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PORTA DOS
FUNDOS
Menores se rebelam e fazem
reféns em 2 unidades
da Fundação Casa;
54 conseguem fugir PÁG. 03
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Governo terá
acesso a dados
da apuração
sobre cartel
Alckmin conseguiu na Justiça o
direito a receber informações da
investigação do Cade sobre licitação
no Metrô entre 1998 e 2008 PÁG. 05

Corredor na 23 de
Maio faz velocidade
de ônibus dobrar
Com faixa exclusiva, média passa de
13,2 km/h para 27,5 km/h. Mas
espera no ponto reduz vantagem PÁG. 02

Leilão do trem-bala
SP-Rio é adiado
pela terceira vez
Apenas um grupo ficou interessado
pela concorrência. Processo deve ser
engavetado por mais um ano PÁG. 06
Análise

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

‘Doente, São
Paulo precisa
de quimioterapia
e de um pai
de santo’
Menores saltam muro de 6 metros de altura na Fundação Casa, em Itaquera, e fogem em direção ao terreno vizinho. Até as 22h de ontem, 17 haviam sido recapturados

| DANILO VERPA/FOLHAPRESS

Nasi, músico e
tricolor, especial
para o Metro PÁG. 14

1
FOCO

Cassação

Donadon
deve perder
mandato
O relator do processo de
cassação do deputado
Natan Donadon (sem
partido-RO) na CCJ
apresentou ontem
parecer favorável à
perda de mandato do
parlamentar. Donadon
foi condenado pelo STF
a 13 anos de prisão por
desvios de verbas.

Cotações
Dólar
+ 0,52%
(R$ 2,28)
Bovespa
+ 0,85%
(50.299 pts)
Euro
- 0,31%
(R$ 3,02)
Selic
(8,50%)

Salário
mínimo
(R$ 678)
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Velocidade de ônibus
mais que dobra na 23
Corredor Norte-Sul. Com faixa exclusiva,
média passa de 13,23 km/h para 27,5 km/h
Se os motoristas estão reclamando dos congestionamentos no corredor Norte-Sul após a implantação de
uma faixa exclusiva para os
ônibus, quem utiliza o transporte coletivo tem motivos
para estar satisfeito. Com a
faixa exclusiva, a velocidade dos ônibus aumentou até
108%, segundo a CET.
O levantamento foi feito
entre os dias 5 a 9 de agosto no trecho entre o túnel
do Anhagabaú, no centro, e
a avenida Jornalista Roberto
Marinho, na zona sul.
No período da tarde, no
sentido centro, a velocidade mais que dobrou: passou
de 13,23 Km/h para 27,50
Km/h. No sentido bairro, o
aumento na velocidade foi
de 56%: de 10,7 km/h para
16,67 km/h.
O segundo melhor ganho
de velocidade média foi registrado entre os horários
de pico. O aumento chegou
a 84%, passando de 15,85
km/h para 29,16 km/h no

ÔNIBUS ANDAM MAIS RÁPIDO
Velocidade média no corredor entre 5 e 9 de agosto (em km/h)

sentido centro.
A CET também mediu o
ganho de velocidade no trecho inaugurado ontem, que
vai da rua Joaquim Nabuco
até a avenida Senador Teotônio Vilela. A velocidade
no período da manhã passou de 11,37 km/h para 19,7
km/h, aumento de 71%.
A faixa do corredor Norte-Sul tem 25 km, funciona
das 6h às 22h, de segunda
à sexta-feira. Por enquanto,
os motoristas que invadem
a faixa ainda não estão sendo multados. As autuações
devem começar na próxima
segunda-feira.
Corredor Indianópolis
Ontem também foi implantado uma faixa na avenida
Indianópolis. A CET diz que
a velocidade subiu 32% no
período da manhã (de 9,87
km/h para 13 km/h). A faixa
funciona de segunda a sexta, das 6h às 9h, no sentido
centro, e entre às 17h e 20h
(sentido bairro). METRO

Manhã

Entre pico

Tarde

Sentido bairro/centro centro/bairro bairro/centro centro/bairro bairro/centro centro/bairro

Antes do
corredor

15,16

17,32

15,85

15,21

13,23 10, 70

Depois do
corredor

22,30

19,34

29,16

19,35

27,50

16,67

47%

12%

84%

27%

108%

56%

Ganho

Desafio

Espera no
ponto reduz
vantagem
Desafio realizado ontem
pela Rádio SulAmérica
Trânsito mostra que a espera no ponto diminui a
vantagem do ônibus na
faixa exclusiva do corredor Norte-Sul. Duas repórteres fizeram o trajeto entre a praça Campo
de Bagattele, em Santana, e o aeroporto de Congonhas, às 9 de ontem. A
repórter que foi de carro demorou 45 minutos
para percorrer os 13 km.
Já a jornalista que foi de
ônibus ficou 20 minutos
esperando no ponto, e
mais 44 minutos dentro
do coletivo, um total de 1
hora e 4 minutos.
O intervalo excessivo entre os ônibus liderou o
ranking de queixas da SPTrans no primeiro semestre deste ano. METRO

Incêndio destrói 20 barracos
em favela de Cidade Ademar

ABC. Secretária nacional
de Segurança é assaltada

Um incêndio atingiu na tarde de ontem uma favela
em Cidade Ademar, na zona sul, próximo a Diadema.
Segundo a Defesa Civil, pelo menos 20 barracos foram
destruídos pelo fogo. Ninguém ficou ferido.
Cinco carros do Corpo
de Bombeiros foram enviados ao local. Equipes
da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social
prestaram atendimento às
vítimas.
O Corpo de Bombeiros
ainda não sabe quais foram as causas do incêndio.
Esse é o segundo incêndio

A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Miki, foi assaltada no domingo
à tarde na companhia de seu
segurança, no Jardim Eldorado, em Diadema.
O carro em que estavam
foi abordado por quatro homens em duas motos. Os assaltantes levaram a bolsa de
Regina, com celular e joias
dentro. A Secretaria Nacional de Segurança Pública informou que o telefone tinha
rastreador, o que possibilitou a polícia a encontrar os
objetos roubados.
Eles estavam em uma casa abandonada na rua Bitu-

Bombeiros combatem chamas em favela | ROCHA LOBO/FUTURA PRESS

em uma favela do bairro em
menos de cinco meses.
No mês passado, um incêndio em uma favela de
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va, também no Eldorado.
Ninguém foi preso. Os bandidos não foram identificados porque, de acordo com
as testemunhas, pediram
para que as vítimas não os
olhassem diretamente.
Antes de participar do governo federal, Regina Mikki
foi secretária de Defesa Social de Diadema
No primeiro semestre
deste ano, Diadema registrou 2.128 roubos ante 1.978
no mesmo período de 2012.
O número representa um
aumento de 7,58%. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública. METRO ABC

Filiado ao

SÃO PAULO, TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2013
www.readmetro.com

{FOCO}

Menores agridem diretor e
fogem da Fundação Casa
Rebelião. Internos se rebelaram nas unidades de Itaquera e Vila Leopoldina. Até a noite de ontem, polícia havia
recapturado 17 dos 54 que escaparam. Segundo corregedor-geral, essa é a maior fuga dos últimos cinco anos
Duas unidades da Fundação Casa (antiga Febem)
enfrentaram rebeliões ontem. Em Itaquera, na zona
leste, 54 dos 103 internos
fugiram após manterem 29
funcionários reféns.
O diretor da unidade, Orlando Vieira Mendes, que
também foi mantido refém,
foi agredido pelos menores
e ficou ferido. Ele foi encaminhado ao hospital Santa
Marcelina com cortes na cabeça e hematomas nas costas. Segundo o corregedor-geral da Fundação Casa,
Jadir Pires de Borba, esta é a
maior fuga dos últimos cinco anos.
A rebelião começou por
volta das 12h, quando um
grupo de 20 jovens conseguiu escapar. Incoformados
por não terem conseguido
fugir, outros infratores iniciaram o motim.
A situação só foi controlada três horas e meia depois, por volta das 15h30,
quando todos os reféns foram libertados.
De acordo com a asses-

54

é o número de menores que
fugiram da Fundação Casa de
Itaquera. Ao todo, são 103
internos na unidade.

Interno sai da Fundação Casa de Itaquera descendo por árvore | DANILO VERPA/FOLHAPRESS

soria da fundação, 17 internos foram recapturados até
a noite de ontem.
Horas antes do motim
em Itaquera, menores infratores da unidade da Vi-

la Leopoldina, na zona oeste, também se rebelaram
depois de uma tentativa de
fuga frustrada.
Impedidos de escapar
pelos funcionários da uni-

dade, parte dos 100 internos ateou fogo a cadeiras
e colchões por volta das
9h. Os adolescentes mantiveram 12 funcionários reféns. Às 13h, todos foram

liberados após negociação.
A rebelião só terminou
com a entrada de policiais
da Tropa de Choque na unidade. De acordo com o corregedor, não houve confronto entre internos e
policiais e ninguém ficou
ferido. As duas unidades
abrigam adolescentes entre
12 e 21 anos.
O corregedor, Jadir Pires
de Borba, afirma que ainda é cedo para dizer que
as duas rebeliões em unidades diferentes estão ligadas, mas admitiu que o motim de Itaquera pode ter
sido motivado pelo da Vila
Leopoldina.
A Fundação Casa afirmou disse que vai apurar as
causas das rebeliões. METRO

Mulher que atropelou jovem
recupera direito de dirigir

A-29 Super Tucanos foram adquiridos recentemente | SGT JOHNSON/FAB

Acidente. Avião da FAB
cai e dois pilotos morrem
Um avião da esquadrilha
da fumaça caiu na manhã
de ontem, na AFA (Academia da Força Aérea), em
Pirassununga, no interior
de São Paulo.
O piloto, capitão João Silva Pivovar, e o copiloto, capitão Fabrício Carvalho,
morreram no local. A FAB
(Força Aérea Brasiliera) informou que os dois estavam

em treinamento.
O acidente aconteceu durante o treinamento dos novos aviões A-29 Super Tucano,
em substituição aos antigos
Tucanos T-27. Segundo a FAB,
os aviões estão em fase de
transição e preparação.
A Aeronáutica informou
que já iniciou as investigações para apurar as causas
do acidente. METRO

A nutricionista Gabriella
Guerrero Pereira recuperou
na Justiça o direito de dirigir e frequentar casas noturnas. O MP ainda não sabe
se vai recorrer. Em julho de
2011, ela atropelou e matou
Vitor Gurman, de 24 anos.
De acordo com o Tribunal de Justiça, a decisão,
proferida na quinta-feira,
derruba três medidas cautelares, que haviam sido definidas em maio deste ano.
Gabriella devia comparecer à Justiça a cada dois meses para informar suas atividades e estava proibida de
dirigir e de frequentar bares ou casas noturnas, onde
houvesse venda de bebidas
alcoólicas, até o final das
investigações.
Segundo o advogado da
nutricionista, José Luis de
Oliveira Lima, Gabriella
ainda precisa recuperar a
sua carteira de habilitação
na esfera administrativa.

