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ENGRENARAM
Coxa bate Chape no Couto, Furacão surpreende Palmeiras
fora e dupla fecha 1º turno colada no meio da tabela
PÁG. 15

Com ICMS menor, venda Rebelião militar faz 2 Paraguai vendeu
eletrônica cresce no PR mortes na Venezuela uniforme dos Correios
Decisão do governo de incluir e-commerce no
Paraná Competitivo já mostra resultados PÁG. 04

Caso aconteceu ontem no norte do
país. Comandante do Exército diz que
situação foi controlada logo PÁG. 10

Hipermercado em Assunção vendia
camisas produzidas no Paraná para
uso dos carteiros brasileiros PÁG. 06

Liquidação de uniformes no Paraguai
| REPRODUÇÃO FACEBOOK

04|

1
FOCO

Saúde

Agenda
curitibana
O ministro da Saúde,
Ricardo Barros (foto),
tem cumprido agenda
de trabalho com
frequência em Curitiba,
principalmente às sextas
e segundas-feiras. Na
última sexta, anunciou
recursos para o Samu
junto com o prefeito
Rafael Greca. Hoje, ele
assina com o Tecpar
acordo de transferência
da tecnologia de
medicamento biológico
usado no tratamento do
câncer. O Tecpar passará a
ofecerecer o medicamento
ao SUS. O acordo será
assinado com a empresa
que detém a patente e
com a empresa que possui
exclusividade para a
transferência no Brasil.

Cotações
Dólar
+ 0,38%
(R$ 3,125)
Bovespa
+ 0,18%
(66.898 pts)
Euro
- 0,21%
(R$ 3,687)
Selic
(9,25% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 937)
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Concorrência leva
PR a reduzir o ICMS
Comércio Eletrônico. Para não perder empresas, governo incluiu vendas pela internet no Paraná Competitivo
Para conter a fuga de empresas de um setor em crescimento no país todo, o governo do Estado resolveu abrir
mão de parte da sua arrecadação do ICMS. O decreto nº
7.340/2017, publicado no mês
passado pela Secretaria da Fazenda, permite que as companhias que façam vendas
pela internet para outros estados ganhem descontos no
imposto.
“No momento, o Paraná
está correndo atrás do prejuízo. Existem outros estados
que já têm regras semelhantes, caso de Santa Catarina e
Mato Grosso”, lembra o advogado André Malinoski Munoz
– gerente da área tributária
do escritório Gaia Silva Gaede, que mantém escritórios
em cinco estados brasileiros.
Um exemplo de empresa que saiu é a Lojas Gazin. A
empresa, que tem 243 lojas
em nove estados, havia transferido parte dessas atividades
para o Mato Grosso do Sul, Bahia e Goiás – regiões que oferecem vantagens competitivas para e-commerces. “Com
essa mudança, vamos repatriar nossas operações para
o Paraná, 100% da nossa estrutura estará aqui”, afirmou
Osmar Della Valentina, dire-

Em alta

8%
foi quanto cresceram as
vendas pela internet em
2016, segundo a Ebit,
empresa que analisa esse
mercado no Brasil

R$ 25
Quatro empresas já aderiram, prometendo investir R$ 25 mi

tor presidente da Gazin ao
assinar o protocolo com o
governo.
Para Malinoski, com as novas regras, empresas sediadas no Paraná ficarão em um
mesmo nível de competitividade das de outros lugares.
“Sem dúvida é uma legislação
que traz benefícios relevantes
para as empresas,” avalia.
Vantagens
A partir de agora, empresas que vendam pela internet e enviem os seus

| ARNALDO ALVES / ANPR

produtos para outros Estado podem se inscrever
no programa Paraná Competitivo. Ao se comprometer a fazer investimentos
e ampliações, por exemplo, elas podem receber
incentivos como o chamado “crédito presumido” do
ICMS. Com este crédito,
elas poderão pagar parte
do ICMS devido em operações interestaduais.
Outro benefício é o parcelamento do ICMS incremental. Antes, as empre-

mi somaram os investimentos
de quatro empresas que já
assinaram o protocolo com
o governo. São elas: Lojas
Colombo, a Gazin, a Multiloja e
a MadeiraMadeira
sas recolhiam de 20% a 50%
do ICMS incremental devido e adiavam o pagamento de 50% a 80%. Agora, os
empresários que receberem incentivos vão pagar
10% do ICMS devido nos
primeiros 48 meses e os
90% restantes serão pagos
a partir do 49° mês, ao longo de mais quatro anos.w
THIAGO
MACHADO

Guerra fiscal

Disputa gerou
emenda
constitucional
A disputa entre os estados
pelo comércio eletrônico gerou a Emenda Constitucional nº 87/2015, que
tentou pacificar a questão. As regras determinam
percentuais que devem
ser repartidos nos Estados de origem ou destino
das mercadorias. Em 2015
a divisão foi de 20% para
o Estado de destino e 80%
para o Estado de origem;
em 2016: 40%/60%; em
2017: 60%/40%; em 2018:
80%/20%; e, finalmente,
em 2019: 100% ao Estado
de destino.
Em 2011, havia sido assinado um protocolo para determinar regras gerais. Os estados com mais
empresas – como São Paulo, Minas Gerais e DF e Rio
de Janeiro – não haviam
aderido ao modelo e dessa forma obtiveram vantagens competitivas.
METRO CURITIBA

