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SUPERAMIGOS?

‘LIGA DA JUSTIÇA’ ESTREIA COM O DESAFIO
DE CRIAR EQUILÍBRIO ENTRE OS HERÓIS PÁG. 12

Denise Alves da Costa, Metro Photo Challenge 2016,
categoria A Viagem dos Meus Sonhos.

Previsto na frota renovada,
ligeirão depende de obras
Transporte coletivo. Ligação norte-sul com ônibus maiores exige desalinhamento de estações-tubo ao longo da Avenida República
Argentina. Compra de veículos novos em acordo com as empresas foi anunciada pelo prefeito Rafael Greca na terça-feira PÁG. 02
LUCIANO CLAUDINO/FOLHAPRESS

DERROTA EM DOBRO
Atlético perde para Ponte Preta por 2 a 1,
se complica e ainda dificulta a vida do Coxa

PÁG. 15

Temer diz que
Brasil tende ao
autoritarismo
Em evento no interior paulista,
presidente citou uma suposta
“vocação centralizadora” PÁG. 07

Timão
confirma
hepta com
quatro
rodadas de
antecedência

Weverton foi traído
pelo desvio de Zé
Ivaldo no 2o gol

PÁG. 16

Jô, destaque do Corinthians
na competição, marcou dois
gols ontem no Itaquerão

INCONTESTÁVEL
ALÊ CABRAL/FOLHAPRESS

No Zimbábue, tropas
ocupam a capital
e detêm Mugabe
Líderes também prenderam ministros
e negam golpe militar, mas situação
real no país africano é incerta PÁG. 09

Morre o artista
Frans Krajcberg
Aos 96 anos, ele
estava internado
no Rio PÁG. 13
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Contas de Richa

Decisão
hoje
O Tribunal Pleno do TCEPR (Tribunal de Contas do
Estado do Paraná) marcou
para hoje uma sessão
extraordinária para votar
o parecer das contas de
2016 do governador Beto
Richa. O julgamento
poderia ter ocorrido na
semana passada, mas foi
adiado por um pedido
de vistas do conselheiro
Ivens Linhares (foto).
O relator do processo
é o conselheiro Fabio
Camargo.

Cotações
Dólar
+ 0,33%
(R$ 3,309)
Bovespa
- 2,27%
(70.826 pts)
Euro
- 0,14%
(R$ 3,902)
Selic
(7,5% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 937)
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Novos coletivos exigem
obras de desalinhamento
Transporte coletivo. Acordo assinado com empresas prevê a compra de 25 novos ônibus
para linha Santa Cândida - Capão Raso, mas o esperado ligeirão só sairá se obras forem feitas
Em lento processo de implantação desde 2012, a linha do ligeirão Norte-Sul,
entre o Santa Cândida-Capão Raso deve sair do papel
só pela metade, pelo menos até o começo do ano
que vem. Firmado entre a
prefeitura e as empresas de
ônibus da capital na terça-feira, um acordo prevê a
compra de 25 ligeirões para o trecho, mas com a circulação restrita apenas até
a Praça do Japão.
O trajeto do Ligeirão
Norte-Sul foi aumentado
na gestão de Rafael Greca
(PMN). A linha ligaria 27 estações-tubo em cinco terminais: Santa Cândida, Boa
Vista, Cabral, Portão e Capão Raso, enquanto a ideia
inicial era de que ela fosse
apenas até a estação Bento
Viana.
A gestão anterior realizou as obras até a estação
Bento Vianna, mas acabou
recuando depois que moradores se mobilizaram contra a diminuição da Praça
da Japão. O projeto, depois
congelado, previa a construção de uma faixa para a
circulação do coletivo cortando a praça.

Com capacidade para 250 passageiros, ônibus circulam em duas linhas: Boqueirão e Pinheirinho/Carlos Gomes | C. BRUSTOLIN/ SMCS

A prefeitura diz agora
que “as obras de desalinhamento vão continuar até o
Capão Raso” e que o “projeto está sendo estudado pelo
Ippuc (Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano de
Curitiba).
Em julho foram obtidos
os recursos federais para
as três primeiras estações
do linha Norte-Sul, entre a

Segurança. PRF ganha
26 fuzis do Exército
O Comando da 5ª Região
Militar (5ª RM) do Exército,
doa hoje 26 fuzis 7,62 mm
M964 para a Superintendência da PRF (Polícia Rodoviária Federa) nos estados
do Paraná e Santa Catarina.
O pedido foi feito pela
própria polícia rodoviária,
para o combate de traficantes de drogas, armas e quadrilhas especializadas em
roubo de carga e de bancos.
Os grupos, de acordo
com a PRF, frequentemente

O equipamento
O FAL (Fuzil Automático Leve) é um fuzil de combate
projetado na Bélgica e fabricado em dez países, inclusive
no Brasil pela estatal Imbel.
É um dos fuzis mais utilizados na história já usado em mais de 90 países. No
Brasil é usado, por exemplo,
em ações no Rio de Janeiro.
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O acordo
Além da compra dos ligeirões o acordo com as empresas prevê a extinção de
23 ações na Justiça.
O município também
aceitou criar um grupo para recalcular as projeções

anuais de passageiros - como os números são superestimados nas planilhas, as
empresas acabam recebendo a menos.
O termo ainda terá
que ser homologado pela
Justiça.
THIAGO
MACHADO

Compra de
ônibus gera
tarifa maior
Antes mesmo de fevereiro, mês previsto em
contrato para o recálculo anual da tarifa técnica, o valor dos repasses
para as empresas pode aumentar novamente. Como a frota não
vem sendo renovada, a
prefeitura vem fazendo cortes nos pagamentos. Com o novo acordo,
assim que as notas fiscais das compras de coletivos sejam apresentadas à Urbs, os descontos
param de ser realizados - elevando assim os
repasses.
O valor da tarifa técnica (que é repassado às
empresas por cada passageiro transportado) está em R$ 4,06. É a quarta
vez neste ano que o prefeito Rafael Greca (PMN)
mudou o valor dos repasses. O preço da passagem
ao usuário segue em R$
4,25 até fevereiro.
METRO CURITIBA

METRO CURITIBA

Curitiba divulga Smart City

usam equipamentos militares de alto calibre.

METRO CURITIBA

Praça do Japão e o Capão
Raso. Não há prazo, no entanto, para as obras

Renovação da frota

Representantes de 700 cidades de todo o mundo e mais
de 400 especialistas acompanharam ontem em Barcelona, na Espanha, a apresentação de Curitiba como
a próxima capital latino-americana das cidades inteligentes. Em nome do
prefeito Rafael Greca, o presidente da Agência Curitiba
de Desenvolvimento, Carlos Frederico Lacerda, fez o
convite para a Smart City
Expo Curitiba 2018, que será realizada em 28 de fevereiro e 1º de março, na Expo

Renault Barigui.
Esta será a primeira edição do evento sob a chancela da Fira Barcelona no
Brasil. Fira é um consórcio
público espanhol formado
pela Câmara de Comércio
de Barcelona e pelo governo da Catalunha.
Em Curitiba irão se reunir 36 palestrantes nacionais e 18 estrangeiros
ao longo de dois dias. O
evento vai explorar a inovação como motor de desenvolvimento econômico.
METRO CURITIBA
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Itaipu ajuda países a conter
epidemias na fronteira
Saúde. Profissionais brasileiros e paraguaios criam protocolo único para lidar com doenças na região; ministros da Saúde vão analisar
Brasil e Paraguai podem ter
em breve um “Protocolo de
Atendimento de Emergências Fronteiriças” para agir
no caso de epidemias de
dengue, influenza ou febre
amarela na fronteira.
O documento único foi
elaborado por profissionais
brasileiros e paraguaios que
atuam na área em âmbito
municipal, estadual ou federal. Em evento organizado
pelo GT-Itaipu Saúde (Grupo
de Trabalho Itaipu-Saúde) na
semana passada, em Ciudad
del Este, no Paraguai, eles
participaram de um treinamento de vigilância e coordenação transfronteiriça.
Segundo a médica e assessora técnica do Tephinet
(Rede de Intervenções em
Programas de Formação em
Epidemiologia e Saúde Pública) – presente em mais
de 100 países –, Angela Hilmers, tanto o Brasil quanSolidariedade