Gabriella estava embriagada, segundo a polícia | MARLENE BERGAMO/FOLHAPRESS

Vitor Gurman foi atropelado na calçada por uma
Land Rover na rua Natingui, na Vila Madalena. Ele
morreu cinco dias depois.
A nutricionista dirigia o

carro do namorado.
De acordo com a polícia,
Gabriella estava embriagada e dirigia acima do limite de velocidade permitido
no local. METRO
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Chacina. Tio
não acredita
que sobrinho
é culpado
O tio-avô de Marcelo Pesseghini, de 13 anos, suspeito
de matar a família, prestou
depoimento ontem na sede do DHPP (Departamento
de Homicídios e Proteção à
Pessoa) por mais de três horas. Sebastião de Oliveira
Costa foi chamado porque
disse em várias entrevistas
não acreditar que o sobrinho tenha matado os pais, a
avó e a tia-avó, e se suicidado em seguida, na madrugada do dia 5 de agosto.
Questionado se a família acredita que o menino não seja o autor dos crimes, Costa respondeu que
não irá mais se manifestar
sobre o assunto. Ele também reclamou do assédio
em torno da família.
O tio entregou à polícia
uma chave encontrada no
domingo por uma equipe
de reportagem, perto do
portão. Ele não soube dizer se a chave é da casa da
família.
Desde o dia 5, a Polícia
Civil já ouviu 21 pessoas.
Outros parentes serão chamados para depor ao longo
desta semana.
Na manhã de ontem, as
aulas na escola onde estudava Marcelo, suspensas desde terça-feira passada, foram retomadas. METRO

SP. Polícia
apreende
1 tonelada
de maconha
A Polícia Rodoviária apreendeu ontem aproximadamente uma tonelada de maconha em Avaré, no interior
de São Paulo. A apreensão
aconteceu numa fiscalização
de rotina, no quilômetro 248
da rodovia Castello Branco,
em frente à base da polícia.
Os tabletes de maconha
estavam espalhados por diversos compartimentos de
um caminhão-tanque. O
entorpecente vinha de Itaquiraí (MS), e tinha como
destino final um posto de
combustível em São José
dos Campos.
Segundo a polícia, o caminhão, com placas de Maringá (PR), estava acompanhado por outro carro, com
placas de Cascavel (PR).
O motorista e outros dois
homens que estavam com
ele foram presos. METRO
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Haddad divulga
amanhã novo
Plano Diretor
Planejamento. Documento que irá direcionar desenvolvimento
urbano da cidade será enviado à Câmara Municipal em setembro

Paulistano aproveitou sol ontem no parque Ibirapuera | ANDRE PORTO/METRO

Tempo vira na capital e
temperatura cai amanhã
O paulistano deve voltar a
enfrentar frio na capital a
partir de amanhã. O tempo
deve mudar com a chegada
de ventos frios e úmidos.
Hoje, o dia continua com
sol forte à tarde. Segundo o
Inmet (Instituto Nacional
de Metereologia), a umida-

de relativa será abaixo de
30% em diversas regiões
do Estado. Os termômetros
devem variar entre 13oC e
28oC na capital.
Amanhã, as temperaturas diminuem e há possibilidade de garoa e chuva isolada. A máxima não deve

passar dos 16oC, e a mínima
fica em torno dos 13oC.
Na quinta-feira, deve esfriar ainda mais. A máxima
deve ser 14oC, e a mínima
pode chegar a 6oC.
Na sexta-feira, as temperaturas voltam a subir lentamente. METRO

O prefeito Fernando Haddad (PT) apresenta amanhã a nova proposta para o
PDE (Plano Diretor Estratégico), documento que será
responsável por todo o planejamento da capital pelos
próximos anos.
Antes da redação final do
texto, o PDE recebeu cerca
de 3.522 propostas durante
encontros realizados desde
março em toda a cidade.
A proposta de Haddad irá
detalhar as novas regras para ocupação e uso do solo,
além das regras para construção em áreas já adensadas e incentivar o desenvolvimento de bairros da
periferia da capital.
Segundo o prefeito, o objetivo do PDE será incenti-

var a “desconcentração da
renda e do trabalho por
meio de estímulos econômicos e fiscais”.
O plano da administração petista também deve
priorizar o investimentos
nas chamadas HIS (Habitação de Interesse Social), regulamentando o uso de instrumentos que permitam a
desapropriação de imóveis
ociosos, principalmente na
região central, em programas de habitação popular.
Por meio do PDE, Haddad pretende elevar de R$
3 bilhões por ano para R$
6 bilhões o montante destinado pela prefeitura para
obras de infraestrutura.
O plano permitirá tirar
do papel obras que conta-

rão com o financiamento
do governo federal, principalmente na área dos
transportes.
Após a apresentação, a
nova proposta do PDE ficará disponível no site da
prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br) para consultas, mas não serão aceitas
mais sugestões.
O plano segue para a Câmara Municipal no dia 15
de setembro. O Legislativo
irá realizar uma série de audiências públicas antes de
colocar o texto em votação
no plenário. Com maioria
na Casa, a bancada governista avalia que é possível
aprovar o PDE e enviá-lo para sanção de Haddad ainda
neste ano.. METRO

Campanha.
Vacinação
contra raiva
começa dia 19

Placas foram colocadas sem autorização | REPRODUÇÃO

Não autorizado. Secretário
diz que vai retirar placas
O secretário Municipal de Desenvolvimento e Trabalho,
Eliseu Gabriel, disse ontem
à rádio Bandnews FM que vai
retirar as placas de proibido
estacionar com o nome dele
colocadas sem permissão em
residências da zona oeste.
Moradores dos bairros de
Pirituba e Parque São Domingos foram surpreendidos com as placas na porta
de suas garagens.
Segundo uma moradora, duas pessoas passaram

pelas das ruas do bairro colocando as placas sem pedir
autorização para ninguém,
o que irritou os moradores.
O secretário disse que, apesar de muitos moradores se
mostrarem incomodados,
outros queriam a placa. Eleito vereador pelo PSB, Eliseu
Gabriel assumiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho. Por isso, o suplente Alessandro
Guedes (PT) está em seu lugar na Câmara. BANDNEWS FM

A Campanha de Vacinação
contra a raiva para cães
e gatos começa na próxima segunda-feira, dia 19
de agosto. A ação contará
com 1,2 milhão de doses
da vacina.
A raiva é uma doença
transmissível e todos os
cães e gatos com mais de
três meses de idade devem
receber a vacina, inclusive
as fêmeas que estiverem
amamentando,
prenhas
ou no cio.
A aplicação da vacina é
gratuita. Os donos devem
lembrar de transportar os
cães na coleira e guia, e os
gatos em caixas de transporte apropriadas para evitar fugas e acidentes.
A cidade terá 2.108 postos volantes e 21 fixos atendendo até o dia 1o de setembro. Os postos funcionarão
das 9h às 17h.
A relação completa, com
locais e horários, pode ser
obtida no site www.prefeitura.sp.gov.br/covisa ou pelo telefone 156. METRO

Câmeras de monitoramento estarão nas principais vias | ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

ABC combaterá roubo de
carros com 400 câmeras
O programa de monitoramento de vias por meio de
portais eletrônicos, que auxiliará no combate ao crime,
deverá ter cerca de 400 câmeras distribuídas por 115
pontos da região do ABC.
Apresentado ontem pelo
GT (Grupo de Trabalho) de
Segurança Pública do Consórcio, o projeto foi aprovado pelo prefeitos. Os portais
terão equipamentos para
leitura de placas, que permi-

tirão registrar o movimento
de entrada e saída nas sete
cidades e também a circulação nas vias principais.
Com o monitoramento
das imagens será possível
localizar, a partir dos dados
criminais, veículos roubados, furtados ou clonados e
caminhões e carretas que tiveram a carga roubada.
A expectativa mais otimista, segundo o secretário
de Segurança Urbana de São

Bernardo e coordenador do
GT, Benedito Domingos Mariano, é de que a licitação
seja lançada ainda em 2013
e que os trabalhos comecem
no ano que vem.
O prazo, porém, é curto e
o investimento, é alto. O plano está orçado inicialmente
em R$ 24 milhões, mas pode
ser reduzido com a possibilidade de se aproveitar a rede
de fibra ótica que já existe
nos municípios. METRO ABC
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SP terá acesso
a dados sobre
cartel no Metrô
Investigação. Justiça determina que o governo de São Paulo
possa receber informações sobre apuração conduzida pelo Cade
O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou ontem
que a Justiça Federal autorizou o Estado a ter acesso às investigações do Cade
(Conselho Administrativo
de Defesa Econômica), órgão federal que apura a suspeita de formação de cartel
entre empresas fornecedoras de trens e serviços ao
Metrô e à CPTM.
O governo paulista recorreu à Justiça após o Cade ter
negado pedido para o repasse das informações. “Infelizmente não conseguimos
administrativamente, mas
conseguimos judicialmente”, disse o governador durante visita a Serrana, no interior de São Paulo.
Alckmin disse que a decisão judicial autoriza São Paulo a ter acesso a todo processo em andamento no Cade e
que os documentos seguirão
para a Controladoria-Geral
do Estado, onde já foi instaurado um processo administrativo sobre o caso, e para a
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Resposta do Congresso após
onda de protestos é reprovada

Governador Geraldo Alckmin | MÁRCIA RIBEIRO/FOLHAPRESS

Procuradoria-Geral de Justiça. “O Estado é o maior interessando na investigação e,
caso seja confirmado o cartel, entrará na Justiça para
exigir a indenização dos prejuízos ocasionados.”
A investigação do Cade
começou após denúncia de
executivos da Siemens, que
fizeram um acordo com o
órgão. Em troca de informações sobre a formação de
cartel em licitações, os fun-

cionários da empresa escapam de punições administrativas aplicadas pelo órgão
federal. Segundo as investigações, as irregularidades teriam sido cometidas entre
1998 e 2008.
Durante esse período, o
PSDB ocupou o governo estadual. Na semana passada,
o MP (Ministério Público)
abriu um inquérito criminal
para investigar as denúncias
da empresa. METRO

MPL organiza protesto
amanhã no Anhangabaú
Após a onda de protestos
contra os reajustes nas tarifas do transporte público,
que parou a cidade entre os
meses de maio e junho, o
MPL (Movimento Passe Livre) volta amanhã às ruas
do centro da capital.
De acordo com os líderes
do movimento, o ato, marcado para as 15h, no Vale
do Anhangabaú, foi motivado pelas denúncias de uma
suposta formação de cartel
e de superfaturamento em
licitações para compra de
trens e equipamentos para a
CPTM e para o Metrô, durante os anos de 1998 e 2007.
A manifestação, batizada
de “chega de sufoco”, também tem na pauta a melhora no serviço prestado à população e o fim dos modelos
de concessão de linhas do
metrô à iniciativa privada.
Após a concentração no

PARTICIPAÇÃO POPULAR
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redução das tarifas de R$
3,20 para R$ 3, no dia 20 de
junho.
O MPL disse ontem que
ainda não havia entrado em
contato com PM (Polícia Militar) para discutir o percurso do ato de amanhã. A PM
informou que ainda não definiu como será a operação
para acompanhar o ato.

