
de revogar a lei que define co-
mo crime o porte de drogas 
para uso pessoal foi interrom-
pido pela segunda vez por um 
pedido de vista –agora, do mi-
nistro Teori Zavascki– e não 
tem data para ser retomado. 
Até agora, porém, os três mi-
nistros que votaram optaram 
por descriminalizar os entor-
pecentes em algum grau.

O Supremo julga um re-
curso da Defensoria Pública 
de São Paulo contra a conde-
nação de um mecânico fla-
grado com três gramas de 
maconha. Relator da ação, o 
ministro Gilmar Mendes en-
tendeu que a penalização cri-
minal do cidadão pela pos-
se de qualquer tipo de droga 
para uso pessoal é inconstitu-
cional por violar a autonomia 
individual. 

O ministro votou no últi-
mo dia 20 de agosto, mas a 
sessão foi interrompida por 
um pedido de vista de Edson 
Fachin.

Visão diferente
Ontem, na retomada do jul-
gamento, Fachin acompa-
nhou em parte o voto de 
Gilmar. Para ele, apenas a 
maconha deve ser discutida 
pelo tribunal, visto que foi 

Ao todo, 11 ministros deverão votar | CARLOS HUMBERTO/STF

RAPHAEL
VELEDA 
METRO BRASÍLIA

a droga motivadora da ação. 
Para o ministro, o porte das 
demais drogas deve conti-
nuar sendo crime, assim co-
mo a produção e o tráfico de 
maconha. “O usuário, apesar 
da autodeterminação, ainda 
fomenta o tráfico.”

Guerra às drogas
Último a votar ontem, o mi-
nistro Luís Roberto Barroso 
fez um longo discurso sobre 
a falência da guerra às dro-
gas, tanto no Brasil quanto 
no exterior, e também deci-
diu pela descriminalização da 
maconha – sobre as demais 
drogas, ele preferiu não se 
pronunciar.

“O consumo de drogas, so-
bretudo pesadas, é uma coisa 
ruim, negativa, que não faz 
bem”, disse ele, enfatizando 
ser papel do Estado desincen-
tivar o uso, tratar os depen-

dentes e combater o tráfico. 
“Mas não estamos tratando 
adequadamente os depen-
dentes e há um explosão no 
poder do tráfico, com cus-
to econômico e social altíssi-
mo”, defendeu.

Além de votar pela des-
criminalização da maconha, 
Barroso defendeu que o Su-
premo defina a quantidade li-
mite entre consumo pessoal e 
tráfico -- ele sugeriu que se fi-
xe esse limite em 25 gramas 
da droga, ou seis plantas.

Como os votos apresen-
tam disparidades, caso a 
maioria dos ministros acom-
panhe os colegas que já vota-
ram, o Supremo terá de reali-
zar uma sessão especial para 
discutir a “média” dos votos.
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A Polícia Federal realizou 
ontem uma operação pa-
ra deter uma quadrilha que 
fraudava o pagamento de 
loterias da Caixa Econômi-
ca Federal. Um dos investi-
gados é o ex-jogador Edíl-
son, 44 anos, que integrou a 
Seleção Brasileira no penta-
campeonato em 2002. 

Segundo a PF, o crime 
ocorria por meio da valida-
ção fraudulenta de bilhetes 
de loteria. Só em 2014, ga-
nhadores deixaram de res-
gatar R$ 270,5 milhões em 
prêmios. Em um ano de in-
vestigação, a PF identificou 
ao menos R$ 60 milhões de 
prejuízos com o esquema. 
Valores de prêmios não sa-
cados seriam destinados 
ao Fies (Fundo de Financia-
mento Estudantil). 

“Os investigadores cons-
tataram que o esquema cri-
minoso contava com a aju-
da de correntistas do banco, 
que eram escolhidos por 
movimentarem grandes vo-
lumes financeiros e que fo-
ram usados para recrutar 
gerentes da Caixa para se-
rem utilizados na fraude”, 
informou a Polícia Federal.

Conhecido como “Cape-
tinha”, Edílson passou por 
clubes como Palmeiras, Co-
rinthians e Flamengo. On-
tem, agentes da PF apreen-
deram computadores na 
casa do ex-jogador em Sal-
vador. A defesa de Edílson 
nega que o atleta tenha en-
volvimento com o esquema. 

Durante as investigações 
um integrante da quadrilha 
chegou a ser preso ao tentar 

aliciar um gerente para sa-
car um bilhete de loteria no 
valor de R$ 3 milhões. Dias 
depois de liberado pela polí-
cia, ele foi assassinado. 

Batizada de Desventu-
ra, a operação envolveu 250 
policiais para cumprir 54 
mandados:  cinco de prisão 
preventiva, oito de prisão 
temporária, 22 de condu-
ções coercitivas e 19 de bus-
ca e apreensão em Goiás, 
Bahia, São Paulo, Sergipe, 
Paraná e no Distrito Federal.

Em nota, a Caixa infor-
mou colaborar com as in-
vestigações e que toma 
“providências de abertura 
de processos disciplinares, 
apuração de responsabilida-
des e afastamentos, nos ca-
sos de envolvimento de em-
pregados do banco”.  METRO

Má sorte. Esquema envolvia funcionários e correntistas da Caixa, 
segundo investigação. Ex-jogador da Seleção nega participação

PF investiga Edílson em ação 
contra fraudes nas loterias 

A Polícia Civil de Goiás in-
diciou o motorista do carro 
que levava o cantor sertane-
jo Cristiano Araújo sob acu-
sação de duplo homicídio 
culposo, quando não há in-
tenção de matar.

O artista e sua namorada, 
Allana Moraes, morreram 
quando o veículo capotou 
na BR-153, na madrugada do 
dia 24 de junho, na volta de 
show em Itumbiara (GO).

A perícia apontou que o 
carro estava a 179 km/h an-
tes de capotar. O casal es-
tava no banco de trás, sem 
cinto de segurança.

Para o delegado Fabiano 
Jacomelis, responsável pe-
lo caso, o motorista foi ne-
gligente e imprudente. “Ele 
agiu com negligência ao 
transitar com as rodas não 
originais, com danos, e im-
prudente por dirigir em ex-
cesso de velocidade”, disse.

Se condenado, o motoris-
ta pode pegar de dois a qua-
tro anos de prisão.  METRO

Cristiano 
Araújo. 
Motorista vai 
ser indiciado  

Edílson, em 2002, com 
o zagueiro Campbell, na 

vitória contra a Inglaterra: 
marcação agora é da PF

 GUNNAR BERNING/GETTY IMAGES
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CÂMARA AMEAÇA PARAR 
ATÉ VOTAR O IMPEACHMENT. 
Após o lançamento da 
campanha para destituir 
a presidente Dilma, nesta 
quinta-feira (10), a oposi-
ção articula obstrução e 
paralisação no exame de 
projetos de interesse do 
governo, até que o impea-
chment entre na pauta das 
discussões. Como o presi-
dente da Câmara, Eduardo 
Cunha, líderes de oposição 
consideram que o governo 
Dilma “acabou” e sua per-
manência no cargo é alta-
mente prejudicial ao País.

CORTES PROFUNDOS. O im-
passe pode abrir espaço 
para que o Congresso as-
suma o ônus de promover 
os cortes radicais de cus-
tos, no Executivo, que a 
crise exige.

BOQUINHAS, NÃO. Dilma se 
recusa a acabar privilégios 
e até mordomias, como 
carro oficial, e a fazer cor-
tes nas 100 mil boquinhas 
distribuídas a aliados.

NO CAFEZINHO. “Existe a 
conversa, não há nada de-
cidido”, diz Rubens Bueno 
(PPS-PR). Ele considera es-
sencial a adesão de Cunha 
à ideia.

MA: PREFEITOS SE FILIAM 
AO PSDB E ISOLAM DINO. O 
estilo de Flávio Dino (PC-
doB) no governo de Mara-
nhão, mantendo distân-
cia da classe política, tem 
provocado um movimen-
to de prefeitos, deputa-
dos e vereadores único no 
País, que se filiam ao PSDB 
quase em massa. É como 
estivessem em busca de li-
derança política. Esse mo-
vimento fortalece o vice-
-governador tucano Carlos 
Brandão, que tem sido 

citado como candidato à 
sucessão de Flávio Dino, 
em 2018.

PROJETO DE PODER. A fi-
liação em massa ao PSDB 
tem a ver com as eleições 
de 2016. Seu presidente, 
Aécio Neves, quer candi-
daturas próprias em todo 
o País.

PRÓ IMPEACHMENT. Em me-
nos de 24 horas, o abaixo-
-assinado contra Dilma 
lançado no site proimpea-
chment.com.br acumulou 
200 mil assinaturas. O site 
foi criado por parlamen-
tares da oposição e até da 
base aliada do governo.

COM GABRIEL GARCIA, RODRIGO VILELA E TIAGO VASCONCELOS
WWW.DIARIODOPODER.COM.BR

 PODER SEM PUDOR

Como ‘desocupar’ um ministro

Durante um mês, o de-
putado Salatiel Carvalho 
(PMDB-PE) tentou ser re-
cebido pelo então minis-
tro de Minas e Energia de 
FHC, Rodolpho Tourinho. 
Cansado, Salatiel recor-
reu a Severino Cavalcan-
te, que era vice e estava 
no exercício da presidên-
cia da Câmara. Severino 
também não conseguia 

falar com o ministro, sem-
pre “ocupado”. Resolveu 
blefar:
- Tem aqui um pedido de 
CPI para investigar corrup-
ção no ministério...
Em 30 segundos Severi-
no falava com quem que-
ria e em poucos minutos 
o deputado Salatiel se-
ria procurado pelo solícito 
ministro.