Paraguaios já importaram técnica de combate a vetores neste ano | KIKO SIERICH/PTI

to o Paraguai já têm protocolos de atuação no caso de
emergências
epidemiológicas, mas as divisas entre
os países precisam de uma
ação mais específica e rápida, pois não há como proibir
a entrada e saída de pessoas.
Fim de semana

Cartões de Natal
do Erasto Gaertner
já estão à venda

“Se, por exemplo, detectarmos uma epidemia de
ebola no Paraguai, não poderíamos proibir a entrada de
paraguaios no Brasil. O mesmo ocorreria no caso contrário. Por isso, precisamos encontrar uma maneira rápida
Até amanhã

de intervir e resolver o problema”, afirmou Hilmers.
Para a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, Noely
Fabiana de Moura, esse documento auxiliará muito o
trabalho dos profissionais
que atuam nas fronteiras e
ajudará a reduzir os impactos causados pelas doenças
epidemiológicas. “O Brasil
tem hoje ações pontuais na
área de vigilância nas fronteiras. Nossa expectativa é
que, com esse plano, passaremos a ter políticas públicas neste campo”.
O documento será encaminhado para aprovação
dos ministros da Saúde do
Brasil, Ricardo Barros, e do
Paraguai, Antonio Arbo. Se
aprovado, vai começar a ser
executado em Foz do Iguaçu
e Ciudad del Este.
De acordo com o GT-Itaipu Saúde, o modelo de atua-

ção também poderá ser replicado em outras fronteiras
como as do Peru, Equador,
Colômbia e Venezuela.
Apoio
O GT-Itaipu Saúde colaborou
com a elaboração do protocolo e de acordo com o assessor da Diretoria Financeira
de Itaipu, Tércio Alves de Albuquerque, dará todo apoio
a sua execução. “Queremos
que esse plano não seja apenas um documento, mas
que seja colocado em prática. Estaremos aqui para colaborar”, declarou.
A capacitação dos profissionais e a elaboração do plano fazem parte do Projeto
Fortalecimento da Fronteira
em Vigilância da Saúde, GT-Itaipu Saúde.
Os objetivos da iniciativa são: capacitar os atores-chave na aplicação dos procedimentos de manejo de

emergências seguindo o Regulamento Sanitário Internacional, melhorar a comunicação de riscos em saúde
pública através da elaboração de manuais para serem
difundidos na área de fronteira e elaborar planos de
contingência.
Exemplo
Com ajuda do GT Itaipu-Saúde, Foz do Iguaçu exportou
em julho deste ano o “Método VIGEntEE©” de combate
à dengue, zika e chikunguya
aos paraguaios, que implantaram um projeto-piloto em
Ciudad del Este.
Desenvolvido pelo Centro
de Controle de Zoonoses de
Foz, o método espalha armadilhas pela cidade para saber
onde os vírus da dengue, zika e chinkungunya estão circulando, para adotar ações
antes que as pessoas adoeçam. METRO CURITIBA

Educação

Bazar ajuda Casa
dos Pobres São
João Batista

Tecpuc oferta mais
de 100 bolsas para
cursos técnicos

Sinepe premia
instituições
inovadoras

Acontece neste sábado e
domingo, das 9h às 17h, o
Grande Bazar na Casa dos
Pobres São João Batista
com produtos doados pela Receita Federal.
A renda do bazar é essencial para a manutenção da instituição, que
atende gratuitamente todos os dias pessoas que
vêm a Curitiba para tratamento médico especializado e seus acompanhantes. Oferece hospedagem,
alimentação, condições de higiene, bem-estar, acompanhamento e
orientação em suas necessidades básicas.
Além disso, a instituição é mantenedora de um
Centro de Educação Infantil para crianças de 2
a 5 anos em período integral, e do Projeto Crescer
– atendimento sócio educativo para crianças de 6
a 14 anos. A Casa dos Pobres São João Batista fica na Rua Piquiri, 326, Rebouças. Mais informações:
3333-8373. METRO CURITIBA

Terminam amanhã as
inscrições para as bolsas
sociais do Tecpuc, centro de educação profissional do Grupo Marista.
São oferecidas 144 bolsas
de 100% para dez cursos
técnicos e duas opções
de Ensino Médio Técnico para pessoas que comprovem renda per capita
familiar que não ultrapasse um salário mínimo
e meio (R$ 1.405,50).
Na área técnica são 84
bolsas de 100% para os
cursos técnicos em Administração, Enfermagem, Informática para
Internet, Logística, Mecatrônica, Publicidade,
Química, Radiologia, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho. Para Ensino Médio Técnico
são oferecidas 60 bolsas.
Para se candidatar, é
preciso ter o Ensino Médio completo ou ainda
estar cursando o 2o ou 3o
anos. Mais informações
no 3271-1395 e tecpuc.
com.br. METRO CURITIBA

O Sinepe (Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do
Paraná) divulgou no último fim de semana os vencedores do Prêmio Sinepe/
PR – “Práticas Inovadoras
em Educação”.
Mais de 70 projetos desenvolvidos nas escolas paranaenses foram avaliados
e os três melhores colocados de cada uma das cinco categorias receberam
as honras durante o evento no Espaço Torres. Os
projetos deveriam conter
inovações em alguma das
áreas: pedagógica, sustentabilidade ou de inclusão.
No Ensino Infantil e
Fundamental I venceu o
Colégio Marista Paranaense. No Ensino Fundamental II e Médio a vencedora
foi a Escola Atuação. Já no
Ensino Superior o primeiro lugar ficou com a PUCPR. O CEPNKA foi o vencedor em duas categorias:
Educação Profissional e
Cursos Livres.

REPRODUÇÃO

Um dos 16 exemplares
deste ano feito por João Abilio

Os cartões de Natal do
Hospital Erasto Gaertner
já estão à venda pelo site
www.erastogaertner.com.
br/cartoesdenatal.
Feitos por pacientes e
voluntários do hospital,
os exemplares custam
apenas R$ 0,50 e toda a
renda arrecadada será
revertida para o Erasto,
que é referência no
tratamento de câncer no
sul do país.
Neste Natal são duas
coleções com 16 cartões.
O projeto, coordenado
pela Rede Feminina de
Combate ao Câncer, existe
há mais de 20 anos e tem
ajudado diversos setores
da instituição.
METRO CURITIBA

METRO CURITIBA

Mais um sem habilitação
Um motorista de 18 anos perdeu o controle da direção, colidiu
contra um barranco e capotou uma Meriva ontem pela manhã
na BR-116, no Sul da capital. De acordo com a PRF, o rapaz não
tinha carteira de habilitação. Com fratura na perna e lesões na
face, ele foi encaminhado ao Hospital Evangélico. | DIVULGAÇÃO/PRF

