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ALEIJADINHO,

280

Caminhoneiro invade faixa exclusiva | METRO BH

ANOS

Pistas para
ciclistas cada
vez mais vazias
Com desrespeito dos motoristas e
pouco investimento, categoria cita
falta de incentivo para pedalar PÁG. 03

Corinthians vence o
Fluminense e leva a
taça do Brasileirão

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

Mostra é interativa

Exposição inédita apresenta
documentos raros assinados
pelo mestre do barroco PÁG. 02

Equipe paulista fez 3 a 1 no time
carioca; Cruzeiro empatou com o
Avaí e Galo não engrena PÁGS. 14, 15 E 16

Reforma vira moeda
de troca de Temer
Cartas escritas por Aleijadinho
FOTOS: VITOR GOMES/MUSEU DA MÚSICA DE MARIANA

Presidente sinaliza troca de 17 ministros
e deve usar cargos para negociar a
reforma da Previdência PÁG. 04
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. xposição retrata a vida e
a obra do mestre das artes através de
documentos raros e temas musicais dos
séculos XVIII e XIX. Programação ainda
conta com debates e celebrações religiosas

A  E

Música e

MEMÓRIA

De olho nas eleições

Pacheco se
reúne com
liderança
do Avante
Cotado a candidato ao
governo do Estado em
2018, o deputado federal
Rodrigo Pacheco (PMDB)
se reuniu com líderes do
Avante em Belo Horizonte.
Caso o PMDB mantenha
uma aliança com Pimentel
e o PT, estratégia
defendida pela maior
parte do diretório mineiro
e ainda pelo presidente
da Assembleia, Adalclever
Lopes, o político pode
se filiar ao partido para
conseguir disputar o cargo.
A sigla é liderada pelo
deputado federal Luís Tibé.

Uma mistura entre linguagens artísticas, música e
memória. Letras, documentos raros e melodias que celebram os 280 anos da vida
e da obra do patrono das artes no Brasil, o mineiro Antonio Francisco Lisboa. Preparada especialmente para
a data, a exposição “Sobre
Riscos e Pautas: o devocionário popular nas obras dos
mestres João de Deus e Aleijadinho” recebe turistas e
moradores de Ouro Preto,
na região Central do Estado,
até o dia 20 de novembro.
Em um prédio na histórica praça Tiradentes, o evento traz melodias que retratam
a religiosidade e a efervescência cultural e artística do período barroco, além de documentos raros assinados por
Aleijadinho. Os visitantes podem conferir também a partitura e ouvir todas as músicas.
“A exposição possibilita explicar como Aleijadinho em-

Selic
(7,5% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 937)

14h às 17h - Workshop - Manifestações Artísticas em
Ouro Preto – Na Sacristia da Matriz de Nossa Senhora da
Conceição (Praça Antônio Dias, s/no, Bairro Antônio Dias),
Coordenação: Adalgisa Arantes Campos (UFMG)
14h - Palestra “Pintura e Pintores na Antiga Freguesia
de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias –
séculos XVIII e XIX”
SÁBADO (18)
49 anos do Museu Aleijadinho – Abertura do Ano
Jubilar
9h - Confecção de Tapetes Devocionais, no Adro da
Igreja de São Francisco de Assis – no largo do Coimbra,
s/no - Centro
19h - Missa Solene em comemoração ao aniversário de
morte de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho – Na
Igreja de São Francisco de Assis (Largo do Coimbra, s/no Centro), Participação do Coral e Orquestra São Pio X
EXPOSIÇÃO
Sobre Riscos e Pautas: O devocionário popular nas obras
dos mestres João de Deus e Aleijadinho. Visitação até 20
de novembro, das 9h às 19h. Local: prédio da Fiemg, na
praça Tiradentes

CARLOS LINDENBERG

Não durou nem 24 horas a reforma ampla e profunda que o
presidente Temer prometeu fazer ao acusar a pressão do “centrão” e à primeira ameaça de desembarque do PSDB de seu governo. Terça-feira, Temer reuniu-se pela enésima vez com as
lideranças de sua base parlamentar e não impediu que o senador Romero Jucá, líder do governo no Senado, anunciasse uma
reforma até então inimaginável e surpreendente para um governo frágil como o atual: Jucá, que acabara de estar com Temer, anunciou uma mudança nos 17 dos 36 ministérios.
Pois bem. Ontem, porta-vozes do presidente disseram que
Temer pensou melhor e resolveu mexer em poucos ministérios. E vai preservar dois deles apenas para que não percam o
foro privilegiado, ou seja, o governo continua se movendo por
questões menores como essa de preservar o foro privilegiado
do ministro do Desenvolvimento, o bispo da Igreja Universal, Marcos Pereira (PRB), e o ministro Gilberto Kassab (PSD)
de Ciência, Tecnologia e Comunicações – ambos são investigados pela Lava Jato e se fossem dispensados seriam enviados
para o juiz Sérgio Moro. Na verdade, não é que Temer tenha
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Programação especial celebra o legado
de Aleijadinho em Ouro Preto

QUINTA-FEIRA (16)

A REFORMA MURCHOU

Dólar
+ 0,33%
(R$ 3,309)

Euro
- 0,14%
(R$ 3,902)

O PAI DAS ARTES

Análise política

Cotações

Bovespa
- 2,27%
(70.826 pts)

preendeu as técnicas nas suas
obras e a base do que desenvolveu há dois séculos atrás”,
afirmou o curador, Vitor Sérgio Gomes.
De acordo com o especialista, são apresentados três recibos utilizados no arremate do
Santuário Bom Jesus de Matozinhos, onde foram construídos os marcantes profetas, em
Congonhas. “O mais fascinante elemento da produção artística do Aleijadinho é o fato dele ser tão exuberante e ousado,
sendo um mulato e lidando
com a arte sacra em um período que isso era normatizado,
muito próximo da igreja”.
E a programação especial
na cidade ainda inclui debates, workshops e celebrações
religiosas (veja no quadro ao
lado). No sábado, aniversário de morte do artista, está
prevista a confecção de tapetes devocionais, assim como
acontece na Semana Santa,
e uma missa. METRO BH
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pensado melhor. Ele foi alertado pela sua base de apoio de
que não ficaria bem jogar os dois ministros aos leões.
Por raciocínio semelhante, Temer resolveu também não
fazer a reforma do tamanho que foi anunciada pelo senador
Romero Jucá. Longe de mexer em 17 ministérios, como se
falou de início, a ideia do governo agora é de mexer o mínimo possível na equipe, até por que há outros ministros também denunciados ao STF, como o próprio Moreira Franco
(Secretaria da Presidência), Eliseu Padilha (Casa Civil) e o tucano Aloysio Nunes Ferreira (Relações Exteriores). Pelo visto,
e por sentir a reação da base, a reforma do presidente vai se
restringir ao feudo tucano, vale dizer, o Ministério das Cidades, cujo titular, Bruno Araújo já saiu, e a secretaria de governo, ocupada pelo baiano Antônio Imbassahy, mas que poderá também ser trocado de lugar para agradar o “centrão”. A
verdade é que Temer tornou-se refém do grupo, que possui
de 250 a 260 deputados, fisiológico e clientelista, criado pelo ex-deputado Eduardo Cunha, mas que vem segurando todos os problemas do governo na Câmara. É por esse grupo
que Temer se guia e pela sua reação ontem é que ele não vai
fazer a reforma ministerial que pretendia, até porque é esse
grupo que poderá aprovar ou não a reforma da Previdência.
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Ciclistas criticam falta
de estrutura na capital
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Via Expressa

