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Daniel Dias leva a
prata nos 100m peito,
sua 19a medalha PÁG. 15
Petrucio bateu o recorde mundial, com o tempo de 10s57, para delírio do público no Engenhão | ALEXANDRE URCH/MPIX/CPB

Dia de decisão. O ex-presidente da Câmara mantém esperança de
esvaziar a sessão de hoje da Casa, para dificultar a obtenção dos 257
votos necessários para cassá-lo. Na pior das hipóteses, quer usar a
arquirrival Dilma como exemplo para manter direitos políticos PÁG. 07

Candidatos já
arrecadaram
mais de R$ 2,6 mi

Norte-americanos
lembram 15 anos
do 11 de Setembro

Sem empresas, candidaturas estão
sendo impulsionadas por verba do
fundo partidário e pessoas físicas PÁG. 02

Recital para as vítimas e homenagem
com luzes no local do World Trade
Center foram realizados nos EUA PÁG. 10

ES
ÇÕ 6
EI 01
EL 2

O paraibano Petrucio
Santos bate recorde
mundial e é ouro nos
100m da categoria T47,
em pódio duplo com o
alagoano Yohansson
Nascimento, que ficou
com o bronze PÁG. 16

Cunha ainda
sonha com
manutenção
do mandato

Aneel aprova valor
Metro apresenta
outros concorrentes mais baixo para fora
ao Paço Municipal do horário de pico
Após entrevistas com os 4 principais
nomes, conheça propostas dos 5 que
têm menos de 5% nas pesquisas PÁG. 06

Com a chamada ‘tarifa branca’, preço
será mais alto para o consumo em
faixas como das 17h30 às 20h30 PÁG. 10
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Candidatos já
arrecadaram
R$ 2,6 milhões

NA PONTA DO LÁPIS
Conﬁra as doações e despesas dos candidatos
a prefeito de Porto Alegre
FUNDO
PARTIDÁRIO
NELSON MARCHEZAN R$ 50.000
JR. (PSDB)
(5,7%)

Prefeitura. Preferido dos empresários, Nelson Marchezan Jr. (PSDB)
desponta com a maior arrecadação. O dinheiro obtido pelo tucano já
supera a soma dos valores de Luciana Genro (PSOL) e Raul Pont (PT)
ELEIÇÕES

2016

E agora?

Contra o
aumento?
O presidente Michel
Temer (foto), avaliou, em
entrevista ao jornal “O
Globo”, que o aumento
de 16,3% aos ministros
do STF (Supremo Tribunal
Federal) e ao procuradorgeral da República “gera
uma cascata gravíssima”.
“Porque pega todo o
Judiciário, outros setores
da administração,
todo o Legislativo. Os
telefonemas que recebi
dos governadores
foram: ‘Pelo amor de
Deus, Temer, não deixa
passar isso’”, afirmou.
Temer, entretanto, não
confirmou se irá orientar
a base governista a
derrubar o aumento.

Cotações
Dólar
+ 2,05%
(R$ 3,278)
Bovespa
- 3,71%
(57.999 pts)
Euro
+ 1,81%
(R$ 3,660)
Selic
(14,25% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 880)

Faltando 20 dias para o primeiro turno das eleições, a
corrida pela Prefeitura da capital já movimentou R$ 2,6
milhões. O valor é referente
às doações de campanha declaradas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral); é a primeira campanha em que doações
de empresas são proibidas.
Terceiro colocado na pesquisa do Ibope divulgada na sexta-feira, Nelson Marchezan Jr.
(PSDB) lidera com folga o ranking das maiores arrecadações. Até o ontem, ele tinha
R$ 869,8 mil – dos quais R$
819,8 mil (94,2% do total) vieram de doações de pessoas físicas. O valor angariado pelo
tucano já supera a soma dos
valores de Raul Pont (PT) e Luciana Genro (PSOL).
Os maiores doadores de

Marchezan são ex-sócios do
setor de armamentos Fernando José Soares Estima (que
doou R$ 120 mil) e seu tio,
Luís Fernando Costa Estima
(R$ 50 mil). Os dois eram sócios da Taurus, empresa que
foi vendida à CBC, multinacional do mesmo ramo.
Espécie de ímã do empresariado, o candidato do PSDB
também recebeu grandes doações de executivos do mercado financeiro, empreendedores do agronegócio, do varejo
e até de Richard Chagas Gerdau, que contribuiu com R$
50 mil – mesmo valor cedido por Maciano Testa e Vitor
Hruby, do banco Agiplan.
Entre os principais concorrentes à prefeitura, apenas
Marchezan e Pont apresentam doações de pessoa física
superiores ao arrecadado por
fundo partidário. Arno Augustin Filho, que foi secretário do
Tesouro durante o governo

Contra o suicídio

Ibope. Melo assume a
liderança em pesquisa
Pela primeira vez desde a desistência de Manuela D’Ávila
(PCdoB) da disputa, Luciana
Genro (PSOL) não aparece na
liderança de uma pesquisa
para a Prefeitura de Porto Alegre. No levantamento do Ibope divulgado na sexta-feira à
noite, Sebastião Melo (PMDB)
aparece em primeiro, com
22%. Ele tinha 10% na pesquisa de 22 de agosto.
Raul Pont (PT) passou de
18% para 19%. Luciana, que
liderava a pesquisa anterior
do Ibope com 23%, apareceu
empatada com Nelson Marchezan Jr. (PSDB), ambos com
17%. O tucano tinha 12% no

levantamento anterior. Maurício Dziedricki (PTB) subiu de
3% para 4%. Fábio Ostermann
(PSL) passou de 1% para 2%. Júlio Flores (PSTU) e João Rodrigues (PMN) caíram de 3% para 1%. Já Marcello Chiodo (PV)
passou de 2% para 1%.
Nas simulações de 2º turno, Melo venceria Luciana,
Pont e Marchezan. Já Marchezan venceria Luciana e Raul.
E, por fim, Luciana bateria
Raul. O Ibope, contratado pela RBS, ouviu 602 pessoas de
6 a 9 de setembro, com margen de erro de 4 pontos percentuais. Registro no TRE RS06040/2016. METRO POA
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Dilma, é o maior doador do
petista, com R$ 25 mil.
Já Luciana Genro financiou 97,2% da sua campanha,
até o momento, com o fundo partidário (R$ 301,5 mil,
o maior entre os candidatos
a prefeito). Sua doação individual mais significativa veio
do advogado Rogério Viola
Coelho, que doou R$ 7 mil.
Sebastião Melo (PMDB),
que passou a liderar pelo Ibope, equilibrou quase igualmente seu financiamento de
campanha entre doações de
pessoa física e do partido. Seu
maior repasse individual foi
de R$ 20 mil, do empresário
Álvaro Alves Sobrinho.
Entre os candidatos a vereador, o destaque fica por
conta de Rodrigo Maroni
(PR), que recebeu incríveis
R$ 340 mil do seu partido. O
valor é superior ao fundo partidário de todos os candidados à prefeitura. METRO POA