Paulista foi o palco dos atos de maio
e junho | RUBENS CAVALLARI/FOLHAPRESS

Anhangabaú, os manifestantes irão caminhar pelas ruas do centro. Segundo
os organizadores, o trajeto
não incluirá a avenida Paulista, palco de diversas manifestações e da comemoração após o anúncio da

Investigação
O MPF (Ministério Público Federal) solicitou à Justiça acesso ao material recolhido em apreensões feitas
pela Polícia Federal nas
empresas suspeitas de participar do cartel nas licitações
do Metrô e da CPTM. A Procuradoria informa que espera uma resposta do Cade
(Conselho Administrativo
de Defesa Econômica), órgão responsável pela investigação. METRO

Pesquisa realizada pelo DataSenado com 9.064 pessoas na primeira semana de
agosto revelou que o esforço de deputados e senadores
para colocar em pauta uma
agenda positiva foi classificado como insuficiente. Para 65,3% dos entrevistados,
a atuação dos parlamentares foi considerada ruim ou
péssima, outros 5,5% consideraram boa ou ótima.
O levantamento mostrou
que as prioridades dos eleitores são controle de gastos
com a Copa, a alteração na
lei penal, classificando todo
tipo de homicídio como crime hediondo, e a exigência
de ‘ficha limpa’ para o funcionalismo público.
Prioridade para o presi-

9 mil

pessoas responderam o
questionário realizado
pelo Senado na primeira
semana de agosto.
dente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o uso de
recursos dos royalties do petróleo para custear as tarifas
de transporte público não
conta com o apoio popular.
Menos da metade dos pesquisados declarou ser favorável à medida.
A pesquisa também revela que a maioria dos entrevistados reprova a situação
atual do país.: quase oito em

cada dez eleitores afirmaram que estão insatisfeitos.
Manifestações
Os protestos realizados no
país nos últimos meses tiveram aprovação maciça
da população, revela do DataSenado. Um novo quadro
de inércia por parte do Congresso levaria 72% dos entrevistados às ruas.
Para 42%, a onda de manifestações deve continuar.
A pauta deve ter como foco
melhores serviços de saúde e
educação, combate à corrupção, menos impostos, transparência nos gastos da Copa
do Mundo de 2014, ações de
combate à criminalidade e redução das tarifas no transporte público. METRO BRASÍLIA
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Leilão do trem-bala
a
é adiado pela 3 vez

Política

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

EMPRESA DO ‘PROPINODUTO’ ATUOU EM BELO MONTE. Acusada de pagar pro-

“DO PONTO
DE VISTA DA
INSTITUIÇÃO,
NÃO CONVÉM
ADIANTAR O
PASSO.”
RENAN CALHEIROS, PRESIDENTE DO
SENADO, SOBRE A CASSAÇÃO DO
SENADOR IVO CASSOL

O consórcio, que inclui a francesa Alstom, a austríaca
Andritz e alemã Voith,
entregaria 14 geradoras
com turbinas Francis e 6,
com a Bulbo.
EQUIPAMENTOS.

DADOS VALEM OURO. A

empresa Serasa cobra a
média de R$ 4,80 por informação cadastral enviada a lojas e financeiras. E
são centenas de milhares
de pedidos diários de informação, por isso vale
ouro o banco de dados de
141 milhões de eleitores
em poder do Tribunal Superior Eleitoral.

de Lula, Devanir Ribeiro
(SP), gasta R$17 mil mensais em “divulgação da
atividade parlamentar”
até no recesso.
SEM PALAVRA. O deputado
João Arruda (PMDB-PR)
não poupa críticas ao vice
Michel Temer, que se reuniu com governador Beto
Richa (PSDB-PR) para
“tratar de 2014”: “Ele havia prometido conversar
com a gente antes, e deve
estar enganando alguém:
ou o governador ou os deputados”.

SUBSTITUIÇÃO. Com a de-

cadência de Sérgio Cabral, caciques do PMDB-RJ
acham reduzidas as chances da candidatura do
atual vice, Luiz Fernando
Pezão. Querem o prefeito
carioca Eduardo Paes disputando o governo.

TRUMBICADO.
Censurado no Conselho de Ética
por agressão verbal a colega, o deputado amigão

Michel Temer
| GUSTAVO GRANATA/FUTURA PRESS

PODER SEM PUDOR

Um presidente no espelho
Empossado em janeiro de 1961, o presidente Jânio Quadros soube
em fevereiro, no palácio,
que um deputado atacava-o com duras críti-

cas na Câmara Federal.
E ele:
- Deixem o rapaz falar.
Às vezes, até eu tenho
vontade de atacar este
meu governo...

COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS
WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

Mobilidade. Entrega das propostas para fornecimento de equipamentos e operação das
composições foi suspensa por um ano. Apenas um grupo demonstrou interesse na obra
O governo federal decidiu
adiar, mais uma vez, a licitação para a concessão do
trem-bala ligando Rio de
Janeiro, São Paulo e Campinas. Essa é a terceira vez
que a concorrência pública
é suspensa.
A decisão foi anunciada ontem pelo ministro dos
Transportes, César Borges,
após um comunicado da
presidente Dilma Rousseff.
A licitação, que definiria a
empresa ou consórcio responsável pelo fornecimento
dos equipamentos e a operação do trem de alta velocidade, previa a entrega dos
envelopes com as propostas até sexta-feira, e abertura dos envelopes no dia 19
de setembro. Agora, o processo deve ficar engavetado
por pelo menos um ano.
O adiamento ocorre porque o governo temia que
apenas um consórcio, formado por empresas francesas, apresentasse uma
proposta para operar o trem-bala. Segundo o presidente
da EPL (Empresa de Planejamento e Logística), Bernardo

VEJA O TRAJETO
Estações

Trem vai ligar Campinas ao Rio de
Janeiro, passando por São Paulo
RIO DE
JANEIRO

MINAS
GERAIS
Aparecida

Campinas

.
Rod

Vale do Paraíba
tra
Du
Fluminense
.
s
Pre

Viracopos
ra
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ng
ha
An

pina ao governo tucano
para ganhar contratos bilionários no Metrô de SP,
a multinacional francesa
Alstom também atuou na
Usina Hidrelétrica de Belo
Monte, no Pará. Em reunião do conselho de administração da Norte Energia S.A., realizada no dia
03 de fevereiro de 2011,
foi aprovada operação
para contratar o Consórcio ELM, no valor de R$
3,5 bilhões, para fornecer
equipamentos à usina.

METADE DO VALOR. Seis
dias depois da reunião,
cuja ata está publicada
no Diário Oficial do DF, a
Alstom anunciou que havia assinado o contrato
por US$ 685 mi.
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São Paulo
(Campo de Marte)

Figueiredo, grupos da Espanha e da Alemanha pediram
mais tempo para apresentarem suas propostas.
Figueiredo afirmou que
nenhum grupo solicitou
mudanças no conteúdo do
edital do trem-bala, apenas
a prorrogação do prazo.
De acordo com o ministro César Borges, a entrega
de uma única oferta poderia

Paraty

PAULO

colocar o edital em xeque, o
que adiaria ainda mais a licitação das obras.
Histórico
Em 2010, o governo fez
duas tentativas de leiloar
o trem-bala.
Ambos os processos foram suspensos após as empresas interessadas pedirem mais tempo para

Carro de Cesar Maia é cercado por manifestantes | BRUNA PRADO/METRO RIO

primeira sessão da CPI dos
ônibus na Câmara Municipal foi cancelada por conta do impasse gerado pela presença de 13 pessoas
que seguem acampadas no
plenário desde sexta-feira. Ao tentar deixar a Casa,

Rio de Janeiro
(Leopoldina)

Ubatuba

Manifestantes tentam
invadir Palácio Guanabara
Manifestantes realizaram
ontem mais um protesto
para exigir a saída do governador Sérgio Cabral (PMDB).
Um grupo formado por cerca de 300 pessoas, a maioria
adeptos do Black Bloc, seguiu da Câmara Municipal,
no centro, até o Palácio da
Guanabara, em Laranjeiras.
O manifestantes encontraram o palácio cercado
por grades e policiais militares. Eles lançaram rojões
contra os policiais, que revidaram com bombas de
efeito moral. Parte do grupo tentou derrubar as grades e invadir o local, mas
foram contidos com o uso
de spray de pimenta pela
polícia.
A PM aumentou o efetivo no entorno da sede
do governo fluminense e
usou um helicóptero para
acompanhar a movimentação do grupo. Mais cedo, a

Rio de Janeiro
(Galeão)

o carro do vereador Cesar
Maia (DEM) foi cercado por
manifestantes.
Em São Paulo, um pequeno grupo invadiu a Assembleia Legislativa por volta das
20h, mas deixou o local após
negociação com PMs. METRO

formação dos consórcios.
No entanto, o leilão realizado em julho de 2011 foi cancelado por conta da falta de
interessados.
O governo então decidiu
dividir o projeto em duas licitações: uma para fornecimento de equipamentos e
operação da rede e outra para construção da linha e das
estações. METRO

Mensalão.
Joaquim Barbosa
muda ordem de
julgamento
A ordem de julgamento dos
recursos da da Ação Penal
470, o processo do mensalão, foi alterada ontem pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal),
ministro Joaquim Barbosa.
Em vez dos embargos infringentes, serão anlisados
os embargos declaratórios.
A alteração foi motivada pelamorte da mulher
do ministro Teori Zavascki, Maria Helena Marques
de Castro Zavascki, vítima
de câncer.
Com a inversão na pauta, a Corte começa a julgar
amanhã os 26 embargos
declaratórios
apresentados pelos réus. Os recursos
questionam possíveis omissões e contradições no julgamento. O primeiro da lista é do advogado Rogério
Tolentino, ligado a Marcos
Valério. METRO BRASÍLIA
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Brasil vai coletar sangue e
urina para mapear doenças
Saúde. Governo quer traçar perfil da saúde da população. Coleta
de dados será realizada em todos os Estados do país até novembro
O Ministério da Saúde iniciou ontem, em parceria
com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a primeira pesquisa para traçar o perfil da
saúde dos brasileiros. Além
de questionários, serão feitos exames de sangue, urina e medição da pressão
arterial.
A coleta de dados será feita em 80 mil domicílios de todo o Brasil, até
novembro. A expectativa é de que sejam coletados exames em 20 mil pessoas. O estudo começou
ontem em São Paulo, Mato
Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Roraima, Amapá e
Rio Grande do Sul. Nas
próximas semanas, alcan-