Cascavel. Após rebelião,
mais seis presos fogem
Além dos 39 presos que fugiram durante a rebelião da
semana passada, mais seis
detentos escaparam da Penitenciária Estadual de Cascavel
na madrugada de ontem.
De acordo com o Depen,
os fugitivos estavam separados dos demais, no parlató-

rio, onde eles recebem visitas de advogados e familiares.
Por causa da rebelião, a penitenciária ficou parcialmente
destruída. Da rebelião, quatro
presos foram recapturados.
Da nova fuga, só um havia sido recapturado até ontem à
tarde. METRO CURITIBA
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Dança das cadeiras na
Esplanada vira novela
Reforma ministerial. Saída do tucano Bruno Araújo da pasta
das Cidades parecia o início de uma ampla mudança no primeiro
escalão do governo, mas nem os demais ministros do PSDB
mostram disposição para deixar seus cargos

Ministérios podem valer votos na reforma da Previdência | SÉRGIO LIMA/FOLHAPRESS

A reforma ministerial planejada pelo presidente Michel
Temer (PMDB) deve mesmo
se arrastar até o ano que vem.
Temer vinha sofrendo forte
pressão de aliados para trocar
cadeiras e redistribuir o espaço do PSDB – que tinha quatro ministérios até o início da
semana. Ao sinalizar uma ampla mudança – de até 17 nomes – na Esplanada, porém,
o presidente passou a enfrentar pressão contrária – para
manter a maioria dos ministros por mais tempo. Diante
do impasse, Temer deve esticar a corda e usar a “ministeriabilidade” como moeda de
troca na negociação da reforma da Previdência.
A disposição de Temer de
trocar 17 dos 28 ministros já
nas próximas semanas foi
tornada pública pelo líder do
governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e criou
um clima de nervosismo na
base aliada. O presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que é aliado do governo, mas tem feito críticas à
gestão política, disse no início da semana que uma troca tão ampla poderia “parar o governo” e dificultaria
a tramitação da reforma da
Previdência.

Lista em construção
Temer já disse que pretende
tirar dos cargos os ministros
que forem disputar as eleições, mas o prazo de desincompatibilização vai até abril
do ano que vem. Com isso,
ministros que estão em pastas que servem de vitrine, como Mendonça Filho, titular
da Educação, não querem sair
já. Possível candidato à Presidência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também não quer ouvir falar em
demissão, assim como Fernando Bezerra Coelho (Minas
e Energia), que está tocando a
privatização da Eletrobrás.
Há ainda os casos de ministros que serão candidatos,
mas ficariam sem emprego se fossem tirados agora,
pois não têm mandatos eletivos: Gilberto Kassab (Ciência
e Tecnologia) e Marcos Pereira (Indústria).
Com isso, é grande a
chance de a maioria dos ministros ficar pelo menos até
o início do ano que vem.
Com isso, Temer pretende
prometer cargos no primeiro escalão em troca de apoio
dos partidos na reforma da
Previdência.
Em uma projeção realista, aliados de Temer esperam

votar uma versão da reforma
na Câmara até o início de dezembro e deixar o Senado para o ano que vem.
E os tucanos?
O racha no PSDB não teve resolução com o pedido de demissão de Bruno Araújo (Cidades), pois os demais ministros
tucanos seguem agindo como
se nada tivesse acontecido.
A pressão maior está sobre Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo), que enfrenta problemas há meses
com outros partidos da base
aliada – mas tem sido bancado por Temer.
Criticada após comparar o
próprio trabalho à escravidão
com o objetivo de ganhar R$
61 mil juntando salário e aposentadoria, a ministra Luislinda Valios (Direitos Humanos) também não sinalizou
que pretende sair. O ministro
das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, tem feito esforços ativos para ficar – e provavelmente será mantido por
Temer como “cota pessoal”
mesmo que o PSDB oficialize
o desembarque.
RAPHAEL
VELEDA
METRO BRASÍLIA

Corpo de baleia aparece na praia de Ipanema
O corpo de uma baleia jubarte com cerca de 15 metros de comprimento e pesando mais de
30 toneladas apareceu ontem na areia da praia de Ipanema, uma das mais famosas do Rio de
Janeiro. O animal estava morto há pelo menos uma semana, segundo biólogos. Um guindaste
ajudou na remoção da carcaça, que será estudada por biólogos marinhos | ALESSANDRO BUZAS/FUTURA PRESS

Coronel da FAB é morto em suposto assalto
Um coronel reformado da
Força Aérea Brasileira foi
morto no Túnel Marcello
Alencar, que liga a zona sul
à zona portuária do Rio, na
manhã de ontem. Testemunhas contaram que Ialdo
Pimental, 66, teria tentado
reagir a um assalto. Dele-

gado-adjunto da Divisão de
Homicídios da Polícia Civil,
André Timoni disse que a
polícia investiga as possibilidades de latrocínio (roubo
seguido de morte) e de execução. Os bandidos não levaram pertences da vítima.
A mulher do coronel,

que estava no banco do carona, presenciou a morte do
marido.
A perícia foi feita ontem à
tarde no local. Apesar de aposentado, o militar continuava trabalhando no Centro de
Computação da Aeronáutica.
METRO RIO E BANDNEWS FM
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Brasil tem ‘tendência ao
autoritarismo’, diz Temer
República. Presidente diz, em evento no interior de São Paulo, que o país ‘tem uma vocação centralizadora’
O presidente Michel Temer
(PMDB) disse em Itu – cidade
do interior de São Paulo considerada o “berço da República’
e para qual transferiu simbolicamente o gabinete presidencial ontem – que o Brasil tem
“uma tendência a caminhar
para o autoritarismo”. Afirmou também que, em muitos casos, os lapsos de democracia registrados na história
se devem ao “desejo do povo”.
Segundo Temer, o país
tem uma “vocação centralizadora”, que é comprovada pelas seguidas interrupções do
processo democrático desde
o fim da monarquia. “Se nós
não prestigiarmos certos princípios constitucionais, nossa
tendência é caminhar para o
autoritarismo; para a centralização”, disse o presidente.
Para comprovar a tese, ci-

tou o período que foi de 1891
a 1930. ‘“Só houve conflitos”,
argumentou. Lembrou também, episódios posteriores,
como os do período que vai
de 1937 a 1945, “quando houve centralização total”.
Mas fez uma ressalva. “Temos uma vocação centralizadora, porque, convenhamos,
quando os movimentos ocorrem no país, não é simplesmente por conta de um golpe
de Estado, mas porque o povo quer; acaba desejando. No
fundo, é isso”, analisou.
Temer disse que, por conta disso, procura fazer um governo aberto ao diálogo e de
respeito às instituições. “Queremos enfatizar a reforma federativa, para que Estados e
municípios tenham maior autonomia”, afirmou. “A marca
desse nosso governo é o diá-

logo com o Legislativo, o Judiciário e a sociedade.”
O presidente evitou comentar sobre a Medida Provisória da reforma trabalhista
enviada para a Câmara. Sem
citar o nome do presidente
da Casa, Rodrigo Maia (DEM)
– que disse que a MP foi um
grande erro –, Temer elogiou
o Legislativo. “Temos tido colaboração extraordinária com
o Congresso”, disse.
O governador Geraldo
Alckmin (PSDB) participou
do evento em Itu, mas não
falou com a imprensa. Ele é
peça importante no processo de apoio do PSDB ao governo, mas no discurso evitou falar de política.
TOTE
NUNES
METRO CAMPINAS