METRO CURITIBA

Comissão analisa dois
projetos do pacote de Greca
Falcão no Passeio Público
Quem foi ao Passeio Público no fim de semana pode ver
seu novo morador, o falcão-peregrino que estava fora de
exposição no Zoológico de Curitiba e agora ganhou um
recinto próprio no parque. | CESAR BRUSTOLIM/SMCS0
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Dois projetos do pacotaço
– o Plano de Recuperação
Fiscal – do prefeito Rafael
Greca estão na pauta da Comissão de Economia da Câmara, que se reúne amanhã
pela manhã. Um dos projetos é o que desvincula a taxa de lixo do IPTU.
A relatoria desse projeto
está com o vereador Bruno
Pessuti (PSD). Atualmente
as cobranças de IPTU e taxa

de lixo vêm na mesma fatura. Imóveis isentos ou imunes do tributo também não
pagam a taxa referente à coleta de lixo.
Outro projeto do pacote em
análise é o que cria o Cadin
(Cadastro Informativo Municipal), para identificar
pessoas físicas e jurídicas
em dívida com o município
de Curitiba, ou que tenham
atrasado prestações de con-
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tas em convênios, acordos
ou contratos.
De acordo com o projeto, quem estiver na relação não poderá mais firmar convênios e contratos
com o poder público, nem
receber auxílios, subvenções ou incentivos fiscais
e financeiros. A relatoria
é do presidente da comissão, Thiago Ferro (PSDB).
METRO CURITIBA
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Correios investigam venda
de uniformes no Paraguai
Mistério. Camisas da estatal foram descobertas por brasileiro em supermercado da capital Assunção. Investigação tem apoio da Polícia Federal
Há pouco mais de uma semana, o estudante de medicina
Paulo Henrique Matias estava
em um hipermercado na região de Assunção, capital do
Paraguai. Em um corredor,
dispostas em ‘araras’, estavam dezenas de camisas dos
Correios, o clássico uniforme
amarelo e azul usado por carteiros de todo o Brasil.
“Achei muito curioso, mas
na hora eu estava com pressa. Uns dias depois eu estava mais tranquilo, fazendo
compras com a minha família, e as camisas continuavam
lá”, conta Matias, que tomou
um uniforme nas mãos, tirou uma foto e publicou no
Facebook. Ontem a postagem já tinha mais de 3,6 mil
compartilhamentos.
O mistério nas redes sociais é o mesmo que agora
move uma investigação dos
Correios com apoio da PF (Polícia Federal): afinal, como os
trajes dos trabalhadores postais no Brasil estavam à venda em um comércio paraguaio pela bagatela de 18 mil
Guaranis (cerca de R$ 10 no
câmbio atual)?
Matias disse ter alertado
a gerente de que eram roupas de uma empresa pública

Matias denunciou a venda de camisas dos Correios no Paraguai e viralizou | REPRODUÇÃO / FACEBOOK

brasileira, e ela “prontamente” recolheu todas. O mercado teria comprado as peças
de uma empresa importadora de vestuário do Paraguai,
com a qual o Metro Jornal
não conseguiu contato até a
noite de ontem.
Estoque ocioso
As etiquetas que aparecem
nas fotos mostram camisas
de pelo menos duas confecções, ambas do interior do Paraná: a B2, de Apucarana, e a
Janbonés, de Jandaia do Sul.
Segundo o portal da trans-

parência dos Correios, a última vez que uma delas forneceu camisas à estatal foi em
2013. Essa data – mais o fato
de as roupas estarem com a
logomarca antiga, aposentada no ano seguinte – indica
que são uniformes velhos.
Os Correios afirmaram
que “possuem processos rígidos de destinação correta dos
materiais que não estão mais
em uso, garantindo a descaracterização dos uniformes
antes do descarte”.
Na prática, porém, nada
impede que haja centenas de

uniformes usados em circulação. A cada três meses, em
média, os carteiros ganham
novos kits – três camisas, três
calças, tênis, cinto e meias – e
nem sempre devolvem os antigos após o uso.
“Eles [a administração] pedem para devolver. Mas pouca gente devolve. E eles não
cobram essa devolução. Apenas pedem para devolver”,
conta Fabiano Batista, dirigente do Sintcom-PR (Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná).
Apenas nos contratos de

2017, os Correios compraram 17.575 novas camisas. O
preço unitário variou entre
R$ 11,40 e R$ 11,81, ou seja,
um pouco mais caro do que
as vendidas no Paraguai. As
compras são feitas pela administração central dos Correios, em Brasília, que distribui o material para todas as
unidades do país.
Em 2016, foi identificada
no portal a compra de mais
de 213 mil camisas, somando as de manga curta e manga longa – ambos os tipos, alguns com etiqueta arrancada,
estavam disponíveis no mercado paraguaio, diz Matias.
Na Polícia Federal ninguém quis comentar o assunto. Apesar de já haver uma
investigação, Matias diz que
ainda não foi procurado por
autoridades policiais para falar sobre o caso.
Procurada, a empresa B2
negou ter vendido camisas
para fora dos Correios e diz
que auxilia as investigações.
Já a Janbonés afirmou ter sido orientada pelos Correios a
não se manifestar.
RAFAEL
NEVES
METRO CURITIBA

Repercussão

Mercado teria
feito muitas
vendas
O baixo preço das camisas
– cerca de R$ 10 pela de
manga longa e R$ 8 pela
de manga curta – fez com
que várias tivessem sido
vendidas no Paraguai até
a intervenção de Matias,
segundo o estudante. Os
uniformes estariam no local há cerca de um mês.
“Cheguei a comprar
uma camisa – e depois devolvi – para gravar um vídeo mostrando o comércio”, diz Matias.
Uniformes de carteiros
e de outros funcionários
públicos, falsos ou verdadeiros, costumam ser usados no Brasil para a prática de golpes ou assaltos.
Sobre as investigações,
os Correios afirmam que
“apuram os fatos internamente e com a PF para
que sejam punidos quaisquer envolvidos”.
METRO CURITIBA