80 mil

é o número de domicílios
em todo o país em que será
realizada a coleta de dados.
çará todos os Estados do
país. O objetivo da pesquisa é identificar quais são
as principais doenças crônicas do brasileiro e, assim, traçar estratégias de
saúde pública para combatê-las. Com a pesquisa,
será possível mapear diversas doenças e fatores
de risco à saúde, como hipertensão, diabetes e a
obesidade.
O questionário terá per-

guntas sobre o estilo de
vida, alimentação, se há
animais de estimação no
domicílio e até uma avaliação do tratamento no SUS
(Sistema Único de Saúde).
A coleta das amostras
clínicas será feita por profissionais ligados ao hospital Sírio-Libanês, enquanto
as entrevistas serão realizadas por pesquisadores
do IBGE. O hospital vai investir R$ 6 milhões, que serão abatidos em renúncia
fiscal. Já o ministério entra
com outros R$ 15 milhões.
Segundo o IBGE, a previsão é de que os primeiros
resultados do estudo sejam
divulgados em 2014. A pesquisa deve ser realizada a
cada cinco anos. METRO

Exames de sangue serão usados em estudo | LEVY RIBEIRO/BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS
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Brasília.
Incêndio
atinge
shopping
Praticamente todo o primeiro andar do shopping Top
Mall, um dos maiores de Taguatinga, no Distrito Federal, foi destruído por um incêndio na manhã de ontem.
Os moradores da região chamaram os bombeiros por
volta das 6h30. Ninguém ficou ferido porque o shopping ainda estava fechado.
Pelo menos 20 viaturas participaram do combate ao fogo, mas as chamas
só foram controladas cerca
de quatro horas depois. Prédios, comércios e casas foram evacuados. O trânsito
de veículos foi desviado, causando um enorme congestionamento, que teve consequências em toda a cidade.
As causas do incêndio
devem demorar um mês
para serem apresentadas.
Os bombeiros informaram que o fogo começou
na agência da Caixa Econômica Federal, no térreo.
METRO BRASÍLIA E BANDNEWS FM
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Juros do crédito
a
têm 3 alta no ano
Impacto da Selic. Taxa média cobrada de pessoas físicas encerra julho em 5,48% ao mês
e é a maior desde novembro de 2012. Aumento deve persistir, afirma diretor da Anefac

As vendas do comércio para o Dia dos Pais cresceram
3,4% entre os dias 9 e 11 de
agosto deste ano, na comparação com o mesmo período
do ano passado, informou
ontem a Serasa Experian.
Na semana que antecedeu
a data comemorativa (5 a
11 de agosto), o avanço foi
de 3,3%. Os dois números
representam a menor expansão para a data nos últimos três anos, aponta a
instituição.
Apenas na cidade de São
Paulo as vendas para o Dia
dos Pais cresceram 3% na semana e 2,3% no fim de semana da comemoração. De
acordo com a área técnica da
Sindicato de turismo

3,4%

foi o crescimento das vendas do
varejo entre os dias 9 e 11 de
agosto, segundo a Serasa.
Serasa, a desaceleração no
ritmo de crescimento revela
que o consumidor está mais
cauteloso diante da perda de
poder aquisitivo, da inflação
e do aumento dos juros, levando-o a preferir pagar dívidas. “De olho no Dia das
Crianças e no Natal, o consumidor endividado tem evitado novos parcelamentos”,
diz a empresa. METRO
Em 10 de setembro

Decolar.com leva
suspensão

Novo iPhone pode
ter leitor de digital

O Sindicato das Empresas
de Turismo no Estado de
São Paulo suspendeu ontem a Decolar. Para a entidade, a forma como são
apresentados os preços
não condiz com o valor
pago pelos clientes, pois o
site mostra um valor que
acaba sendo adicionado
de taxas não anunciadas
previamente. Caso não
modifique seu sistema de
vendas em 180 dias, a empresa será desligada do
sindicato. A Decolar.com
diz que está de acordo
com o que estabelece o
Código de Defesa do Consumidor no Brasil e que
apresenta de maneira clara o preço a ser pago. No
dia 1º de agosto, a American Airlines anunciou
a suspensão da venda de
seus voos no site. METRO

A Apple deve anunciar
o sucessor do iPhone 5
no dia 10 de setembro,
segundo o site “AllThingsD”. O aparelho vai
trazer a nova versão iOS,
além melhorias na câmera e no processador. O novo iPhone pode ganhar
um leitor de impressão
digital para aumentar a
segurança. METRO
Justiça do Acre

Telexfree sofre
nova derrota
A Justiça acreana decidiu
manter a liminar que suspende as atividades da Telexfree, por suspeita de
pirâmide financeira. O
agravo de instrumento foi
julgado ontem. METRO

CRÉDITO MAIS CARO

Para Oliveira, com os indicadores apontando pressões inflacionárias e com o
índice oficial de preços ao
consumidor estando bem
acima do centro da meta do
Banco Central, a expectativa é de nova elevação da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom
(Comitê Política Monetária),
nos dias 27 e 28 de agosto.
“Por conta disso, é provável que as taxas de juros das
operações de crédito voltem
a ser elevadas nos próximos
meses”, afirma. METRO

Confira as taxas mensais

SELIC, AO ANO
8%
8,5%

Dia dos Pais. Comércio
registra o pior resultado
dos últimos três anos

executivo de estudos econômicos da Anefac, Miguel José
Ribeiro de Oliveira. No mês
passado, o Banco Central elevou a Selic de 8% para 8,5% ao
ano, a terceira alta seguida.
Cinco das seis linhas de
crédito para pessoa física pesquisadas tiveram elevação
nas taxas médias de juros em
julho: cheque especial, juros
do comércio, financiamento
de veículos, crédito oferecido
por bancos e crédito oferecido por financeiras. Já os juros
no rotativo do cartão de crédito se mantiveram estáveis.

LINHA DE CRÉDITO
Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Taxa ao ano

JUROS COMÉRCIO

4,00% 4,10% 4,08% 4,08% 4,10% 61,59%

CARTÃO DE CRÉDITO

9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37%

CHEQUE ESPECIAL

7,72% 7,70% 7,68% 7,73% 7,77%

FINANCIAMENTO DE CARROS (CDC)

1,52% 1,54% 1,53% 1,53% 1,58% 19,99%

EMPRÉSTIMO PESSOAL (BANCOS)

2,91% 2,94% 2,97% 3,04% 3,08% 43,24%

EMPRÉSTIMO PESSOAL (FINANCEIRAS) 6,88% 6,91% 6,92% 6,96% 6,99%
TAXA MÉDIA

5,40% 5,43% 5,43% 5,45% 5,48%

7,25%
7,25%
7,5%

Inflação e alta de juros deixam consumidor mais cauteloso | ALEX DE JESUS/FUTURA PRESS

As taxas de juros das operações de crédito tiveram nova
alta em julho. Segundo a pesquisa divulgada ontem pela
Anefac (Associação Nacional
de Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade), a taxa média para pessoa
física passou de 5,45% ao mês
(89,04% ao ano) em junho para 5,48% ao mês (89,69% ao
ano) em julho, a maior desde
novembro do ano passado.
Essa é a terceira alta do
ano, que pode ser atribuída
à última elevação da taxa de
básica de juros, diz o diretor

192,94%
144,37%

124,21%
89,04%
JAN MAR ABR MAI JUL

FONTE: ANEFAC E BC

Só 2,23%

Mercado prevê
crescimento
menor do PIB
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central veem uma economia
mais fraca e reduziram
sua projeção para a inflação, diante da elevação da
taxa básica de juros.
A mediana das previsões para a alta do IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) neste ano saiu de
5,75% para 5,74%. Para
2014, a estimativa passou
de 5,87% para 5,85%. Já
as projeções para o crescimento do PIB em 2013
saíram de 2,24% para
2,21% em 2013 e de 2,60%
para 2,50% em 2014.
Para os analistas, haverá uma alta de mais 0,75
ponto percentual da Selic,
hoje em 8,50% ao ano, até
dezembro. A taxa deverá seguir em 9,25% ao ano
até o fim de 2014. METRO

Petrobras negocia reajuste
do preço de combustíveis

Mercados. Bolsa
fecha acima dos
50 mil pontos

O diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, disse ontem que a estatal está
trabalhando “intensamente junto ao governo” para
equiparar os preços de combustíveis praticados no mercado interno com o mercado internacional. Segundo
o executivo, sem um reajuste, a companhia terá que
aumentar seu endividamento para cumprir seu programa de investimentos.
“Estamos trabalhando intensamente em busca do alinhamento dos preços [dos
combustíveis] ao mercado
internacional”, disse Barbassa, ao apresentar os resultados financeiros da empresa.
Segundo o diretor, há expectativa de crescimento na
alavancagem (relação entre
o endividamento e o patri-

A Bovespa subiu ontem
0,85%, a 50.299 pontos e fechou em alta pelo quarto dia
seguido. O Ibovespa não superava os 50 mil pontos desde junho. No mês, a bolsa
acumula alta de 4,28%, mas
tem perdas de 17,48% no ano.
A bolsa chegou a subir 3%,
e investidores embolsaram
parte dos lucros alcançados
na primeira parte do pregão.
A escalada, porém, perdeu
fôlego, com uma inversão da
alta nos papéis da Petrobras.
Apesar de o lucro da estatal
ter vindo acima das expectativas, a empresa afirmou ontem que sua alavancagem poderá superar 35% a partir do
segundo trimestre.
Apesar disso, o Ibovespa
continuou acima dos 50 mil
pontos, puxado pelos papéis
de PDG Realty e OGX. METRO

Estatal quer equiparação com mercado internacional | MARCELO BITTENCOURT/FUTURA PRESS

mônio) no segundo semestre, se não houver mudança
preço dos combustíveis e na
taxa de câmbio. A estatal fechou o segundo trimestre de
2013 com a alavancagem em
34%, acima dos 31% registrados no primeiro trimestre.
A Petrobras teve um lucro
líquido de R$ 6,2 bilhões no

segundo trimestre do ano,
contra R$ 7,6 bilhões no primeiro trimestre. Contribuíram para o resultado a venda de ativos, principalmente
na África, de R$ 1,9 bilhão, e
a mudança em sua contabilidade para proteger os gastos
de importação de derivados
contra a alta cambial. METRO
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Cristina Kirchner sofre
maior derrota da década
Argentina. Primárias legislativas deram vitória ao partido da presidente, mas por uma margem muito menor que na eleição passada
Como uma tragédia anunciada, as primárias legislativas na Argentina confirmaram a baixa popularidade
do kirchnerismo. O partido
da presidente, a Frente para a Vitória, obteve 26% dos
votos. Trata-se do pior resultado da legenda desde 2003,
quando o ex-presidente Néstor Kirchner obteve 22% dos
votos no primeiro turno.
O resultado também revela a diminuição do apoio
à Cristina de 2009 para cá.
Naquele ano, a Frente para
a Vitória angariou 31,2% do
eleitorado nas legislativas, à
despeito de uma disputa da
presidente com ruralistas.
A briga com a oposição
foi mais forte na província
de Buenos Aires, que concentra quase 40% dos eleitores argentinos. O candidato
escolhido a dedo por Cristina, Martín Insaurralde, ficou em segundo lugar, com
29,65% dos votos.
O grande vencedor foi Sergio Massa, da Frente Renovadora. Massa é oriundo do
kirchnerismo, mas se distanciou do movimento no ano
passado. Ele obteve 35,05%.