Michel Temer e Alckmin em Itu: nada de política | SUAMY BEYDOUN/FOLHAPRESS
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Habeas corpus.
TRF-3 solta
ex-governador
do MS e filho
O ex-governador André Puccinelli (PMDB) e o filho André Puccinelli Júnior foram libertados ontem, após habeas
corpus concedido pelo Tribunal Federal da 3ª Região. Eles
estavam presos desde quarta
no Presídio do Segurança Máxima de Campo Grande e são
suspeitos de participação em
um esquema de propina que,
segundo as investigações,
existe há dez anos e causou
prejuízos de R$ 235 milhões
aos cofres públicos.
Os dois foram presos na
operação da Polícia Federal
chamada Papiros de Lama,
um desdobramento da operação Lama Asfáltica. A investigação é sobre o pagamento de propina em contratos
com o poder público em várias áreas. Segundo a PF, as
irregularidades eram maquiadas com compras injustificadas, como a aquisição de
milhares de livros jurídicos
pela concessionária de água
do Estado. METRO BRASÍLIA
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Para empreender.
‘É preciso buscar
diferencial’,
afirma consultor
N as regras. Medida provisória alterar
Pensa em empreender, mas pontos relacionados a trabalho intermitente
ainda não teve coragem? Sair
da ideia e partir para ação foi e atividade de gestantes em locais insalubres
o tema do painel “Mentalidade Empreendedora: O comportamento que leva ao sucesso”, durante a Semana Global
do Empreendedorismo.
Para o consultor Kalil Lucena, o primeiro mandamento é ir atrás de informações para minimizar os
riscos e oferecer diferenciais. “Independente do ramo em que você esteja
atuando, procure diferenciais. Se quiser empreender no ramo de alimentos,
procure conhecer esse mercado, pessoas que já empreenderam, e busque um
diferencial. Quem vai se
destacar no mercado, até
porque ele está bastante
pulverizado, são as pessoas
que são diferentes”, disse
em painel, em São Paulo.
A Semana Global de Empreendedorismo vai até o dia
19 em várias cidades. A agenda
está no site empreendedorismo.org.br. RÁDIO BANDEIRANTES

Editada na última terça-feira pelo governo, a Medida
Provisória 808 ajusta pontos da reforma trabalhista, que entrou em vigor
no sábado (11). As mudanças previstas na MP se referem ao trabalho autônomo, trabalho intermitente,
jornada de 12 horas seguida por 36 horas de descanso e exercício de atividades
por gestantes em locais
insalubres.
A medida provisória já
está em vigor. Mas precisa
ser votada e aprovada pelos deputados e senadores,
em 120 dias, ou perderá a
validade.
Os ajustes faziam parte
de um acordo firmado pelo
presidente Michel Temer
com os senadores para que
acatassem o texto da reforma trabalhista aprovado
na Câmara dos Deputados.
A edição da MP era de-

fendido pelo presidente
do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que afirmou
que seria “deselegante”
Temer descumprir o que
acertou com os senadores.
Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou o número de medidas
provisórias editadas pelo
governo. Para o deputado,
é inconstitucional fazer os
ajustes na legislação trabalhista por meio de medida
provisória e defendia um
projeto de lei.
Contribuição sindical
A medida provisória não
prevê nenhuma nova forma de financiamento de
sindicatos. Uma proposta
para definir novas fontes
de recursos após o fim do
imposto sindical deve ser
enviada ao Congresso em
projeto de lei.
METRO

lhista
PRINCIPAIS PONTOS
Jornada 12X36

O que diz a reforma
A jornada de 12 horas de trabalho com 36
horas de descanso poderia ser negociada
por acordo individual ou coletivo

Últimos dias para
revelar o que quase
ninguém vê.
O maior concurso de fotos do mundo
está acabando: você tem até o dia

1% clicaria
esta foto.

24/11 para enviar sua foto e concorrer
a uma expedição fotográica
à Islândia.
metrojornal.com.br
Apoio:

Certiicado de Autorização CAIXA n° 3-5723/2017

34% clicariam
esta foto.

Pode ser estabelecida apenas por meio de
convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho. O acordo individual por escrito ﬁca
restrito ao setor de saúde

Jornada intermitente
Quarentena

Não previa quarentena entre demissões de
trabalhadores com jornada contínua e
recontratação como intermitente

Foi criada uma quarentena de 18 meses para
a migração de um contrato. A regra vale
somente até dezembro de 2020

Multa

Estipulava multa de 50% da remuneração
prevista se qualquer das partes descumprisse o acordo sem justo motivo

Empregador e trabalhador poderão ﬁxar em
contrato o formato da reparação

Férias

O trabalhador teria direito a um mês de
férias a cada 12 meses

Poderão ser parceladas em até três períodos

Danos morais

A indenização estava vinculada ao salário
do trabalhador. O valor poderia variar de 3
a 50 vezes o último salário contratual da
pessoa ofendida

O valor poderá variar de 3 a 50 vezes o teto
do benefício pago pelo INSS, conforme a
natureza da ofensa, de leve a gravíssima

Ajuda de custo

Não integram a remuneração e ﬁcam de
fora da base de incidência de qualquer
encargo trabalhista e previdenciário

Não integram a remuneração desde que
limitada a 50% do salário mensal

Autônomos

Previa contrato com cláusula de
exclusividade

Fica vedada cláusula de exclusividade. No
entanto, não caracteriza a qualidade de
empregado o autônomo prestar serviços a
apenas um tomador

Gestantes e lactantes

Permitia que trabalhassem em ambientes
insalubres se o risco fosse considerado
baixo por um médico

Devem ser afastadas dessas atividades, mas
poderão atuar em locais com insalubridade
em grau médio ou mínimo se apresentarem
atestado médico com a autorização

FONTE: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Qu

65% clicariam
esta foto.

O que muda com a MP

Com a queda dos juros, renegociar um empréstimo pode
ser uma boa opção para colocar as contas em ordem e começar bem o ano de 2018.
O sócio fundador da Emprestimofacil.com, Cristiano
Amâncio, afirma que com a
redução da Selic, algumas
aplicações financeiras atreladas à taxa básica de juros
tendem a ter um retorno inferior comparado a meses
anteriores. “Por outro lado,
temos a oferta de crédito

ortunidade
vidas
possivelmente expandindo
diante desse cenário. As instituições financeiras procuram oferecer crédito a juros
menores”, diz.
Para Amâncio, a melhor
opção é ter apenas um empréstimo para tentar resolver a situação. Para quem
não tem o limite disponível
em uma determinada linha
de crédito, as opções são empréstimos com as menores taxas de juros. “Renegociar dívidas que estão em andamento

é uma boa estratégia. Nesses
casos você já está acostumado a pagar a parcela do empréstimo e provavelmente
já conta com o valor em seu
orçamento.”
A orientação é entender
os custos do empréstimo.
“Entender se a parcela cabe
no orçamento é fundamental para que a pessoa não se
comprometa além do possível e sua vida financeira não
se descontrole”, acrescenta.
BAND.COM.BR

iPhone. Face ID
é burlado com
ajuda de máscara
Um pesquisador no Vietnã demonstrou como aparentemente enganou o
Face ID, software de reconhecimento facial da
Apple no iPhone X, com
uma máscara feita em impressora 3D, silicone e fita crepe. Ngo Tuan Anh, vice-presidente da Bkav, fez
várias demonstrações à
“Reuters” que pareceram
funcionar todas as vezes. A
Apple não quis comentar.
METRO

Vice-presidente da Bkav, faz demonstrações com máscara 3D | KHAM/REUTERS
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Venezuela.
Transferidos
US$ 199 mi
para dívidas

O “Rodong Sinmun”, jornal
oficial do regime da Coreia
do Norte, defendeu ontem a
aplicação da “pena de morte” ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
devido aos “insultos” ao líder Kim Jong-un. “Julgamos
as calúnias de Trump como
declarações de guerra para
derrubar o nosso regime”,
comentou o jornal, chamando Trump de “bactéria”, “barata”, “velho”, “depravado” e
“escravo do dinheiro”.
A declaração de Pyongyang é uma reação tardia
ao discurso que Trump fizera em 8 de novembro, na Assembleia Nacional de Seul,
durante sua viagem à Coreia
do Sul. Na ocasião, Trump
denunciou o regime norte-coreano por violações de direitos humanos e afirmou
que o país “acabou se transformando num inferno”. O
republicano também chamou Kim de “gordo” e “baixinho” no Twitter. METRO