Carro capota e
deixa feridos em
Contagem
CORPO DE BOMBEIROS/DIVULGAÇÃO

Veículo
atingiu poste

Trânsito. Com investimento em ciclovias longe do esperado e a educação dos motoristas deixando a desejar, usuários
se sentem desmotivados para pedalar; pesquisa mostra redução no número de bikes que circulam diariamente em BH
Semanalmente, o dentista
Carlos Edward Campos, de
51 anos, pedala por 30 km
nas ruas da capital. Ele conta que usa sua bicicleta para grande parte dos deslocamentos que precisa fazer.
“Eu só não uso para trabalhar, que vou a pé. Para os
demais deslocamentos, vou
de bicicleta: reuniões, lazer,
boteco, academia”, comenta. Entretanto, Carlos relata
que manter essa rotina não é
fácil. “Encontro muitas dificuldades. A principal delas é
a agressividade no trânsito,
a falta de respeito dos motoristas”, afirma o dentista.
Outro problema relatado por Carlos é a falta de políticas públicas que fortaleçam a utilização da bicicleta.
“As ciclovias, por exemplo,
são poucas e mal conectadas. E por mais que em algum momento você tenha
que compartilhar a via com
os veículos, boas ciclovias são
importantes para quem está começando e em grandes
avenidas”, argumenta.
Já a estudante Ana Soares, de 21 anos, conta que
gostaria de usar mais a bicicleta, mas encontra muitos empecilhos. “Eu praticamente aboliria qualquer
outro tipo de transporte.
Mas fico com medo da violência e da falta de respeito dos motoristas. Isso sem
contar que em BH temos
muitos morros”, argumenta. “Mas eu gostaria de usar
mais a bicicleta. É mais saudável, mais barato e, princi-

OS CICLISTAS DE BH
T O TA   I C L I S TA 
E N T R  01  017
2010

1.712

VIA 
IOR
P R O C U R  017

Via 240
362 ciclistas

Av. Heráclico
Mourão
986 ciclistas

2016

1.844

Av. Américo
Vespúcio
351 ciclistas

2017

1.808
Locais consultados
Av. Américo Vespúcio
Av. Dr. Álvaro Camargos
Via 240
Av. Itaituba
Av. Bernardo Monteiro
Av. Teresa Cristina
FONTE: BH EM CICLO
PESQUISA REALIZADA DURANTE OS DIAS ÚTEIS
DO MÊS DE AGOSTO, ENTRE 7H E 19H

palmente, mais ecológico”,
completa.
As dificuldades encontradas por Carlos e Ana aparentemente também estão afetando os demais ciclistas de
BH: o número de pessoas
que usam bicicleta na cidade
começou a cair após anos de
contínuo aumento. De acordo com pesquisa realizada
pela Associação dos Ciclistas
Urbanos de Belo Horizonte, a
BH em Ciclo, houve um aumento de 7,7% no número de
ciclistas na cidade entre 2010
e 2016 – crescimento de 1,1%
ao ano. Mas em 2017 o quadro mudou: na comparação
com o ano passado, foi registrada uma queda de 1,95%. A

BELO HORIZONTE

Av. Itaituba
351 ciclistas

Av. Teresa
Cristina
365 ciclistas

contagem ocorre de forma
visual em locais espalhados
por todas as regionais da capital mineira.
“É necessário que a prefeitura cumpra sua função
de estimular os meios de
transporte alternativo, como a bicicleta, o skate e até
mesmo a pé. É preciso tornar o transporte intermodal possível. Por exemplo,
incluir bicicletários nas estações de ônibus e metrô”, sugere o dentista. Já a estudante acredita que não há uma
cultura de uso da bicicleta
no Brasil. “Falta um estímulo para que as pessoas usem
a bicicleta desde crianças. O
brasileiro, em geral, só quer

saber de carro e não precisa
ser assim”, ressalta.
Em julho deste ano, a
prefeitura firmou o compromisso do Plano de Mobilidade
por
Bicicleta
2017/2020, que tem por objetivo incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. Ele conta com mais
de 100 ações, previstas para
serem concluídas até o fim
do mandato de Kalil (PHS).
Entre elas, está aumentar a
malha de ciclovias da cidade de 83 para 411 km. “A
melhor política pública que
a prefeitura pode fazer é tirar o plano do papel e colocá-lo em prática”, conclui o
dentista Carlos. METRO BH

Juíza decreta prisão de assassino
Assassino confesso do professor de medicina da UFMG Antônio Leite Alves Radicchi, na
última segunda-feira, em Belo Horizonte, Alexandre Siqueira de Freitas, de 26 anos,
teve a prisão temporária convertida em preventiva na tarde de ontem. A decisão, da
juíza de plantão Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto,
aconteceu após audiência de
custódia realizada na capital.
Ele foi preso em flagrante
na mesma data do assassinato. Uma segunda suspeita do
crime também foi presa no

mesmo dia, mas foi solta ontem à tarde. De acordo com
a decisão da juíza, o homem
permanecerá preso por ser reincidente. Desde que foi preso, Alexandre cumpria prisão
temporária, que tem duração
máxima de cinco dias.
Segundo a juíza, ele “assumiu toda a prática delitiva em
sede policial, demonstrando
a extrema gravidade do delito”. Sendo assim, a magistrada considerou insuficiente a
aplicação de medidas cautelares, julgando necessária para
a garantia da ordem pública.

Relembre o crime
O professor foi assassinado
dentro de um ônibus da linha
9805 (Renascença/Santa Efigênia) na última segunda-feira,
depois que Alexandre tentou
roubar sua mochila. Ele teria
resistido em entregar o objeto e acabou golpeado com
uma faca cerca de 10 vezes, de
acordo com a Polícia Militar.
O suspeito e a namorada
foram presos no Concórdia,
região Nordeste. Alexandre
confessou o crime. O caso é
tratado como latrocínio – roubo seguido de morte. METRO BH

Professor foi um dos fundadores do
Manuelzão | INTERNET/REPRODUÇÃO

Pesquisa
revela perfil
do ciclista
A pesquisa realizada mostra que, atualmente, a maior
parte dos ciclistas pedala pelas ruas da cidade. São 49,9%
do total, contra 37,1% andando pelas ciclovias e 13% pelas
calçadas. Em 2016, 52,49%
faziam uso das ciclovias, enquanto 37,47% iam pelas
ruas e 9,98% pelas calçadas.
O levantamento mostrou
também que a grande maioria das pessoas que pedala
pelas ruas de BH é homem:
92,1% são do sexo masculino, enquanto apenas 7,9%
são do feminino. A estudante Ana Soares acredita que ser mulher é um fator que pode desestimular
o uso da bicicleta. “De bicicleta a gente acaba ficando
mais vulnerável; é como andar a pé. As chances de sermos violentadas é maior
que quando estamos em outros meios de transporte e
acabamos optando por não
pedalar”, exemplifica.
Entre os locais analisados na pesquisa, destaca-se a
avenida Heráclito Mourão de
Miranda, na região da Pampulha, que representa 30,2%
do total de ciclistas contados. Logo em seguida, aparece a avenida Teresa Cristina,
entre as regiões Oeste e Barreiro, com 12,1% e a Via 240,
entre as regiões Norte e Nordeste, com 12%. METRO BH