PESSOA
FÍSICA

TOTAL
ARRECADADO

R$ 819.891

R$ 869.891

(94,2%)

RAUL PONT
(PT)

R$ 250.000

R$ 283.411

(45,4%)

(51,5%)

SEBASTIÃO MELO
(PMDB)

R$ 250.000

R$ 249.300

(49,9%)

(49,8%)

LUCIANA GENRO
(PSOL)

R$ 301.500

R$ 13.500

(95,7%)

(4,2%)

MAURÍCIO
DZIEDRICKI (PTB)

R$ 190.000

R$ 83.000

(69,6%)

(30,4%)

FÁBIO OSTERMANN
(PSL)

R$ 158.000

R$ 0
–

JULIO FLORES
(PSTU)

R$ 0
–

R$ 5.000

JOÃO RODRIGUES
(PMN)

R$ 0
–

R$ 0
–

R$ 0

MARCELLO CHIODO
(PV)

R$ 0
–

R$ 0
–

R$ 0

(100%)

R$ 549.678

R$ 500.300

R$ 315.000

R$ 273.000

R$ 158.000

R$ 7.000

(71,4%)

TOTAL DE DESPESAS PAGAS
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

SEBASTIÃO MELO
MAURÍCIO DZIEDRICKI
LUCIANA GENRO
FÁBIO OSTERMANN
NELSON MARCHEZAN JR.
RAUL PONT
JULIO FLORES
JOÃO RODRIGUES
MARCELLO CHIODO

R$ 266.530
R$ 255.398
R$ 124.838
R$ 2.277
0
0
0
0
0

FONTE: TSE (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL), COM BASE NOS DADOS ATÉ ONTEM

Nas ruas

Redenção

Muda Tristeza
era ação do CVV

Novos PMs
iniciam estágio

Capital tem ato
contra Temer

A polêmica campanha
que sugeria a mudança
de nome do bairro Tristeza, em Porto Alegre teve seu real objetivo revelado sábado. Quem
foi até a praça Souza Gomes, local indicado pelos
diversos cartazes espalhados pelo bairro, descobriu que a ação fazia
parte da campanha Setembro Amarelo e tinha
como objetivo alertar a
população a respeito da
realidade do suicídio e
suas formas de prevenção. BANDNEWS

No fim de semana, alunos soldados da BM iniciaram estágio operacional em apoio ao
Comando de Policiamento da Capital. No sábado, estiveram no Acampamento Farroupilha. O
estágio ocorre nos finais
de semana, até a formatura, prevista para dezembro. Os alunos soldados são acompanhados
por policiais de outras
unidades operacionais
com supervisão dos oficiais da Academia de Policia Militar. BANDNEWS

Um grupo entre 100 e
300 pessoas caminhou
ontem à tarde na Redenção e ruas da Cidade Baixa para protestar contra o governo de Michel
Temer. Com cartazes e
faixas, reivindicavam a
saída do presidente ao
gritos de “Fora, Temer”.
Durante a caminhada, o trânsito foi desviada pela Brigada Militar,
sem maiores incidentes. Por volta das 18h30,
duas horas após o início,
o grupo se dispersou.
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Eles também estão na disputa
Depois de publicar entrevistas com os quatro candidatos que aparecem com mais de 5% das intenções de votos nas pesquisas, nas
últimas semanas, o Metro Jornal apresenta os outros cinco postulantes ao cargo de prefeito de Porto Alegre

QUEM É?

QUEM É?

QUEM É?

QUEM É?

QUEM É?

Professor universitário, com formação em Direito (UFRGS), pós-graduação em Liderança (Georgetown) e
mestrado em Ciência Política (PUCRS). Disputa sua primeira eleição.

Empresário e consultor. Foi candidato a vice-governador em 2010, a governador em 2014, mas teve a candidatura impugnada por problemas
envolvendo prestação de contas.

Professor de matemática e ciências.
Já disputou nove eleições. É a terceira
vez que tenta ser prefeito. Já tentou
ser vereador, senador, governador e
deputado estadual. Nunca se elegeu.

Empresário. Foi candidato a vereador em 2004, 2008 e 2012 e a deputado federal em 2006. Assumiu como suplente de vereador entre 2010
e 2011.

Advogado. Disputa sua sexta eleição
desde 2000. Foi eleito vereador em
2004 e 2008, deputado federal suplente em 2010 e deputado estadual
em 2014.

Fábio Ostermann
(PSL), 32 anos

João Rodrigues
(PMN), 57 anos

Júlio Flores
(PSTU), 57 anos

Marcello Chiodo
(PV), 48 anos

Maurício Dziedricki
(PTB), 37 anos

PRINCIPAIS
PRINCIPAIS
PRINCIPAIS
PRINCIPAIS
PRINCIPAIS
PROPOSTAS PARA... PROPOSTAS PARA... PROPOSTAS PARA... PROPOSTAS PARA... PROPOSTAS PARA...
Saúde

Saúde

Saúde

Saúde

Saúde

Educação

Educação

Educação

Educação

Educação

Segurança

Segurança

Segurança

Segurança

Segurança

Mobilidade

Mobilidade

Mobilidade

Mobilidade

Mobilidade

Como avalia a atual
administração?

Como avalia a atual
administração?

Como avalia a atual
administração?

Como avalia a atual
administração?

Como avalia a atual
administração?

A má gestão dos recursos e o
aparelhamento partidário são
as principais causas da atual falência
da saúde na capital. Propomos a ampliação de parcerias e convênios com
organizações sociais ampliando o acesso dos usuários do SUS à rede privada.

Porto Alegre gasta muito e
mal na educação. Nosso Programa Vale Educação irá conceder bolsas
de estudo na rede privada para alunos de
baixa renda, para que encontremos caminhos de melhoria por meio da concorrência de sistemas no ensino municipal.

A segurança é nossa prioridade número 1. A prefeitura deve assumir a sua responsabilidade
frente à grave crise de insegurança que
vivemos. A Guarda Municipal deve ser
urgentemente ampliada e equipada para complementar o trabalho da BM.

A prefeitura deve abrir o
mercado de transporte coletivo à concorrência. Defendemos o fim
dos cartéis de ônibus, lotações e táxis
em Porto Alegre. A Carris deve ser privatizada e serviços como Uber devem
ser regularizados.

A estrutura da prefeitura atende à lógica do loteamento da máquina pública a partidos aliados, mas deixa a desejar ao atender o cidadão. Dentro de
uma realidade orçamentária de quase
R$ 7 bilhões/ano, fica claro que faltam
prioridades, não recursos.

Promover o retorno do médico e do dentista às escolas municipais. Promoção da Farmácia
vai ao Povo, que visa beneficiar idosos
com dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência e famílias de baixa renda.