DEPUTADOS

SENADORES

KIRCHNERISTA
NÃO KIRCHNERISTA
NEUTRO
NÃO ELEGE
SENADOR

Em Buenos Aires,
a província mais
disputada, a
oposição venceu

Mandatária prometeu aprofundar a “transformação” do país | MARCOS BRINDICCI/REUTERS

Visivelmente
abalada,
Cristina falou sobre os resultados ainda na madrugada de ontem. “O importante é saber o que nós vamos
enfrentar. Vamos continuar
aprofundando a transformação”, disse ela.
A mandatária chamou
a militância para intensificar a campanha até as legislativas “reais”, marcadas para outubro.

CIDADE DE
BUENOS AIRES

Dificuldades
Os resultados animaram a
oposição. Juntas, as legendas
receberam 74% dos votos. A
fragmentação, porém, atrapalha os políticos que querem
ver Cristina longe do governo. “Não há ninguém carismático. E eu não confio muito
no Massa, que era kirchnerista até pouco tempo”, disse Susana Mantecon, 76, uma eleitora de Buenos Aires. METRO

EUA terão penas mais leves
para usuários de drogas
O procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder,
anunciou que as penas para
usuários de drogas ficarão
mais brandas. A mudança,
a maior em anos na política antidrogas no país, valerá apenas para réus pegos
com pouca quantidade de
entorpecentes, que não tenham cometido atos violentos e que não estejam ligados a cartéis.
“Não podemos mais tratar pequenos usuários como reis do tráfico. É contraproducente”, disse Holder,
em discurso na Bar Association, a OAB americana. Uma
das principais razões é a superlotação carcerária.
Holder argumentou que,
enquanto a população dos
EUA cresceu um terço desde
1980, o número de detentos
saltou 800%. Boa parte deles
(40%) está atrás das grades
devido a penas relacionadas
ao uso de drogas.

RESULTADOS

Além disso, a criminalidade, que impulsionou a aprovação das leis de tolerância
zero, decaiu nos EUA. Com a
mudança, os usuários devem
ser encaminhados para serviços de reabilitação ou cumprir penas alternativas.
O procurador-geral vai

encaminhar aos promotores federais uma orientação para que não usem a
atual legislação nos processos contra usuários. E, nos
próximos dias, o presidente
Barack Obama deve assinar
uma ordem executiva sobre
o assunto. METRO

(Frente Renovadora)
35,05%

CIDADE DE
BUENOS AIRES

Martín Insaurralde

(Frente para a Vitória)
29,65%

Margarita Stolbizer
(Frente Progressista
Cívico e Social)
11,13%

Disney

Prédios de
resort desabam
Dois edifícios de um resort a 10 km da Disney, na
Flórida, desabaram, obrigando a saída de dezenas
de hóspedes. Segundo um
funcionário do Summer
Bay Resort, um buraco se
abriu no chão, engolindo parte dos prédios. Não
houve feridos. Acidentes
assim são comuns na Flórida, devido à erosão do
subsolo. METRO
Hungria

Holder fez o anúncio em discurso a entidade dos advogados | STEPHEN LAM/REUTERS

Sergio Massa

Morre criminoso
de guerra nazista
O húngaro Laszlo Csatary,
98, que aguardava julgamento por crimes contra a
humanidade, morreu em
Budapeste, vítima de uma
pneumonia. Ele chegou a
ser o nazista mais procurado pelo Centro Simon
Wiesenthal. METRO

Israel. Sai lista dos primeiros
26 palestinos libertados
NIR ELIAS/REUTERS

O governo israelense divulgou ontem os nomes dos 26
primeiros presos palestinos
que serão libertados, como
um sinal de boa vontade na
retomada das negociações de
paz com a Autoridade Nacional Palestina.
Entre os detidos, estão 17
responsáveis pela morte de israelenses -- e que deveriam ter
sido libertados há 14 anos.
O anúncio da soltura veio
logo depois da confirmação a
ampliação de colônias judai-

Ativistas contrários à soltura
protestaram em Tel Aviv

cas, uma decisão de “má-fé”,
segundo os palestinos. Os dois
lados se reúnem amanhã, em
Jerusalém. METRO COM AGÊNCIAS

Diplomacia. John Kerry
chega hoje ao Brasil
O secretário de Estado americano, John Kerry, desembarca hoje em Brasília para a
primeira visita ao país desde
que assumiu o cargo, há seis

meses. O encontro entre ele
e o chanceler brasileiro, Antonio Patriota, se dá em um
momento delicado das relações bilaterais. METRO
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Construção sob medida para crustáceos

O horizonte da cidade
de Nova York

Templo budista em
Bangcoc, na Tailândia

Caranguejo se esconde sob
a paisagem de Honfleur, na França

Os famosos moinhos de
Zaanse Schans, na Holanda

AKI INOMATA/CORTESIA DA AI KOWADA GALLERY
DIVULGAÇÃO

A japonesa Aki Inomata, 29, é autora do projeto “Por que não dar ‘abrigo’ aos caranguejos?”. Ela
contou ao Metro como
chegou às formas carregadas pelos crustáceos:

Tóquio, Japão

Impressão 3D
para caranguejos
Uma artista japonesa
criou conchas para caranguejos adornadas
com miniaturas de
paisagens de cidades.
Entre os formatos, está o horizonte da cidade de Nova York e
um templo budista de
Bangcoc, na Tailândia.
METRO

AKI
INOMATA

O que te inspirou a
fazer as conchas?
Em 2009, ouvi falar de uma
disputa entre a França e o
Japão após a demolição de
uma velha embaixada em
Tóquio. As duas nações debateram a quem pertencia
a terra e, em seguida, con-

cordaram em revezar a propriedade a cada 50 anos. Isso me fez pensar sobre a
mudança de identidade e
em como o caranguejo bernardo-eremita (que mora
em conchas abandonadas
por caracóis) vai “trocando
de casa” quando fica maior.
Eu queria relacionar os caranguejos à nossa própria
adaptabilidade.
Mas qual a razão para
as paisagens urbanas?
Em japonês, esses caranguejos são chamados de yadoka-

ri, que significa aquele que
vive em uma moradia temporária. O significado em japonês e a noção de algo fabricado pelo homem estão
intimamente ligados. Eu escolhi as paisagens urbanas
por suas diferentes formas.
Houve algumas que eu não
pude exibir, porque os caranguejos não gostaram.
Como você fez as conchas?
Usei um scanner CT, normalmente utilizado para fazer tomografias em humanos, para mapear conchas

do mar. Com esses dados,
usei uma impressora 3D para produzir os abrigos translúcidos à base de resina. Os
caranguejos usaram suas
garras para conhecerem
suas novas casas, antes de se
mudarem definitivamente.
Eles gostaram?
Disseram ter achado bonito
(risos). Sério, eu não tenho
certeza de que gostaram,
mas começaram a se mover
mais rápido, uma vez que a
concha fabricada é mais leve
que a natural. METRO
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Thriller ‘The Fall’
estreia hoje na GNT
TV. Primeira temporada da série britânica traz no elenco a atriz americana Gillian Anderson, de ‘Arquivo X’
O mais recente sucesso da TV
britânica, a série “The Fall”
estreia hoje, às 23h30, no canal GNT. Estrelado por Gillian Anderson (“Arquivo X”),
no papel da detetive Stella
Gibson, a série aposta bastante na locação: Belfast, Irlanda
do Norte, com sua atmosfera
sombria e miserável, que dá
tom ao drama.
Para solucionar um crime,
que acaba se revelando mais
um de uma série de mortes,
a polícia local contrata Stella. Porém, ela não imagina
que o responsável pelos crimes é o pacato pai de família
Paul Spector (James Dornan,
de “Once Upon a Time”), que
estrangula mulheres quando
elas estão sozinhas em casa.
O método de Spector é
meticuloso. Ele segue as possíveis vítimas e, em sua perseguição, alimenta um diário
Cinema

Mais séries

‘Ghost Hunter’
ganha nova
temporada

Gillian Anderson tenta solucionar mistérios na série “The Fall” | DIVULGAÇÃO

ilustrado não apenas com fotografias, mas com pequenos
troféus que vai roubando da
casa das mulheres, como calcinhas ou papéis.
“The Fall” estreou primeiro na Irlanda e depois na InShow

Contra polêmicas ,
‘Procurando Dory’
sofre mudanças

Banda Nevilton
se apresenta na
Vila Madalena

O estúdio de animação Disney Pixar decidiu mudar o roteiro de
seu novo filme, “Procurando Dory”, sequência de “Procurando Nemo” (2003). De acordo
com o jornal “The New
York Times”, a história
mostrava alguns animais marinhos no parque aquático SeaWorld.
Porém o documentário “Blackfish” acusa o
espaço de maltratar as
orcas e ser responsável
pela morte de três pessoas. METRO

O trio paranaense, que
mistura referências de
rock dos anos 1990 com
bandas brasileiras mais
recentes se apresenta hoje no Puxadinho da Praça (r. Belmiro Braga, 216,
tel.: 2337-9901). A banda
vai mostrar as músicas
do seu mais recente trabalho, “Sacode!”. O show
começa às 23h e o ingresso custa R$ 15. METRO

Luto

Oriol Maspons,
fotógrafo, morre
em Barcelona
Membro da equipe vanguardista “Gauche Divine”, Maspons morreu
aos 84 anos, em Barcelona. O fotógrafo foi um
dos integrantes do movimento de renovação estética e cultural formado
nos anos 1970. METRO

Incentivo

ProAC destinará
R$ 6,4 mi para
artes cênicas
O programa de incentivo à cultura do Governo
do Estado de São Paulo
financiará mais de setenta projetos de teatro, circo e dança e as
inscrições acontecem
até setembro, em diferentes datas. Os editais,
que detalham as regras,
estão disponíveis no site da Secretaria de Estado da Cultura: www.cultura.sp.gov.br. METRO

glaterra, pelo BBC2, conquistando uma das melhores
audiências do canal nos últimos anos.
Criada por Allan Cubitt,
a primeira temporada do
thriller policial conta com

cinco episódios e será exibida às terças. A segunda temporada já está em produção
e deve ser exibida no Reino Unido no próximo ano,
e ainda sem previsão de estreia no Brasil. METRO

2
CULTURA

O nono ano da série passa a ser exibido hoje, às
22h, no Syfy. Em formato de reality show, o programa mostra os casos
que o grupo TAPS (Sociedade Paranormal do
Atlântico) desvenda ao
ser chamado para verificar a presença de atividades paranormais.
No primeiro episódio,
a equipe vai à Califórnia
investigar o assassinado
da atriz Elizabeth Short,
conhecida como Dália
Negra. METRO

Sesper abre a individual
‘Reprovado’ na galeria Logo
A galeria Logo recebe a
partir de hoje a primeira exposição individual de
Sesper. Na mostra intitulada “Reprovado”, que integrou também a SP-Arte e
a ArtRio, o artista plástico
apresentará uma instalação e dez novas obras, em
técnicas mistas de colagem
e sobreposição.
Nestes trabalhos, o santista Sesper formou figuras humanas a partir do
que considera uma “aglutinação de detritos culturais”, como textos, recortes e objetos, que revelam
a “dinâmicas de exploração
e controle social”, como definiu o próprio artista. As
obras dessa série apresentam temas recorrentes do
seu trabalho artístico, em
especial, o volume através
da sobreposição, com pintura e a colagem em painéis de madeira, prontos para serem cortados e
reconfigurados.
Pôsteres educativos, revistas velhas e equipamentos obsoletos estão entre os
materiais reutilizados nas
colagens. Nelas, o artista
usa ainda documentos e objetos pessoais e de amigos.