 “FALTA COM 
A VERDADE A 

PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA”

SENADOR AÉCIO NEVES (PSDB-MG) 

AFIRMA QUE A PRESIDENTE DILMA 

MENTIU SOBRE A CRISE

Política

Flávio Dino (PCdoB-MA) 
| DIVULGAÇÃO

 CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

Buscando uma reação rápida 
ao rebaixamento da nota de 
crédito do Brasil pela agên-
cia Standard & Poors, a pre-
sidente Dilma Rousseff con-
vocou, na manhã de ontem, 
uma reunião de emergência 
com ministros de áreas es-
tratégicas, líderes do gover-
no no Congresso e o vice-
-presidente, Michel Temer. 
No encontro, Dilma cobrou 
unidade no discurso oficial 
e agilidade de sua equipe na 
definição dos cortes que a 
União fará para diminuir o 
deficit estimado em R$ 30,5 
bilhões no Orçamento fede-
ral do ano que vem.

Há consenso no gover-
no, porém, de que, por mais 
que se corte, será impossí-
vel sanar o deficit sem ele-
var as receitas. 

Para criar condições para a 
elevação, ainda que temporá-
ria, de impostos, a presidente 
determinou que os integran-
tes do primeiro escalão se es-
forcem para diminuir logo os 
gastos do governo.

Onde cortar 
O principal esforço é pa-
ra concluir logo a reforma 
administrativa. No fim de 
agosto, o ministro do Pla-
nejamento, Nelson Barbo-
sa, anunciou que o gover-
no cortaria ao menos 10 
dos 39 ministérios existen-
tes atualmente. Dilma quer 

anunciar logo essa redução, 
que deve vir acompanhada 
de um corte no número de 
cargos comissionados, de 
indicação política.

Programas governamen-
tais, como o Minha Casa Mi-
nha Vida, também deverão 
sofrer represamentos.

Um profundo corte de 

gastos antes de falar em au-
mento de impostos é exi-
gência do PMDB para apoiar 
o governo nas votações no 
Congresso.

O time de Dilma
Além de Temer, participa-
ram do encontro, no Palá-
cio do Planalto, os minis-
tros da Casa Civil, Aloizio 
Mercadante; do Planeja-
mento, Nelson Barbosa; da 
Comunicação Social, Edi-
nho Silva; de Minas e Ener-
gia, Eduardo Braga; das Ci-
dades, Gilberto Kassab; da 
Justiça, José Eduardo Car-
dozo; das Comunicações, 
Ricardo Berzoini; e da Fa-
zenda, Joaquim Levy. Os 
líderes do governo na Câ-
mara, José Guimarães (PT-
-CE), e no Senado, Delcídio 
Amaral (PT-MS), também 
foram convidados.

Crise financeira. Presidente convoca reunião para cobrar ministros e mostrar que o 
governo está empenhado em sanar o deficit de R$ 30,5 bilhões no Orçamento de 2016

Dilma e Kassab também tiveram evento com empresários | VALTER CAMPANATO/ABR

Dilma pede que 
equipe agilize 
cortes de gastos

RAPHAEL
VELEDA 
METRO BRASÍLIA

O lobista Fernando Soares, 
conhecido como ‘Baiano’, fe-
chou acordo de delação pre-
miada com a PGR (Procura-
doria Geral da República) 
e pode detalhar o envolvi-
mento do PMDB na Lava Ja-
to, já que é tido como o prin-
cipal elo entre o partido e as 
empreiteiras que pagavam 
propina.

Baiano fechou o acor-
do com intermédio do ad-
vogado Sérgio Riera, já que 
o anterior, Nélio Machado, 
é contra o instrumento da 
delação. O Metro Jornal 
tentou contato com Riera, 
mas não obteve retorno às 
ligações.

Baiano é visto como peça-
-chave em um dos episódios 
mais marcantes da Lava Ja-
to: a suposta participação do 
presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha. 
Segundo o lobista Júlio 

Camargo, era Baiano quem 
transmitia as cobranças de 
Cunha por propina com re-
lação a contratos de navios-
-sonda da Petrobras. Cunha, 
que segundo essa versão re-
cebeu US$ 5 milhões, nega a 
denúncia. 

Baiano está preso desde 
novembro do ano passado, 
quando foi detido com mais 
de vinte empreiteiros que se 
tornariam réus na Lava Ja-
to. Ele próprio é julgado em 
dois processos e já foi conde-
nado em uma delas, que tra-
ta dos crimes da Diretoria 
Internacional da Petrobras, 
a mais de 16 anos de prisão. 

O PMDB mantém posição 
de “repúdio” às acusações 
feitas à legenda na Lava Jato. 

 METRO CURITIBA

Lava Jato. Delação de 
lobista deve citar PMDB 

Cerca de 50 deputados fede-
rais e o senador Ronaldo Caia-
do (DEM-GO) lançaram ontem 
uma frente parlamentar pelo 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. O grupo, que 
levava miniaturas do boneco 
inflável do ex-presidente Lu-
la vestido de presidiário, reali-
zou um ato na Câmara e pro-
meteu, em 15 dias, reforçar o 
pedido de afastamento proto-
colado pelo jurista Hélio Bicu-

do, um dos fundadores do PT.
“A sociedade está conven-

cida de que o Brasil não vai 
para a frente sob o coman-
do de Dilma”, disse o líder da 
oposição na Câmara, Bruno 
Araújo (PSDB-PE).

Além de integrantes de 
partidos de oposição, o grupo 
tem participantes do PMDB, 
como o deputado Jarbas Vas-
concelos (PE). “A saída é inevi-
tável”, disse ele.  METRO BRASÍLIA

Congresso. Parlamentares 
buscam o impeachment

Grupo fez ato na Câmara | FANTONIO CRUZ/ABR
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Brasil rebaixado. Ministro da Fazenda não deu maiores detalhes do que o governo 
pretende fazer, mas falou em um ‘pouquinho a mais’ de imposto para mostrar país forte

Levy promete medidas 
até o final de setembro

S&P reconhece 
esforços, mas 
cita incertezas 
A analista da Standard & 
Poor’s para o Brasil, Lisa Schi-
neller, reconheceu ontem os 
esforços do ministro Joaquim 
Levy (Fazenda) para conter 
gastos, mas avaliou que há 
incertezas quanto ao sucesso 
das ações. Para ela, falta “coe-
são” e “comprometimento” 
do governo “como um todo” 
em implementar medidas.

O envio do projeto de Or-
çamento de 2016 ao Con-
gresso com previsão de defi-
cit causou questionamentos 
sobre a capacidade para re-
verter o cenário de retração. 
“Precisaríamos ver mudan-
ças importantes [para voltar 
a revisar a nota]”, disse Schi-
neller, em conferência.

A Fitch ainda vê elemen-
tos apoiando o grau de in-
vestimento do Brasil, disse 
à Reuters a analista sênior 
Shelly Shetty. Ela afirmou, 
no entanto, que o rating do 
Brasil está se deteriorando e 
que a agência está monito-
rando o impacto da queda da 
popularidade da presidente 
Dilma Rousseff sobre sua ca-
pacidade de aprovar medidas 
de austeridade.  METRO

“É mais do que passada 
a hora de implementar 
um rigoroso ajuste fiscal 
no país. Não um ajuste 
de mentirinha”
PAULO SKAF, DA FIESP, E EDUARDO 
EUGENIO GOUVÊA VIEIRA, DA FIRJAN

“Essa decisão é o 
resultado mais drástico 
dos efeitos do gasto 
público descontrolado 
e da insegurança que 
abate o setor produtivo”
JOSÉ CARLOS MARTINS, DA CÂMARA 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

“Agora, resta ao governo 
brasileiro cortar gastos, 
se conscientizar de que 
parte do esforço precisa 
vir dele próprio.”
ROBERTO MATEUS ORDINE, DA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

REPERCUSSÃO

A inflação oficial desacelerou 
com força, favorecida pelos 
preços de passagens aéreas 
e alimentos. O IPCA subiu 
0,22% em agosto, após avan-
çar 0,62% em julho, informou 
ontem o IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica), mas a desaceleração foi 
contida pelos efeitos da alta 
do dólar que limitaram a que-
da nos preços de alimentos.

Essa é a menor taxa men-
sal desde julho de 2014 
(0,01%) e também a mais bai-
xa para meses de agosto des-
de 2010 (0,04%). No acumula-
do em 12 meses, no entanto, 
a inflação ficou em 9,53%, 
contra alta de 9,56% em julho.

O destaque entre os itens 
que ficaram mais baratos em 
agosto foi passagem aérea, 
com queda de 24,9% e impac-
to de -0,11 ponto percentual 
no resultado do mês, após 
avanço de 0,78% em julho.

Também influenciou a ta-
xa de agosto a queda de 0,01% 
nos preços de Alimentação e 
Bebidas, contra alta de 0,65% 
anteriormente. Entretanto, 
o dólar impediu uma queda 
mais expressiva como vista 
no ano passado. “Os custos es-
tão mais elevados e os agricul-
tores têm que repassar”, disse 
a economista do IBGE Eulina 
Nunes dos Santos.

Destacou-se ainda a queda 
dos preços de energia elétri-
ca de 0,42%, o que não ocorria 
desde março de 2014 (-0,87%), 
num reflexo da redução do 
PIS/Cofins na maioria das re-
giões pesquisadas.  METRO

Inflação. IPCA  
desacelera alta 
para 0,22% 

As empresas de telecomuni-
cações passaram a ter novas 
regras para atendimento dos 
clientes. Uma das novidades 
é a disponibilização de aten-
dimento em um único canal  
de todos os serviços presta-
dos nos pacotes combo, se-
gundo a Anatel (Agência Na-
cional de Telecomunicações).

Além disso, o setor de 
atendimento presencial de-
verá estar apto a atender 
todos os serviços e moda-
lidades prestados pela em-
presa. O tempo de espera 
passará a ser de, no máxi-
mo, 30 minutos, controla-
do por senhas. As empresas 
da telefonia fixa também 
deverão disponibilizar pelo 
menos um local de atendi-
mento que possibilite o  re-
gistro e o encaminhamento 
de demandas junto à pres-
tadora.  METRO

Telefonia. Setor 
tem novas regras  
de atendimento Após rebaixar o Brasil, a 

agência de avaliação de ris-
co Standard & Poor’s cor-
tou ontem a nota de várias 
empresas brasileiras e ti-
rou o grau de investimento 
de companhias como Petro-
bras e Eletrobras.