Um acidente envolvendo
dois carros deixou cinco feridos na Via Expressa, em Contagem, na
Grande BH, na manhã
de ontem. Testemunhas
afirmam que um dos veículos colidiu em um poste e capotou; em seguida, a estrutura cedeu e
outro automóvel também foi atingido. Cinco
pessoas ficaram feridas
no acidente.
METRO BH

Lourdes

Bazar reúne 40
artesãos e
produtores locais
Artesãos e produtores locais se reúnem amanhã
e sexta-feira, entre 10h
e 19h, no Hotel Mercure do Lourdes durante o
“Bazar Único”. No evento, serão expostos produtos manuais, desde
pães até artigos de papelaria. Segundo a organização do bazar, o intuito do evento é valorizar
os produtores locais e a
economia criativa, abrindo espaço para pequenos
empreendedores. No sábado, ONGs e entidades
estarão no local para arrecadar doações; no dia,
o bazar ficará aberto das
10h às 16h. METRO

Lagoa Serra Negra. Jovem
morre afogado em Betim
Um homem de 24 anos
morreu afogado na tarde de ontem na lagoa Serra Negra, em Betim, região
metropolitana de Belo Horizonte. Nadson Henrique
Ferreira dos Santos foi localizado por militares do Corpo de Bombeiros, que ainda
tentaram reanimá-lo no local, mas sem sucesso.
De acordo com a corporação, o jovem nadava com
familiares quando foi tentar
atravessar a lagoa. O rapaz,

que havia almoçado pouco
antes, passou mal na metade
do trajeto e afundou. Segundo relatos da família, ele não
bebia e nem usava drogas.
Os bombeiros afirmam
que a família teve dificuldades para informar onde estava, pois não conhecia bem o
endereço, o que acabou atrasando o socorro. O homem
também estava longe da
margem, em água turva, dificultando o apoio de quem
estava no local. METRO BH
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PASSAM BEM ESCORPIÕES
ENCONTRADOS NA CÂMARA.

A Câmara dos Deputados
encontrou mais de uma
centena de escorpiões em
suas dependências, nos
últimos dias. Apesar de
perigosos, eles não podem
ser eliminados para que a
Zoonoses identifique a espécie e faça as anotações
estatísticas, como manda
a lei. Os brigadistas explicam que, com o retorno das chuvas, os bichos
peçonhentos buscam alimento (baratas) e também
o calor na Câmara.
ALERTA PARLAMENTAR. Apesar do alerta, não há registro de deputado picado por
escorpião, à exceção de Heráclito Fortes (PSB-PI), em
restaurante de Brasília.

“ESSA INTERFERÊNCIA
DO PODER
EXECUTIVO TEM
SIDO CRESCENTE.”
RODRIGO MAIA, PRESIDENTE DA
CÂMARA, VOLTANDO A FINGIR
DIVERGÊNCIA COM O PLANALTO

o teto na “pecúnia” de servidores estaduais.
O QUE É ‘PECÚNIA’. Ao

GRANDE SUSTO. Um asses-

sor parlamentar ficou muito nervoso quando um
escorpião caiu sobre o seu
paletó dentro de um dos
elevadores do Anexo 4.
CONCORRÊNCIA É GRANDE. Relatos são de inva-

são geral: escorpiões têm
sido encontrados em corredores, banheiros, gabinetes... Mas parecem evitar o plenário.
STF JULGA SE TETO CONSTITUCIONAL VALE PARA ‘PECÚNIA’. O STF (Supremo

Tribunal Federal) julgará
uma ação na qual tem interesse: a aplicação do limite (teto) constitucional
a pagamentos de licenças-prêmio transformadas
em dinheiro no ato de
aposentadoria. São as famosas “pecúnias”. A ação
no STF foi proposta pelo
Estado de São Paulo, que
recorre de decisão do Tribunal de Justiça, cujos juízes decidiram não aplicar

contrário do setor privado, a cada cinco anos
o servidor tem férias de
três meses, mas opta por
recebê-las em dinheiro
quando se aposenta.
A TOQUE DE CAIXA. Com
a reforma da Previdência
ainda restrita à Câmara, o
presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE),
decidiu priorizar os projetos de segurança pública.
“Aprovação a toque de caixa”, disse um assessor.

Eunício Oliveira, presidente do
Senado | JANE DE ARAÚJO/AGÊNCIA SENADO

PODER SEM PUDOR

Fuga sem destino
O governador Ildo Meneghetti dormia, na madrugada de 31 de março
de 1964, quando eclodiu o
golpe militar. Acordou-se
assustado com a multidão
que ocupava o Palácio Piratini, convocada por Leonel Brizola. Meteu-se no
carro e saiu da cidade em
disparada. Cansado, acaCOM ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS
WWW.DIARIODOPODER.COM.BR
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bou dormindo novamente. A certa altura, foi despertado pelo motorista.
- Chegamos aonde? – perguntou Meneghetti, esfregando os olhos.
- Em Passo Fundo, governador, como o senhor
mandou.
- Você se enganou, rapaz.
Eu disse “pise fundo”!

Dança das cadeiras
na Esplanada vira
novela arrastada
Reforma ministerial. Saída do tucano Bruno Araújo da pasta das Cidades parecia o início de
ampla mudança, mas nem os demais ministros do PSDB mostram disposição para deixar cargos
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,

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

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 Eletrobras.
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

Homicídio.
Constantino
é condenado
Empresário e dono da Gol,
Nenê Constantino foi condenado a 13 anos de prisão pelo
homicídio do motorista Tarcísio Gomes Ferreira, em 2001.
O empresário de 86 anos poderá recorrer em liberdade.
Ferreira morreu por causa da
disputa de um terreno que
pertencia à Viação Pioneira
(de Constantino) que estava
sendo ocupado por famílias
sem-teto. 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
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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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Brasil tem ‘tendência ao
autoritarismo’, diz Temer
República. Presidente diz, em evento no interior de São Paulo, que o país ‘tem uma vocação centralizadora’

Michel Temer e Alckmin em Itu: nada de política | SUAMY BEYDOUN/FOLHAPRESS

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

Para MPF, assassino do pataxó
Galdino não deve ser policial

Objeto ficou ‘pendurado’ sobre os imóveis | EDUARDO CARMIM/FOLHAPRESS

Balão em chamas cai em
prédio e casa em São Paulo
Um balão pegando fogo
caiu em cima de uma casa
e um prédio na rua Tucuna,
bairro da Pompeia (zona
oeste de SP) na manhã de
ontem. A parte principal
do balão caiu sobre o telhado da casa, onde um princípio de incêndio ocorreu,
enquanto a bandeira que
ele carregava atingiu o prédio ao lado. Apesar do sus-

to, ninguém ficou ferido.
Na mesma manhã, um
balão também foi visto
voando na região do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Imagens mostram
que podem se tratar do
mesmo objeto.
Ainda ontem, as operações do aeroporto do Campo de Marte, em Santana
(zona norte de SP), foram

fechadas devido a um balão
que sobrevoava a região durante a manhã. Pousos e decolagens foram cancelados
por 15 minutos.
Nenhum responsável pelos objetos flagrados ontem
foi detido. Soltar, fabricar
ou vender balões é crime
ambiental, com pena de
um a três anos de prisão ou
multa de R$ 7,5 mil. METRO