Vamos promover a volta de
competições e gincanas entre escolas. Escolas de turno integral
com atividades extracurriculares, esporte, informática, teatro e música.
Vamos valorizar o professor municipal
dando a eles formação continuada.

Usar a Guarda Municipal para a segurança de postos de
saúde e escolas. Melhorar o monitoramento de locais de alto risco. Adotar
um modelo de gestão integrada de segurança pública municipal com representantes da sociedade.

Promover o uso racional de
veículos de pequeno porte
oferecendo o transporte público com
maior qualidade. Ligar o Centro ao Lami com uma linha turística do aeromóvel e com novas linhas do catamarã,
criando terminais portuários.

Porto Alegre poderia e deveria estar melhor. Nossa capital precisa
experimentar novos projetos, está na hora de um governo técnico qualificado com a participação
de todos, mas livre dos partidos
tradicionais.

A saúde é a maior preocupação da classe trabalhadora.
Que as verbas para a saúde venham de
impostos sobre grandes fortunas. Defendo acesso universal a medicamentos, expropriação e estatização dos laboratórios existentes e das farmácias.

É preciso garantir verbas
apenas para a educação pública e nenhum tostão para os milionários donos das escolas. Defendo
acabar com toda gestão privada de escolas e creches. É preciso também garantir democracia nas escolas.

Defendemos uma Polícia Civil Unificada, incorporando os
efetivos da BM, cujos delegados e chefes, além de concursados, sejam eleitos diretamente pela população. A pauta
não é da alçada da prefeitura, mas levantar essa bandeira contribui para a luta.

Defendo a estatização do
transporte sem indenização às empresas. Redução e congelamento das passagens rumo à tarifa zero e que a Carris seja 100% estatal, sob
controle dos trabalhadores. Isso garante um serviço barato, a preço de custo.

A situação de calamidade da cidade,
Estado e país é responsabilidade de
anos dos governos do PT (governos de
Lula e Dilma), PDT (Fortunati) e PMDB
(Temer e Sebastião Melo), que favorecem a especulação imobiliária, banqueiros, empreiteiras e corruptos.

Ampliar o número de postos
de saúde e UPAs; investir na
saúde preventiva e da família, reduzindo consultas e medicamentos. Sistema, via aplicativo de smartphone, para
marcar a consulta e avisar o paciente.
Valorizar o servidor da saúde.

Ampliar urgentemente a rede de educação infantil, seja por intermédio de escolas próprias
ou privadas conveniadas. Turno inverso com música, teatro, esportes e escotismo nas escolas. Implantação de hortas orgânicas coletivas.

Monitoramento eletrônico
das vias de acesso a Porto
Alegre para identificar veículos roubados e envolvidos em crime. Aplicativo
com função emergência para identificar locais de maior incidência de crime
e para acionar as forças de segurança.

Tirar os ônibus do Centro,
que será atendido por linhas circulares com veículos movidos
a combustíveis de baixo impacto ambiental, como biodiesel, álcool e elétricos. Ampliação das ciclovias e do
transporte hidroviário na zona sul.

Teve avanços na gestão com destaque para a transversalidade e a transparência, mas ainda pode melhorar a
fiscalização. Para aprimorar, implantaremos o aplicativo que vai permitir
ao cidadão fiscalizar e avaliar os serviços públicos.

Melhorar e ampliar a assistência no SUS a pacientes com
agravos de saúde, que possam receber
atendimento em casa. Reduzir a superlotação das emergências. Ampliar as
equipes de atendimento de emergências com serviços de motolância.

Vamos usar todas as vagas
de atividades no turno inverso da escola existentes e o que faltar financiaremos com a captação de
recursos pagos por pessoas físicas e jurídicas no IR. No ensino infantil, vamos
ampliar e qualificar o atendimento.

Dos quase 600 guardas municipais existentes, boa parte faz guarda patrimonial, como em 98
escolas. Substituiremos por guarda privada e colocaremos o efetivo da Guarda em locais de grande circulação como praças e parques.

Porto Alegre recebe todo dia
quase 700 mil pessoas da
região metropolitana. Vamos priorizar
ações a partir dos modais, integrando
os municípios através de outros modais como VLTs (veículos leves sobre
trilhos, metrô, hidrovias e ciclovias.

O governo atual trouxe grandes avanços para a cidade, como o hospital e
do camelódromo da Restinga, condomínio habitacionais, de obras viárias,
na licitação dos ônibus. Mas precisa
avançar em muitas áreas, modernizar
e desburocratizar a máquina pública.
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Cunha busca pena branda
Câmara. Plenário deve votar hoje pedido de cassação. Deputado afastado tentará, ao menos, trocar mandato por manutenção dos direitos políticos
Com a situação política em
frangalhos, o deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) irá pessoalmente hoje ao
julgamento do processo de
cassação disposto a ter uma
vitória – pelo menos, parcial. Com a tendência de fracasso no esvaziamento da
sessão, marcada para hoje a
partir das 19h, o ex-presidente da Câmara tentará cair de
pé. Diante dos 512 deputados
que comandou por 19 meses até renunciar à presidência da Câmara em 7 de julho,
Cunha fará a própria defesa e
confirmará se deu certo a estratégia negociada de troca
do atual mandato pela manutenção dos direitos políticos.
O fatiamento da votação,
inspirado na votação do impeachment da presidente
cassada Dilma Rousseff, não
é ponto pacífico. Os aliados
de Cunha tentarão usar o argumento de que a permissão de duas votações teve a
chancela do presidente do

13 de outubro de 2015

3 de novembro de 2015

9 de dezembro de 2015

Denúncia feita

Processo aberto

Primeira manobra

PSOL e Rede pedem cassação de Cunha ao Conselho de Ética.

Processo é instalado e
Fausto Pinato (PRB-SP)
escolhido relator.

Cunha consegue destituir Pinato e Marcos Rogério (DEM-RO) assume.

3 de março de 2016

5 de maio de 2016

7 de julho de 2016

Ação no STF

Mandato suspenso

Renúncia do cargo

Cunha se torna réu no
STF acusado de omitir
contas na Suíça.

Por unanimidade, STF
decide suspender o mandato de Cunha.

Cunha apresenta renúncia do cargo de presidente da Câmara.

cesso precisa ter no mínimo 257 votos. Se o número
não for atingido, Cunha será absolvido.

em seu nome no exterior e
omiti-las da declaração do
Imposto de Renda. De lá para cá, a PGR (Procuradoria
Geral da República) comprovou pelo menos três contas
em nome do deputado, da
mulher, a jornalista Cláudia
Cruz, e de uma das filhas dele, Danielle Ditz Cunha.