Motorista de ônibus é esfaqueado

Sindimoc pede câmeras dentro dos
coletivos | DIVULGAÇÃO / SINDIMOC

Um motorista de ônibus foi
esfaqueado de raspão em um
arrastão dentro de um veículo da linha Curitiba-Piraquara, na região metropolitana
de Curitiba, na noite do último sábado.
Desta vez, segundo a PM
(Polícia Militar), o motorista
de 39 anos teve um ferimento leve na cabeça e foi levado a uma UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) em Piraquara. O Sindimoc (Sindi-

cato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba
e Região Metropolitana) informou que a vítima foi atendida e passa bem.
Segundo o Sindimoc, dois
homens embarcaram no ônibus por volta das 22h30 em
uma parada na Rodovia João
Leopoldo Jacomel. Enquanto
um deles mantinha o motorista sob a mira de um revólver, o outro recolhia dinheiro
e pertences dos passageiros.

Em dado momento, porém,
alguns passageiros teriam se
apavorado e, na confusão, o
motorista foi atingido na nuca. Os dois assaltantes fugiram e não foram localizados.
Este foi o quarto crime
violento nos coletivos nas últimas duas semanas. A ocorrência mais grave, no dia 23
de julho, resultou na morte do motorista Edmilton
José de Melo, de 45 anos.
METRO CURITIBA

A maior apreensão de crack
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada de
ontem, 320,6 kg de crack em um caminhão-tanque na BR-277 em
Balsa Nova, na região de Curitiba. Foi o maior flagrante da droga
no Estado em 2017. Foram presos o condutor do caminhão e um
motorista que ia de carro à frente, como ‘batedor’. | DIVULGAÇÃO / PRF
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Temer reúne aliados para
discutir agenda de votações
Política. Presidente não perdeu tempo e chamou primeiro escalão do governo para avaliar prioridades, como reforma da Previdência
Menos de uma semana depois de ter se livrado da denúncia por corrupção passiva, o presidente Michel
Temer (PMDB) não perdeu
tempo e se reuniu ontem,
no Palácio do Planalto, com
os presidentes da Câmara
dos deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). A reunião tinha o objetivo de
definir uma agenda de votações no Congresso Nacional.
Também compareceram
outros representantes do alto escalão do governo, como
os os ministros da Fazenda,
Henrique Meirelles, e da Secretaria da Presidência, Moreira Franco.
Temer tenta conciliar as
reformas prometidas pela
gestão com a fragmentação

O presidente se reuniu com o alto escalão do governo para traçar estratégias no Congresso | VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

da base aliada, revelada na
votação que arquivou a denúncia contra o presidente – o presidente tenta, so-

bretudo, se reaproximar de
Maia, com quem a relação
sofreu um distanciamento
no último mês.

Reforma da Previdência
Temer alcançou 263 votos
para a rejeição da denúncia na última quarta-feira,

número pouco maior que
a maioria simples, porém
distante dos 308 que o governo precisa para passar
a reforma da Previdência,
que segue sendo a prioridade do presidente, mas
que terá que passar por
modificações para poder
convencer os deputados e
senadores.
Como a partir desta semana a agenda legislativa
volta à normalidade, o governo buscou traçar outras
prioridades de votação, mas
agora adequando a agenda com a relação de votos
recebidos.
O governo deve investir, por exemplo, em projetos que busquem aumentar
a arrecadação do governo,
incluindo o Refis, que tra-

ta do refinanciamento de
dívidas com a Receita Federal. Outra estratégia será em uma tentativa de
conseguir mais popularidade, tanto no Congresso
como nas ruas para conseguir apoio para a reforma
da Previdência.
Tributária
O governo está preparando
ainda uma reforma tributária, especificamente uma
simplificação do PIS/Cofins
e o estudo da criação de novos impostos – o que só deve ir adiante, entretanto,
quando for reconfigurada
a base.
BRUNO
BUCIS
METRO BRASÍLIA
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Ataque a base militar
deixa dois mortos
Crise na Venezuela. Governo de Nicolás Maduro assegura ter frustrado ato ‘terrorista’. Dez
pessoas foram detidas após rebelião em quartel na cidade de Valencia, no norte do país
Homem foi detido ao tentar entrar com faca na Torre Eiffel | C. PLATIAU/REUTERS

França. Procuradores abrem
investigação de terrorismo
Procuradores franceses abriram uma investigação de terrorismo depois que um homem armado com uma faca
tentou forçar a entrada na
Torre Eiffel, em Paris, na noite
de sábado. O incidente foi inicialmente tratado como um
crime comum, mas depois
foi classificado como um caso de terrorismo devido às declarações do suspeito à polícia
e sua aparente radicalização,
disse uma fonte à Reuters.
“Um homem atravessou
um primeiro pórtico empurrando um guarda de segurança com o ombro. Ele,

então, puxou uma faca,
gritando ‘Allah Akbar”, de
acordo com uma fonte próxima à investigação.
A empresa que opera a
Torre Eiffel disse em comunicado que um homem com
uma faca tentou forçar seu
caminho através da barreira de segurança por volta
das 22h30 no horário local
do sábado antes de ser rapidamente contido. Ninguém
foi ferido, disse a operadora, acrescentando que a torre foi interditada pela polícia para verificar todo o local.
METRO

Coreia do Norte. Após novas
sanções, China prega diálogo
O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi,
disse que as novas sanções
do Conselho de Segurança das Nações Unidas para
a Coreia do Norte, aprovadas no sábado, foram a resposta correta a uma série de
testes de mísseis, mas que
o diálogo é vital para resolver uma questão complexa
e sensível, agora em uma
“conjuntura crítica”.