Para o MPF (Ministério Público Federal), um dos envolvidos na morte do índio pataxó Galdino Jesus, queimado
vivo em 1997, não pode ingressar na Polícia Civil do
Distrito Federal. O rapaz foi
aprovado no concurso público da corporação em 2013,
mas reprovado na sindicância de vida pregressa por ter
participado do ataque contra o indígena. Ele recorreu
ao STJ (Superior Tribunal de
Justiça) e, no parecer enviado
ao tribunal, a PGR (Procuradoria Geral da República) pede que seja negado o recurso.
Na apelação, o assassino
condenado, que à epoca tinha 17 anos, defende que
já cumpriu sua pena, sendo
ilegal uma punição “contínua e perpétua”.
Na manifestação do MPF,
o subprocurador-geral da República, Brasilino Pereira dos
Santos, lembra que o próprio
edital do concurso deixava
claro que aprovados que apresentassem “desvio de conduta incompatível com a atividade”, na investigação de vida
pregressa, seriam reprovados.
O subprocurador argumenta ainda que o ingresso
do jovem prejudicaria a imagem da PCDF, e que as justificativas para o assassinato

Monumento foi erguido em homenagem a Galdino | ALAN MARQUES/FOLHAPRESS

do indígena “se mostraram
extremamente vis e repugnantes, mormente em razão
de terem sido baseados pelo
espírito de emulação e aventura, visando tão somente
satisfazer um sentimento de
busca por diversão”.
Relembre o caso
O índio Galdino Jesus teve fogo ateado ao corpo enquanto
dormia, em uma parada de
ônibus, por cinco jovens de
classe média, em 21 de abril
de 1997. Os quatro que eram
maiores de idade foram condenados a 14 anos de prisão,
em 2001. Por ser menor de
idade na época, o hoje aspirante a policial cumpriu medida socioeducativa. METRO

“Com efeito, a inclusão
do candidato nos
quadros da instituição
policial reacenderia o
debate da eficiência do
sistema de segurança
pública brasileiro, o
qual não seria capaz de
evitar que indivíduos
com passado machado
por um fato repugnante
ingressassem nos
quadros das carreiras
policiais.”
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA,
BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Mudança na lei trabalhista
as regras. Medida provisória altera
pontos relacionados a trabalho intermitente
e atividade de gestantes em locais insalubres

N

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 defendido 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

PRINCIPAIS PONTOS
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

O que muda com a MP

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

Jornada 12X36

Jornada intermitente

FONTE: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Queda de juros é oportunidade
para renegociação de dívidas
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

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

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

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.

Feirão limpa nome

Maioria tem
débitos no
cartão
Em cinco dias, o Feirão
Limpa Nome da Serasa registrou mais de 350 mil
negociações. A maioria
das renegociações referem-se a débitos em atraso de cartões de crédito
(32,9%). Em segundo aparecem os bancos e as financeiras com 24,4%. O
feirão on-line (www.feiraolimpanome.com.br) vai
até o dia 30. METRO

BAND.COM.BR

Eletrobras

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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Para empreender.
‘É preciso buscar
diferencial’,
afirma consultor
Pensa em empreender, mas
ainda não teve coragem? Sair
da ideia e partir para ação foi
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

Black Friday. Procon lista
sites para consumidor evitar
Com a aproximação da
Black Friday, o Procon-SP
atualizou a lista com as lojas que devem ser evitadas
pelo consumidor. No total,
são 518 estabelecimentos.
A listagem, que pode ser
acessada no site do Procon-SP (www.procon.sp.gov.br),
é organizada por ordem alfabética do nome fantasia e
informa os nomes dos responsáveis pela empresa, o
CNPJ e se o site está desativado ou segue recebendo a
demanda.

Há diversas reclamações
de consumidores contra esses sites, que vão desde fretes muito caros até atraso
nas entregas, além de produtos danificados ou que divergem do anunciado.
Para a Black Friday, que
acontece no dia 24, o Procon-SP informou que vai
começar o plantão às 19h
da véspera (23) e seguirá
acompanhando as reclamações dos consumidores até
as 22h do dia seguinte (25).
METRO

Fundos de pensão

Comércio exterior

Projeto de venda
deve ser enviado
semana que vem

Petrobras
confirma pedido
de arbitragem

Rússia analisa
barrar compra de
carne do Brasil

O governo espera enviar ao Congresso na próxima semana o projeto
de lei sobre a privatização da Eletrobras. Segundo o ministro de Minas e
Energia, Fernando Coelho Filho, a Câmara dos
Deputados pode aprovar o projeto até o fim do
ano e o Senado deve concluir a apreciação em fevereiro ou março. METRO

A Petrobras questionou o
pedido feito pelos fundos
de pensão dos funcionários da petroleira e do Banco do Brasil para instauração de arbitragem na B3,
na busca por reparação
por perdas com os papéis
da estatal. A empresa também foi notificada sobre a
intenção do fundo de pensão da Caixa de participar
da arbitragem. METRO

O órgão de vigilância agrícola da Rússia considera proibir a importação
de carne suína e bovina
do Brasil após encontrar o
aditivo alimentar ractopamina em embarques, disse à “Reuters” a porta-voz
do regulador, Yulia Shvabauskene. O aditivo é proibido na Rússia, embora alguns países considerem
que ele é seguro. METRO
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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

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

1965, do Reino
Ano da
independência Unido
REUTERS

Ásia. Jornal
de Pyongyang
chama Trump
de ‘bactéria’
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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

0,516 (Brasil: 0,754)

Oceano
Índico

ÁFRICA
DO SUL

Líbano. Aoun
diz que Hariri
está detido na
Arábia Saudita

Nascem duas raridades
Dois filhotes de tigre malaio – um macho e uma fêmea –
foram apresentados no zoológico de Praga (República Tcheca).
A espécie é considerada em extinção, restando apenas 300
animais na natureza em todo o mundo | DAVID W CERNY/REUTERS

EUA

Grécia

Cientistas alteram
pela 1ª vez DNA
dentro do corpo

Inundações
deixam 10 mortos
perto de Atenas

Cientistas norte-americanos tentaram, pela primeira vez, modificar genes
de um ser humano diretamente dentro do corpo,
para reconstruir de maneira permanente o DNA.
O experimento tem como
meta curar um homem de
44 anos que sofre de síndrome de Hunter. O resultado será conhecido em
três meses. METRO

Ao menos dez pessoas
morreram ontem em
inundações-relâmpago na Grécia. O incidente foi o mais mortífero
dos últimos anos, quando uma torrente de lama vermelha varreu cidades a oeste da capital,
Atenas, depois de chuvas
pesadas. Chuvas torrenciais deste tipo são incomuns no país. METRO