O Ministério de Economia
e Finanças da Venezuela
anunciou ontem a transferência de US$ 199,6 milhões para pagamento de
juros dos títulos de dívida
do Estado. Na última terça-feira, a agência de S&P
havia baixado a classificação da Venezuela, a longo e
curto prazo, em moeda estrangeira, de “CC/C” (moratória com pequena expectativa de recuperação) para
“SD/D” (‘default’ ou incumprimento seletivo).
Também ontem a Venezuela assinou um acordo
que visa a reestruturação de
uma dívida de US$ 3,15 bilhões que tem com a Rússia.
De acordo com o Ministério das Finanças russo, Caracas poderá fazer o pagamento da dívida em até dez anos.
No total, a Venezuela deve
US$ 6 bilhões à Rússia e entre US$ 120 milhões e US$
150 bilhões a todos seus credores internacionais. METRO
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Mugabe cai depois
de 37 anos no poder
Zimbábue. Militares afastam e prendem
presidente que comandava o país desde 1980

ESTE É O ZIMBÁBUE
DE ROBERT MUGABE
Área

390,6 mil km
('dois Paranás')

População

12,6 milhões

Capital

Harare

2

Ano da
1965, do Reino
independência Unido
REUTERS

Ásia. Jornal
de Pyongyang
chama Trump
de ‘bactéria’

{MUNDO}

TANZÂNIA

CONGO

ZÂMBIA

Língua

Inglês e mais 15

Moeda

Dólar (EUA), euro,
libra esterlina e mais 5

Religião

Cristãos (80%),
tradicionais
africanas (11%),
muçulmanos (1%),
outras (8%)

MOÇAMBIQUE

PIB per capita US$ 268
(Brasil: US$ 11.387)

Harare
Zimbábue

IDH
BOTSWANA
ÁFRICA
DO SUL

Oceano
Índico

0,516 (Brasil: 0,754)

As Forças Armadas do Zimbábue assumiram ontem o
poder, mas negam que seja um “golpe de Estado”. O
presidente Robert Mugabe,
líder do país desde 1980, está em prisão domiciliar. A
primeira-dama, Grace Marufu, teria fugido para a Namíbia. A movimentação começou de madrugada, com
tanques do Exército saindo
para as ruas. Houve ao menos três explosões.
Os militares disseram
que a manobra é uma tomada temporária do poder
para “afastar e prender criminosos” no governo. As
Forças Armadas tomaram a
sede presidencial e prédios
públicos. Também foram
bloqueadas as principais
vias da capital, Harare. Os

militares ainda prenderam
o ministro das Finanças, Ignatius Chombo.
Na semana passada, Mugabe destituiu seu vice-presidente, Emmerson Mnangagwa, acusando-o de planejar
sua derrubada. Mais de cem
funcionários do alto escalão
do governo foram punidos
por darem suporte ao vice.
Com a saída de Mnangagwa,
a primeira-dama, Grace, era
o nome mais cotado para assumir a presidência do Zimbábue, em uma transição de
poder com Mugabe.
Segundo analistas, a tomada do poder pelos militares foi articulada por
Mnangagwa, na tentativa
de afastar Grace, impopular
devido ao seu estilo de vida
de alto padrão. METRO
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MOTOR

Sentindo firmeza

Suspensão
A suspensão do Honda
Fit 2018 é bastante
firme, como de praxe
para o modelo. Também
pudera: o monovolume
é alto. Apesar de
transferir as imperfeições
do solo, não chega a
passar desconforto aos
ocupantes. Nas curvas
a carroceria não tem
muita rolagem e dá para
o condutor entrar mais
forte sem ter de passar
apertos. Caso queira um
pouco mais de “emoção”,
o motorista pode acionar
o modo esportivo. Tal
eleva as rotações do
motor, garantindo melhor
comportamento nas
retomadas.
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Honda Fit. Modelo
de 2018 ganha com
pragmatismo, mas
ainda não atrai tanto
quanto um SUV
O Honda Fit é espaçoso,
discreto
e dotado de conjunto mecânico
mediano. É tudo que um carro familiar de
uso em ciclos
urbano e rodoviário deveria
ser. Contudo,
por não ser considerado (ou chamado de) SUV não impressiona muita gente que
anseia por um veículo cheio
de predicados. O Fit é um
monovolume - palavra que
sequer soa bem.
Mas nós recorremos ao
dicionário e encontramos
uma definição que se aplica
ao Fit: Pragmatismo. [Do ingl. pragmatism] S. m. Filos.
1. Doutrina de Charles Sanders Peirce, filósofo americano, cuja tese fundamental é que a ideia que temos
de um objeto qualquer nada mais é senão a soma das
ideias de todos os efeitos
imagináveis atribuídos por
nós a esse objeto, que possam ter um efeito prático
qualquer; pragmaticismo.
A supracitada definição está na décima-primeira impressão da primeira
edição do Novo Dicionário Aurélio.
Assuntinho chato,
não é? Sem graça, certo? Assim como o design do Fit. O visual é
extremamente racional. Tão racional que,
na linha 2018, o veículo teve a largura do para-choques traseiro aumentada. Uma correção
feita para evitar os constantes choques na tampa do
porta-malas.
A grade dianteira tem
novo desenho e os faróis
são totalmente em LED.
Mesmo assim, a identidade
do veículo foi mantida.
As maiores mudanças do
Honda Fit, contudo, não se
deram no design. O monovolume ganhou controle de
tração e assistente de partida em rampa, cortesias do
pacote de assistência à direção. As lanternas alertam
ao condutor do veículo de
trás quando uma frenagem
emergencial é realizada. O
monovolume também “recebeu” luzes diurnas e ar-

Design do Fit
é sem graça

MÁXIMO

Veredito
O Honda Fit é um automóvel pragmático. O monovolume é dotado de inúmeros predicados e seus
problemas não causam
constantes dores de cabeça ao proprietário. É seguro,
confiável, tem mecânica eficiente, é espaçoso, equipado
e seu sistema modular é um
ás na manga. É uma compra
racional. No entanto, a versão testada, EXL (a de entrada) tem preço sugerido de
R$ 80,9 mil e sofre de um defeito crônico: não é um SUV.
É um monovolume. Monovolumes não têm sex appeal
suficiente para conquistar
novos fãs. SUVs têm.

Modelo é seguro,
confiável e espaçoso

80,9 mil
reais é o preço sugerido da
versão de entrada do Fit,
monovolume da Honda.

-condicionado digital. Para completar, na versão
testada, o Fit conta
com airbags laterais e de cortina.
Outra novidade do Honda
Fit é o sistema
de
infotenimento. A tela
de 7” tem boa
definição, conectividade com Android Auto e Apple
CarPlay, e navegação
integrada. Comandos
se fazem presentes no volante. Todos à mão. Mesmo.
O condutor não tem dificuldades para trabalhar com a
central multimídia. É bom,
claro, frisar que a ergonomia é um trunfo, mas pessoas acima de 1,80 m terão
um pouco de dificuldade
apenas por conta do assento pequeno, mas nada que
não deixe um pragmático
boquiaberto.
Quanto ao conjunto mecânico, foi acertada a decisão da fabricante de seguir
a mesma receita. A unidade
testada vem equipada com
motor 1.5, que gera 116cv
de potência a 6.000 rpm e
15,3 kgfm de torque a 4.800
quando abastecido com etanol, e transmissão automática do tipo CVT. O conjunto
garante desempenho comedido, sem sobras. Quando exigido, com uma pisada
mais vigorosa no acelerador,
há certa demora na resposta. Além disso, o berro invade o habitáculo mesmo com
o bom isolamento acústico.
Agruras do câmbio CVT.
O modelo de 2018 também manteve a grande sacada da Honda, que jamais
deve ser mudada, apenas
aperfeiçoada: o sistema modular dos bancos. O encosto
é rebatido a fim de formar
única plataforma e fazer
com que o veículo transporte mais “cositas”. Só
que o modelo não é um
furgão, OK? A versão testada leva apenas 344 kg.