Walter White

‘Breaking
Bad’ vira HQ

Obras sem título do artista Sesper | DIVULGAÇÃO

Serviço
Na galeria Logo (r. Artur de
Azevedo, 402, tel.: 30622381). De terça. a sábado, das
11h às 19h. Até 5/10.Grátis.

Além de se dedicar a
street art, Serper também é
músico e vocalista da banda
Garage Fuzz. METRO

Para ajudar os fãs da série a
relembrarem os principais
pontos dos anos anteriores,
o canal americano AMC
disponibilizou em seu site
(amctv.com) a HQ “All Bad
Things” (“todas as coisas
ruins”), com algumas
histórias de White (Bryan
Cranston). A segunda
parte da quinta e última
temporada estreou no
domingo nos EUA com
recorde de audiência.
No Brasil ela estreia em
setembro, no canal AXN.

|12|

SÃO PAULO, TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2013
www.readmetro.com

{CULTURA}

O que é que
o fado tem
Obra “Perfect Shipwreck Tour”, de Elisa Band | DIVULGAÇÃO

MAM recebe performance
art do Brasil e da Finlândia
O Museu de Arte Moderna
de São Paulo (MAM) recebe a
partir de hoje o “Fin La! La!
La! – Finlândia-Brasil: Experimento Live Art”, evento que
faz uma conexão entre os
dois países no campo da performance art.
Das 17h às 22h e na quinta, das 18h30 às 22h, o espaço sedia a mostra “Performative Consequences and
Affects”, com o que há de
mais recente na performance art finlandesa dos últimos dez anos e que o artis-

ta ou grupo desenvolve sua
própria linguagem, seja em
comunicação com artes visuais, dança, teatro, entre
outros meios.
As obras são apresentadas em três sessões de um
hora e tratam de temas como relacionamentos, relações entre som e imagem na
performance, entre outros
assuntos.
Também na quinta, das
17h às 18h, haverá um debate aberto ao público, com os
artistas Karolina Kucia, Tero

Nauha, Juha Valkeapää, Elisa Band e Cássio Santiago.
O Sesc Pinheiros (r. Paes
Leme, 195, tel.: 3095-9400),
também tem programação
do festival, com programação gratuita até o próximo
domingo. METRO
Serviço
No MAM-SP – Parque do
Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 3,
tel.: 5085-1300). Grátis.

Mia Couto participa de leitura
em homenagem a Saramago
A editora Companhia das Letras organiza hoje no Sesc
Consolação um evento para
celebrar os relançamentos de
duas sobras de José Saramago, “Memorial do Convento”
e “Levantado do Chão”.
Estão confirmadas as presenças da presidenta da Fundação José Saramago, Pílar
Del Río, além dos escritores
Milton Hatoum, Andrea Del
Show

Fuego e do moçambicano Mia
Couto, que vão fazer as leituras das duas publicações.
Couto ainda é tema do
projeto “Outros Contextos,
também do Sesc Consolação, que consiste com debates e apresentações teatrais.
No dia 19, às 20h, a escritora
Andréa Del Fuego e o cantor
e compositor Romulo Fróes
participam do bate-papo
Lançamento

Música. São Paulo recebe de hoje até sexta alguns dos principais
expoentes do gênero, como as cantoras Mariza e Ana Moura
Principal gênero da música portuguesa e considerado pela Unesco patrimônio oral e imaterial da
humanidade, o fado ganha destaque a partir desta noite em São Paulo,
com uma série de shows
no Festival do Fado.
Hoje e amanhã, o Tom
Jazz (av. Angélica, 2.331,
tel.: 3255-3635. Às 21h30).
se torna uma verdadeira Casa do Fado, com o
show da fadista Cuca Roseta. Nas apresentações
ela terá as participações

especiais da brasileira Mariana Aydar e Miguel Capucho, outra revelação do
gênero. Para deixar a noite ainda mais portuguesa, será servido um jantar criado pelo chef Vitor
Sobral, com um menu tipicamente lusitano. O ingresso para cada noite
custa R$ 200 e são restritos a duzentos lugares.
Quinta e sexta a programação migra para o HSBC
Brasil (r. Bragança Paulista, 1.281, tel.: 4003-1212.
Às 20h), com shows de al-
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álbuns de estúdio tem
a cantora moçambicana
Mariza, uma das estrelas
do Festival do Fado.

“Música e Literatura” e mostram suas visões musicais a
partir da obra de Mia. METRO

guns dos novos expoentes da tradicional música
portuguesa. Na primeira
noite sobe ao palco Mariza, jovem cantora moçambicana e considerada
um dos maiores sucessos
internacionais no estilo
musical desde Amália Rodrigues, sendo considerada “a voz do fado”. Ela já
lançou cinco discos desde
2001 e três DVDs ao vivo.
No dia seguinte é a vez
de Antonio Zambujo, músico português que dialoga com outras culturas de
língua portuguesa, como
a brasileira e a cabo-verdiana. Na mesma noite
se apresenta Ana Moura,
com seu timbre grave e
que frequentemente mistura o fado ao pop. A cantora terá no palco a participação do rapper brasileiro
Criolo. As entradas para
cada uma dessas noites
custam de R$ 90 a R$ 160
e estão à venda no site ingressorapido.com.br
PAULO
BORGIA
METRO SÃO PAULO

Serviço
No Sesc Consolação (r. dr.
Vila Nova, 245, tel.: 32343000). Hoje, às 19h30. Grátis (retirar ingresso uma
hora antes).

Novidade

Banda Martinez
apresenta “50º”
no Sesc Pompeia

Lady Gaga libera
seu novo single
para audição

Selo relança disco
clássico de Fela
Kuti em vinil

O quarteto Martinez é a
atração de hoje do projeto “Prata da Casa”, do Sesc
Pompeia (r. Clelia, 93, tel.:
3871-7700. Às 21h. Grátis).
Quarteto instrumental formado em 2007, a banda
mistura rock, funk, soul,
gipsy e jazz autoral e lança
seu mais novo trabalho, o
disco “50º”, gravado a partir de uma campanha de
financiamento. METRO

Originalmente programado para ser lançado no dia 19, a música
“Applause”, de Lady Gaga, vazou na internet.
Motivo suficiente para
a cantora antecipar oficialmente para ontem o
lançamento do primeiro single de “Artpop”,
terceiro disco da artista,
que chega às lojas no dia
11 de novembro. METRO

Um dos mais importantes
álbuns de Fela Kuti (19381997), “Sorrow, Tears and
Blood”, lançado em 1977,
será lançado no Brasil em
vinil no dia 30 de setembro, pelo selo Goma Gringa. A primeira tiragem do
LP terá apenas 500 cópias
ao preço de R$ 60. O disco
foi lançado no país na década de 1990, mas apenas
em CD. METRO

Mariza é um dos nomes mais conhecidos do fado mundialmente | DIVULGAÇÃO
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Leitor fala

Eliseu Gabriel

JOÃO
FARIA
JOAO.FARIA@METROJORNAL.COM.BR

CADÊ O HORÁRIO NOBRE?
Basta abrir os olhos que já começa o bombardeio das marcas para seduzir os consumidores. Em casa, no carro, no
ônibus, no celular, enfim, a
todo instante os anunciantes
buscam chamar a atenção.
Será que ainda existe o chamado “horário nobre”, aquele momento da noite em que
é possível atingir a maioria
da população? Reinaldo Lopes, sócio-diretor da agência Escala, revela para coluna.

Cruzadas

CHRISTIAN LARS - SÃO PAULO, SP

Futebol
Na reportagem de ontem “Wesley admite que pode sair”, achei um descaso o que este jogador, que não está
em sua melhor fase, diga-se de passagem, está fazendo com o Palmeiras.
Ele não está levando em conta que o
alviverde o recolocou em destaque.
Será que ele não se lembra do esforço coletivo que a torcida e o clube fizeram para trazê-lo? É decepcionante. Espero que, se ele sair, a diretoria
aja e traga um jogador à altura e que
vista a camisa de verdade.

Acabou o horário nobre?
Não acabou, mas mudou. Em alguns lugares do País, pessoas
têm os seus minutos cronometrados e agendas funcionando
em horários alternativos. Em outras, consome- se mídia à
moda antiga e o intervalo do Jornal Nacional ainda vale ouro. Tudo depende de quem é o consumidor e onde ele está.

CÉSAR CATELANI - SÃO PAULO, SP

Como conhecer o cliente e seus hábitos de consumo?
Relacionando-se com ele. A cada novo projeto, fazemos uma
intensa imersão e estudamos quem são os consumidores,
quais suas características comportamentais, de onde eles
vêm, para onde vão e quais são suas aspirações. Desta forma, podemos entender os hábitos de cada público que se
quer atingir, o que ele quer consumir e de que forma.
Qual o horário nobre de cada público?
A partir de um estudo comportamental de cada grupo de
consumidores, podemos avaliar qual é o melhor momento
para impactá-lo. Para entender de verdade o consumidor de
hoje, tudo deve ser levado em conta. Um detalhe, por exemplo, é a localização. O estudante que vive em Espumoso, no
Rio Grande do Sul, não perde duas horas no trânsito como
um jovem paulistano. Aí, surgem diversas perguntas que
nos levam ao resultado. E a partir de novas perguntas e das
novas respostas, o horário nobre pode mudar diversas vezes.

Vi na reportagem “Vereador coloca
placas em casas sem autorização”, da
edição de segunda-feira, que os moradores de Pirituba e Parque São Domingos foram surpreendidos ao ver na
porta de suas garagens uma propaganda do vereador Eliseu Gabriel (PSB). Isso é um absurdo! Aliás, se os moradores tivessem autorizado, como é o caso
com outros políticos - principalmente
em ano eleitoral - já seria um absurdo.
Práticas como essa só atrasam o país.