A S&P rebaixou a nota da 
Petrobras em moeda estran-
geira em dois degraus, de 
“BBB-” para “BB”. Além dis-
so, a agência de risco colo-
cou a nota da petroleira em 
perspectiva “negativa”, o 
que significa chance de no-
vo rebaixamento adiante.

Além do rebaixamen-
to da Petrobras para cate-
goria especulativa, a agên-
cia anunciou o corte das 
notas de outras 30 empre-
sas brasileiras como desdo-
bramento direto da perda 
do grau de investimento do 
Brasil. Dessas, 24 perderam 
o selo que bom pagador, in-
cluindo a petroleira.

Entre elas está a Eletro-
bras, que teve a nota redu-
zida de “BBB-” para “BB”. A 
perspectiva da nota da em-
presa também é negativa. 
Também perderam o grau de 
investimento companhias 
como Comgas, CCR, Neoe-
nergia, Arteris, Ecorodovias.

Ao perder o grau de in-
vestimento, a empresa dei-
xa de ser considerada uma 
boa pagadora, um lugar re-
comendável para os inves-
tidores aplicarem seu di-
nheiro. Com isso, ela tem 
dificuldade para conseguir 
financiamentos.  METRO

O dólar fechou ontem com 
alta de 1,34% a R$ 3,8504 na 
venda, após a Standard & 
Poor’s retirar o selo de bom 
pagador do Brasil. No entan-
to, a intervenção do Banco 
Central e a percepção de que 
a Fitch deve manter por en-
quanto o grau de investimen-
to do país levaram a moeda a 
terminar longe da máxima da 
sessão, de R$ 3,91.

De maneira geral, a per-
cepção nas mesas de opera-

ções é que o dólar tende a ru-
mar para a máxima histórica 
de R$ 4 em breve, em uma 
trajetória volátil. Na máxima 
da sessão, logo após a aber-
tura, a divisa dos EUA saltou 
3,10% e alcançou R$ 3,9173.

Mas o avanço da moeda 
norte-americana foi amorte-
cido porque o BC anunciou 
leilão de venda de até US$ 
1,5 bilhão com compromis-
so de recompra, segundo a 
Reuters.  METRO

Petrobras perde selo de 
bom pagador da S&P

Dólar sobe 1,34% e 
fecha cotado a R$ 3,85

31
empresas brasileiras tiveram as 
notas reduzidas pela agência. 
Desse total, 24 perderam o grau 
de investimento 
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Sem anunciar nenhuma no-
va medida um dia após o 
país ter perdido o selo de 
bom pagador, o ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, re-
forçou ontem que o gover-
no perseguirá meta de su-
peravit primário de 0,7% do 
PIB em 2016. Muito questio-
nado sobre aumento de tri-
butos existentes e eventual 
criação de novos impostos, 
Levy disse apenas que pre-
tende concluir um ajuste ao 
projeto de Lei Orçamentária 
de 2016 até o fim deste mês, 
para que as medidas possam 
ser votadas pelo Congresso.

O ministro defendeu a ne-
cessidade de mais receitas e 
afirmou que a sociedade de-
ve entender que será melhor 
pagar mais tributos para que 
Brasil seja reconhecido no ex-
terior como país forte e com 
capacidade de crescimento. 

“Se a gente tiver que pa-
gar um pouquinho de impos-
to para o Brasil ser reconhe-
cido no mundo inteiro como 
um país forte, tenho certeza 
que todo mundo vai querer 
fazer isso”, disse o ministro 
em entrevista a jornalistas.

Segundo Levy, mais im-
postos combinados com 

Levy falou ontem sobre rebaixamento do país | FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

mais corte de gasto fechará 
a equação fiscal de 2016. “É 
um aritmética.”

Para Levy, importantes 
reformas que estão no Con-
gresso vão dar suporte para 
o Brasil voltar a crescer, co-
mo as reformas do PIS/Co-
fins e ICMS. “Temos uma sé-
rie de reformas estruturais 
que estamos conversando 

com o Congresso para botar 
o país pronto para respon-
der bem ao novo ambiente”, 
afirmou. “Trocar a fiação pa-
ra a casa ficar bem bacana”.

A tentativa do ministro de 
fortalecer a mensagem fiscal 
do governo foi feita após a 
agência de classificação de 
risco Standard & Poor’s re-
tirar o selo de bom pagador 

do Brasil alegando desequilí-
brio das contas públicas, fal-
ta de consenso político na 
solução do impasse fiscal e 
divergência entre membros 
da equipe econômica.

O rebaixamento da nota 
do Brasil levou a presiden-
te Dilma Roussef a marcar 
uma reunião de emergência 
ontem pela manhã com mi-
nistros e o vice-presidente 
Michel Temer. Durante o en-
contro, Dilma pediu urgên-
cia para sua equipe anunciar 
cortes de gastos públicos. 

Há poucos dias, o gover-
no encaminhou proposta or-
çamentária que prevê deficit 
primário consolidado equiva-
lente a 0,34% do PIB em 2016, 
diante da meta do período de 
saldo positivo de 0,7%.

Diante desse cenário, a 
equipe econômica passou 
a considerar a possibilida-
de de aumentar os tributos 
Cide, IOF, IPI e Imposto de 
Renda para reforçar as re-
ceitas. Também passou a 
cogitar a criação de um im-
posto sobre movimentação 
financeira nos moldes da 
extinta CPMF e de um tri-
buto sobre grandes fortu-
nas.  METRO

“Temos de trocar a 
fiação para a casa 
ficar bem bacana” 
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O primeiro-ministro fran-
cês, Manuel Valls, afirmou 
ontem que a França vai ata-
car a Síria. Para Valls, se li-
vrar do ditador Bashar al-As-
sad e combater o EI (Estado 
Islâmico) é a única forma de 
conter o interminável fluxo 
de refugiados que chegam 
diariamente à Europa. 

Em uma entrevista à 
“CNN” na última quarta-fei-
ra, o premiê insistiu que a 
crise migratória não pode 
ser resolvida simplesmente 
recebendo mais refugiados.

“No momento, há mi-
lhões de sírios que estão 
deslocados. Há campos de 
refugiados no Líbano, na 
Jordânia e na Turquia rece-
bendo de 4 milhões a 5 mi-
lhões de sírios. E não vamos 
receber de 4 milhões a 5 mi-
lhões de sírios, de modo que 
o problema tem que ser tra-
tado na fonte”, disse o pri-
meiro ministro.

“São assuntos muito di-
fíceis. E, claro, na Síria, até 
não encontramos uma solu-
ção política, enquanto não 

destruirmos esse grupo ter-
rorista, o Estado Islâmico, e 
não nos livramos de Bashar 
al-Assad, não vamos encon-
trar uma solução.”

Valls afirmou ainda que 
irá ao parlamento francês 
na próxima terça-feira (dia 
15) para anunciar “os obje-
tivos da França e que, sim, 
haverá ataques”. No início 
desta semana, o presidente 
francês, François Hollan-
de, disse que ordenou voos 

de reconhecimento sobre 
a Síria pensando em bom-
bardeios aéreos.

A França foi o primei-
ro país a aderir à coalizão 
liderados pelos EUA con-
tra o EI no Iraque. Até ago-
ra, porém, havia descartado 
a possibilidade de estender 
sua campanha aérea para a 
Síria, temendo que isso po-
deria ajudar o regime de As-
sad. Os fatos recentes muda-
ram sua opinião.  METRO

‘Vamos lá’. Para o primeiro-ministro francês, solução não está em 
receber refugiados, mas aniquilar a fonte dos problemas na origem

Pânico em Damasco após ataque ordenado por Assad (dest.) | B.KHABIEH/REUTERS

Premiê diz que 
França atacará 
Síria de Assad

Suécia, já estamos chegando

Refugiados vão por estrada rumo à
Suécia | CLAUS FISKER/REUTERS

A Dinamarca permitiu on-
tem que refugiados per-
corressem seu território li-
vremente rumo à Suécia, 
depois de dias de caos, du-
rante os quais as autorida-
des interromperam os servi-
ços de balsas e uma ligação 
rodoviária com a Alemanha 
na tentativa de conter o in-
fluxo de milhares de postu-
lantes a asilo.

A Dinamarca, cujo go-
verno publicou anúncios 
em jornais libaneses para 
desencorajar os imigran-
tes, se tornou o front mais 

recente da pior crise de re-
fugiados na Europa em dé-
cadas – 3,2 mil pessoas 
entraram no país desde do-
mingo, a maioria buscan-
do a Suécia.

A Suécia, por sua vez, 
acredita que irá rece-
ber 80 mil refugiados es-
te ano, e tem mais postu-
lantes a asilo per capita do 
que qualquer nação euro-
peia graças à sua política 
imigratória generosa, que 
concede residência perma-
nente automática para sí-
rios.  METRO

O presidente Barack Oba-
ma anunciou ontem que 
os Estados Unidos aceitarão 
10 mil refugiados sírios no 
próximo ano, num momen-
to em que a crise migrató-
ria na Europa atinge um ní-
vel sem precedentes. Antes 
que o país receba os imi-
grantes, no entanto, o Con-
gresso deverá aprovar um fi-
nanciamento para medidas 
de segurança, informou um 
porta-voz da Casa Branca.

Um dia antes da declara-
ção de Obama, o secretário 
de Estado americano, John 
Kerry, disse que o país es-
tá empenhado em receber 
mais refugiados que fogem 
da guerra civil síria.

Em um discurso ante o 
Congresso, Kerry ressaltou 
que o governo queria assu-
mir um papel de liderança 

nas questões humanitárias, 
mas destacou que as auto-
ridades ainda estavam ava-
liando o número de pessoas 
a serem acolhidas.