Cunha sonha com quórum baixo para absolvição | PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski.
A estratégia esbarra na aplicação da Lei da Ficha Limpa
que prevê a suspensão dos direitos políticos por oito anos
automaticamente no caso
de deputados, situação não
abrangida para presidente da
República. Com isso, Cunha

ficaria proibido de exercer
cargos públicos até 2026.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
anunciou que não tomará
decisões sozinho e, inclusive, a eventual flexibilização
da pena pode ser pautada
para votação do plenário.
Para ser cassado, o pro-

A denúncia
Cunha é acusado de mentir
em depoimento à CPI da Petrobras em março de 2015
sobre a existência de contas

O ex-presidente da Câmara diz se tratar de um
truste, um administrador
de patrimônio, e que apenas usufrui dos recursos,
sem ser o proprietário.
MARCELO
FREITAS
METRO BRASÍLIA
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Luz terá ‘tarifa branca’
Energia elétrica. Aneel aprova nova faixa de valor que deixa consumo mais caro nos horários de pico e mais barato no resto do dia

Proteste pede
simulador e
campanha

Quem optar pela Tarifa Branca pagará menos do que pela Tarifa Normal
se também consumir menos entre 18h e 22h

é o desconto no valor do
consumo de energia elétrica,
fora do horário de pico, que
poderá ser obtido
valor “tarifa branca” vai variar em três horários: ponta,
intermediário e fora de ponta. Na ponta e no intermediário, a energia será mais cara.
Fora de ponta, mais barata.
Nos feriados nacionais e nos
fins de semana, o valor será
sempre fora de ponta.
Os consumidores precisarão formalizar sua opção junto à distribuidora
para aderir à tarifa branca.
Quem não optar por essa
modalidade continuará sendo faturado pelo sistema
atual. Para adotar a nova tarifa, as distribuidoras terão
de trocar os aparelhos medidores. METRO

Vale a pena?

TARIFA BRANCA X TARIFA NORMAL

até 20%

TARIFA BRANCA

FORA DE PICO

INTERMEDIÁRIA

PICO
SÁBADOS,
DOMINGOS
E FERIADOS

DIAS ÚTEIS

A cobrança é
feita na faixa
da tarifa branca
fora de pico

TARIFA RELATIVA

A Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica) aprovou na semana passada o
cronograma de instalação
da chamada “tarifa branca”
na conta de energia elétrica.
Segundo a agência, a partir
de 1º de janeiro de 2018 as
distribuidoras do país deverão oferecer tarifa branca às
novas ligações e aos consumidores com média mensal superior a 500 kWh; em
2019, com consumo médio
superior a 250 kWh/mês; e,
em 2020, para os consumidores de baixa tensão, com
qualquer consumo.
Com a “tarifa branca”, a
energia elétrica poderá ficar mais cara nos “horários
de pico”, geralmente entre
17h30 e 20h30. Em compensação, nos outros horários,
haverá desconto de até 20%.
A tarifa branca não será obrigatória, apenas para os consumidores que desejarem.
De acordo com a regulamentação, nos dias úteis, o

TARIFA CONVENCIONAL (ATUAL)
TARIFA BRANCA

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

HORAS DO DIA

Na avaliação da Proteste,
é difícil calcular a relação custo/benefício sem
saber o valor dos equipamentos, o impacto econômico para as distribuidoras e o número de
consumidores que podem aderir ao novo modelo. Para a associação, é
fundamental que as distribuidoras disponibilizem simuladores para o
consumidor poder calcular e avaliar se vale a
pena aderir a essa nova
modalidade de tarifa. E,
ainda, que haja uma ampla campanha de esclarecimento com seis meses
de antecedência. METRO

FONTE: ANEEL

MUNDO

Tragédia que jamais será esquecida
15 anos. Ataque às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001 abriu era do terrorismo, que colocou o perigo bem mais perto de todos nós
Norte-americanos lembraram ontem os 15 anos dos
ataques de 11 de setembro
de 2001 com um recital dos
nomes das pessoas mortas,
toques de sinos em igrejas e
uma homenagem com luzes
no local onde as gigantescas
torres gêmeas desmoronaram em Nova York.
Ao som de música clássi-

ca no sul da ilha de Manhattan, familiares e pessoas
que participaram do socorro leram lentamente os nomes das vítimas e compartilharam lembranças das
quase 3 mil pessoas mortas no pior ataque em solo
norte-americano.
A cerimônia foi interrompida por seis momen-

ERA DO TERROR
Relembre alguns dos massacres que
chocaram o mundo após a queda
das Torres Gêmeas

F
A C

D
I
G H
J

A

B
Rússia, 2002
Em outubro,
um grupo de
separatistas chechenos
fez cerca de 850 reféns
no Teatro Dubrovka, em
Moscou. Mais de 170
pessoas morreram

B

E
FONTE: ANSA

tos de silêncio: quatro para
marcar os exatos momentos em que os aviões sequestrados
chocaram-se
contra o World Trade Center, o Pentágono e em um
campo na Pensilvânia. Os
outros dois momentos foram para lembrar quando
cada uma das torres caiu.
No
Pentágono,
um

C

D
Rússia, 2004
Em 3 de
setembro, uma escola
em Beslan, na Ossétia
do Norte, foi tomada
por um grupo de
rebeldes separatistas.
Saldo: 330 mortos

Espanha, 2004
Na manhã do dia
11 de março, um
atentado a bomba matou
192 pessoas e deixou
mais de 1,5 mil feridos na
capital espanhola, Madri

trompete foi tocado enquanto o presidente Barack Obama participava
de uma cerimônia com coroas de flores.
Nenhuma autoridade
falou na cerimônia em Nova York, mantendo uma
tradição que começou em
2012. Ainda assim, muitos
dignatários estiveram pre-

E

F
Índia, 2008
Uma série de
10 atentados deixou
quase 200 mortos em
Mumbai, na Índia, em
novembro de 2008.
Entre os alvos estava o
famoso hotel Taj Mahal

Reino Unido, 2005
Na manhã do dia 7
de julho, quatro
homens-bomba se
suicidaram em Londres,
matando 52 pessoas e
ferindo outras dezenas

sentes, incluindo o candidato republicano à presidência, Donald Trump, e
sua rival democrata, Hillary Clinton.
Hillary teve um mal-estar e teve que deixar a cerimônia. Mais tarde, foi
revelado que ela havia sido diagnosticada com
pneumonia na sexta-feira,

G

H
França,
jan/15
No dia 7, os irmãos
Said e Chérif Kouachi,
ambos armados com
metralhadoras, invadiram
a redação do jornal
satírico "Charlie Hebdo",
e mataram 12 pessoas

Noruega, 2011
Anders Behring
Breivik matou oito pessoas
em Oslo e outras 69 em
um acampamento de
férias em Utoya, que ﬁca a
30 quilômetros da capital

mas deixara de respeitar o
repouso recomendado, para não perder a cerimônia
de lembrança da tragédia.
Igrejas em toda Nova
York soaram sinos às 8h46
(9h46 em Brasília), no mesmo horário em que o voo
11 da American Airlines
chocou-se contra a torre
norte. METRO