Metro pergunta

Até quando vai a má
fase do São Paulo
Futebol Clube?

Siga o Metro
no Twitter:
@jornal_metro

@alyssonkk

Sudoku

Até entenderem que o vital neste campeonato é a briga contra o rebaixamento. Título, só em 2014 na série A ou,
quem sabe, na B.
@JC_Batera99

Até 8 de dezembro, quando o Campeonato Brasileiro vai acabar e o time será
rebaixado para a Série B.

Com tanta informação, o que as marcas devem fazer?
As marcas precisam monitorar seus consumidores como
quem monitora um paciente na UTI. Antes não haviam instrumentos para isso. Hoje isto é possível e pode fazer uma
enorme diferença. Este é o papel da agência hoje. A geração
de conteúdo que a agência deve produzir para passa obrigatoriamente por este conhecimento do consumidor e seus
hábitos, bem como a distribuição deste conteúdo.

@leocarjr

A partir de quinta-feira, com grande vitória do São Paulo em cima do Atlético
paranaense, por 3x1.

João Faria é jornalista e sócio-diretor da Agência Cidadã

Metro web
Para falar com a redação:

leitor.sp@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook:

www.facebook.com/metrojornal

Horóscopo

www.estrelaguia.com.br

Está escrito nas estrelas

Tendências para parecer mais introspectivo ou distante de certas relações. Cuide para não se afastar de
pessoas que gosta por isso.

O empenho a assuntos domésticos será
mais frequente, tanto para ajustes do lar ou de questões junto
a familiares.

Tenha mais atenção com seu ritmo
para não sobrecarregar a mente, o corpo e a saúde. Terapia, temas espirituais e exercícios farão bem.

Cuide para que a atenção aos problemas
de quem gosta não atrapalhe a atenção com os seus. Solidariedade é importante, mas com bom senso.

O senso crítico tende a ser mais intenso. Fique atento com o modo de expressar opiniões e demonstrar o que sente.

A dedicação a novos círculos
sociais tende a ser mais intensa. Ocasiões que envolvam amizades e grupos farão bem ao dia.

Com seu regente Mercúrio em aspecto tenso com Plutão, esteja mais atento para não radicalizar
com certas opiniões.

Momento para valorizar o que tem e
evitar consumismo com interesses apenas pela aparência ou por
falsa impressão de eficiência.

Atente-se para que a dedicação com
suas obrigações cotidianas não impeçam os momentos especiais da vida afetiva.

Às vezes, expressar sentimentos é necessário para que a pessoa amada não tenha que adivinhar tudo
o que você gosta.

Com a Lua em seu signo, estará
propenso a resgatar lembranças especiais e a retomar assuntos
em suas relações.

Momento é propício para esclarecer
pendências jurídicas, assim como burocracias que envolvam temas materiais e negociações.

3
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Vice-lanterna, Tricolor
tenta se manter lúcido
Sob controle. Técnico Paulo Autuori fala em ficar calmo após
derrota para a Portuguesa que empurrou equipe para o 19º lugar
O sinal de alerta já foi ligado faz tempo no São Paulo.
A derrota para a Portuguesa, domingo, por 2 a 1, tornou a situação tricolor ainda mais crítica, a um ponto
da lanterna do Campeonato
Brasileiro. O clima interno
não é nada bom. Mesmo assim, o técnico Paulo Autuori afirmou que a equipe precisa se manter lúcida.
“Não vou ser eu quem
vai perder a lucidez, já
falei isso para os jogadores. Para explicar derrotas, não há justificativa.
Mas temos de saber como
ir. Na marra, não se faz
nada. Eu falei isso para o
grupo no vestiário”, disse
o treinador, que, em dez
partidas no comando da
equipe, teve oito derrotas,
uma vitória e um empate.
Matemática preocupa
E é bom que o treinador são-paulino fique atento. O desempenho tricolor – 9 pontos
em 12 jogos no Brasileiro – é
pior do que o do Corinthians
em 2007 e o do Palmeiras em
2012. Nesses anos, os rivais
caíram para a Série B.
Com 12 partidas no ano
passado, o Verdão somava
10 pontos. Já o Corinthians,
em 2007, encerrou a 12ª ro-

“Não sou eu quem vai perder a lucidez”, afirma Autuori | LÉO PINHEIRO/FUTURA PRESS

dada com 17 pontos. E há
outros clubes rebaixados
que estavam melhores que
o São Paulo. Em 2008, o Vasco tinha 15 pontos com 12
jogos enquanto o Grêmio
somou 14 em 2004.
A “esperança” é o Atlético-MG: foi rebaixado com
oito pontos em 12 jogos em
2005. METRO

“O Aloísio foi com volúpia,
muita vontade e perdeu a
lucidez. A bola iria entrar
e ele colocou a mão. Mas
vamos lamentar o quê?
Não foi gol porque nós
próprios não deixamos.”

Análise

‘É como um
doente que
não se cuidou’
O que o São Paulo está passando agora é como um paciente que foi diagnosticado
com uma doença, não tomou as providências necessárias, e, depois de muitos
anos, precisa fazer quimioterapia, radioterapia e ir no
pai de santo.
Identificaria três problemas graves. Um é político. O clube sempre teve a
seu favor uma política interna muito equilibrada entre oposição e situação. Isso
foi quebrado com o Juvenal
Juvêncio. Se entregou muito poder a ele, que tomou
muitas medidas com arrogância, prepotência e desmandos que foram prejudiciais ao São Paulo.
O segundo também é decorrente disso, que é a comissão técnica. O clube
sempre teve uma comissão
permanente, que os técnicos entravam e se adaptavam ao que estava lá funcionando. Eram ícones em
várias áreas: o Turíbio [Leite de Barros, fisiologista], o

[fisioterapeuta Luiz] Rosan,
o [preparador físico] Carlinhos Neves e o Marco Aurélio Cunha na superintendência de futebol. Nenhum
deles está mais no clube,
acho que por soberba da
atual gestão.
A terceira parte é o elenco mesmo. A meu ver, foram contratações que foram mais no marketing do
que eficiência. Será que alguém foi ver como o Lúcio
estava jogando, se estava
em condições técnicas, físicas? Será que o Ganso não
foi contratado pela grife? É
um time desqualificado. O
São Paulo não tem laterais à
altura. A zaga é terrível.
Torço para não cair. Mas
a única coisa que o São Paulo não pode pensar é que time grande não cai. Acho
que, no momento, é deixar que a comissão técnica
se feche com os jogadores.
Chega de a parte política
influenciar no vestiário. É
hora de os cartolas do São
Paulo fecharem a boca. A
comissão técnica e o grupo
têm de resolver e a diretoria, parar de fogo amigo.
NASI

Músico e torcedor
do São Paulo

PAULO AUTUORI, TÉCNICO DO SÃO PAULO

‘Estou crescendo como
jogador’, afirma Pato
Santos

Claudinei
Oliveira

O técinco do Santos foi
confirmado ontem como
efetivo por Zinho, novo
gerente de futebol do
Peixe: “Ele [Claudinei]
não é interino. O que
posso adiantar é que
ele é o treinador do
Santos, não é interino. Se
colocaram ele é porque
tem competência.”

Titular e autor de um gol no
triunfo sobre o Vitória, no domingo, Alexandre Pato está
feliz no Corinthians. O camisa 7 afirmou ontem que está
crescendo como jogador.
“Para você chegar ao nível
top, precisa ter muita sequência e minutos jogados nas pernas. Não é falta de vontade.
Tenho 23 anos e ainda preciso
aprender muito. Não falta vibração, mas tenho de aprender a marcar, chutar, outras
coisas. Estou crescendo como
jogador”, afirmou.
Segundo Pato, esse crescimento passa por “aprender”
a marcar: “No Milan era diferente, eu não precisava voltar tanto para marcar. Aqui,
o treinador pede muito isso

“Aqui, aos poucos, eles
vão entendendo meu
jogo. Estou aqui há mais
de seis meses e me sinto
muito bem.”
PATO, ATACANTE DO CORINTHIANS

e tem me ajudado bastante.”
O atleta afirmou também
que pretende revelar no próximo domingo, contra o Coritiba, no Pacaembu, o significado de sua comemoração
de gols, em que cobre o rosto com os dedos anelar e médio cruzados. Uma das especulações é que seja uma
homenagem ao corredor jamaicano Usain Bolt METRO

Vaza suposta bola da Copa
Pato deve ser titular amanhã, contra
o Fluminense | RODRIGO COCA/FOTOARENA

O site uruguaio “Todo sobre camisetas”, conhecido por antecipar
lançamentos de camisas de clubes e seleções, divulgou ontem
uma imagem da suposta bola oficial da Copa do Mundo de 2014.
Produzida pela Adidas, a pelota já tem nome: Brazuca. | REPRODUÇÃO
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Sem Valdivia e Kardec,
Verdão pega o Joinville
Série B. Mendieta e Ananias devem ser opções de Gilson Kleina.
Volante Wesley, que pode ir para o Atlético-MG, está confirmado
O técnico Gilson Kleina deve
optar por Ananias e Mendieta na equipe titular do Palmeiras para o confronto de
hoje, contra o Joinville, em
Santa Catarina, às 21h50, pela 15ª rodada da Série B.
Os dois ganham as vagas
de Alan Kardec e Valdivia,
suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O chileno admitiu, no final do jogo contra o Paraná, ter forçado a
advertência (leia ao lado).
O camisa 10 defende a Seleção Chilena amanhã contra
o Iraque, em amistoso.
Líder da Série B com 34
pontos, o Verdão segue sem
Vinicius. O atacante sofreu
entorse no tornozelo direito
e ainda sente dores.