Monovolume ganhou
assistência de direção
e modo esportivo

Da esq. para a dir., Batman (Ben Affleck),
Mulher-Maravilha (Gal Gadot), Victor Stone (Ray Fisher),
Flash (Ezra Miller) e Aquaman (Jason Momoa)

Enfim, juntos

CULTURA
Arte judicializada

Debate
Na próxima segundafeira acontece a Clínica
de Direito e Arte da
UFPR, com o debate
“Judialização da arte:
Queermuseu e a CPI dos
maus tratos”. O curador da
exposição “Queermuseu”,
Gaudêncio Fidelis,
comparece ao evento
para debater de forma
crítica as possibilidades
da arte em tempos de sua
criminalização. O debate
acontece no dia 20 às 19h
no São Nobre da Faculdade
de Direito da UFPR.
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Estreia. Heróis da DC Comics se reúnem para combater inimigo comum no aguardado longa ‘Liga da Justiça’
Desde o fiasco de “Batman
Vs Superman”, no ano passado, fãs de quadrinhos ficaram com um pé atrás em relação ao aguardado “Liga da
Justiça”, que reuniria os principais heróis da DC Comics.
A falta de entrosamento
entre os protagonistas, vividos respectivamente por Ben
Affleck e Henry Cavill, denunciava certa tensão em relação
a como o universo expandido
da DC poderia se desdobrar.
O longa, que chega hoje
aos cinemas após o sucesso de
“Mulher-Maravilha”, ameniza
tais falhas ao tentar equalizar

o peso de cada herói na história. O ponto de partida é um
mundo desesperançoso após
a morte de Superman.
O medo surgido com o
episódio evoca o retorno do
vilão Lobo da Estepe, que
pretende destruir a Terra
com a reunião da força presente em três objetos chamados “Caixas Maternas”,
cada uma delas vigiada por
um povo diferente: amazonas, atlantes e humanos.
Sentindo-se culpado pelo que aconteceu a Superman, Batman decide reunir
os meta-humanos para com-

bater o mal iminente.
Com isso, entram na jogada Mulher-Maravilha (Gal
Gadot), Flash (Ezra Miller),
Aquaman (Jason Momoa) e
Victor Stone (Ray Fisher), que
trazem Superman de volta à
vida para conter a ameaça.
Mais do que buscar criar
empatia com as motivações
de cada personagem, a direção de Zack Snyder e do co-roteirista Josh Wheedon – que
assumiu o comando após o
primeiro abandonar o posto –
opta por priorizar a ação.
Na contramão desse movimento, quem se destaca é o

desajeitado Flash, num alívio
cômico de pegada teen.
Conhecido por “Precisamos Falar sobre Kevin”, Ezra
Miller faz aqui sua estreia em
um potencial blockbuster.
“Adorei o treinamento físico
pelo qual precisei passar para
esse filme. O mais desafiador
foi me comprometer a fazer
algo tão grande duradouro”,
diz ele, que minimiza sua participação no longa. “Ainda assim, estou sob a sombra de gigantes”, afirma.
Para Gal, a dificuldade foi
retomar sua Mulher-Maravilha em outro estágio da vida.

“Ela é uma deusa, mas eu não
posso tratá-la como tal. O fato
de ela lutar bem e não poder
morrer já está dado. Precisava
esquecer disso para mostrar
suas imperfeições”, diz ela.
A mensagem do filme poderia ser a de que problemas
podem ser resolvidos com a
união, mas, para a atriz, a situação real é outra. “Não há
nada contra o que lutar. Não
há alienígenas ou monstros. A
verdade é que são as próprias
pessoas que criam esses problemas. Tudo se trata de saber
viver junto.” METRO SÃO PAULO
COM METRO INTERNACIONAL

Certificado de Autorização CAIXA nº 3-5723/2017

Música. Single
‘Feliz Assim’ dá
voz aos LGBTQ’s

Exposição retrata a pintura corporal feita pelos povos do Rio Omo | ROSA CRUZ

Mostra. Exposição retrata a
arte dos povos do Rio Omo

REVELAMOS O QUE SÓ
O JORGE VIU.
Jorge Andre Diehl, Brasília/DF: Nossos lugares
Participe você também: envie
sua foto para o maior concurso
de fotograﬁa do mundo e torça
para ela ser publicada no
Metro Jornal.
metrojornal.com.br

Apoio:

Foto do dia 16/11

Está em cartaz a exposição
“Faces Africanas: Os povos do
Rio Omo”, uma mostra que
dialoga com o Mês da Consciência Negra no Brasil.
A montagem reúne 20
máscaras de representação
às formas e expressões humanas dos povos que vivem
nas comunidades tradicionais às margens do Rio Omo,
na Etiópia.
Transitando entre o moderno e o clássico, a exposição retrata um povo conhecido por suas pinturas
corporais, que se aperfeiçoam
com o tempo graças às condições geológicas do local em
que vive.
A exposição conta com
uma linguagem que se aproxima do realismo para retratar as formas de expressões
humanas a partir da escultura e da tridimensionalidade,

impondo aos visitantes a forma física que avança no espaço e propondo uma possibilidade de conversação
artística.
Revelando a forma colorida de ser desse povo, a exposição é fruto de uma pesquisa
feita pelo artista plástico Jair
Soares, que aborda o mascaramento humano e as diversidades expressivas nas mais
variadas culturas.
A mostra é a última exposição do ano do Espaço de Arte Francis Bacon e segue em
cartaz até 19 de dezembro.
METRO CURITIBA

Serviço
A mostra pode ser vista de
segunda a sexta das 13h30
às 17h no Espaço de Arte
Francis Bacon. Gratuito.

O artista independente Beltrano acaba de lançar o seu primeiro single, de nome “Feliz
Assim”, uma música que luta
contra as intolerâncias.
Em um manifesto pela
diversidade e pela liberdade, a canção mescla música
pop e eletrônica e convida
os seus ouvintes a abraçarem as suas identidades e
a serem fiéis a quem foram
criados para ser.
O vídeo, gravado neste
mês na Parada da Diversidade de Curitiba, retrata a realidade dos LGBTQI’s de forma
descontraída, incentivando o
amor e o respeito ao próximo.
Em entrevista ao Metro
Jornal, Beltrano afirmou que
a música foi gravada sem roteiro. “Com tudo o que está acontecendo, como a cura
gay, eu pensei em fazer um
hino da diversidade. O propósito do clipe foi retratar o
que estava acontecendo lá,
sem roteiro ou encenação. Eu
acho muito importante trazer
isso para o campo da música,
pois nós precisamos de representatividade, e a diversidade
é algo que está muito em alta,
as pessoas estão se enxergando nos seus ídolos”.
O single “Feliz Assim”
já está disponível em todas as plataformas digitais.
METRO CURITIBA
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Morre no Rio o artista
plástico Frans Krajcberg
Perda. Polonês teve ligação forte com Curitiba nos anos 2000, quando a cidade abrigou grande parte da sua obra no Jardim Botânico
Conhecido por criar esculturas a partir de troncos e raízes
de árvores queimadas, Frans
Krajcberg morreu ontem, aos
96 anos, devido a múltiplas
infecções.
Ele estava internado no
Hospital Samaritano, no Rio,
para onde havia sido transferido há um mês vindo do sítio e
ateliê que mantinha em Nova
Viçosa, no interior da Bahia.
De origem polonesa, Krajcberg chegou ao Brasil em
1948 após ter sua família dizimada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
Por aqui, deu início à carreira de artista e chegou a expor na primeira Bienal de São
Paulo. Logo alcançou bom
trânsito no circuito internacional, vivendo entre o cir-

No espaço, ele aprofundou a
criação de obras que denunciavam o desmatamento promovido por queimadas para
dar espaço a pastos.