Fontes próximas ao as-
sunto chegaram a afirmar 

na quinta-feira que os Esta-
dos Unidos aumentariam o 
número de cotas para refu-
giados de todo mundo de 
70 mil para 75 mil em 2016, 
um número que poderia su-
bir ainda mais.  METRO

Obama abre portas dos EUA 
para 10 mil refugiados sírios

Refugiados aguardam na Grécia um novo destino | MICHALIS KARAGIANNIS/REUTERS

Ameaça de inundação tira 90 mil de casa no Japão
As autoridades japonesas de-
terminaram a retirada de 
milhares de pessoas de suas 

casas depois de chuva torren-
cial, que fez transbordar rios 
e causou deslizamentos de 

terra no centro do país. Uma 
pessoa está desaparecida. Se-
gundo o meteorologista Ta-

kuya Deshimaru, o índice de 
chuva registrado não tem pre-
cedentes. “O perigo pode ser 

iminente”, disse. Em Tochigi, 
a altura da água chegou a qua-
se 60 centímetros. As autori-

dades determinaram que cer-
ca de 90 mil pessoas na região 
deixassem suas casas.  METRO
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Uma antiga espécie do gêne-
ro humano, desconhecida 
até agora, foi descoberta por 
uma equipe de pesquisado-
res internacionais na África 
do Sul, onde foram exuma-
das as ossadas de 15 hominí-
deos – família da ordem dos 
primatas, cuja única espécie 
atual é o homem. Os cientis-
tas ainda não conseguiram 
datar o primata descober-
to, que poderia ter entre 100 
mil e 4 milhões de anos.

Os fósseis foram encon-
trados em uma gruta de di-
fícil acesso, em Sterkfon-
tein, perto de Joanesburgo, 
no sítio arqueológico co-
nhecido como Berço da Hu-
manidade e inscrito na lis-
ta do patrimônio mundial 
da Unesco (Organização das 

Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura). A 
nova espécie foi batizada de 
“Homo naledi” em homena-
gem à caverna “Rising Star”, 
onde foi encontrada. Naledi 
significa “estrela” na língua 
sesotho, da África do Sul. O 
gênero “Homo” é o mesmo 
ao qual pertence o homem 
atual – “Homo sapiens”. 

“Apresento uma nova es-
pécie do gênero humano. E 
ela estava bem debaixo do 
nosso nariz”, disse o pesqui-
sador Lee Berger, da Univer-
sidade de Witwatersrand, 
em Joanesburgo.  O novo 
membro da família huma-
na, segundo os cientistas, ti-
nha cerca de 1,5 metro de 
altura, e seu cérebro, o ta-
manho de uma laranja mé-

dia. Para o professor Chris 
Stringer, do Museu de His-
tória Natural de Londres e 
autor de um artigo sobre 
o tema publicado na revis-
ta científica “eLife”, alguns 
aspectos do “Homo naledi”, 
como as mãos, os pulsos e os 
pés, são muito próximos do 
homem moderno. “Ao mes-
mo tempo, o pequeno cére-
bro e a forma da parte su-
perior do corpo estão mais 
próximos do grupo pré-hu-
mano australopiteco.”

Praticamente não há ves-
tígios de outras espécies en-
contradas lá, e os ossos não 
tinham garras ou marcas de 
dentes – sugerindo que eles 
não eram restos de um pre-
dador ou que foram mortos 
em uma armadilha.  METRO

‘Homo naledi’. O conjunto de hominídeos fósseis estava composto de 15 indivíduos, de crianças a idosos, em cerca de 1,5 mil fragmentos

NAMÍBIA
BOTSWANA

ZIMBABWE

África 
do Sul

Oceano  
ÍndicoOceano 

Atlântico

Sterkfontein 

 JOANESBURGO

ONDE FICA
O Berço da 
Humanidade 
está a 50 km de 
Joanesburgo

Encontrado na África novo 
parente da raça humana

Reconstituição
do ‘Homo naledi’

Deputado Cyril Ramaphosa
beija réplica de crânio

SIPHIWE SIBEKO/REUTERSREPRODUÇÃO/NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

BRABC_2015-09-11_18.indd   18 9/10/15   7:07 PM



BRABC_2015-09-11_19.indd   19 9/10/15   7:00 PM



BRABC_2015-09-11_20.indd   20 9/10/15   7:02 PM



BRABC_2015-09-11_21.indd   21 9/10/15   7:03 PM



ABC, SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2015
www.metrojornal.com.br |22| {CULTURA} 

2
CULTURA

Canta,

No Palco Externo do Audi-
tório Ibirapuera (av. Pedro 
Álvares Cabral, s/nº, Par-
que Ibirapuera; tel.: 3629-
1076). Dom., a partir das 
18h. Grátis.

Serviço

Dois dos principais Jorges, 
ou melhor, artistas da músi-
ca brasileira, Jorge Ben Jor e 
Seu Jorge chegam a São Pau-
lo para a turnê em conjunto 
“Os 2 Jorges”, em show ama-
nhã no Espaço das Américas.

Seu Jorge apresenta show 
de seu último disco, “Músi-
cas para Churrasco II”. Dono 
de sucessos como “Burguesi-
nha”, “Carolina” e “Mina do 
Condomínio”, o cantor traz 
em seu repertório, além des-
ses hits, as novas “Baby Doll”, 
“De Olho Nela” e “Papo Re-
to”, todas do novo álbum.

Já Jorge Ben, que can-
tou no Espaço das Américas 
no ano passado, volta com 
show cheio de sucessos. No 
repertório, hits como “Cho-
ve Chuva”, “Jorge da Capa-
dócia” e “País Tropical” – 
para fazer um Carnaval fora 
de época.  METRO

Projeto que levou Otto, Tiê, 
Péricles, Rael e outros no-
mes para realizar shows 
gratuitos por São Paulo, o 
Tim Music na Rua chega 
ao fim nesse fim de sema-
na com festas e mais músi-
ca ao vivo.

Amanhã os coletivos Pi-
lantragi e Calefação Tropi-
caos ocupam mais um es-
paço da cidade e colocam 
o público para balançar ao 
som de músicas brasileiras 
e atividades artísticas varia-
das. Gratuita, a festa come-
ça às 14h, na rua do Curtu-
me, na Lapa.

Domingo é a vez dos 
shows. O Vale do Anhan-
gabaú terá a partir das 16h 
apresentações gratuitas de 
Maria Gadú, que apresen-
ta faixas de seu mais recen-
te álbum, “Guelã”, além do 
sambista Arlindo Cruz e o 
quarteto Titãs, que acaba 
de lançar o DVD “Nheenga-
tu – Ao Vivo”.

Além dos shows haverá 
espaço também para coleti-
vos como o Bike Anjo, que 
dá uma força para quem 
quer aprender a pedalar, e o 
Love CT, que ajuda o pessoal 
a se iniciar no skate.  METRO

Festival leva festa à Lapa e 
shows para o Anhangabaú

Titãs encerra o Tim Music na Rua | EDUARDO KNAPP/FOLHAPRESS

No Espaço das Américas (r. 
Tagipuru, 795, Barra Funda; 
tel.: 3829-4899). Amanhã, às 
21h. De R$ 150 a R$ 390.

Serviço

Apresentação terá sucessos no setlist,
como ‘Cais’ e ‘Travessia’

AGATHA GAMEIRO/FUTURA PRESS

Música. Milton Nascimento ocupa o palco externo 
do Auditório Ibirapuera para show gratuito que terá 
ainda a participação especial do parceiro Lô Borges

Que dupla! 
Show reúne 
Jorge Ben Jor 
e Seu Jorge

Um dos mais reverenciados 
diretores de horror e fanta-
sia, o americano John Car-
penter é a atração hoje, às 
23h59, do Cine Phenomena, 
no MIS (av. Europa, 158, jd. 
Europa; tel.: 2117-4777; R$ 
10), com a exibição de três 
de seus filmes: “Halloween: 
A Noite do Terror” (1978), 
“À Beira da Loucura” (1994) 
e “Os Aventureiros do Bairro 
Proibido” (1986).

Amanhã o Cemitério da 
Consolação (r. da Consola-
ção, 1.660) recebe o Cine-
tério, projeto gratuito que 
integra o Mês da Cultura In-
dependente e vai exibir a par-
tir das 22h três longas: o cult 
sueco vampiresco “Deixa 
Ela Entrar” (2008), o austría-
co, ainda inédito no Brasil, 
“Boa Noite, Mamãe” (2014), 
e “Amantes Eternos” (2013), 
de Jim Jarmusch, que terá tri-
lha sonora executada ao vivo 
pelo holandês Jozef Van Wis-
sem. Os ingressos devem ser 
retirados hoje, no Cine Olido 
(av. São João, 473, Centro), a 
partir das 17h.  METRO

Cinema. 
Suspense e 
terror chegam 
ao MIS e ao 
cemitério

Chimbinha

B.O.
O divórcio entre o 

guitarrista da Calypso 
e sua ex-mulher, a 

vocalista Joelma, ganha 
contornos delicados. Ela 
esteve em uma delegacia 

em Ananindeua, no 
Pará, para registrar um 
Boletim de Ocorrência 
no qual conta que o ex 
a persegue telefonando 

para empregadas 
domésticas e pessoas 

próximas. Joelma disse 
ainda temer por sua 
integridade física, 

pois segundo ela, o 
músico tem histórico de 

violência. A assessoria de 
imprensa de Chimbinha 
não foi encontrada para 

comentar o assunto.

A área externa do Auditó-
rio Ibirapuera vai ficar pe-
quena com o show que Mil-
ton Nascimento vai fazer 
domingo, no encerramento 
do Samsung E-Festival, con-
curso on-line de novas ban-
das que elege seu vencedor 
pelo voto popular.

Após reunir cerca de 40 
mil pessoas em sua primei-
ra edição, puxada por Gil-
berto Gil, o evento terá 
agora Bituca como princi-
pal atração, além de parti-
cipação especial de Lô Bor-
ges, fundador e parceiro 
de Milton no lendário Clu-
be da Esquina.

A programação do espe-
táculo tem grandes suces-
sos na voz do cantor minei-
ro, como “Cais”, “Clube da 
Esquina”, “Nos Bailes da Vi-
da”, “Maria, Maria” e “Tra-
vessia”, entre outros hits.

O último disco de inéditas 

de Milton Nascimento é “…E 
a Gente Sonhando” (2010). 
Seu trabalho mais recente é 
“Uma Travessia, 50 Anos de 
Carreira Ao Vivo” (2013). 