I

J
Bélgica,
mar/16
Em 22 de março, a
Bélgica foi alvo de um
duplo atentado que
matou 32 pessoas em
Bruxelas e no aeroporto
de Zaventem, situado
nos arredores da capital

França,
nov/15
Tiroteios foram registrados em
pontos diferentes de Paris, e
três explosões atingiram os
arredores do Stade de France,
130 pessoas morreram e 352
ﬁcaram feridas

França,
jul/16
>> No feriado nacional
da queda da Bastilha,
um jihadista avançou
com um caminhão
contra a multidão em
Nice, deixando como
rastro quase 90 mortos
>> Dois homens
invadiram uma igreja
na pequena cidade de
Saint-Etienne-duRouvray, perto de
Rouen, durante uma
missa e degolaram o
padre da paróquia
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CULTURA
Conferência

Roudinesco
na UFRGS
A historiadora e
psicanalista francesa
Elisabeth Roudinesco
faz a conferência de
hoje do Fronteiras do
Pensamento, no Salão de
Atos da UFRGS. Discípula
de Gilles Deleuze, Michel
Foucault e Tzvetan
Todorov, a professora da
Universidade de Paris é
autora de livros sobre
psicanálise, Revolução
Francesa, filosofia e
judaísmo.
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Britney em nova farofa pop
Música. Cantora lança álbum ‘Glory’, com canções apaixonadas e criadas sob medida para agradar os fãs
Britney Spears subiu ao palco da VMA 2016 – a premiação de videoclipes da MTV
realizada no final de agosto
–, com um maiô brega, playback, microfone auricular gigantesco a la anos 2000 e coreografias robóticas. Seria
tudo cafona demais se não
fosse Britney – e os fãs saudaram o renascimento e brilhantismo da cantora.
O cenário serve de metáfora para o lançamento do
novo disco de Britney, batizado de “Glory”. Mesmo
sem cumprir com boa parte
das inovações prometidas,
o álbum consegue agradar.
Há vários pontos positivos
que justificam o sucesso do
CD, mas o principal é o slogan da cantora: “It’s Britney, bitch” (“é a Britney, vadia”, em tradução livre).
“Glory” apresenta 17 faixas, todas elas inéditas. Antes de seu lançamento, a
cantora prometeu que apresentaria um álbum de hip
hop. Porém, com lançamen-

‘GLORY’
BRITNEY SPEARS
RCA RECORDS
R$ 32,90

A cantora em cena do clipe ‘Make me’, single do novo álbum | DIVULGAÇÃO

tos como os de Drake e Rihanna para fazer comparação, é impossível classificá-la
nessa categoria. Mas Britney
consegue, de fato, entregar
um pop muito antenado a
novidades da música. Um detalhe é que a maior parte dos
refrões não tem letra, apenas
explosivas batidas eletrônicas, por exemplo.
Embora a cantora tenha
uma voz diferente para cada
faixa do CD, todas elas conseguem ser dançantes, divertidas e, principalmente,
sensuais. Em sua mistura de
sons e influências, o mérito
de “Glory” é reapresentar a
faceta romântica da cantora,
mesma com que ela se projetou para o mundo. Canções como “Invitation”, que
abre o álbum, e “Make me”,
o single de divulgação que
ela canta junto com o rapper G-Eazy, são provas dessa
temática.
Sem dúvida, todas as canções do álbum tocariam com
sucesso nas rádios, não por

apresentarem
novidades,
mas justamente por misturar bem as tendências do
momento pop: há uma certa batida latina em “Slumber Party”; influências do
hip hop em “Just Luv Me”
e “Love Me Down”, e até do
R&B, em “What You Need”.
A maior surpresa é a música
“Coupure Électrique”, cantada em francês, mas que é, infelizmente, a pior do disco.
As melhores canções do
álbum são as que Britney já
mostrou saber fazer: as dançantes e repetitivas canções
de boate como “Change
your Mind” e “Just Like Me”.
No fim, “Glory” não é o melhor disco de Britney, mas é
bem melhor que o antecessor, “Britney Jean” (2013).
Garantia de agradar aos fãs
e garantir sua sobrevivência por mais alguns anos na
corte das divas pop.
BRUNO
BUCIS
METRO BRASÍLIA

‘O Homem e a Mancha’ volta
ao TSP para lembrar Caio F.
Os fãs e amigos lembram
hoje o aniversário do escritor Caio de Fernando Abreu
– que, se estivesse vivo, faria 68 anos.
Para festejar a data, o
ator Marcos Breda e o diretor Luiz Arthur Nunes se
reencontram com Caio no
palco do Theatro São Pedro.
Depois de 20 anos, eles voltam a encenar “O Homem
e a Mancha”, o último texto teatral do autor de “Morangos Mofados”. A peça
estreou em novembro de
1996, no mesmo TSP, mas
Caio não chegou a vê-la –
ele morreu em fevereiro daquele mesmo ano.
Agora, esta releitura de
“O Homem e a Mancha”
propõe uma nova forma de
teatralizar a peça. A tecnologia possibilita o uso da
linguagem multimídia, incluindo vídeos, imagens e
muitos momentos do espetáculo de 20 anos atrás.
O monólogo, que antes
era de Breda, agora será encenado também por Luiz
Arthur. Breda segue dando vida aos momentos épicos e dramáticos da trama,
com personagens que vivem seus conflitos contemporâneos como se fossem
um Dom Quixote de la Man-

Marcos Breda na montagem de 20 anos atrás | ARQUIVO PESSOAL

cha, o célebre personagem
de Miguel de Cervantes que
inspirou Caio F. Já Luis Arthur vai encenar as rubricas
do autor, que são as orientações para montagem do texto. “As rubricas de Caio são
riquíssimas, cheias de humor e de poesia. Gostaríamos que o público também
pudesse saborear este material”, diz o diretor.
Em um momento de
emoção garantida, o próprio Caio aparece em ce-

na, lendo um de seus comentários. A seleção de
imagens foi feita por Candé Salles, realizador do documentário “Para sempre
teu, Caio F.” METRO POA
Para ver
No Theatro São Pedro (tel.:
3227-5300)
Hoje, às 21h
Ingressos no local, a R$ 20
(com meia entrada)
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Leitor fala

Os invasores

Impeachment
Para a maioria da imprensa
estrangeira, o longo processo
de impeachment pode servir
apenas para “alienar mais ainda
eleitores desencantados com o
sistema político”. Ela (imprensa)
aponta que o presidente Michel
Temer se revelou tão impopular
quanto Dilma Rousseff – segundo
pesquisa divulgada pelo Ibope
recentemente, apenas 13% dos
brasileiros consideravam o governo
bom ou ótimo. Diz ainda que o
atual processo expôs fraquezas no
sistema político brasileiro, em que o
presidente depende de acordos com
“inúmeros partidos sem ideologia
clara”, em arranjos que “incentivam
a corrupção”. Segundo expressaram
correspondentes estrangeiros que
atuam no Brasil, um “vácuo de
poder” está se abrindo na política
nacional – e sendo preenchido
por siglas menores de esquerda e
candidatos evangélicos. A imprensa
estrangeira descreve em seus
espaços, ainda, a permanência, no
Brasil, de um cenário de “tempestade
perfeita”: a economia global menos
favorável, uma repressão profunda,
desequilíbrio fiscal, escândalo de
corrupção em curso e o usual embate
político. É esperar para ver o que
vem pela frente!