O presidente do Líbano, Michel Aoun, disse ontem, pela primeira vez publicamente, que a Arábia Saudita
deteve o primeiro-ministro
Saad al-Hariri e classificou o
gesto como um ato de agressão contra seu país.
“Nada justifica Hariri
não voltar há 12 dias. Nós,
portanto, o consideramos
detido. Isto é uma violação
dos acordos de Viena e da
lei de direitos humanos”,
disse Aoun em uma reunião
com jornalistas e executivos
de mídia libaneses.
O primeiro-ministro renunciou no último dia 4 de
novembro por meio de um
vídeo transmitido da Arábia
Saudita e ainda não voltou
ao Líbano. Aoun afirmou
que não aceitará a renúncia
até Hariri voltar ao Líbano
e apresentá-la pessoalmente. A Arábia Saudita nega estar mantendo o premiê contra sua vontade ou de o ter
pressionado a renunciar.
Hariri reiterou ontem
que voltará para casa. “Quero repetir e afirmar que estou perfeitamente bem e
que voltarei, se Deus quiser,
ao querido Líbano como prometi a vocês”, tuitou. METRO

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

Venezuela.
Transferidos
US$ 199 mi
para dívidas
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

Mídia externa pode se tornar
‘agente estrangeiro’ na Rússia
Os deputados da câmara
baixa da Rússia aprovaram
ontem uma lei que permite
designar qualquer veículo
de comunicação internacional como “agente estrangeiro”. A lei atinge todos os
meios de comunicação que,
no entendimento do governo russo, defendam interesses estrangeiros e recebam
financiamento externo.
A medida é uma resposta aos Estados Unidos, que
nesta semana obrigaram

414
parlamentares, de um total de
450 que integram a câmara
baixa, votaram a favor do projeto
de lei; nenhum votou contra
o canal de televisão russo
“RT” a se registrar sob essa
denominação no território
norte-americano.
A legislação faz parte da

reação às alegações de que
o Kremlin interferiu na eleição presidencial dos EUA do
ano passado a favor de Donald Trump. Autoridades de
inteligência dos EUA acusam o Kremlin de usar organizações de mídia russas
que financia para influenciar os eleitores norte-americanos. O governo russo nega as acusações.
Se a câmara alta e Putin
também aprovarem a medida, o projeto vira lei. METRO

Vaticano. Papa
doará carro de
luxo de € 200 mil
Papa Francisco anunciou
ontem que não vai ficar
com o Lamborghini Huracán de € 200 mil (cerca de
780 mil) que ganhou da fabricante italiana, feito especialmente para ele nas cores do Vaticano – amarelo e
branco. O pontífice benzeu
o carro e assinou o capô,
diante de diretores da marca. O automóvel será leiloado pela Sotheby’s, e o dinheiro, doado a vítimas do
Estado Islâmico. METRO

Francisco e o Lamborghini Huracán: estratégia de marketing | REUTERS
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Filmes à
Espanhola
Até o dia 25 de novembro, o MIS Cine Santa
Tereza recebe a mostra ‘Cinema Espanhol
Atual’ com um recorte de cinco filmes espanhóis ou co-produzidos no país europeu.
Dividida em mais de 10 sessões, as películas abrangem diversos tópicos e gêneros
como o drama, comédia, documentário,
romance, entre outros. Confira abaixo os
longas-metragens que fazem parte da
programação. METRO BH
‘Felices 140’

2
CULTURA

1
2

Espanha, 2014 . De Gracia Querejeta.Comédia.
Elia convida os amigos e familiares para contar que é a ganhadora de
140 milhões de euros, sorteados pelo
EuroMilhão.

‘Mi gran noche’

Espanha, 2015. De Álex de la Iglesia. Comédia.
Centenas de pessoas passam uma semana e meia enclausuradas, dia e noite, em uma gravação de um programa
especial de ano novo em pleno agosto.
Fingem rir, festejando estupidamente a
falsa chegada do novo ano.

‘No todo es vigilia’

3

Espanha, 2015. De Hermes
Paralluelo Documentário.
Antonio e Felisa são casados há mais de 60 anos e
são completamente apaixonados um pelo outro.
Contudo, o frágil estado de saúde dos dois parece
não permitir que eles consigam cuidar um do outro
sem precisar da ajuda de alguém.
João Gilberto

4
5

‘Barcelona nit d’estiu’

Espanha, 2011. De Dani de la Orden. Romance.
Durante o verão europeu, um espetáculo único, que não acontecerá novamente tão cedo, tem lugar: na noite
do dia 18 o cometa Rose atravessa o
céu de Barcelona.

‘Truman’

Espanha, 2015. De Cesc Gay. Drama.
Dois amigos de infância, separados por
um oceano, se encontram depois de
muitos anos. Eles passam uns dias juntos, lembrando os velhos tempos e a
grande amizade que se manteve com os
anos, tornando-os inesquecíveis.

No MIS Santa Tereza (r. Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza).
Até o dia 25 de novembro. Toda a porgramação da mostra é
gratuita. Mais informações pelo telefone 3277-4699.

Interditado
Filha de João Gilberto, 86,
Bebel Gilberto conseguiu
interditar judicialmente o
pai – que tem enfrentado
dificuldades financeiras
e de saúde – e passa
a responder por ele
em relação a questões
pessoais e patrimoniais. A
notícia foi revelada ontem
pelo jornal “O Globo”. A
decisão foi publicada no
Diário de Justiça do Rio e
tem validade provisória
de 120 dias.
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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 combater 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 Super-
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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
Estreia. Heróis da DC Comics se reúnem para combater inimigo comum no aguardado longa ‘Liga da Justiça’
man 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,

“O mais desafiador
foi me comprometer a
fazer algo tão grande e
duradouro. Estou sob a
sombra de gigantes.”
EZRA MILLER, INTÉRPRETE DE FLASH

num alívio cômico de pegada teen.
Conhecido por “Precisamos Falar sobre Kevin”,

Ezra Miller celebra o momento de sua carreira.
“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. “Estou sob a sombra
de gigantes.”
Para Gal, a dificuldade
foi retomar sua Mulher-Maravilha em outro estágio da

“Ela é uma deusa, mas
não posso tratá-la como
tal. Precisava esquecer
disso para mostrar suas
imperfeições.”
GAL GADOT, QUE VIVE MULHER-MARAVILHA

vida. “Ela é uma deusa, mas
eu não posso tratá-la como
tal. O fato de ela lutar bem
e não poder morrer já es-

tá dado. Precisava esquecer
disso para mostrar suas imperfeições”, diz.
A mensagem do filme
poderia ser a de que problemas podem ser resolvidos
com a união. “Não há nada
contra o que lutar. Não há
alienígenas ou monstros.
A verdade é que são as pessoas que criam problemas
sociais. Tudo se trata de saber viver junto.” METRO COM
METRO INTERNACIONAL

Outra estreias

Literatura.
‘Gabinete de
Curiosidades’
chega ao país

Artista Frans Krajcberg
morre aos 96 anos no Rio
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
mantém 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 circuito Rio-Paris, até se instalar em
Nova Viçosa, há 45, onde
pretendia criar um museu
para abrigar sua produção.
No espaço, ele aprofundou a criação de obras que

Escultor em retrato feito em 2013; no detalhe, seu ateliê

denunciavam o desmatamento promovido por
queimadas para dar espaço a pastos.
Segundo a galerista do

| DANILO VERPA/FOLHARESS

artista, Marcia Barrozo
Amaral, o corpo de Krajcberg será cremado e as
cinzas serão enviadas ao
sítio dele. METRO

“Histórias de Amor que
Não Pertencem a Este
Mundo”
(Italia - 2017). Direção
de Francesca Comencini,
com Lucia Mascino e
Thomas Trabacchi
Depois da separação,
Claudia se sente como
uma alma perdida: ela
está com 50 anos e acaba
de perceber que ainda
ama o marido. Na tentativa de reconquistá-lo,
Claudia descobre que ele
quer seguir em frente,
mudar alguns valores e já
tem, inclusive, uma nova
namorada. Mesmo assim,
a ex entra na batalha pelo
antigo amor e também
está disposta a mudar.