A abertura do evento fica 
com a Bandavoou, vencedora 
do Samsung E-Festival. Além 
da apresentação com um dos 
maiores nomes da música 
brasileira, o grupo leva um 
prêmio em dinheiro de R$ 15 
mil e uma consultoria para 
criação de um plano de car-
reira. A banda se prepara pa-
ra lançar seu primeiro disco 
de estúdio, “Nó”.  METRO

 Bituca
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ESTILO
O bigodão de Mario 
esconde sua boca, 

enquanto sua boina 
faz com que não seja 
necessário qualquer 

penteado

CRIADO POR
Shigeru Miyamoto 

@RealShigeruM

PRIMEIRA APARIÇÃO
“Donkey Kong” 

(1981)

LOCAL DE 
NASCIMENTO
Brooklyn, NY

DESCENDÊNCIA
Italiana

OCUPAÇÃO
Inicialmente um 

carpinteiro, Mario fez 
carreira como encanador

IRMÃO 
No jogo original, Luigi 
é igual a Mario, mas 

vestido de verde

CURIOSIDADES
Mario é tão famoso 

que é mais facilmente 
reconhecido ao redor 

do mundo do que 
Mickey Mouse

PERFILEVOLUÇÃO

Com 40 milhões de cópias vendidas, ‘Super Mario Bros.’ se tornou um 
dos games mais queridos de todos os tempos e continua a render 
frutos após 30 anos de seu lançamento, celebrados neste domingo

TRI     TÃOTRI     TÃONN

200

240
milhões é o número 
de jogos já vendidos 

da franquia

é o número de 
jogos em que Mario 

aparece

40
milhões foi o número 
de unidades vendidas 

do game “Super 
Mario Bros.” 

125
semanas foi o tempo 
que o tema de “Super 

Mario Bros.” permaneceu 
na lista da Billboard de 

toques de celular

6
dos 10 games mais 

vendidos da história 
são protagonizados 

por Mario

40 KB
era o tamanho do 

arquivo de “Super Mario 
Bros.” para NES (menos 
que uma linha de texto 

no Microsoft Word)

1985 
“Super Mario Bros.”

2002 
“Super Mario 

Sunshine”

1988 
“Super Mario 

Bros. 2”

1990 
“Super Mario Bros. 3”

1991 
“Super Mario World”

1996 
“Super 

Mario 64”

2006 
“New Super 
Mario Bros.”

2007 
“Super Mario 

Galaxy”

2009 
“New Super 
Mario Bros 

Wii”

2010 
“Super Mario 

Galaxy 2”

2011
“Super Mario 

3D Land”

2012
 “New 

Super Mario 
Bros. 2”

2012
 “New Super 

Mario Bros U”

2013
“Super Mario 

3D World”

2015
“Super Mario 

Maker”

1989
“The Super 
Mario Bros. 

Super Show!” 

1990
“The Adventures 

of Super 
Mario Bros. 3” 

1991
“Super 
Mario 

World” 

PRIMEIRO 
GAME PRÓPRIO
“Mario Bros.” 

(1983)

NÚMEROS

19  
“Super 

Mario Land”

1992 
“Super Mario 

Land 2”

MÚSICA
O tema de “Super Mario Bros”, conhecido 
oficialmente como “Tema Base”, foi composto por 
Koji Kondo em 1985 e tem sido reutilizado várias 
vezes ao longo dos anos nos jogos de Mario, além de 
ter recebido arranjo para orquestra sinfônica. Houve 
também óperas escritas sobre a história de Mario. 

TELEVISÃO
A primeira aparição de Mario na TV foi na 
série de animação “Saturday Supercade” 
(1983). Depois ele apareceu ainda em:

Para 
GAME BOY

O encanador mais famoso 
do mundo não abre mão da 
boina e do macacão em suas 
aventuras. Tem sido assim há 
30 anos desde que “Super Ma-
rio Bros.” catapultou à fama o 
simpático personagem cria-
do pelo japonês Shigeru Miya-
moto, em 1981, como coadju-
vante de “Donkey Kong”. 

Mario se transformou em 
uma rentável franquia para a 
Nintendo, com 16 jogos pró-
prios – além de participações 
especiais em tantos outros. O 
17º game chega às lojas a tem-
po do aniversário, celebrado 

neste domingo.
Com “Super Mario Ma-

ker”, o jogador pode não ape-
nas curtir as várias etapas da 
evolução do personagem co-
mo também elaborar e editar 
as fases, criando novos túneis, 
construindo blocos e incluin-
do inimigos. É autonomia (e 
diversão) total!

O jogo sai hoje para Wii U  
e custa US$ 59,99 em seu for-
mato digital. 
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Criado em 1988 pelos cartu-
nistas Jal e Gual para premiar 
e divulgar a produção de his-
tórias em quadrinhos, car-
tuns, charges e artes gráficas 
no Brasil, o HQMix chega a 
sua 27a edição com a premia-
ção dos melhores de 2014, 
amanhã, no Sesc Pompeia.

Entre as 32 categorias, al-
guns títulos se destacam, co-
mo “Grande Sertão Veredas”, 
eleita melhor adaptação para 
HQs. Como melhor desenhis-
ta nacional foi eleito Laudo 
Ferreira Jr., de “Yeshuah vol. 
3 – Onde Tudo Está”. 

Sucesso nas redes sociais, 
André Dahmer venceu como 
melhor tira nacional pelo seu 
“Malvados”. Laerte foi lem-
brada por sua Ocupação, no 
Itaú Cultural, que levou a ca-
tegoria melhor exposição.

Outro importante prêmio 

foi para a Comic Con Expe-
rience, que venceu na cate-
goria evento do ano. A nova 
edição da CCXP acontece de 
3 a 6 de dezembro, no São 
Paulo Expo. Os ingressos já 
estão à venda no site ccxp.
com.br – as entradas para o 
dia 5 estão esgotadas.  METRO

Premiação. Festival HQMix entrega amanhã troféus aos melhores 
trabalhos relacionados à arte dos quadrinhos no Sesc Pompeia 

Trecho da premiada graphic novel ‘Grande Sertão Veredas’ | REPRODUÇÃO

Os melhores 
traços de 2014

#metromoda

Alexandra Farah é jornalista e colunista da revista Vogue e do Moda e Negócios, 
exibido ao vivo às segundas, quartas e sextas, às 21h45, na Band News TV

Nosso rodízio semanal pela 
moda no Instagram

POR 

Por ser sempre lindo, o Rio de Janeiro 
merece uma semana que acolha os 
criativos do mundo inteiro em torno de 
algo maior. Antes, o extinto FashionRio 
fazia este papel que agora cabe ao 
ArtRio, até domingo, no Pier Mauá, 
reunindo galerias. O estilista e artista 
multitask @oskarmetsavaht está por trás 
da interessantíssima mostra paralela, 
Ocupação Mauá, com obras dele e de 
outros nomes como Raul Mourão (foto).

Da primeira grande união de uma 
empresa de alto luxo, a @Hermes, com 

a gigante do designer-conectado, a 
@Apple, surge o AppleWatchHermes, 

com três modelos de pulseiras de couro 
criadas pela casa francesa. Os modelos 
chegam às lojas em 5 de outubro com 

valores entre US$ 1.100 e US$ 1.500. 
Mais detalhes no  @modaenegocios.

#ocupacaomaua

Prova de que o ArtRio é o novo FashionRio é o número 
de marcas de moda envolvidas. A H.Stern fez presença 
forte: além de patrocinadora escolheu a Praça Mauá 
para o jantar que comemorou os 70 anos da maior 
joalheria brasileira. A mesa decorada com pedras, 
plantas e flores foi destaque a parte. Parabéns, H.Stern, 
por investir na arte e não na cópia! 

@ALEFARAH

#applewatchhermes

#artrio2015

Veja a lista dos vencedores no 
metrojornal.com.br

No Sesc Pompeia (r. Clélia, 
93; tel.: 3871-7700). Ama-
nhã, às 17h. Grátis.

Serviço
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eventos para 

curtir neste fim de 
semana no ABC

2

7 8

5
3

1
4

O fi m de semana chegou e você não vai fi car parado em casa, não é mesmo? Para isso, o Metro ABC 
selecionou diversas opções culturais que variam entre shows, peças, festivais ou até mesmo eventos para 

quem gosta de fi cção científi ca. Tudo isso para você encerrar bem sua semana com a família e amigos.

METRO ABC

Cidadão Instigado 

A banda vencedora do Prêmio Multishow como me-
lhor álbum, com “Fortaleza”, tem show marcado pa-
ra amanhã, às 20h, no Sesc Santo André, na rua Tama-
rutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André. As opções de 
ingressos vão de R$ 6 a R$ 20.

Marcello 
Reis
Nascido em São 
Bernardo, o cantor 
de música sertane-
ja conta com um 
repertório de can-
ções típicas do gê-
nero, além de mui-
tas autorais.

A apresentação 
será amanhã, às 
20h30, no Teatro 
Lauro Gomes, na 
rua Helena Jacquey, 
171, Rudge Ramos. 
Os ingressos cus-
tam R$ 15 (inteira) 
e R$ 7,50 (meia).

26º Festival Internacional de 
Curta-Metragens de São Paulo
Amanhã, a partir das 19h30, o Cineclube Santo 
André apresenta a programação “Noites de Ki-
no”, que exibirá filmes produzidos por escolas 
de cinema como as regionais ELCV de Santo An-
dré e Cav São Bernardo.

A mostra tem entrada franca e será no auditó-
rio Heleny Guariba, localizado na Praça 4º Cente-
nário, s/nº, Centro, Santo André. 

Tango e Paixão
O espetáculo presta homenagem aos grandes com-
positores e autores de tango com diversos clássicos 
típicos da música Argentina. 

Tango e Paixão será apresentado amanhã, às 
21h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho (alame-
da Conde de Porto Alegre, 840, Santa Maria, São 
Caetano). Os ingressos vão de R$ 35 a R$ 70.

Zoom Beatles

Os fãs de Beatles têm a oportunidade de reviver a 
sensação de assistir a um show da banda britânica.

  No domingo, às 19h, a banda cover Zoom Bea-
tles faz exibição no Teatro Paulo Machado de Car-
valho, na alameda Conde de Porto Alegre, 840, 
Santa Maria, São Caetano. Os ingressos custam en-
tre R$ 70 e R$ 35 com o benefício de meia-entrada.