Já o Japão disse ser o
momento de exercer mais
“pressão efetiva” sobre
Pyongyang em vez de prosseguir com o diálogo. “Agora
não é hora de diálogo, mas
o momento para aumentar a
pressão efetiva para que eles
tomem ações concretas em
direção à desnuclearização”,
disse o porta-voz do vice-ministro das Relações Exteriores, Toshihide Ando. METRO

A rebelião ocorrida ontem
na Brigada 41 de Blindados
do Batalhão Paramacay, na
cidade de Valencia, no Estado de Carabobo, no norte da
Venezuela, deixou duas pessoas mortas, uma ferida e
dez detidas, segundo o presidente Nicolás Maduro.
“Dois foram abatidos pelo
fogo leal à pátria, um está ferido. Dos dez autores que ficaram nas instalações do Paramacay, nove são civis e só
um é um tenente desertor”,
disse o presidente, que parabenizou a Força Armada Nacional Bolivariana pela reação imediata que teve frente
ao “ataque terrorista”.
Segundo Maduro, a ação
na base militar aconteceu
às 3h50 (horário local, 4h50
em Brasília), momento em
que foi dado o alerta, e “em
questão de minutos” os soldados “reagiram e responderam com as armas”. No
grupo que fugiu está outro
tenente desertor que “está
sendo procurado”, disse Maduro, ao apontar que essa
pessoa também é protegida

dos “terroristas”.
O levante foi anunciado
através de um vídeo divulgado na internet, no qual
um grupo de cerca de 20 homens armados e uniformizados acompanha um porta-voz que se identifica como
“capitão Juan Caguaripano”
e “comandante da operação
David Carabobo”.
Caguaripano, que deixou
as Forças Armadas em 2014
durante uma onda de protestos contra o governo, disse
estar “em rebeldia” contra
“a tirania assassina de Nicolás Maduro”. Além disso,
afirmou que o levante não
foi um “golpe de Estado”.
A polícia venezuelana
também repreendeu com
violência um protesto próximo à base militar onde ocorreu a revolta e diversos manifestantes ficaram feridos.
Na sexta-feira, aliados do
governo inauguraram uma
nova assembleia constituinte que a oposição e líderes
de outras nações denunciam
como uma tomada do poder
por Maduro. METRO

Em vídeo, militares insurgentes anunciaram rebelião contra governo | REUTERS

Fora do Mercosul

Temer diz que
espera volta da
democracia
O presidente Michel Temer
afirmou ontem que “não
há mais espaço para alternativas não democráticas
na América do Sul”. “Esperamos que a Venezuela encontre o caminho para a
recomposição da ordem democrática, no respeito à diversidade de visões e posi-

ções”, declarou Temer em
vídeo.
O governo da Bolívia,
por sua vez, rechaçou a decisão dos quatro países fundadores do Mercosul -Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai- de suspender
a Venezuela do bloco por
“ruptura da ordem democrática” e garantiu que a resolução “viola” normas do
grupo, por não ter havido
consulta. A decisão foi tomada no sábado. METRO

Governo quer fechar operações da Al Jazeera
Israel anunciou ontem sua
intenção de fechar o escritório em Israel da Al Jazeera,
emissora comandada pelo
Catar. O canal é acusado pelas autoridades de “incitar”
a violência, declarou o Ministério de Comunicações

israelense. Há anos, Tel Aviv
acusa a Al Jazeera de parcialidade na cobertura do conflito com os palestinos.
O ministério vai pedir a
anulação das credenciais
dos jornalistas, assim como
o fim das ligações a cabo e

por satélite da emissora, indicou um comunicado. O
Ministério de Segurança Interior também vai começar
um procedimento para fechar os escritórios do canal.
As autoridades israelenses querem ainda limitar a

capacidade de conexões de
satélites abertos que permitem à maioria dos espectadores da comunidade árabe
e israelense captar a Al Jazeera, completou o ministério, sem dar mais detalhes.
METRO
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Qual é a velocidade da
sua banda larga fixa?
Tecnologia. Em pesquisa de satisfação, 40% dos usuários afirmam receber velocidade menor do que a contratada. Ferramentas fazem medição
As operadoras de internet fixa cumpriram 65,6% das metas de qualidade estabelecidas
pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) nos
três primeiros meses do ano.
O índice apresentou melhora
em relação aos anos de 2015
(59,8%) e 2016 (62,3%), mas segue abaixo do verificado durante os anos de 2013 (70,6%)
e 2014 (67,9%).
Apesar da recente melhora, muitos consumidores se
mostram insatisfeitos com o
serviço. Entre os 14 indicadores de qualidade da Anatel, está a velocidade instantânea. A
agência exige que as operadoras entreguem pelo menos
40% da taxa de transmissão
instantânea vendida aos usuários e 80% na média mensal.
No entanto, 40% dos consumidores, em média, afir-

mam que recebem menos
velocidade do que a contratada, segundo pesquisa da Proteste com 3.464 pessoas. Entre os que contrataram uma
internet de até 19 Mb/s, 58%
detectaram uma velocidade
média para download menor. Nos pacotes de 20 a 29
Mp/s e de 60 a 199 Mb/s, esse
percentual foi de 40% e 55%,
respectivamente.
Diante do resultado, a associação de defesa de consumidores criou a campanha do
Velocímetro, para que usuários façam a medição da velocidade da sua internet por
meio de uma ferramenta oferecida gratuitamente no site da Proteste (www.proteste.
org.br/velocimetro).
O teste deve ser feito com
o computador conectado diretamente no cabo; não po-

de ser por wi-fi, que apresenta
uma perda inerente à tecnologia. Também é necessário que
a medição seja feita, preferencialmente, todos os dias, por
pelo menos 30 dias. Após a
medição, a ferramenta informará qual é a velocidade da
internet e, ainda, se for o caso, calculará a perda do consumidor em reais.
A entidade cita o caso
de um consumidor que havia contratado 120 Mbps,
mas não recebeu além de 15
Mbps. Com base nessa informação, ele poderia receber
R$ 78,00 referente ao mês em
que o problema ocorreu.
Outros sites também fazem a medição de velocidade.
Entre eles estão speedtest.net,
fast.com/pt, speed.io e brasilbandalarga.com.br/speedtest.
METRO