“Uma Razão Para Viver”
(Reino Unido - 2017).
Direção de Andy Serkis,
com Andrew Garfield,
Claire Foy e Diana Rigg.
A história, baseada em
fatos verídicos, acompanha
o caso de Robin Cavendish,
um hábil comerciante
britânico que, de repente,
fica paralisado por poliomielite contraída em
viagem de trabalho ao
Quênia, no final dos anos
1950. Seu diagnóstico é de
total paralisia do pescoço
para baixo e também de
uma morte breve, mas o
amor da sua mulher e de
seu filho recém-nascido faz
o protagonista desafiar
seus limites.

A Editora Landmark acaba
de lançar a obra “Gabinete de Curiosidades” do consagrado escritor português
Luís Filipe Sarmento. Oficialmente em solo brasileiro, o
livro reúne poemas, ensaios
e manifestos que retratam
a relação do homem com o
mistério da existência.
Um dos grandes nomes da
literatura portuguesa, o poeta, prosador e cronista Luís Filipe Sarmento divide a obra
“Gabinete de Curiosidades”
em 3 partes. A primeira, de
nome “Generalidades”, reúne 24 poemas. A segunda,
“Hipermodernidades”, traz
24 textos entre pequenos ensaios, manifestos e panfletos.
Já a terceira e última, “Raridades”, reúne 24 micro capítulos voltados à ficção divina.
Em um material instigante e transgressor, o livro acaba em uma história de amor
sem história para chamar
atenção para uma sociedade
violadora das condições humanas. METRO CURITIBA
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A próxima segunda-feira, dia 20 de Novembro, é o
Dia de Zumbi dos Palmares –
maior símbolo da resistência
e luta contra a escravidão no
Brasil – e, também, o Dia da
Consciência Negra. Durante toda a semana, Belo Horizonte vai respirar cultura
afro-brasileira com diversos
eventos que vão se espalhar
por pontos da cidade.
Para dar início às festas
que exaltam os negros, o
público mineiro vai poder
assistir a um encontro especial: o rapper Flávio Renegado e a Orquestra de Câmara Sesiminas irão apresentar
neste sábado, no palco da Sala Minas Gerais, show único
que vai executar o repertó-

RESISTÊNCIA
Músicos da Orquestra
de Câmara Sesiminas

Serviço
Na Sala Minas Gerais (r. Tenente Brito Melo, 1090 – Barro Preto). Sábado, às 20h. Ingressos de R$ 15 a R$ 30 pelo
site codemig.com.br.

Canções do rapper vão
ganhar arranjos clássicos

rio do músico mineiro com
arranjos sinfônicos.
Batizado de “Suite Masai”, o concerto busca celebrar e dar ênfase à importância da ancestralidade
africana. “Minha tribo é o
mundo, mas esta é minha
tribo particular”, diz Renegado ao explicar a inspiração do nome do espetáculo,
que faz referência a um povo africano do norte da Tanzânia, no centro e no sul do
Quênia. “Tenho várias coisas

em comum [com eles]: costumes, crenças, o nomadismo. E assim como eles, acredito em saltar mais alto para
alcançar sonhos”, completa.
Com arranjos do maestro Marcelo Ramos e regência de Marco Antônio Maia
Drummond, o concerto vai
mostrar, além das músicas de Renegado, repertório
com releituras de clássicos
de compositores como Márcio Borges, Moacir Santos,
Vander Lee e Luiz Melodia.

“[Esse projeto] é um desafio muito grande, mas também muito legal para mim.
Estamos todos muito entregues neste processo, ensaiando muito e está rolando uma
energia especial. Ficou tudo
lindo”, comemora Renegado.
Além da orquestra, o concerto contará também com
participações especiais dos
cantores Maurício Tizumba, Sérgio Pererê, da violista
Nath Rodrigues e da poetisa
Mel Duarte. METRO BH

DARYAN DORNELLES/DIVULGAÇÃO

34% clicariam
esta foto.

Últimos dias para
revelar o que quase
ninguém vê.

1% clicaria
esta foto.

O maior concurso de fotos do mundo
está acabando: você tem até o dia
24/11 para enviar sua foto e concorrer
a uma expedição fotográﬁca
à Islândia.
metrojornal.com.br

Certiﬁcado de Autorização CAIXA n° 3-5723/2017

65% clicariam
esta foto.

ANDRÉ FOSSATI/DIVULGAÇÃO

Homenagem à

Rap erudito. Flávio
Renegado e os
músicos da Orquestra
de Câmara Sesiminas
fazem neste sábado,
às 20h, concerto
inédito que abre as
comemorações do
Dia da Consciência
Negra em BH
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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
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Leitor fala

Diogo Barbosa
Vender o Diogo Barbosa foi a melhor
escolha do atual presidente do clube
celeste. Há no mercado alguns jogadores do mesmo nível do Diogo Barbosa
e a um valor mais condizente com as
atuais possibilidades do Cruzeiro. Decisão acertada. Estão supervalorizando o
Diogo. Ele é um bom jogador, mas não
vale toda essa fortuna.
GERALDO MARINHO – BELO HORIZONTE, MG

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

Renovação com Robinho

Travis tem precisão
de 80 a 90%, segundo criador

Essa estratégia do Robinho a gente já
conhece. Fez um esforço para tentar
renovar, depois, pode escrever, irá recolocar o chinelinho de sempre. O Galo tem que ficar livre desse encosto logo! Aproveita e leva o Fred junto!
FELIPE SANTOS – BELO HORIZONTE, MG

Linha 5201
Está difícil contar com a linha 5201
(Dona Clara/Buritis) no horário do almoço. Frequentemente vem acontecendo de passarem dois ônibus seguidos e,
caso você os perca, tem que aguardar
no mínimo 25 minutos para que passem outros dois ônibus seguidos novamente! A linha até passa bastante, mas
precisa ser mais bem distribuída.
RODRIGO FERNANDES – BELO HORIZONTE, MG

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

Quer mais?

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

leitor.bh@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 no trabalho.

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 pessoas.

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
revigorá-lo, assim como amenizar
o estresse de desgastes recentes.

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.