Anitta

A cantora e com-
positora de músi-
ca pop se apresenta 
amanhã no Estân-
cia Alto da Serra, na 
Estrada Névio Carlo-
ne, 03, Riacho Gran-
de, São Bernardo. O 
show será o segun-
do na ordem da “Fes-
ta Trans”, que, além 
da cantora, também 
contará com Xande, 
Alexandre Pires, Mu-
muzinho e Sorriso 
Maroto, a partir das 
23h. Os ingressos va-
riam entre R$ 40 e 
R$ 110.

Santo André 
Dance Festival

O evento realizado 
pelo Instituto Passo 
de Arte reúne mais 

de 800 bailarinos em 
diversos gêneros da 

dança.
O ingresso custa 

entre R$ 15 e R$ 30 
e o espetáculo será 
realizado no Teatro 
Municipal Antônio 

Houaiss, na Praça 
4º Centenário, s/nº, 

Centro, Santo An-
dré, às 20h30, de ho-
je e de amanhã, e às 

18h do domingo. 

Anitta faz show em SBC 
amanhã | DIVULGAÇÃO

Dança se destaca em 
Sto. André | REGINALDO 

AZEVEDO/DIVULGAÇÃO

62º Alpha Fiction e Cosplay
O evento contará com exposições, palestras e apre-
sentações, além de eleger os visitantes mais bem ca-
racterizados de seus personagens favoritos. 

Acontecerá neste domingo, das 12h às 18h, na Sa-
bina, que fica na rua Juquiá, s/nº, Vila Eldizia, Santo 
André. A entrada custa até R$ 20. 

Cosplayers tem evento marcado 
em Sto. André | DIVULGAÇÃO

Cantor sertanejo faz show 
amanhã em SBC| DIVULGAÇÃO

Cover de Beatles vem a SCS | DIVULGAÇÃO

Tango tem espetáculo 
marcado em SCS | DIVULGAÇÃO

Festival exibe filmes feito por 
escolas de cinema | DIVULGAÇÃO

Cidadão Instigado se apresenta no Sesc | DIVULGAÇÃO
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O Ballet du Grand Théâtre 
de Genève, que volta a São 
Paulo neste fim de semana, 
monta seu repertório a par-
tir de obras de coreógrafos 
convidados. Para esta no-
va turnê, foram escolhidas 
“Lux”, do suíço Ken Ossola, 
e “Glory”, do grego Andonis 
Foniadakis.

“Ambas falam da mes-
ma coisa: uma vontade de 
alcançar a poesia absoluta, 
mística, humana e profun-
da”, afirma o diretor artís-
tico Philippe Cohen. As lin-
guagens dos criadores, no 
entanto, são distintas. “Os-
sola traz leveza e sobrieda-
de; Foniadakis revela virtuo-
sidade e excesso.”

A falta de coreógrafo re-

sidente traz um desafio ao 
diretor: manter a assinatu-
ra da companhia criada em 
1962. “É a personalidade e 
a capacidade [dos coreógra-
fos] de se comprometerem 
com o projeto artístico da 
companhia que me faz op-
tar por envolvê-los. Nossa 
assinatura é clara e cabe aos 
artistas dar vida a ela e con-
cretizar os projetos.”

Um diferencial do grupo 
é seu elenco multinacional. 
Para Cohen, a mistura traz 
efeitos positivos. “Os coreó-
grafos se nutrem dessas di-
ferenças e, uma vez que 
encontram um ponto de en-
contro com os bailarinos, 
as obras se enriquecem”, 
afirma ele, que está à fren-

te da companhia há 12 anos 
e pretende deixar como le-
gado a busca incessante pe-
la originalidade “de manei-
ra íntegra e sincera”. 

‘Lux’, de Ken Ossola, é uma das estreias do grupo | VINCENT LEPRESLE/DIVULGAÇÃO

AMANDA
QUEIRÓS 
METRO SÃO PAULO

Veja o grupo no metrojornal.com.br

No Teatro Alfa (rua Bento 
Branco de Andrade Filho, 
722, Santo Amaro, telefo-
ne: 5693-4000). Amanhã, às 
20h; domingo, às 18h.
De R$ 50 a R$ 170. 

Serviço

Sábado e domingo. Com mais de 50 anos de história, Ballet du 
Grand Théâtre de Genève volta ao Brasil para apresentar obras de 
dois jovens e promissores coreógrafos internacionais

Em busca da 
‘poesia absoluta’O filme “Que Horas Ela Vol-

ta?”, de Anna Muylaert, foi 
anunciado ontem pelo Minis-
tério da Cultura como o re-
presentante do Brasil no Os-
car de 2016 e vai concorrer a 
uma vaga na categoria de me-
lhor filme estrangeiro.

Já premiado nos festivais 
de Sundance e Berlim, o lon-
ga passará agora pela avalia-
ção da Academia de Artes e 
Ciências Cinematográficas, 
que selecionará nove produ-
ções como pré-indicados. Des-
se grupo saem os cinco finalis-
tas. A  cerimônia será no dia 
28 de fevereiro de 2016. 

Com a indicação de Anna 
Muylaert, uma diretora vol-
ta a representar o país após 
30 anos de candidatos ho-
mens – a última havia sido 
Suzana Amaral, por “A Hora 
da Estrela” (1986).

Nunca uma produção 
nacional ganhou o prêmio 
de Melhor Filme Estrangei-
ro. A última vez que um fil-
me brasileiro figurou na lis-
ta dos finalistas ao Oscar 
foi com “Central do Brasil” 
(1998).  METRO BRASÍLIA

Oscar. Brasil 
indica ‘Que 
Horas Ela Volta?
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Leitor fala

Direção insegura
Fiquei estarrecido com a notícia de on-
tem do Metro ABC, de que criminosos 
estão assaltando alunos e instrutores de 
autoescolas de Santo André, se aprovei-
tando que eles circulam por ruas com 
pouca movimentação e em velocidade 
reduzida. Este é um caso exemplar em 
que só policiamento ostensivo será ca-
paz de trazer a segurança. Ou alguém 
vai sugerir que os alunos passem a diri-
gir pelas ruas do Centro e pisando fundo 
no acelerador? Eu Espero que não. 
MARIA CAROLINA SANTOS, SANTO ANDRÉ - SP

Prestes Maia
Gostei de ler ontem aqui no Metro Jor-
nal que a Prefeitura de Santo André de-
sistiu da ideia de transformar a avenida 
Prestes Maia no chamado Corredor Ver-
de, com ciclovia, pista de caminhada e 
até quadras nas laterais. Não sou contra 
o lazer, mas a avenida tem outras prio-
ridades. Vou citar duas. Em primeiro lu-
gar, a segurança. A área ao redor dos via-
dutos é tomada por usuários de drogas, 
que se arriscam entre os carros e tam-
bém cometem roubos. Alunos da Fun-
dação Santo André são as principais ví-
timas. Segundo, o asfalto. Em diversos 
trechos, é preciso recapeamento imedia-
to e também reforço da sinalização. Tem 
faixa de pedestre que já está sumindo.
OLAVO ALBUQUERQUE - SANTO ANDRÉ - SP

 Para falar com a redação: 
leitor.abc@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Quer mais? 

Clique metrojornal.com.br 
para acessar conteúdo exclusivo, 
atualização de nossas reportagens, 
todos os nossos colunistas e galerias 
com as melhores imagens do dia.

A ansiedade em esclarecer 
assuntos no trabalho tende a 
ser maior e por isso deve aumentar 

o cuidado para não apressar situações.

Procure expressar mais as 
emoções, mesmo através de 
hobbies ou diversões. Exercitar 

ou aprender alguma habilidade artística fará bem.

Está propenso a resgatar 
lembranças e antigos sentimentos 
que servirão de inspiração 

e referência em decisões. 

Aproveite o dia para conversas 
com parentes e pessoas que 
há tempos não convive. Dia 

positivo para o entretenimento cultural.

Fique atento com as finanças 
e priorize despesas mais 
essenciais. Bom momento 

para refletir sobre gastos efetivamente úteis.

O envolvimento com 
atividades culturais, religiosas, 
espirituais e que enriqueçam 

seus conhecimentos revitalizará suas energias.

Atente-se para não se 
preocupar demais com objetivos 
distantes de resolver e dê atenção 

ao que precisa ser resolvido com mais urgência.

Período intenso para os assuntos 
íntimos e para a sexualidade 
na vida amorosa. Tenha mais 

cuidado e jeito para expor confidências.

Tenha paciência com as diferenças 
nas relações. Muitas vezes 
divergências são capazes 

de aproximar mais até do que afastar.

A característica observadora 
– muito comum em virginianos – 
estará acentuada, contribuindo 

para resolver assuntos seus e dos outros.

Possibilidades maiores para 
lidar com assuntos que envolvam 
algum tipo de cooperação 

e integração com outros grupos.

Uma dedicação extra a 
amigos que mantinha distância 
será proveitosa. Também 

fará bem se dedicar a círculos sociais diferentes.

Horóscopo  Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Soluções

 1 pacote de biscoito 
de amido de milho

 2 pacotes de bolachas 
de chocolate

Para o Creme:
 250 gramas de manteiga
 1 xícara (chá) de açúcar
 1 lata de leite condensado
 200 ml de creme de leite
 1 sachê de gelatina 

sem sabor
 6 colheres (sopa) de água

 1 colher (sopa) essência 
de baunilha (opcional)

 ½ litro de creme de 
leite fresco batido em 
ponto de chantili

Para a Cobertura:
 150 ml de Creme de Leite
 200 gramas de chocolate 

meio amargo derretido
 2 colheres (sopa) 

de manteiga derretida

INGREDIENTES

Modo de Preparo:
Para o creme; em uma batedeira, bata o açúcar, a manteiga até 
virar um creme. Acrescente o creme de leite, o leite condensado, 
essência de baunilha, a gelatina hidratada previamente, bata até 
que fique uma mistura homogenia, junte o creme de leite fresco 
batido e misture delicadamente.
 
Para a cobertura, derreta o chocolate no micro-ondas  misture o 
creme de leite e a manteiga  com um fuet  para fazer um ganache.
 