USUÁRIOS INSATISFEITOS
VELOCIDADE
CONTRATADA

Menos de
20 Mb/s

De 20 Mb/s
a 100 Mb/s

Acima de
100 Mb/s

60%

32%

8%

VERIFICOU A VELOCIDADE
NOS ÚLTIMOS 12 MESES

13%
16%
19%

Pesquisa com 3.464 pessoas

26%

VELOCIDADE CONTRATADA X VELOCIDADE TESTADA
Clientes que receberam velocidade menor que a contratada
10-19 Mb/s

58%

20 Mb/s – menos
que 60 Mb/s

40%

60 Mb/s – menos
que 200 Mb/s

55%

26%

Nunca
Uma ou duas vezes
Mais de duas vezes (mas não todo o mês)
Todos os meses (mas não todo o mês)
Toda semana
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Show

Ingressos
Pabllo Vittar desembarca
em Curitiba no final
deste mês para um show
em que divulga o seu
disco “Vai Passar Mal”.
Na apresentação, Pabllo
canta sucessos como
“Nêga”, “K.O”, “Todo
Dia” e “Então Vai”. O
show acontece no dia
31 deste mês às 22h30
na Wood’s Curitiba. Os
ingressos variam entre
R$112 e R$224 e podem
ser adquiridos pelo Disk
Ingressos.

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2017
www.metrojornal.com.br

{CULTURA}

Tomás Barreiros e a
beleza poética da vida
Literatura. Paranaense lança ‘Tanto ou tão Pouco’, seu primeiro livro individual de poesia
O jornalista, escritor e ator
paranaense Tomás Eon Barreiros acaba de lançar o seu
primeiro livro individual de
poesias, de nome “Tanto ou
Tão Pouco”.
Em “Tanto ou Tão Pouco”,
o autor traz 130 poemas divididos em 3 seções, de acordo com o tema que abordam.
Cedendo ao velho desejo de
publicar poesias que escreve
desde seus 14 anos, Tomás
compartilha ao longo de 181
páginas de uma edição caprichada, pedaços de sua vida na sombra de poetas que
desde sempre são inspiração
para ele, como Fernando Pessoa, Carlos Drummond de
Andrade, Casimiro de Abreu
e Castro Alves.
Em entrevista ao Metro
Jornal, o escritor contou que

o livro tem como tema a vida. “É uma espécia de angústia diante da existência, mas,
ao mesmo tempo, uma epifania do cotidiano, de você
encontrar nas coisas miúdas
uma beleza poética que a vida tem, simplesmente por
ser vida”.
Natural de Cambará, Tomás já participou de mais de
50 obras como autor, organizador, editor, revisor e projetista gráfico e, ao longo de
sua carreira, recebeu cerca
de 50 prêmios pelo trabalho
que exerceu como professor
de Jornalismo por 16 anos.
A obra “Tanto ou Tão Pouco” pode ser encontrada na
Livraria Arte & Letra na Alameda Dom Pedro II, 44, Batel, pelo valor de R$70,00.
METRO CURITIBA

Mostra expõe universo feminino de
uma maneira lúdica | CAMENI SILVEIRA

Arte. Exposição
retrata o mundo
feminino e sua
complexidade

Tomás Eon Barreiros já publicou uma obra coletiva de poesia | DIVULGAÇÃO

Estreia hoje a mostra “De Perséfone a Catrina: A Mulher e
o Seu Divino”. Em 15 fotos, a
exposição retrata o universo
feminino sem se prender aos
padrões de beleza, de modo a
expor o processo de amadurecimento da mulher.
As fotos, impressas em tecido de seda, retrata a morte
e o renascimento da figura feminina ao logo de sua vida.
A mostra fica até o dia 15
de setembro no Espaço de Arte Francis Bacon, no Museu
Rosacruz, e a entrada é gratuita. METRO CURITIBA

Álbum reúne 54 artistas curitibanos

CD tem a participação de músicos, poetas e intérpretes curitibanos | JOSÉ OLIVA

O projeto “Caixinhas de Atitude” do compositor e publicitário José Oliva acaba de render
o CD “Pessoas São Músicas”,
segundo disco lançado pelo
curitibano.
Aos 18 anos de história, o
projeto conta com um conjunto de caixas que carregam
textos reflexivos, projetos gráficos de artistas plásticos e objetos para instigar o leitor a
tomar uma atitude diante
do que leu. Oliva vende suas
caixinhas ao público na Feira de Artesanato do Centro
Histórico.