JOINVILLE
Ivan; Eduardo, Sandro,
Diego Jussani e Rafinha;
Augusto Recife, Marcus
Vinícius, Wellington Bruno e
Marcelo Costa; Lima e Edigar Junio.
Técnico: Ricardo Drubscky
•
•

PALMEIRAS
Fernando Prass; Luis
Felipe, Vilson,
Henrique e Juninho;
Márcio Araújo, Charles, Wesley e
Mendieta; Ananias e Leandro.
Técnico: Gilson Kleina
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Gancho à vista

Mago pode
ser suspenso
pelo STJD
A declaração de Valdivia, assumindo que forçou o terceiro amarelo
para cumprir suspensão,
enquanto defende o Chile, amanhã, contra o Iraque, repercutiu mal.
Caso seja denunciado
pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), o atleta
corre o risco
de ser punido com até
seis jogos.
METRO

Estádio. Arena Joinville, em Joinville (SC), às 21h50
Transmissão. Rádio Bandeirantes, BandNews FM, Bradesco Esportes
FM e SporTV

Além dele, de Kardec e
de Valdivia, Eguren não jogará. O volante está com a
Seleção Uruguaia para a disputa do amistoso contra o
Japão, amanhã.
Wesley confirmado
O volante Wesley, que ne-

gocia a transferência para
o Atlético-MG, por empréstimo, está entre os relacionado de Kleina.
Um grupo de torcedores criou um site (www.ficawesley.com.br) para pedir a
permanência do volante no
time. METRO
Fora de campo

Doni anuncia
aposentadoria

Fred deve seguir como titular da Seleção Brasileira | BRUNO DOMINGOS/MOWA PRESS

Seleção. Fred: ‘Ganhamos
e ficamos mais visados’
Para o atacante Fred, do Fluminense, a Seleção Brasileira ficou mais visada pelos adversários após o título
da Copa das Confederações.
Amanhã, a teoria será colocada à prova: o Brasil enfrenta a Suíça, às 15h45
(horário de Brasília), em Basileia, na casa do adversário.
“Nós ganhamos e ficamos
mais visados. Buscamos tanto esse respeito e agora vamos ver os adversários com
mais vontade de ganhar do
Brasil. Mas também vamos
estar mais motivados”, disse o centroavante.

{ESPORTE}

Os 20 jogadores convocados pelo técnico Luiz Felipe
Scolari já estão na Suíça e
iniciaram os treinamentos.
Futuro incerto
Embora ainda seja atleta do
Queens Park Rangers (ING),
Julio Cesar não sabe se continuará no clube inglês. Ele
teve sondagens de Napoli e
Fiorentina, ambos da Itália:
“Até o dia 30 muita coisa
pode acontecer. Mas agora
o foco é na Seleção”, disse o
atleta, que foi o último a se
apresentar por causa de problemas pessoais.
METRO

O goleiro Doni, que iria
defender o Botafogo de
Ribeirão Preto em 2014,
anunciou aposentadoria do futebol por conta
de problemas cardíacos.
Em julho de 2012, quando defendia o Liverpool,
o ex-goleiro da Seleção
teve uma parada cardiorrespiratória durante um
teste. “Deus não quer
que eu jogue mais futebol. Deixar o futebol entristece, sobretudo porque meu filhos Nicholas
sempre quis me ver em
campo”, disse o ex-goleiro ao jornal “O Estado de
S. Paulo”. METRO
Amistoso

Messi é dúvida
para enfrentar
Itália amanhã
O atacante Lionel Messi
é dúvida para o amistoso
entre Argentina e Itália,
amanhã, em Roma. O
atleta foi poupado do último jogo do Barcelona
por causa de um problema muscular. Hoje, ele
deve ser avaliado para
confirmar se vai ou não
para o jogo. METRO

Valdivia forçou cartão
contra o Paraná

Com Leandro (foto) e Ananias, ataque será mais veloz

| CESAR GRECO/FOTOARENA
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Opinião

HELIO CASTRONEVES
HELIO.CASTRONEVES
@METROJORNAL.COM.BR

ESTOU EM PERFEITAS
CONDIÇÕES
Oi galera, sei que muita gente se assustou ao saber do meu
acidente com Stock Car, na sexta-feira passada, em Ribeirão
Preto. Só posso agradecer demais a preocupação e carinho
dos amigos e fãs, mas quero tranquilizar todo mundo. Estou muito bem e em nada o que aconteceu vai atrapalhar a
nossa busca pelo título, tenho a mais absoluta certeza disso.
Cheguei no Brasil na quinta-feira passada para atender
ao gentil convite da Shell Racing e A. Mattheis Motorsport.
Era uma oportunidade maravilhosa de correr pela primeira
vez na cidade em que me criei desde os dois anos de idade.
A Vicar, promotora do evento, reservou aquele dia para
treinos extras pelo fato de a pista ser nova. E eu, como convidado, tinha um período adicional na pista. Coube a mim,
então, ser o primeiro piloto da Stock Car a andar oficialmente no circuito montado no distrito industrial. Como fui o primeiro, acabei sendo uma espécie de cobaia.
Logo no dia da minha chegada, quando fui conhecer o
traçado, de cara disse que o muro do ponto onde bati deveria ser retirado. Dito e feito. Por causa do super aquecimento, fiquei sem freios quando estava a 180 km/h. Consegui diminuir a velocidade no câmbio e, depois, jogando o carro
contra o muro. Mesmo assim a pancada foi a 101 km/h. E
que pancada! Fiquei com o corpo todo dolorido e, pelo choque com o painel do carro, levei três pontos nas pernas.
O dr. Dino Altmann, diretor médico da categoria, sugeriu que eu não corresse pelas dores que eu estava sentindo.
Fiquei aborrecido, claro, mas acatei porque não sou mais
criança para ignorar a opinião de um especialista.
Agora é voltar a atenção para a Indy e sentar o sapato.
Abraço grande e vamos que vamos!

Fabiana Murer salta
para buscar o ouro
Atletismo. Depois de ficar de fora das finais nos Jogos Olímpicos de Londres, no ano
passado, brasileira tenta segundo título mundial no salto com vara hoje, em Moscou
Fabiana Murer tenta repetir hoje, às 12h35 (horário de
Brasília), a história que escreveu há dois anos, na Coreia
do Sul. No Mundial de Atletismo de Daegu, a brasileira conquistou o ouro no salto com
vara. Agora, em Moscou, na
Rússia, tentará o bicampeonato e apagar a má impressão deixada na Olimpíada de
Londres, ano passado, quando desistiu na última tentativa e foi eliminada na fase de
classificação.
“Estou bem treinada e
confiante. A preocupação é
comigo mesma. Preciso fazer o que posso e torcer por
uma boa colocação”, disse
Murer, de 32 anos.
Por pouco, ela não ficou de
fora da decisão. Ela só conseguiu saltar os 4,55m das eliminatórias na última tentativa. Hoje, enfrentará outras
11 atletas, incluindo a russa
Yelena Isynbayeva, recordista
mundial com 5,06m, e a americana Jennifer Suhr, atual
campeã dos Jogos Olímpicos.
“A final é outra prova, já
passei pela tensão de superar
a primeira altura da competição”, completou.
Outros brasileiros
Revelação do atletismo

Fabiana só ultrapassou os 4,55 m da prova de classificação na 3ª tentativa | CAMERON SPENCER/GETTY IMAGES

brasileiro, Anderson Henriques conquistou ontem
a última vaga na final dos
400m rasos. O atleta de 21
anos cravou a melhor marca de sua vida: 44s95. Ele
disputa o ouro hoje, a partir das 14h50 (horário de
Brasília).
Também ontem, Ana
Cláudia Lemos e Franciela

Krasucki ficaram de fora da
final dos 100m. Elas pioraram os tempos da eliminatória de domingo.
O ouro foi para a jamaicana Shelly-Ann Fraser
(10s73); a prata, para Murielle Ahoure, da Costa do
Marfim (10s93), enquanto a
americana Carmelita Jeter
ficou com o bronze (10s94).

Na final masculina do
salto com vara, o brasileiro Augusto Dutra ficou com a 11ª posição. O
vencedor foi o alemão Raphael Hoolzdeppe. A prata foi para o francês Renaud Lavillenie enquanto
o também alemão Björn
Otto fechou o pódio em
Moscou.
METRO

MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES

BRUNO SOARES

Castroneves usou o carro número 34 no treino em Ribeirão | DIVULGAÇÃO

Principal nome do tênis brasileiro nas duplas, mineiro acredita
em mais títulos e no surgimento de novas promessas no Brasil

Helio Castroneves, 38, nasceu em São Paulo e foi criado em Ribeirão Preto. É o piloto brasileiro
com mais vitórias na Indy, com 28 conquistas, e venceu três edições da Indy 500 (2001, 2002 e
2009). Disputará em 2013 sua 16ª temporada na categoria e 14ª pelo Team Penske.

Vôlei

‘ESTAMOS NO CAMINHO CERTO’

MMA

Giba deve acertar
com o Taubaté

Belfort volta à
rota do cinturão

O ex-capitão da Seleção
Brasileira de vôlei Giba
deve acertar até amanhã
com o Taubaté. A intenção é apresentar o ponteiro, de 36 anos, na próxima quinta-feira junto
com os demais atletas.
Entre Giba, o clube e a
prefeitura da cidade do
Vale do Paraíba, já está
tudo certo. O único entrave é a questão dos patrocínios pessoais do jogador. METRO

O lutador Vitor Belfort
deve receber nova chance de disputar o cinturão
dos médios (até 84 kg) do
UFC. O presidente da organização, Dana White,
afirmou que mesmo que
Chael Sonnen volte ao peso médio, não disputará o
título de cara. “Ainda temos Belfort e outros caras
na linha pelo título”, disse.
Sonnen enfrenta o brasileiro Mauricio “Shogun”
Rua no sábado. METRO

Bruno Soares tem provado
nas quadras que o Brasil ainda é competitivo no tênis
mundial. O duplista conquistou neste domingo, ao lado
do austríaco Alexander Peya,
o Masters 1.000 de Montreal,
no Canadá, e chegou à 4ª posição no ranking mundial.
Qual a sua avaliação de
2013? Foram cinco troféus
até agora. Está satisfeito?
Este ano é, com certeza, o
melhor da minha vida profissionalmente falando. Estamos no mês de agosto e já
disputei oito finais, ganhei
cinco [Brasil Open, ATP 500

de Barcelona, ATP 250 de
Eastbourne, Masters 1.000
de Montreal – todos com Alexander Peya –, e o ATP 250 de
Auckland – com o britânico
Colin Fleming]. Estou entre
os dez melhores jogadores, o
que é uma marca incrível, e
a qual me deixa muito feliz.
Eu e o Peya somos a segunda melhor dupla e temos boa
vantagem em relação ao terceiro lugar. Estamos no caminho certo.
Qual a expectativa para as
próximas competições?
Meu objetivo é conseguir jogar bem, continuar renden-

do da mesma forma que o
primeiro semestre e fazer de
tudo para conquistar grandes competições, como o US
Open e o ATP de Londres no
final do ano, para me manter
entre os melhores.
É uma tendência o tênis de
dupla crescer no Brasil? As
pessoas treinam ou a maioria quer brilhar sozinha?
Eu e o Marcelo Melo estamos
nos destacando bastante com
as nossas respectivas duplas.
Pode-se considerar que vivemos um momento meio apagado no quesito duplas, mas
faz parte e é difícil saber co-

mo a próxima geração vai vir,
até porque os atletas procuram atuar individualmente
no começo. Então, o importante é aproveitar e valorizar
o que temos no momento.
Qual a previsão para o tênis
no país? Há mais incentivo?
Novos nomes surgirão?
Felizmente, o incentivou aumentou bastante. Eu sou
muito bem apoiado pelos
meus patrocinadores e disponho de uma excelente
equipe profissional. Acredito que em até quatro anos,
novas boas promessas surgirão no país. METRO BH