Para a montagem: coloque a bolacha de amido de milho no fun-
do da forma de fundo removível e untada nas laterais, acomo-
de o creme e leve para geladeira por cerca de 1 hora e meia e 
mais 20 minutos, aproximadamente no congelador. Desenfor-
me  coloque a ganache por cima e cole as bolachas envolta da 
torta e sirva

Receita Minuto

DANIEL 
BORK
DANIEL.BORK@METROJORNAL.COM.BR

TORTA HOLANDESA

Daniel Bork apresenta o programa Dia Dia de segunda a sexta às 8h, na Band
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alegre”, declarou.
Apesar da empolgação 

pelo bom momento, o trei-
nador também ressaltou 
que existem dificuldades 
que precisam ser superadas 
para melhorar a qualidade 
do futebol brasileiro.

“Superamos muitas coi-
sas. As dificuldades de vo-
cê colocar uma equipe em 
campo sem treinamento 
são muito grandes. Precisa-
mos pensar seriamente nes-
sa maratona de jogos. Não é 
porque estamos ganhando 
que vou deixar de salientar 

as dificuldades”, concluiu.
No próximo domingo, o 

Santos encara a Ponte Pre-
ta, no Moisés Lucarelli, às 
11h. Para o duelo, o treina-
dor poderá contar com o re-
torno do seu principal arti-
culador, Lucas Lima, que 

estava com a Seleção Brasi-
leira nos    Estados Unidos 
para a disputa de duas par-
tidas amistosas.

Clássico logo cedo
O duelo entre Corinthians e 
Santos, no próximo dia 20, 
pela 27ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro, teve o horá-
rio alterado pela CBF. Ini-
cialmente marcada para as 
16h, o clássico será acon-
tecerá às 11h, em Itaquera. 
Este será o primeiro clássi-
co paulista no horário da 
manhã.  METRO
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O torcedor santista não po-
deria estar mais feliz com o 
trabalho de Dorival Júnior à 
frente da equipe. Com o pas-
seio em cima do São Paulo 
na Vila Belmiro, o Peixe ar-
rancou de vez no Campeona-
to Brasileiro e já mira o G-4. 

Foi o décimo jogo de in-
vencibilidade do alvinegro 
praiano no nacional: sete vi-
tórias e três empates. A últi-
ma derrota foi lá na 14ª ro-
dada, para o Palmeiras, no 
segundo jogo do técnico. Na 
rodada anterior, na sua es-
treia, vitória sobre o Figuei-
rense. Juntando os jogos da 
Copa do Brasil, os números 
são ainda mais expressivos: 
11 vitórias, 3 empates e ape-
nas 1 derrota.

Mas não são somente os 
resultados que têm deixa-
do Dorival satisfeito. A for-
ma como o time está jogan-
do também arranca elogios. 

“Estou muito satisfeito. 
Para mim, o que já fizeram 
nesta competição preenche 
qualquer condição que va-
mos ter. Fico muito conten-
te de ver a entrega desse 
grupo. Cada rodada traba-
lhando como se fosse o úl-
timo jogo do campeonato. 
Um futebol sem frescura, 
com poucos toques na bola. 
Está me dando prazer ver o 
Santos jogar, é um futebol 

Santos. Técnico 
Dorival Júnior se 
empolga com 
atuações e arrancada 
do Peixe no Brasileiro

Dorival perdeu apenas 1 dos 15 jogos que fez no Santos desde seu retorno | GUILHERME DIONIZIO/FOLHAPRESS

‘Dá prazer ver 
o Santos jogar’

DOMINGO

11h

X
CORINTHIANS JOINVILLE

11h

X
PONTE PRETA SANTOS

16h

X
VASCO ATLÉTICO-PR

16h

X
GRÊMIO SÃO PAULO

16h

X
CRUZEIRO ATLÉTICO-MG

16h

X
CHAPECOENSE FLAMENGO

18h30

X
AVAÍ GOIÁS 

18h30

X
SPORT FLUMINENSE 

AMANHÃ

18h30

X
CORITIBA INTER

21h

X
PALMEIRAS FIGUEIRENSE 

metrojornal.com.br

Tá na rede
Confira os detalhes da 
rodada do Brasileirão

 Brasileirão 25ª rodada

Palmeiras. 
‘Pensamos em 
coisas grandes’

Osorio vê equipe 
longe da briga 
pelo título

Para o técnico Juan Car-
los Osorio, os seguidos 
desfalques e as vendas de 
jogadores são a resposta 
para as oscilações do ti-
me no Brasileiro. E, pa-
ra ele, esse o motivo pe-
lo qual o São Paulo não 
lutará pelo título: “Eu te-
nho falado desde antes 
que seria difícil competir 
pelo título com um time 
que vendeu tantos joga-
dores.”  METRO

Danilo não 
descarta ir 
para um rival

Com contrato até o final 
do ano, Danilo não sabe 
se vai continuar no Co-
rinthians. O jogador de 
36 anos, que completou 
300 jogos pelo Timão 
contra o Grêmio, dis-
se que deseja permane-
cer, mas não descartou 
jogar por um rival. “Meu 
sonho é continuar, mas 
não depende de mim. Se 
não jogar aqui, jogarei 
em outro lugar.”  METRO

Corinthians São Paulo

Dez
jogos de invencibilidade já 
acumula o Peixe sob o comando 
de Dorival Júnior: são sete 
vitórias e três empates

A sequência de três jogos 
sem vitórias do Palmeiras no 
Campeonato Brasileiro fez o 
time do técnico Marcelo Oli-
veira se distanciar do G-4. 
Mas nem o jejum e a queda 
na tabela de classificação de-
sanimaram o comandante, 
atual bicampeão da competi-
ção dirigindo o Cruzeiro.

“Trabalhar no Palmeiras 
é trabalhar pensando em 
G-4, em coisas grandes. Por 
mais que a gente lamente 
os últimos resultados, se 
encaixarmos três ou qua-
tro vitórias, certamente 
muda porque oscilação vai 
ter. A nossa tem sido maior 
do que esperávamos e do 
que necessitamos”, disse o 
jogador.  METRO

3
ESPORTE

Ele tem preço!

CR7
Se o PSG quiser realmente 

contratar Cristiano 
Ronaldo, terá que pagar 
ao Real Madrid 1 bilhão 
de euros – cerca de R$ 

4,3 bilhões. O recado foi 
dado pelo presidente do 

time espanhol, Florentino 
Pérez, em entrevista à 

rádio Cadena COPE: “Se 
o PSG quer Cristiano 
Ronaldo, é simples: 

precisa pagar 1 bilhão de 
euros de multa rescisória”
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Após várias reuniões prepa-
ratórias e diversas especula-
ções, a Liga Sul-Minas-Rio foi 
finalmente definida. Os últi-
mos detalhes foram ajusta-
dos ontem durante um en-
contro dos dirigentes de 13 
clubes na sede do Flamen-
go, no Rio de Janeiro. A ideia 
dos organizadores é realizar 
um campeonato no início do 
próximo ano com 10 times – 
dois de cada federação.

No primeiro torneio, as 
equipes participantes se-
rão Flamengo, Fluminense, 
Cruzeiro, Atlético-MG, Co-
ritiba, Atlético-PR, Grêmio, 
Internacional, Figueirense e 
Criciúma. Pelo critério ado-
tado, levando em conside-
ração o ranking dos times 
na CBF, ficariam de fora o 
Avaí, Joinville e Chapecoen-
se, que também participa-
ram da criação da liga.

Com esses dez clubes, se-
rão organizadas oito datas 
marcadas em paralelo aos 
campeonatos estaduais, en-
tre fevereiro e abril do ano 
que vem. Uma nova reunião 
ainda irá definir como o tor-
neio será disputado.

Até o fim de dezembro, 
a nova liga será presidida 
por Gilvan de Pinho Tava-
res, presidente do Cruzeiro. 
Apesar de direção temporá-

ria, o mandatário Celeste se-
rá um dos responsáveis por 
dar andamento para a cons-
trução efetiva da liga e, ao 
fim do mandato, anunciar 
uma diretoria definitiva, 
com gestores remunerados.

Mesmo sendo uma liga in-
dependente, os cartolas que-
rem contar com apoio da CBF 
e do Ministério dos Esportes.

Em nota, em seu site ofi-
cial, o Flamengo afirmou 
que a liga “representa um 
importante avanço nas re-

lações entre as agremiações 
e reforça a necessidade de 
que os clubes, os verdadei-
ros promotores do esporte, 
tenham maior relevância e 
autoridade na discussão dos 
rumos do futebol brasileiro”.

A previsão é que a pro-
posta da liga seja levada ofi-
cialmente à CBF em duas se-
manas para receber um aval 
da Confederação.

Outros Estados
Delfim Peixoto, presidente 

da Federação Catarinense, 
que participou da reunião, 
deixou aberta a possibilida-
de novos clubes também par-
ticiparem da Liga. “A prin-
cípio, seria Sul-Minas, mas 
houve o interesse desses clu-
bes. Sobre os paulistas, na-
da impede que eles tenham 
interesse de participar. Para 
2016, acho que é difícil, mas, 
para o próximo ano, seria até 
importante a participação 
deles”, afirmou em entrevis-
ta a ESPN.  METRO BH

Alternativa. Campeonato ocorrerá entre fevereiro e abril do ano que vem e será disputado 
em paralelo aos estaduais. Dirigente do Cruzeiro foi escolhido como presidente ‘temporário’

Representantes de 13 equipes se reuniram no Rio de Janeiro  | FLAMENGO/DIVULGAÇÃO

Liga Sul-Minas-Rio 
tem torneio definido

Maratonista 
brasileira herda 
medalha do Pan

Segunda colocada na ma-
ratona dos Jogos Pan-
-Americanos de Toronto, 
no Canadá, a brasileira 
Adriana Aparecida da Sil-
va herdou ontem a meda-
lha de ouro. Campeã da 
prova, a peruana Gladys 
Tejeda testou positivo em 
um exame antidoping e 
foi desclassificada. 

Com isso, Adriana 
chegou ao seu segun-
do título Pan-Americano. 
Em 2011, no México, ela 
também venceu a prova. 