CIRO & BERNARDO

VOU FAZER UM PROTESTO NA
PAULISTA CONTRA QUEM FAZ
PROTESTO NA PAULISTA !

Cruzadas

Bom dia, caros e inflacionados leitores! Colunáticos no ar!
PENSAMENTO DO DIA! Com a crise, em breve, fazer um
selfie segurando 1 kg de carne, e postar no Facebook
será o auge da ostentação!
E ATENÇÃO! NESTA SEMANA COMEMORAMOS O SETE DE
SETEMBRO! Teve parada em Brasília! A pátria tá parada
mesmo. Oh Pátria Parada Endividada Salve Salve!
E olha o meu currículo: “Tenho diploma da USP. Mestrado na FGV. E Títulos Protestados no SPC.” Por isso
que o meu grito em setembro é: “INADIMPLÊNCIA OU
MORTE.”
E como disse o meu vizinho: “O Brasil nunca foi independente e nem será. O Dom Pedro era um golpista!”
Verdade!
Por falar nisso, eu não aguento mais ver gente protestando na Paulista! Todo dia tem protesto na Paulista?

DANILO GUEDES ROMEU – PORTO ALEGRE, RS

EU PROTESTO! Vou fazer um protesto na Paulista
protestando contra as pessoas que protestam na
Paulista! É a Campanha “Fora quem diz Fora.” Fora ao
Fora Temer! Mas convenhamos! A única pessoa que
não diz “Fora Temer” é a primeira-dama! Tanto que
ontem à noite a Marcela gritou: “Dentro Temer.” Mas
aí o Temer olhou pro “falecido” e disse: “Tô fora.” É o
“TÔ FORA, TEMER.”

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.

E dizem que o Temer cometeu crime de responsabilidade? Mentira! Ele cometeu crime de INUTILIDADE. Por
ter sido vice decorativo!

Para falar com a redação:

TEMER REVOLTA FRANCA! Você viu que o Temer comprou
um par de sapatos na China? Pela metade do preço! E
ele ainda comprou Viagra chinês pra Marcela! Viagra
na China se chama Katon….Katon de Clédito.

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

www.facebook.com/metrojornal

E imagina a noite romântica do Temer? Aposto que a
Marcela canta a música da Rita Lee: “Meu doce vampiroooo, à luz do luar…” Bela, recatada e à luz do luar!

Sudoku

Por hoje é só! Ciro Botelho e Bernardo Penteado! Os
Colunáticos!
Twitter: @ciraobotelho/@bernardpenteado
Ciro Botelho e Bernardo Penteado são redatores de humor no programa ‘Pânico na Band’, autores de
sátiras como ‘Video Soul’, ‘Jornal dos Dois Echás’, ‘Jô Suado’, entre outros. Juntos há dez anos na TV,
lançaram os livros ‘Piadas Fantárdigas de Tiririca’ e As Melhores Piadas de Bêbado’ (ed. Matrix).
Também escrevem o blog ‘Colunáticos’ no site do ‘Pânico na Band’ (paniconaband.band.uol.com.br)

Horóscopo

Está escrito nas estrelas POR: GUILHERME SALVIANO

www.estrelaguia.com.br

Um aspecto tenso entre Mercúrio
e Marte – que rege seu signo
– recomenda ponderação com
divergências de pensamentos nas relações.

Tendências a lidar com revisões em
assuntos financeiros e objetivos
materiais. Possibilidades para lentidão
na resolução de assuntos.

Cuide para que alguns momentos
de impaciência não façam entrar
em debates ou conversas pouco
produtivas em qualquer tipo de relação.

O empenho a assuntos de quem
tem vínculo afetivo tende a ser mais
intenso. Momento especial para mais
esclarecimentos na vida amorosa.

Seu senso crítico estará mais
intenso diante de suas metas e nos
relacionamentos. Cuide para não se
exceder com o perfeccionismo.

Propensões a tratar assuntos
que envolvam estudos e
viagens, ainda que no longo
prazo. Revisões marcarão o trabalho.

Regente de seu signo, Mercúrio
forma aspecto tenso com Marte,
o que recomenda cautela com
impulsos e com a forma de dizer as coisas.

Momento de repensar sacrifícios e
desgastes pelos outros. Propensões
a revitalizar energias com suas
crenças, terapia e exercícios.

Tendências a confidências junto a
amizades e na vida amorosa. Evite
intervir mais do que pode nos
assuntos de quem se relaciona.

Momento em que novos
conhecimentos e informações
proporcionarão crescimento pessoal
e profissional. Sempre tem prazer em aprender.

Período para esclarecer assuntos
diante de amizades ou vivenciálas de modo mais especial.
Atividades em grupo marcarão o trabalho.

Propensões a restabelecer contatos e
retomar assuntos diante das relações
que possui maior vínculo. Seja
cuidadoso(a) ao se expressar.

Soluções
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Decepção tricolor
Brasileirão. Apesar de jogar bem, Grêmio não consegue sair do empate diante do Palmeiras.
Com o resultado, Tricolor fecha a rodada fora do G4 e a dez pontos de distância da liderança

3
ESPORTE

00
GRÊMIO

PALMEIRAS

Grêmio e Palmeiras proporcionaram ontem, na Arena,
uma partida digna de dois
postulantes ao título brasileiro. Porém, enquanto o Verdão
é líder isolado da competição,
o Tricolor fechou a rodada fora do G4 e a dez pontos de distância da liderança – e do tão
sonhado tricampeonato.
Durante os 90 minutos,
mais os acréscimos, o Grêmio
dominou a partida. Impôs
seu ritmo. Fez valer sua estratégia. Acumulou chances de
abrir o placar. Mas não saiu
do empate sem gols diante
do líder do Brasileirão.
Roger abriu mão do esquema com três volantes, que
deu tão certo no injusto empate contra o Galo e tão errado na vexatória goleada sofrida diante do Coxa. Assim,
Ramiro, que substitui o lesionado Maicon, foi sacado para a entrada de Pedro Rocha.
Na zaga, Kannemann entrou
no lugar de Wallace Reis para
formar dupla com Geromel.
O saldo das alterações foi
positivo. Kannemann teve
atuação segura e foi eficaz na