Soluções
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Confiança. Cuidar
da saúde bucal
vai muito além da
estética. Por isso,
saiba como escolher
um profissional de
qualidade

13|

SAIBA ESCOLHER

+
PLUS

Muitas pessoas acham que
cuidar da saúde bucal é apenas uma questão de estética, mas isso não é verdade.
Uma má saúde bucal pode
levar a uma série de problemas que, inclusive, podem
afetar outras regiões do
corpo: uma mordida desalinhada, por exemplo, pode provocar enxaquecas,
dores no pescoço e até na
coluna. Por isso, saber escolher bons profissionais,
e que sejam de confiança, é
muito importante.
O secretário do Conselho
Regional de Odontologia de
São Paulo, Marco Antonio
Manfredini, dá algumas dicas e tranquiliza: no Brasil,
a qualidade do ensino odontológico é muito alta, “então nós temos a segurança de termos, na maioria,
profissionais muito bons”.

Atenção

Primeira
consulta
Além das condições
do local, na primeira
consulta o paciente
deve ficar atento para a
atuação do profissional.
Manfredini afirma que o
bom odontologista faz
um exame clínico já na
primeira consulta para
avaliar a saúde bucal do
paciente – procedimento
durante o qual é ideal
que o dentista vá
explicando tudo o que
está fazendo –, e pedir
exames complementares
se necessário.

METRO

VERIFIQUE O REGISTRO
NO CONSELHO REGIONAL

Manfredini afirma que a primeira precaução a se tomar na hora de escolher um
odontologista é verificar, sempre, se ele
está inscrito regularmente no Conselho
Regional do Estado onde atua. Isso evita que o paciente corra o risco de se consultar com um “falso dentista”, ou seja, alguém que diz ser dentista, mas não tem
nenhuma formação na área.

OBSERVE SE O PROFISSIONAL
SUGERE TEMPO DE RETORNO

O tempo de retorno para o consultório do
odontologista varia muito de caso para caso.
Manfredini explica que cabe ao especialista
definir quando o retorno deve ser feito dependendo de como está a saúde bucal do paciente
e se ele tem mais ou menos propensão de desenvolver alguma doença ou condição na boca. Questione o profissional que não recomenda um período de retorno.

CONFIRA A EXPERIÊNCIA
DO PROFISSIONAL

Ao escolher um profissional, e fazer as verificações
anteriores, Manfredini recomenda consultar qual foi
a faculdade de formação e quantos anos de
experiência o odontologista em questão tem.
“Isso pode ser feito antes da primeira
consulta, por telefone
mesmo”, afirma.

APROVEITE O CONVÊNIO

{SAÚDE}

Se você tiver plano de saúde e preferir se consultar com um profissional particular, não tenha
medo de utilizar a lista de referência de profissionais do convênio. Segundo Manfredini, a
chance de ter odontologistas não registrados na
lista ou de má qualidade é pequena. Mas, antes
de marcar a primeira consulta, tente encontrar
recomendações de outros pacientes.

REPARE NO ESTADO DO CONSULTÓRIO

Uma vez marcada a consulta, ao chegar no consultório é importante prestar atenção na apresentação e condições do local, bem como no
estado e higiene dos aparelhos. “Reparar nos
procedimentos de biossegurança também é
essencial, que são os cuidados na manipulação
dos equipamentos tomados para evitar
complicações durante os procedimentos.”

3
ESPORTE

Leandrinho

De volta
Um dos maiores nomes do
basquete nacional recente,
Leandrinho confirmou
seu retorno ao Brasil, para
defender o Franca no NBB.
Ex-jogador de Phoenix
Suns, Toronto Raptors,
Indiana Pacers, Boston
Celtics e Golden State
Warriors – onde foi
campeão na temporada
2014/15 –, o jogador será
apresentado na próxima
semana.
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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
Dezembro de 2007, o Corinthians é rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Novembro de 2017, o
Timão é heptacampeão do
Brasil, se tornando 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, Palmei-

Jogadores comemoram com Jô
um de seus dois gols na partida
LUIS MOURA/WPP/FOLHAPRESS

ras 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 credenciaram 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 te-

Foi no sofrimento

31
CORINTHIANS

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

ve seis derrotas até aqui, mas
que não mancharam as conquistas 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 colocar em campo Danilo, que
fazia sua estreia no Brasileiro
após lesões. 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. METRO

Jogadores celebram o
técnico Fábio Carille

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.
O Corinthians chega a 71
pontos, não pode mais ser alcançado, e é campeão! METRO

Gol de letra!

CADU
DONÉ
LEITOR.BH@METROJORNAL.COM.BR

CRUELDADE
Devido a uma atuação desastrosa diante do Tottenham, Lovren, zagueiro do Liverpool, recebeu ameaças de morte pelo Instagram.
Recentemente a ESPN exibiu documentário no qual é
contada a história de Steve Bartman, fã ardoroso do Chicago Cubs que, conforme sugere o preciso nome do filme (“Catching Hell”), sofreu diversos tipos de violência
depois de atrapalhar uma jogada do seu time durante o
jogo 6 da World Series de 2003. No fatídico dia que marcou sua existência, Bartman precisou de imenso aparato
policial para sair do lendário Wringley Field; e mal sabia
o que estava por vir... Uma vida perseguido por adeptos
que com ele compartilhavam a mesma idolatria. Nenhuma medida na avaliação. Nenhuma amizade com a razão.
Em 2013, Selton Mello disse: “Olha, se você quiser ficar deprimido, dá um Google no seu nome. Ou abre uma
conta no Facebook. Eu não tenho perfil lá porque virou
um lugar muito agressivo”. O talentoso diretor de “O filme
da minha vida” usufrui de merecido prestígio. Acolhimento de crítica e público. Sua citada declaração foi inteligente, não merece qualquer repreensão. Mas quando a ouvi,
veio-me o pensamento: “se o Selton Mello, querido e respeitado, fala isso, imagina alguém que divida opiniões ‘minimamente’; imagina se ele trabalhasse com futebol e...”.
Empreendendo uma ou outra pesquisa de cunho filosófico/antropológico nas redes sociais – mesmo não as
tendo, delas não gostando, é possível fazê-lo –, deparo-me cristalinamente com a baixeza humana. O problema não passa “só” pelos suspeitos de sempre: “intolerância” e “falta de educação”. A incapacidade de julgar é
total. A crueldade com o próximo, latente. A irresponsabilidade, a leviandade com que se adere – curtindo, endossando, repassando... – a conteúdos com altíssimo potencial de machucar injusta e/ou desproporcionalmente
indivíduos, famílias, inacreditável. Este é o panorama
geral. E dentro de um “universo do futebol” existente
nestas redes – infinitos perfis, quase todos pessoais (incluindo os epidêmicos “fakes”) – o nível mostra-se, por
certo prisma, especialmente ruim. No “mundo da política” há algo análogo. Não digo que o do futebol é “O”
pior. Mas que ali se encontra material vasto para pesquisas em torno da ignorância – sentido amplo: maldade,
burrice, as duas juntas... – humana...
Jogadores, técnicos, jornalistas... Pessoas públicas e que,
em grande medida, precisam saber conviver com determinados fenômenos. Mas todos humanos, demasiado humanos. Temos limites. E a crueldade, a estupidez atreladas à
forma de se relacionar com o esporte têm superado qualquer margem que se poderia conceder. Munido de mínima compaixão/senso de justiça, resta torcer para que personagens de todas as funções ali citadas – e muitas outras
– tenham estômago, sabedoria para lidar com tanta estreiteza. Ou, quem sabe, que façam como Selton Mello: fujam
das redes sociais, de todo tipo de “stalkeada”. Pode ser o
caminho para uma mente sã nestes tempos cavernosos...
Cadu Doné é comentarista esportivo da rádio Itatiaia, filósofo e escritor