A mudança também 
trouxe alterações para o 
quadro de medalhas. O 
Brasil tinha 41 medalhas 
de ouro e passa agora para 
42. A quantidade de pratas 
caiu de 40 para 39. O total 
segue 141.  METRO RIO

Natália Gaudio 
garante vaga na 
Olimpíada do Rio

Natália Gaudio será a re-
presentante do Brasil na 
disputa individual da gi-
nástica rítmica dos Jo-
gos Olímpicos do ano 
que vem, no Rio de Janei-
ro. Ela superou Angélica 
Kvieczynski na disputa do 
individual geral do Mun-
dial de Stuttgart, na Ale-
manha, e ficou com a va-
ga destinada ao país-sede. 

“Essa conquista é re-
flexo de anos de traba-
lho e dedicação”, desta-
cou a atleta.

Na preparação para a 
competição, Natália fez 
uma vaquinha para pagar 
as viagens. Já Angélica só 
disputa a Olimpíada em 
caso de lesão de Natália, 
ou se conseguir uma vaga 
no conjunto.  METRO RIO

Ginástica rítmica Doping

Campanha por Guerrero
Juan Román Riquelme tem feito campanha para que o 
flamenguista Paolo Guerrero reforce o Boca Juniors. “Seria 
muito bom se Guerrero jogasse no Boca. A torcida merece e 
ele joga muito bem”, disse o ex-camisa 10 argentino. Diante 
do pedido, a rede de TV “GolTV Latinoamerica” entrou na 
onda e fez até uma montagem com o peruano vestindo a 
camisa do clube. Guerrero, no entanto, tem contrato com o 
clube carioca até o meio de 2018. |  REPRODUÇÃO

A previsão de chuva para 
a noite de ontem em Nova 
York fez com que a organi-
zação do Aberto dos Esta-
dos Unidos adiasse as semi-
finais femininas para hoje. 
O que resulta nas quatro 
partidas que valem vaga 
nas finais do Grand Slam 
sejam disputadas nesta 
sexta-feira. 

Como programado ini-
cialmente, a chave mascu-
lina terá seu jogos a par-
tir das 18h (de Brasília). A 
rodada será aberta com o 
duelo entre o número 1 do 
mundo Novak Djokovic e o 
atual campeão do torneio, 
o croata Marin Cilic. No 
confronto direto, o sérvio 
leva vantagem com 13 vi-
tórias e nenhuma derrota.

Na sequência um duelo 
entre suíços, com os ami-
gos Roger Federer, que al-
cança a semifinal de um 
Grand Slam pela 38a vez na 
carreira, e Stanislas Waw-
rinka se enfrentando. São 
16 vitórias de Federer con-
tra três de seu adversário.

O último confronto, em 
Roland Garros, teve vitória 
de Wawrinka. Agora, em 
um piso que agrada mais 
ao ex-líder do ranking, 
Wawrinka tenta quebrar a 

invencibilidade de dez jo-
gos do seu adversário.

Os jogos adiados entre 
as mulheres começam a 
ser disputados a partir das 
12h (de Brasília) com a ro-
mena Simona Halep en-
frentando a italiana Flavia 
Pennetta. Halep tenta ser 
a primeira tenista de seu 
país a vencer um Grand 
Slam desde 1978.

Depois a peça central 
do Aberto dos EUA, Sere-
na Williams, estará em 
quadra contra a italiana 
Roberta Vinci. Em 28 se-
mifinais de Majors, a ame-
ricana foi derrotada so-
mente três vezes.

Flavia e Roberta tentam 
fazer o tênis italiano voltar a 
uma final de Grand Slam, o 
que não ocorre desde 2010, 
quando Francesca Schiavo-
ne foi campeão em Roland 
Garros. Essa é a primeira vez 
que o país tem duas semifi-
nalistas.  METRO POA

Tênis. Todos em quadra 
por um lugar nas finais 
do Aberto dos EUA

38
participações em semifinais 
de Grand Slam tem o suíço 
Roger Federer, de 34 anos

Wawrinka, Federer, 
Djokovic e Cilic 

Serena Williams, 
Roberta Vinci, Flavia 

Pennetta e Simona 
Halep
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8
caras que fazem 

a diversão do 
Brasileiro

2

78
5

31

4

Não é só de grandes estrelas que vive o futebol. Existem fi guras em campo – ou na beira dele – que fazem a alegria do torcedor. Do incorrigível 
gordinho àquele que se acha muito lindo nas redes sociais, passando, claro, pelos atletas ‘eternos’, motivos não faltam para dar boas risadas com 

alguns desses carismáticos personagens do Brasileirão. Independentemente do seu time de coração, relaxe e curta a zoação. Aqui o riso é liberado 
METRO

Marinho, aquele  
que não sabia 

Então atacante do Ceará, 
em junho, Marinho deu 
a “melhor pior” entrevis-
ta da história da bola. In-
formado pelo repórter 
depois do jogo que esta-
va suspenso pelo terceiro 
amarelo, ele respondeu 
com um sincero e es-
pontâneo: “É? Que m**** 
hein? Não sabia”. Apesar 
da “falta de informação”, 
o atacante também é 
bom de bola. Tanto que o 
Cruzeiro apostou no seu 
futebol para a sequência 
do Brasileiro. Mas, 
convenhamos, 
que figuraça.

O goleiro está embaixo das 
traves para evitar o gol adver-
sário, certo? No caso do ar-
queiro do Figueirense, uma 
das artimanhas é a intimi-
dação. Não apenas pelo ape-
lido de “Muralha” que Alex 
carrega no apelido, mas tam-
bém pelo visual de lutator de 
MMA. Não dá para dizer que 
a estratégia esteja exatamen-
te dando certo, no fim das 
contas. Em 24 rodadas do 
Brasileiro, o time de Santa 
Catarina levou 35 gols e os-
tenta a terceira pior defe-
sa até aqui.

Valdívia, aquele 
que é #PokoLindo
Assim como o ex-palmei-
rense, este Valdívia cau-
sa alvoroço nas redes so-
ciais. E, se o meia chileno 
era o Mago, o colorado é o 
Mágico. E ele adora fazer 
graça com a sua beleza. 

No Twitter, é #PokoLin-
do, assim mesmo, com 
a letra “k’’. “Eu já era 
bonito, mas estou mais 

bonito. Estou toda a be-
leza”, declarou, sem falsa 
modéstia, certa vez. Com 
a bola nos pés, porém, ele 
mostra não ser apenas um 
rostinho bonito. Os adver-
sários que o digam...

Marcelinho 
Paraíba, aquele!  

Não tem jeito: é ter jo-
go do Joinville que os 

olhos e os comentá-
rios já se voltam para 

Marcelinho Paraíba, 
o eterno. No auge dos 
seus 40 anos e com o 
cabelo mais loiro do 

que nunca. Mas a ida-
de parece que não 

chega para o meia, 
ex-São Paulo e Sele-
ção. Ele é o articula-

dor da equipe e ainda 
marca seus gols. Já fo-

ram 4 no torneio.

Durval, aquele que não sorri
Pense em um zagueiro sério. Este é Severino dos Ra-
mos Durval da Silva, zagueiro do Sport. Pode cha-
mar de Durval, mas olha o respeito. Além de ser um 
defensor firme, com 11 títulos estaduais no currícu-
lo – sendo 10 seguidos –, o veterano de 35 anos tem 
mostrado mais uma vez sua capacidade no campeo-
nato nacional. Na internet, existe uma brincadeira, 
“Durval Facts”, em que os fãs falam das proezas do 
jogador. Ele, claro, não acha graça alguma.

Walter, aquele dos 
quilos a mais

Desde que surgiu no In-
ter, em 2008, Walter não 

se dá muito bem com a 
balança. Mas, ainda as-

sim, seu talento o levou 
para  Porto (POR), Cru-

zeiro, Goiás e Flumi-
nense, onde sempre 
recebeu elogios pe-
lo faro de gol e crí-
ticas pela silhueta. 
Agora, no Atlético-

-PR, ele segue mandan-
do a bola para as redes, 

mas a forma física, diga-
mos, avantajada, chama 
muito a atenção. Ao me-
nos, dizem, as listras ver-

ticais da camisa favore-
cem. Concorda?

Osorio, aquele do 
‘correio elegante’
Juan Carlos Osorio che-
gou do Nacional (COL) 
com novas filosofias na 
bagagem, como o rodí-
zio de jogadores no ti-
me titular. Mas as cane-
tinhas são imbatíveis. 
Durante as partidas, o 
colombiano envia bi-
lhetes aos jogadores do 
São Paulo com orien-
tações. Ele também fi-
ca com um bloquinho  
na beira do campo fa-
zendo anotações sobre 
sua equipe. As entrevis-
tas também arrancam 
sorrisos. Alexandre Pa-
to, por exemplo, virou 
“Alexander”.

Colombiano inovou no São Paulo | 
NUNO GUIMARÃES/FRAME/FOLHAPRESS

6Gabriel Jesus, aquele que 
abençoa os palmeirenses
Não há dúvidas de que o jovem atacante do Pal-
meiras tem muito talento e um futuro pro-
missor. Mas seu sobrenome também inspira a 
torcida, que todo jogo canta para o atacante: 
“Glória, glória, aleluia, é o Gabriel Jesus!”

Detalhe: ele joga com 
a camisa 33 | CESAR GRECO 

/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Sport, de Durval, 
levou 25 gols | LINO 

SULTANUM/FUTURA PRESS

Marinho ainda não 
deslanchou na Raposa | 
DOUG PATRICIO/BRAZIL PHOTO 

PRESS/FOLHAPRESS

Walter tem 5 gols 
| MARCOS BEZERRA/

FUTURA PRESS

Alex Muralha, aquele 
que parece lutador

Gols do meia também 
costuma ser bonitos | EDU 

ANDRADE/FATOPRESS/FOLHAPRESS

Marcelinho eterno 
| MARIO ANGELO/

SIGMAPRESS/FOLHAPRESS

Mr. T do ‘Esquadrão 
Classe A’? Não, é o Alex 
| LUCIANO BELFORD/FOLHAPRESS
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