Brasileirão
24ª rodada
SÁBADO
VITÓRIA 1 X 2 FLAMENGO
DOMINGO
SÃO PAULO
CHEPACOENSE
SANTOS
CRUZEIRO
ATLÉTICO-PR
SPORT
GRÊMIO
PONTE PRETA

3 X 1 FIGUEIRENSE
1 X 0 CORITIBA
2 X 1 CORINTHIANS
0 X 2 BOTAFOGO
2 X 1 INTERNACIONAL
5 X 3 SANTA CRUZ
0 X 0 PALMEIRAS
1 X 1 AMÉRICA-MG
HOJE
FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

BRASILEIRO - SÉRIE A
1º PALMEIRAS
2º FLAMENGO

Pedro Rocha lamenta o gol perdido diante do Palmeiras, ontem, na Arena | GUSTAVO GRANATA/DIAESPORTIVO/FOLHAPRESS

contenção do ótimo ataque
palmeirense, o habilidoso e
veloz trio formado por Dudu, Róger Guedes e o centroavante da Seleção Brasileira
Gabriel Jesus. Já Pedro Rocha
devolveu a fluidez ao ataque
gremista, jogando aberto pela ponta direita.
Por ali, Pedro quase abriu
o placar aos 24 da 1a etapa,
ao passar voando pela marcação, invadir a área e chutar
forte para fora. Antes disso,
o Tricolor teve duas chances.
A primeira com Bolaños, em
belo chute de fora da área,
defendido por Jaílson. A segunda, num cruzamento do

equatoriano que por pouco
não foi completado por Douglas para o fundo da rede.
A melhor delas veio aos
27. Num contra-ataque de
três jogadores gremistas contra um defensor palmeirense,
Douglas deixou Pedro Rocha
cara a cara com Jaílson. Mas o
arqueiro verde salvou.
No segundo tempo, o domínio gremista cresceu. Aos
12, em mais um contra-ataque (quase) perfeito, Douglas pifou Luan, que viu seu
chute cruzado raspar a trave.
Aos 17, uma cobrança de falta (quase, de novo) perfeita de
Edílson explodiu na trave.

Então o Palmeiras mostrou por que é lider. Aos 35,
Dudu acertou um voleio na
trave de Grohe. Aos 44, o ex-gremista deixou Rafael Marques na cara do gol. Foi a vez
de Grohe salvar. Apesar do
bom jogo, o placar terminou
zerado.
Na quarta-feira, o Grêmio
completa um mês sem vitórias no Brasileirão. A última
foi o 3 a 0 aplicado no Corinthians, em 14 de agosto. Se o
sonho do título já se transformou em decepção, a vaga no
G4 depende de um triunfo sobre a Ponte Preta, às 21h desta quarta-feira. METRO POA

P V GP SG
47 14 42 19
46 14 32 8

3º ATLÉTICO-MG
4º CORINTHIANS

42 12 37 7

5º SANTOS
6º GRÊMIO

39 12 39 16

7º ATLÉTICO-PR
8º BOTAFOGO

36 11 23 1

9º PONTE PRETA
10º FLUMINENSE
11º CHAPECOENSE

35 10 31 -5

12º SÃO PAULO
13º SPORT

31 8 26 1

14º CRUZEIRO
15º CORITIBA

29 8 32 -5

40 12 34 11
37 10 32 4
35 10 32 1
34 9 25 2
34 8 34 -5
30 8 36 -3
29 7 29 -1

16º INTERNACIONAL 27 7 26 -3
17º FIGUEIRENSE
27 6 22 -8
18º VITÓRIA
19º SANTA CRUZ

26 6 31 -6

20º AMÉRICA-MG

14 3 15 -23

20 5 27 -11

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

Brasileirão

Para dar adeus
ao otimismo
21
Tudo belezinha?

Estreia de
Paulo Brito
Grande contratação da
Band nesta temporada,
Paulo Brito estreia hoje,
às 12h30, no programa
“Os Donos da Bola” e no
“Band Cidade”, às 18h50.

Um otimismo inesperado
pairou no universo colorado
após a vitória por 2 a 1 diante do Santos. Parecia que Celso Roth havia, finalmente, encontrado a escalação ideal. A
dupla de ataque formada por
Aylon e Nico López agradava
torcedores e analistas. Danilo
Fernandes encantava com sua
habitual segurança no gol.
Seijas despontava como um
dos melhores meias do campeonato. De repente, o futuro
não parecia mais tão desesperador. Ontem, porém, aquele
Inter que alcançou a incrível
marca de 14 jogos sem vitórias no Brasileirão voltou com
força total.
Com menos de um minuto de jogo, uma cabeçada de
Valdívia abriu o placar, num
lance originado por uma cobrança de lateral. Mas a derrota começou a ser desenhada
após o gol de empate do Fu-

ATLÉTICO-PR

25ª rodada
QUARTA-FEIRA
19H30
BOTAFOGO X SANTOS
FIGUEIRENSE X AMÉRICA-MG
21H
PONTE PRETA X GRÊMIO
SANTA CRUZ X ATLÉTICO-PR
21H45
PALMEIRAS X FLAMENGO
CORITIBA X CORINTHIANS

INTER

racão, marcado por Pablo, aos
39 da etapa inicial, ao aproveitar um rebote de Danilo.
A partir daí, tudo deu errado.
Roth recuou demais o time e comprometeu o setor
ofensivo com suas alterações.
Ao tirar Seijas, excluiu toda a
criatividade do meio campo.
Trocando Valdívia pelo inoperante Anderson, perdeu a jogada pelos lados do campo.
As melhores chances do
Inter se originavam de cobranças de lateral, apenas.
Numa delas, Nico López perdeu um dos gols mais feitos
do Brasileirão. Antes disso,
foi a vez do seguro Danilo Fernandes decepcionar.

QUINTA-FEIRA
19H30
FLUMINENSE X CHAPECOENSE
ATLÉTICO-MG X SPORT
Celso Roth lamenta o gol da virada do Atlético-PR | GIULIANO GOMES/FOLHAPRESS

No primeiro lance do segundo tempo, Léo mandou
um cruzamento despretensioso para a área colorada,
mas Danilo saiu muito mal do
gol e não achou nada. A bola
sobrou para Pablo, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio e fechar a vitória paranaense.
Parceira indesejada do Inter neste Brasileirão, a derro-

ta voltou a assombrar os colorados. Se ela der as caras nesta
quinta, quando o Inter recebe o Vitória no Beira-Rio, trará consigo mais um balde de
água fria – e, de quebra, a zona de rebaixamento. O Inter
acumula uma vitória em 16
jogos do Brasileirão. No momento, o sentimento apropriado não pode ser o otimismo. METRO POA

21H
SÃO PAULO X CRUZEIRO
INTER X VITÓRIA

10 gols
foram marcados pelos três
artilheiros do Brasileirão: Sassá,
do Botafogo, Robinho, do AtléticoMG, e Gabriel Jesus, do Palmeiras.
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MAIS
UMA
PARA A
CONTA