Dessa ideia nasceu o CD
“Pessoas São Músicas”, disco
que conta com a participação
de 54 artistas curitibanos, entre músicos, arranjadores, instrumentistas e intérpretes.
Em entrevista ao Metro
Jornal, José Oliva disse que
todas as músicas têm uma ligação com o sentido do reconhecimento. “O CD nasceu
do desejo de ser uma homenagem ao texto que deu
origem às caixinhas e de algo que marcasse os 18 anos
desse projeto. Houve um trabalho muito grande de con-

vidar pessoas que são marcantes na nossa música
popular, que são referência
da música que fazemos por
aqui”.
As canções do disco foram
feitas junto com figuras influentes da poesia local, como Antônio Thadeu Wojciechowski e Roberto Prado.
Dirigidas por Álvaro Ramos,
as gravações carregam a proposta da atitude do reconhecimento, como as faixas “Pessoas São Músicas”, “Bom Dia”,
“Só Alegria” e “Todas as Pessoas”. METRO CURITIBA

Mostra exalta parto natural

Fotos inspiram mulheres a buscar
um parto respeitoso | MÁRCIA KOHATSU

Nesta quarta, as fotógrafas
curitibanas Luciana Zenti e
Márcia Kohatsu comparecem
a uma exposição nacional sobre parto humanizado, em
Florianópolis.
Atuando em Curitiba, a
dupla é especializada em fotografia de partos naturais e faz
parte do Nascer em Foco, único grupo da capital paranaense especializado em fotos de
nascimento.
Parte do 1º Congresso Nacional de Fotografia e Vídeo
de Parto, a exposição de nome “Portal da Vida” reúne 20
imagens que mostram a bele-

za de dar à luz um filho por
meio de múltiplos olhares.
Além de Márcia e Luciana, as
fotos da exposição foram feitas por várias outras fotógrafas de todo o Brasil, especializadas em registro de parto.
As imagens pretendem
enaltecer a hora do nascimento do bebê e mostrar a beleza natural da mulher neste
momento, fazendo um resgate da ancestralidade feminina e ajudando as pessoas a
compreender do que se trata
o parto humanizado.
A exposição será aberta
nesta quarta. METRO CURITIBA
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Bateman jura: ‘Ozark’
não é ‘Breaking Bad’
Na Netflix. Conhecido por seus papéis cômicos, ator americano vive sujeito que precisa lavar dinheiro criminoso em novo seriado
Se você assistir a “Ozark”
esperando ver Jason Bateman como outro pai amalucado ao estilo de Michael
Bluth, de “Arrested Development”, é melhor ver outra
coisa.
Com a nova série, já disponível na Netflix, o ator de
48 anos faz uma virada dramática em sua carreira, perseguindo um caminho mais
próximo de “Breaking Bad”.
Bateman interpreta agora um planejador de finanças chamado Marty Byrde.
Ele é forçado a se mudar com
a família de Chicago para a
pequena Ozark, no Estado
americano do Missouri, após
contrair uma dívida com um
chefe de cartel mexicano.

“Temos algo que se sustenta por si só. Não estávamos
interessados em roubar ou replicar outra série.”
JASON BATEMAN, ATOR E DIRETOR

Como você pode imaginar, é uma história com
muita intriga criminal,
além de ação e drama, mas
foram as oportunidades por
trás das câmeras que realmente atraíram o ator para
a nova empreitada.
“A série surgiu como
uma oportunidade de negócio. Disse que estava disponível caso me deixassem
ser o produtor executivo,
além de coordenar e dirigir
cada episódio, pois era algo
de maior escala que eu es-

tava procurando”, diz ele.
“Não consegui levantar suficientemente a pré-produção para dirigir todos os
dez episódios, mas demos
um jeito para que eu fizesse
os dois primeiros e os dois
últimos.”
Apesar das comparações, Bateman reforça
“Ozark” como algo diferente de “Breaking Bad”. “Entendemos que a premissa básica e o conceito das
duas parecem receitas do
mesmo bolo, mas temos al-

go que se sustenta por si só.
Eu só não queria que meu
personagem fizesse o mesmo que Walter White, se
inclinando para o mundo
do crime. Não estávamos
interessados em roubar ou
replicar isso”, explica ele,
que não teve dificuldades
para atuar e dirigir.
“A parte de atuação é
muito confortável para
mim, o que me dá a oportunidade de atentar para
o que um diretor realmente precisa fazer. Tem ainda o benefício de eu, como
diretor, ter como protagonista alguém que faz
exatamente o que quero
em cada cena”, ri o ator.
METRO INTERNACIONAL

Artista divide as cenas da produção com Laura Linney | DIVULGAÇÃO
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Os invasores

Leitor fala

Reportagem da edição 04/08/17

Sinto muito discordar do teor de reportagem sobre a facilidade de abertura de
empresa em Curitiba. Seria muito bom
se assim fosse, porém, o buraco não começa aí na Guia Azul. Quando você vai
locar um imóvel para fins comerciais,
você pede ao proprietário, ao corretor
ou você mesmo faz a consulta comercial para ver se ali onde você esta propenso a colocar seu negócio é liberado
o alvará de funcionamento. E este documento não sai com menos de 20 dias,
então você precisa fazer um recurso de
análise. Aí sim o bicho pega, pois este é
encaminhado a um conselho que nunca
ninguém sabe quando, onde e por quê
se reúne. Para que você cheque à Consulta Azul, antes você precisar saber se
a consulta comercial foi liberada, pois a
Consulta Azul nada mais é do que o requerimento para a expedição do alvará de funcionamento. Mas, para chegar
aí, você tem que ter paciência. O prefeito vai na TV e fala em gerar empregos e
criar rendas, mas ele é o maior travador
do processo para que se gere renda e
empregos, dificultado cada vez mais as
instalações de pequenos e micro empresários ou empreendedores. Perdoe pelo
comentário, mas alguém tem que fazer
alguma coisa contra essas mentiras de
nossa prefeitura.

CIRO & BERNARDO

NEYMAR EM PARIS! EU EM
PARIS...CIDA DO NORTE!

Cruzadas

Bom dia, Brasil! Colunáticos no ar!
PENSAMENTO DO DIA! A sunga da Tammy é igual a minha

conta bancária: ela está lá, mas não tem nada dentro!