“A maior ameaça no
Brasil é a destruição
da Amazônia. É muito
grave o que está
acontecendo”
FRANS KRAJCBERG, ARTISTA E ATIVISTA

cuito Rio-Paris, até se instalar
em Nova Viçosa, há 45, onde pretendia criar um museu
para abrigar sua produção.

Curitiba
No ano de 2003, o artista repassou ao município de Curitiba 114 esculturas feitas a
partir de madeira oriunda de
florestas queimadas, a principal matéria prima de sua
vasta obra. O espaço Frans
Krajcberg, no Jardim Botânico, ficou aberto à visitação até 2010, quando o artista resolveu retomar as obras
que, segundo ele, eram mal
conservadas.
O corpo de Krajcberg será
cremado e as cinzas serão enviadas ao sítio dele. METRO

Espaço Krajcberg, no Jardim Botânico, foi fechado por iniciativa do artista, que retirou suas obras | CÉSAR BRUSTOLIM/SMCS
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Vai viajar? Leve
o tradutor que
‘fala’ 80 idiomas

Os invasores

Travis. Dispositivo de bolso faz traduções
instantâneas com ajuda de inteligência artificial

Cruzadas

CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2017
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Leitor fala

William Waak
Um sábio e antigo pensamento nos ensina que “a quem mais foi dado mais será pedido”. Abstraindo-se dessas palavras
qualquer outra interpretação, temos que
o experimentado e renomado jornalista,
escritor, apresentador e detentor de um
singular patrimônio cultural, William
Waak, que cometeu grave deslize ao tecer comentários ofensivos às pessoas da
raça negra, para surpresa e decepção do
grande público que admirava o seu trabalho. Tal comportamento, ainda que se
queira atenuá-lo com argumentos que
tentam justificar uma “falha involuntária” do jornalista, reproduziu um estigma racista que, lamentavelmente,
ainda se encontra indelével no inconsciente coletivo da sociedade. Por outro
lado, deixar passar em branco a reprovável atitude do profissional legitima a
conduta criminosa explicitada e estimula e consagra a sua impunidade.

DIVULGAÇÃO

Vivemos num mundo globalizado, o que significa que
precisamos nos comunicar
com pessoas do mundo todo
- e não é só quando viajamos.
Mas não é possível aprender
todos os idiomas - cerca de
83% das pessoas falam dois
idiomas ou menos -, o que
faz da comunicação algo
muito difícil dependendo de
onde estamos e com quem
estamos tentando falar.
Não mais. Três amigos
criaram o Travis, o primeiro
tradutor de bolso do mundo
que “fala” mais de 80 idiomas, por acreditarem que
todos devem poder se comunicar em outras línguas.
“Nós projetamos o Travis
para funcionar em conversas, como um microfone,
mas sem que seja necessário
segurá-lo próximo à boca de
quem está falando, para
que a tradução não atrapalhe e seja só mais uma parte
da conversa”, disse Lennart
van der Ziel, um dos criadores, ao Metro Jornal.
Para usar o dispositivo,
basta ativá-lo, selecionar os
idiomas da conversa e começar a falar. Assim que tiver
terminado, basta pressionar
um dos botões que ele fará a
tradução. Mas não se empolgue no papo, porque o Travis só consegue traduzir algumas frases de uma vez.
Essa tradução é feita por
meio de inteligência artificial, o que significa que o aparelho vai se aperfeiçoando sozinho, conforme é usado.
“Como o Travis usa o re-

#metromoda

Travis tem precisão
de 80 a 90%, segundo criador

RICARDO NOGUEIRA RAMOS - CURITIBA - PR

Eleições 2018
Lembro dos tempos em que eu ficava
ansiosa para dar o meu voto em época de eleição, para alguém que eu acreditava ser competente, leal e honesto.
Ultimamente, só vivo com incerteza e
receio pelos nossos futuros candidatos.
DENISE CABRAL - CURITIBA - PR

Quer mais?

pertório de diversos sites de
tradução ao mesmo tempo
e vai se adaptando ao uso,
tem uma precisão de 80 a
90%”, diz Ziel.
Apesar de o dispositivo
usar sites, ele funciona normalmente “off-line”, quando o usuário não tem acesso a internet.
O Travis ainda tem 12 horas de duração de bateria
(é recarregável), dá a opção
de aumentar ou diminuir o
volume, é compatível com
bluetooth e fones de ouvido, e armazena o histórico
de traduções, incluindo as
frases ditas, do usuário.
É possível encomendar
o dispositivo, que custa
US$ 149, mais taxa de entrega. METRO

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

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

www.facebook.com/metrojornal

Sudoku

@ALEFARAH

Excepcionalmente hoje, a coluna de Alê Farah não será publicada.

Horóscopo

Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br

Por: Guilherme Salviano

guisalviano@gmail.com

Evite correr riscos em negociações
financeiras. Valorize pesquisas antes de
tratar temas materiais e seja estratégico

Momento para agir de forma paciente
com alguns padrões e mesmo diante
de situações antiquadas que pessoas
próximas são apegadas.

Assuntos que sirvam para resgatar
energias – como temas espirituais,
atividades física e temas culturais
devem ser mais valorizados.

Com a Lua em Escorpião, seu signo oposto,
atente-se para não agir de maneira
intolerante com o ponto de vista de outras

A comunicação fará diferença em suas
relações. Cuide para não prejudicá-las
com impulsos nas palavras ou mesmo
com desatenção a alguém.

Amigos e situações em grupo
marcarão com intensidade este
momento da semana. Boa ocasião
para retomar contatos com pessoas especiais.

Propensões para mais cuidado com o
corpo ou atividades que possam revigorálo, assim como amenizar o estresse de

Tendências a repensar interesses
materiais e valorizar novas
prioridades. Em relacionamentos, não
tema expressar o que sente.

Tendências a se empenhar com mais
intensidade em objetivos no longo
prazo. Evite que as obrigações do dia
a dia não afastem de diversões.

Situações sociais serão mais frequentes e
positivas. Bom momento para quem tem
filhos esclarecer assuntos especiais.

A Lua segue em seu signo, condição
positiva para a percepção do
modo de lidar com projetos e mais
exposição das emoções nas relações.

Bom momento para retomar
contatos, rever planos para viagens
e interesses que mudem um pouco a
rotina dos últimos dias.

no trabalho.

pessoas.

desgastes recentes.