A fábrica de medalhas Daniel Dias continua funcionando a todo vapor. Na noite de ontem, depois de ter
sido classificado direto para
a final sem necessidade de
disputar as eliminatórias, o
nadador paulista colocou no
peito sua 19ª medalha em Jogos Paralímpicos – a quarta
apenas no Rio de Janeiro –
após levar a prata nos 100m
peito da classe SB4 com o
tempo de 1m36s13.
A chegada foi emocionante e agitou o público no
Estádio Aquático. O brasileiro fez a virada dos primeiros 50m na quarta posição,
mas conseguiu uma arrancada no final para chegar em
segundo, atrás do chinês Li

Junsheng, que levou o ouro
com o tempo de 1m35s96. O
colombiano Moises Fuentes
ficou com o bronze.
Daniel Dias ainda compete
em mais cinco provas na Rio
2016. Caso suba ao pódio em
todas as oportunidades, ele
chegará à marca de 24 medalhas em Jogos Paralímpicos,
tornando-se o maior medalhista da história da natação
paralímpica aos 28 anos.
Já o carioca André Brasil desistiu de competir as
provas de medley da classe
SM10 para se poupar para
as disputas restantes.
JULIO
CALMON
METRO RIO

Com a marca de 1,8 milhão de ingressos vendidos,
Parque Olímpico recebeu ontem 160 mil pessoas

“Vi que na última volta
eu estava um pouco atrás
do primeiro lugar. Se
tivesse um pouco mais
de piscina pela frente,
acho que conseguiria
vencer, mas estou feliz
com esse resultado.”
“Meu objetivo é fazer
bem o meu trabalho.
Quero sair daqui com
pódio em todas as minhas
provas individuais. E 50%
delas já foram.”
DANIEL DIAS, PARATLETA
DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

O chinês Li Junsheng vibra
com a conquista do ouro e o
brasileiro Daniel Dias, com a prata

Natação. Astro brasileiro Daniel Dias conquista a prata na disputa
dos 100m peito SB4 – sua 19a medalha em Jogos Paralímpicos
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VALEU,
GALERA!

Destaques do Brasil
Confira resultados de ontem:
Ʉ #ėÑČÜÑČČđÑĨÝıČÿĒėȩ
Brasil conseguiu uma boa
vitória sobre a Argélia, por
12 a 2. Com o resultado, os
brasileiros se classificaram
às quartas-de-final.
Ʉ "ıĮåÜėČáåɸđÑĨÝıČÿĒėȩ
Em jogo duro, a seleção
conseguiu bater a Turquia.
Com o 2 a 0 do placar, o
país lidera o Grupo A.
Ʉ _ĚČåÿĨåĒĮÑáėđÑĨÝıČÿĒėȩ
Os representantes
nacionais perderam para o
Egito por 3 a 2, mas ainda
têm chances de medalha.

Paraibano Petrucio
perdeu a mão aos 2 anos,
no moedor de capim: no Engenhão,
adorou o apoio da torcida

DANIEL ZAPPE/MPIX/CPB

Ʉ SèĒÿĨáåđåĨÑîåđÿĒÿĒėȩ
Na classe 10, Bruna Costa
saiu da luta pelo ouro com
a derrota na semifinal
para Natalia Partyka (POL)
por 3 a 2. Já na 9, Danielle
Rauen perdeu por 3 a 0
para Lina Lei (CHI) na semi.
Ʉ ÑĨģıåĮåđÑĨÝıČÿĒėȩ
Brasil emplacou um 73 a
50 no Egito e soma seis
pontos na competição.

Dobradinha veloz. Brasil é ouro e bronze nos 100m rasos da classe T47. Petrucio dos Santos bate recorde mundial pela 2a
vez. Campeão diz que animação do Engenhão ‘foi a forcinha a mais’. Na T11, outra prata e na feminina T46 veio bronze
Na noite do
medalha”, explicou.
O Brasil tem uma nova estrela
atletismo,
Emocionado com
Os dois voltam à pista hono atletismo paralímpico: Pe- “Subir no pódio e ouvir
o hino, Petrucio
pódios do Brasil
je para a disputa do revezatrucio Ferreira dos Santos, 19
lembrou da dureza
anos. Com o tempo de 10s57,
ele bateu o recorde mundial
dos 100m rasos da classe T47
pela segunda vez na Rio 2016
e, de quebra, levou a medalha
de ouro da prova, na manhã
de ontem. Além dele, a delegação brasileira ainda colocou mais um atleta no pódio,
Yohansson Nascimento, 28
anos, que ficou com o bronze
ao fazer 10s79, o mesmo tempo do polonês Michael Derus,
segundo colocado. A decisão
foi no photo finish e o brasileiro perdeu por estar com o
tronco atrás.
Paraibano da pequena São
José do Brejo do Cruz, Petrucio não pôde disputar o Mundial de Doha, no ano passado,

todo o estádio cantar junto
o hino são alegrias que eu
não sei explicar.”
PETRUCIO DOS SANTOS, OURO NA RIO 2016

por estar contundido. A vitória no Rio foi mais saborosa
também por ser ao lado do
amigo Yohansson, nove anos
mais velho e atual tricampeão
mundial da prova.
“Estamos juntos sempre,
onde ele passa um pouco da
sua experiência antes das
competições, no dia a dia de
treino. Até na hora de entrar
no bloco, sabendo que estou
do lado do Yohansson, me sinto confiante. Porque se eu não
conseguir, ele vai conseguir a

mento 4 x 100m rasos T4247. “Desta vez, vamos ganhar
juntos”, prometeu o alagoano Yohansson. Na prova dos
100m T37 (paralisados cerebrais), também na manhã
de ontem, o brasileiro Mateus Evangelista terminou na
quarta colocação.
Uma das apostas brasileiras para a luta por medalhas
na manhã de hoje é Rodrigo
da Silva. O jovem atleta, de 22
anos, teve boa classificação e
busca um lugar no pódio no
salto em distância, categoria
T-36, às 10h38.

dos treinos e
cumprimenta Derus

JULIO
CALMON
METRO RIO
ALEXANDRE URCH/MPIX/CPB

O fim do dia de ontem reservou mais medalhas para o Brasil. Felipe Gomes ficou com a prata nos 100m
rasos, na categoria T11, para cegos. O carioca fez o tempo de 11s08 e ficou atrás do
americano David Brown. Ananias Shikomgo, da Namíbia,
fechou o pódio. Teresinha
de Jesus garantiu bronze nos
100m rasos, classe T46-47,
com a marca de 12s84. A campeã foi Deja Young, dos EUA
e a prata ficou com a polonesa Alicja Fiodorow. No T4344, Alan Fonteles chegou em
penúltimo em sua bateria da
primeira fase dos 200m e não
se classificou. METRO RIO