E ATENÇÃO! NEYMAR FOI PARA O PSG E SE TORNOU A CONTRATAÇÃO
MAIS CARA DO FUTEBOL: R$ 819 MILHÕES. Ô loko, bixo!

E avisa pro Neymar que eu também vou pra Paris...ParisCida do Norte!

E o Neymar falou que foi para o PSG pelo desafio. Ah!
Neymar. Me poupe! Você foi pelo dinheiro, se fosse pelo desafio teria ido para o Palmeiras, tentar ganhar um
mundial! Isso sim é um desafio!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hahahahaha!
E POR FALAR EM DESAFIOS, OLHA ESSA FRASE NA TRASEIRA DE UM
CAMINHÃO: “Em 2018 vote no Ali Babá! Pelo menos são

só 40 ladrões.” Hahahahaha! Aí sim.

Como disse o motorista do busão: “A que ponto chegamos.” É tanto ladrão em Brasília que a gente acha que
40 ladrões é pouca coisa!!!
E eu tenho um amigo tão desiludido com o governo
Temer e as denúncias todas que disse: “É muita desilusão política, só falta a Marcela Temer ser travesti.”
Hahahahaha!

PAULO RODOLFO HERZ – CURITIBA - PR

Quer mais?

E como disse o meu vizinho: “O Brasil é o país das reformas: Reforma da Previdência, Reforma Trabalhista
e Reforma do Sítio de Atibaia.” O Nine Fingers tá ferrado! E o Simão disse que o Lula vai mandar um amigo
pra cumprir a pena!!!!!!!!!

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 OLHA ESSA DO KIBELOCO: “Congresso votará mais duas
denúncias! “O Palmeiras tem Mundial?” “SIM: 10 Não:
288.” “O clipe da Anitta com Pablo Vittar lacrou a
Internet?” SIM: 201. Não: 199!!!!!!!!!!!!!!!!

Para falar com a redação:

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

www.facebook.com/metrojornal

PRA TERMINAR! A Professora perguntou: “Joãozinho, que

tipo de mulher você quer ter quando crescer?”
Joãozinho respondeu: “Eu quero ter uma mulher igual
a Lua, professora.” A professora elogiou: “Que lindo,
uma mulher linda que brilhe como a Lua, né?” “Não,
professora. Uma mulher igual a Lua: que venha passar
a noite e de manhã desaparece!” Hahahahaha!!!!!!!

Sudoku

Por hoje é só! Ciro Botelho e Bernardo Penteado! Os Colunáticos! Direto da redação do Pânico na Band!!!!!!!!!
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 distante.

www.estrelaguia.com.br

Está escrito nas estrelas POR: GUILHERME SALVIANO
O momento favorece a retomada
de amizades e o contato com
pessoas especiais que há tempos

muitas delas.

Ao perceber diferenças junto a outras
opiniões, seja paciente e evite atritos
ou discussões. Irá até aprender com

A forma de dizer certas coisas
muitas vezes faz mais diferença do
que aquilo que é dito. Atente-se
com o jeito de expor opiniões.

Período para novos objetivos
e para corresponder
responsabilidades atribuídas a
você. Confie mais em seus potenciais e experiências.

Fique atento para que certas manias
não atrapalhem momentos especiais
na vida a dois ou em eventual
paquera que estiver em curso.

Lidar com novos conhecimentos
é sempre um bem para quem é
de Gêmeos. Apenas não esqueça
que sempre há algo a mais para aprender.

Período para incrementar algo que
traga diferencial e criatividade no
trabalho. Boas tendências para
reconhecimento e novos contatos.

em variados assuntos.

Temas relacionados a
negociações financeiras pedem
mais cautela. Seja mais rigoroso
e detalhista para evitar riscos de prejuízos.

Hora de superar velhos receios
que influenciam sua postura
na vida amorosa, seja a tratar
antigos assuntos ou a viver novas situações.

Momento para reflexão e mudança
de postura com pessoas. Evite
esforços desnecessários e retribua a
quem mais dedica atenção a você.

O momento favorece mais
empenho com a definição
de prioridades materiais.
Tendências a ajustes relacionados a suas despesas.
A vivência junto a grupos e pessoas
de sua confiança contribuirá para
decisões e para solucionar desafios

Soluções
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Brasileirão 19ª rodada
SÁBADO

3

X

3

X
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A cobra fumou
Série A. Com camisa em alusão aos Expedicionários, Coxa bate Chape e fecha bem o 1º turno
Depois de sofrer uma queda livre em julho, o Coxa fechou ontem o 1º turno da Série A em alta ao emendar sua
segunda vitória seguida, um
2x0 tranquilo sobre a Chapeconse no Couto Pereira.
Com o triunfo, o Alviverde
chega a 25 pontos – 6 acima
do São Paulo, o primeiro na
ZR. Apesar de mediano, o desempenho consola a torcida,
acostumada a ver o time virar
o turno entre os últimos. “O
Coritiba é time grande e não
merece brigar na parte de
baixo. Vamos lutar para brigar lá em cima”, prometeu o
lateral Thiago Carleto.
O time tentará manter o
embalo no próximo sábado,
às 16h, quando visita o lanterna Atlético-GO.
O jogo
O Coxa aparecia timidamente no ataque quando abriu o
placar aos 21’. Carleto cobrou
falta, Alecsandro escorou de
cabeça e marcou seu primeiro gol pelo Coxa, com direito

3

Rildo selou a vitória do Alviverde ainda no primeiro tempo | DIVULGAÇÃO / CORITIBA

à comemoração “linguaruda”
do pai Lela, ídolo do clube.
Aos 43’ saiu o segundo.
Rildo foi à entrada da área e
definiu a vitória com um chute forte e rasteiro no canto.
Na segunda etapa o Coxa
administrou a vantagem, sofreu pressão em poucos lances e quase fez o terceiro nos
acréscimos. METRO CURITIBA