Soluções
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Atlético perde em SP
e atrapalha o Coxa
Série A. Além de se complicar na busca pelo G7, derrota do Furacão
em Campinas deixa a Ponte apenas um ponto atrás do Alviverde
Na abertura da 35ª rodada,
ontem à tarde, o Rubro-negro foi derrotado por 2 a 1 pela Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O resultado complicou
o time em busca de uma vaga
no G7 e de quebra atrapalhou
o rival Coritiba na luta contra
a ZR (leia abaixo).
“Sei que temos que ganhar
os três jogos e vamos tentar
isso, acabar a temporada da
melhor maneira possível”,
avaliou o técnico Fabiano Soares. A primeira das partidas é
no domingo, às 19h, contra o
Vasco, na Arena da Baixada.
O jogo
O Furacão perdeu chance
de abrir o placar logo aos 5’,
quando, sozinho na pequena

2
1
•
•

Aranha; Nino Paraíba, Yago,
Rodrigo (Marllon) e
Jeferson; Naldo, Elton , Léo Artur (Renato Cajá) e
Danilo Barcellos (Emerson); Lucca e Léo Gamalho
Técnico: Eduardo Baptista

PONTE PRETA

Weverton; Zé Ivaldo, Paulo
André, Thiago Heleno e
Fabrício; Pavez , Lucho González, Matheus Rossetto
(Sidcley) e Guilherme ; Pablo (Douglas Coutinho) e
Ribamar (Ederson). Técnico: Fabiano Soares

ATLÉTICO

em Zé Ivaldo antes de entrar.
Já aos 33’ o Atlético descontou. Sidcley chutou da entrada da área e a bola quicou
no “morrinho artilheiro” enganando Aranha. Nos acréscimos, o goleiro da Ponte ainda
fez grande defesa em chute
de Fabrício para garantir a vitória. METRO CURITIBA

Coxa sofre com aumento
da pressão na reta final
CORITIBA
•
•

FLAMENGO

Estádio. Couto Pereira,
hoje, às 21h.
Transmissão. Transamérica,
Banda B

O início da 35ª rodada do
Brasileirão não ajudou e o
Coritiba chega hoje ainda
mais pressionado para o jogo de contra o Flamengo, no
Couto Pereira. Ontem a Ponte Preta venceu o Atlético
por 2 x 1 e com isso a vantagem para a ZR, que era de
quatro pontos ao fim da última rodada, recuou para apenas um.
Restam quatro jogos para o final do campeonato e
goleiro Wilson pede foco,
já que o Coritiba não pode
nem pensar em Sul-Americana enquanto não se garantir na Série A do ano que
vem. “É o jogo do ano para
nós. Enquanto nós não alcançarmos a pontuação necessária para permanecer na
elite, nosso pensamento é
esse,” diz.
O técnico Marcelo Olivei-

ESPORTE

Gols. Danilo Barcellos aos 37’ do 1o e 21’ do 2o e Sidcley aos 33’ do 2o
Arbitragem. Wilton Pereira Sampaio (GO)

área, Ribamar cabeceou no
travessão. Aos 37’, em falta na
meia-lua, Danilo Barcelos fez
o 1º gol ao cobrar forte e colocado no canto de Weverton.
Já no 2º tempo, o mesmo
Danilo Barcelos marcou o 2º
aos 21’. Nino Paraíba cruzou
da linha de fundo, ele cabeceou e a bola ainda desviou

Eleições movimentam clube
Três chapas, nenhuma defendendo a atual diretoria, disputam
o comando do Coritiba nos próximos três anos. São elas a
“Coritiba do Futuro” (na foto, em evento de apresentação, na
terça-feira) a “Sangue Verde” e a “Novo Coritiba”. A votação
será em 9 de dezembro. Na lista de aptos a votar, divulgada
pelo clube, constam 6,7 mil nomes. |DIVULGAÇÃO / CORITIBA DO FUTURO
ra não terá desfalques e pode
repetir a escalação do último
jogo – a dúvida fica por conta
do atacante Kleber, que pode
enfim começar como titular.
Protesto
No dia em que comemorou
122 anos de sua fundação,
o Flamengo sofreu protes-

to de cerca de 100 torcedores ontem no CT do Ninho
do Urubu.
O técnico Reinaldo Rueda lamentou a recente perda
de seis jogadores: Juan, Réver, Trauco, Berrío, Guerrero, Diego. O meia desembarca hoje no Brasil e pode ser
escalado. METRO CURITIBA

3
Leandrinho

De volta
Ex-jogador da NBA,
Leandrinho confirmou
seu retorno ao Brasil, para
defender o Franca na NBB.
Furacão sofreu 14ª derrota no Campeonato Brasileiro | DENNY CESARE/FOLHAPRESS
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Foi no
sofrimento

Jogadores comemoram
com Jô um de seus
dois gols na partida

31

CAMPEÃO DOS
CAMPEÕES
Máquina. Corinthians vence o Fluminense por 3 a 1, com dois gols de Jô, e conquista seu
sétimo título do Campeonato Brasileiro, se tornando o maior vencedor nacional do século 21
meiras e São Paulo tem três
conquistas nacionais cada.
Estilo
Nesses dez anos é importante destacar o estilo do Corinthians em campo, com
apenas seis técnicos nesse
período, sendo que apenas
três – Adilson Batista, Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira – foram demitidos.
Tite e Mano Menezes
fizeram campanhas marcantes, que os credencia-

ram a ser chamados para
treinar a Seleção.
Agora é a vez de Fábio Carille, que surgiu como técnico
interino e conseguiu manter
o estilo de jogo consagrado
pelos seus antecessores. Assim, praticamente garantiu
o título nacional no primeiro
turno, quando o Corinthians
ficou 19 jogos invicto.
No segundo turno, o time caiu de rendimento e teve seis derrotas até aqui, mas
que não mancharam as con-

quistas do time, que não chegou a passar sufoco na tabela.
Essa campanha dá ao Timão o recorde na liderança de um Campeonato Brasileiro desde 2003, quando
passou a ser disputado em
pontos corridos. São 34 rodadas na liderança, superando o Cruzeiro de 2014,
que ficou 33 rodadas.
‘Zidanilo’
Com a vitória garantida por
3 a 1 sobre o Fluminense, o

técnico Fábio Carille decidiu ouvir a torcida e colocar em campo Danilo, que
fazia sua estreia no Campeonato Brasileiro após lesões. O jogador ainda ganhou a faixa de capitão das
mãos de Fagner.
O Corinthians levantou
ontem uma taça simbólica,
mas a oficial, entregue pela
CBF, possivelmente será celebrada no dia 26, quando o
Timão volta a jogar em casa,
contra o Atlético-MG. METRO

CORINTHIANS

LUIS MOURA/WPP/FOLHAPRESS

Dezembro de 2007, o Corinthians é rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Novembro de 2017, o
Timão é heptacampeão do
Brasil, tornando-se o maior
vencedor de competições nacionais. Difícil para qualquer
corintiano imaginar, mas
o alvinegro paulista é, dez
anos depois de um de seus
momentos mais tristes, uma
máquina de títulos no país. E
o conquistado ontem, na vitória de 3 a 1 sobre o Fluminense, é mais um de uma história de superação.
Após a queda no Brasileirão em 2007, o clube começou sua recuperação
voltando à Série A no ano
seguinte. O processo de restruturação do time ganhou
força em 2009, com a marcante chegada do artilheiro
Ronaldo e os títulos Paulista
e da Copa do Brasil.
E então vieram Libertadores, Mundial, Brasileiros,
Paulistas… São dez títulos
nas últimas nove temporadas, superando o Cruzeiro como maior vencedor de torneios nacionais do século 21.
Agora, o Timão tem seis, desde 2001, sendo quatro Brasileiros e duas Copas do Brasil. A Raposa vem atrás, com
duas Copas e três Brasileiros.
Flamengo, Fluminense, Pal-
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FLUMINENSE

Era “só” ganhar para ser campeão, certo? Faltou combinar
com o Fluminense. O time carioca fez 1 a 0, com Henrique,
logo no primeiro minuto de
jogo e esfriou os ânimos dos
45.775 torcedores.
Porém tudo mudou no começo do segundo tempo. Jô
marcou dois gols em menos
de três minutos e virou o placar, chegando ao seu 18º tento na competição. A nação corintiana chegou ao delírio e
gritou “é campeão!” aos 39
minutos, com gol de Jadson.
METRO

O TÍTULO EM NÚMEROS*

21 8

vitórias

6

empates derrotas

67,6% de aproveitamento

48 24

gols pró gols contra
*Até a 35a rodada