2
0

Wilson; Léo, Marcio, Luizão,
William Matheus; Jonas,
Alan Santos, Galdezani (João Paulo), Carleto (Neto
Berola); Rildo (Filigrana) e Alecsandro.
Técnico: Marcelo Oliveira

CORITIBA

ESPORTE

Jandrei; Diego Renan,
Grolli, Fabrício e Roberto;
Andrei Girotto, Lucas Marques, Seijas (Fernando
Guerrero), Luiz Antônio (Penilla) e Júlio César (Túlio
de Melo); Arthur. Técnico: Vinícius Eutrópio
Ʉ #ėČĨȩ Alecsandro aos 21’, Rildo aos 43’/1ºT
Ʉ ĤÜÿĮĤÑûåđȩ Wilton Pereira Sampaio (GO

CHAPECOENSE

VASCO

Euforia
SANTOS

BRASILEIRO - SÉRIE A
1º CORINTHIANS
2º GRÊMIO
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P V GP SG
47 14 32 23
39 12 35 17

3º SANTOS
4º PALMEIRAS

35 10 22 9

5º FLAMENGO
6º SPORT

29 7 27 8

7º CRUZEIRO
8º ATLÉTICO-PR

27 7 21 5

9º CORITIBA
10º FLUMINENSE
11º BOTAFOGO

25 7 21 -4

12º VASCO
13º BAHIA

24 7 21 -9

14º ATLÉTICO-MG
15º PONTE PRETA

23 6 19 -4

16º CHAPECOENSE
17º SÃO PAULO

22 6 24 -9

18º VITÓRIA
19º AVAÍ

19 5 21 -9

20º ATLÉTICO-GO

12 3 16 -18

32 10 28 8
28 8 29 4
26 7 21 -1
25 6 29 2
25 6 21 1
23 6 24 0
22 6 20 -4
19 5 22 -4
18 4 10 -15

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

Zero
derrota o Corinthians registrou
no primeiro turno. Na campanha
voraz, o time bateu 14 equipes
e empatou com cinco, incluindo
Atlético – em SP – e Coritiba

Thiago Heleno marcou o gol da vitória de cabeça | DIVULGAÇÃO / PALMEIRAS

Surpresa. Furacão chega
à 3ª vitória contra o Porco
Não faltará embalo para o
Atlético buscar avançar na Libertadores na próxima quinta, às 21h45, contra o Santos:
ontem o Furacão emendou
sua terceira vitória seguida
na Série A ao superar o Palmeiras por 1x0 fora de casa.
O triunfo foi garantido por
Thiago Heleno aos 17’ da etapa inicial. Guilherme cobrou
escanteio e o zagueiro, mesmo sem saltar, ganhou do
palmeirense Juninho e cabeceou para o gol.
Dono de um elenco forte mesmo poupando vários
titulares, o Palmeiras só se
acertou em campo no segundo tempo e tentou o empate,
mas a partida, mesmo indo
aos 51 minutos, ficou como
estava. METRO CURITIBA

Repetição

Fantasma vence
no MA e ﬁca bem
perto da Série C

Paraná fecha 1º
turno da Série B
no meio da tabela

O Operário de Ponta Grossa está próximo da Série
C do ano que vem. Ontem
o time bateu o Maranhão
por 3x1 de virada pelas
quartas-de-final da Série
D, com gols de Peixoto,
Quirino e Índio. Mesmo
que perca por 2x0 em casa na próxima segunda,
às 21h, o Fantasma passa
às semifinais e garante o
acesso. METRO CURITIBA

A derrota por 2x1 para o
Boa Esporte no último sábado, fora de casa, jogou
água fria na reação que
o Paraná esboçava na Série B. Com o resultado, o
time ficou com 27 pontos e fechará o 1º turno na
10º posição se o Londrina
pontuar hoje contra o Vila
Nova-GO às 20h. No próximo sábado o Tricolor recebe o ABC. METRO CURITIBA

01
PALMEIRAS

ATLÉTICO

Fernando
Prass; Fabiano,
Edu Dracena,
Juninho e
Michel Bastos
Jean, Tchê Tchê,
Zé Roberto e
Raphael Veiga
(Moisés); Erik
(Deyverson) e
Borja.

Weverton;
Jonathan,
Paulo André ,
Thiago Heleno
e Fabrício ;
Pavez e Lucho
(E. Henrique);
Pablo (Nikão),
Guilherme e
Sidcley;
Ederson (Lucas
Fernandes).

SçÝĒÿÝėȨCuca

Técnico:
Fabiano Soares

Ʉ #
 ėČȩ Thiago Heleno, 17’/1ºT
Ʉ ĤÜÿĮĤÑûåđȩ Rodrigo Batista
Raposo (DF)

Neymar

“A sensação é
maravilhosa.
Minha família está
deslumbrada com
essa homenagem.
Estou muito feliz.
Muito obrigado, Paris.
Realmente estou muito
emocionado.”

Brasil leva o 12º Grand Prix
A Seleção Brasileira feminina de Vôlei venceu o Grand Prix após
bater a Itália por 3 sets a 2 (26/24; 17/25; 25/22, 22/25 e 15/8).
Foi o 12º título da equipe, que se recupera da campanha sem
medalha nos Jogos Olímpicos Rio-2016 | ZHONG ZHI/GETTY IMAGES

NO SÁBADO, A TORRE EIFFEL FOI
ILUMINADA PELAS CORES DO PSG E,
EM UM TELÃO, O MONUMENTO DEU AS
BOAS-VINDAS AO CRAQUE BRASILEIRO.