Brasileiro. Atlético-PR
perde e atrapalha o Coxa
Na abertura da rodada, ontem
à tarde, o Atlético Paranense
foi derrotado por 2 a 1 pela
Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas. O resultado complicou o time em busca de uma vaga no G-7, que
hoje classificaria para a próxima Libertadores, e de quebra
atrapalhou o rival Coritiba na
luta contra o rebaixamento.
A Ponte foi a 39 pontos e,
provisoriamente, chegou à

MARCOS BEZERRA/FUTURA PRESS

17ª posição, ainda sonhando
em sair do Z-4. O Coxa, que
enfrenta hoje o Flamengo,
tem 40, em 15º, e precisa ganhar para se afastar da zona.
“Sei que temos que ganhar
os três jogos e vamos tentar
isso, acabar a temporada da
melhor maneira”, avaliou o
técnico Fabiano Soares, mantendo o sonho de conquistar
uma vaga para a Libertadores.
METRO CURITIBA
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Galo faz bom jogo, mas fica
só no empate com o Vasco
Brasileiro. Em partida muito disputada, time de Oswaldo de Oliveira não sai do 1 a 1 no Rio e reduz chances de vaga na Libertadores

O jogo
A partida começou com o Galo assustando logo de cara.

11
VASCO

ATLÉTICO

Robinho recebeu ótimo lançamento de Marcos Rocha,
dominou a bola e ajeitou para Fred. O centroavante chegou batendo de primeira,
obrigando o goleiro Gabriel
Félix a fazer uma boa defesa.
A resposta cruzmaltina foi quase que imediata.
Após escanteio, o zagueiro
Paulão cabeceou com perigo, mas viu a bola bater na
trave. No rebote, Fred, ajudando a defesa, mandou para a linha de fundo.
Evander cobrou o escan-

teio com perfeição, Andrés
Ríos antecipou Fábio Santos
para mandar de cabeça para o
fundo do gol: 1 a 0 Vasco.
Em desvantagem no marcador, a missão do Galo no
segundo tempo seria árdua.
Mas o time voltou outro e
partiu com tudo em busca
do empate. E o gol veio com
sete minutos da segunda etapa. Depois de excelente passe de Leonardo Silva, Fred
chutou cruzado, com força,
sem chances para Gabriel
Félix e deixou tudo igual em
São Januário. Embora o ritmo tenha sido intenso até o
final, o Galo não conseguiu
transformar em gol as oportunidades que criou e voltou
para BH apenas com o empate. METRO BH

Equipe fez boa partida na última terça-feira | MOURÃO PANDA/AMÉRICA

América ainda mais perto
do título do Brasileiro B
O América está com as mãos
na taça da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 69
pontos, o time de Enderson
Moreira abriu quatro pontos em relação ao Internacional e agora só precisa de
mais uma vitória para levantar a taça. A última vítima do Coelho foi o Juventude, que saiu derrotado por 1
a 0, na última terça-feira, no
Independência.
E o título pode sair já no
próximo sábado, quando o

Coelho enfrenta o Londrina, às 17h, no Estádio do
Café. A equipe americana
pode garantir o campeonato até mesmo em caso de
derrota, desde que o Internacional também saia derrotado na partida contra o
Goiás, em Goiânia. Em caso de um empate americano em Londrina, o América também pode garantir a
conquista se o Inter empatar sua partida.
Em festa, Enderson fala

Confronto foi disputado e cheio de emoções para os dois times | MARCELLO DIAS/FUTURA PRESS

Certificado de Autorização CAIXA nº 3-5723/2017

Respirando o sonho de disputar a próxima Copa Libertadores, o Atlético só conseguiu ficar no empate por 1 a
1 com o Vasco, ontem à noite, em São Januário, no Rio
de Janeiro, pela 35ª rodada
do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Galo pulou para a 9ª posição
com 47 pontos e deixou os
rivais Botafogo e Flamengo
em boas condições de disparar na disputa a três rodadas do fim do Brasileiro.
O próximo compromisso do
Atlético será no domingo, às
19h, contra o Coritiba, no estádio Independência.

sobre a proximidade com
o título. “A nossa conduta
nessa reta final tem que ser
a mesma. De vivenciar isso,
curtir o momento. Por mais
que precisamos só de uma
vitória, vai ser difícil como
foi hoje. É importante que a
gente possa continuar nosso trabalho, nossa trajetória
da mesma forma. Vivendo
um jogo de cada vez. Agora começamos com o pensamento todo para o Londrina”, indicou. METRO BH

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 fotograia do mundo e torça
para ela ser publicada no
Metro Jornal.
metrojornal.com.br

Foto do dia 16/11
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Brasileirão 35ª rodada

“Glorifico a Deus por
eu voltar ao futebol
(...) Passei por muito
sofrimento, nada melhor
do que comemorar com
os médicos. Se trata de
um dia especial”
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Retorno
dos sonhos
Com menos de dois minutos em campo, atacante voltou a marcar com a camisa do Cruzeiro | WASHINGTON ALVES/LIGHT PRESS/CRUZEIRO
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JUDIVAN, ATACANTE DO CRUZEIRO

SÃO PAULO

CORINTHIANS

VASCO

1

Brasileirão. Após dois anos, Judivan retorna
aos gramados com gol no empate com o Avaí

A noite de ontem ficará marcada para sempre na carreira do atacante celeste Judivan. Após mais de dois anos
afastado por conta de uma
lesão no joelho, o atacante
não só fez sua reestreia nos
gramados, como também
marcou o gol que poderia
ter sido o da vitória, de virada, do Cruzeiro. Mas Júnior
Dutra, nos acréscimos, deu
um ponto também ao Avaí.
Apesar da importância
para o jogador, a situação
das duas equipes não mudou muito na tabela de classificação. A Raposa segue
no G-7, mas já tem vaga garantida nos grupos da Libertadores, enquanto o Leão
segue no Z-4.
Adversário complicado
Ameaçado de rebaixamento, o Avaí não estava para
brincadeira. O time comandado por Claudinei Oliveira
era firme na marcação e dava pouco espaço para o Cruzeiro criar. No ataque, o time
deixava a desejar. Em uma
das poucas chegadas, aos

21 minutos, Romulo dividiu
com Henrique na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Júnior Dutra venceu
Fábio e abriu o placar.
Mesmo depois do intervalo, o panorama foi o mesmo: pressão celeste, e defesa
firme do Avaí, com destaque
para o goleiro Douglas, que
trabalhou bastante.
Depois de tanto pressionar, o time da casa chegou
ao empate aos 13 minutos.
Após cruzamento de Diogo
Barbosa, a bola ficou com
Thiago Neves, que dominou
e bateu rasteiro no canto.
Estrela de Judivan
Relacionado pela segunda vez
desde que retornou de lesão,
Judivan teve seu nome gritado pela torcida celeste até os
29 minutos, quando Mano resolveu dar uma chance para o
garoto. Dois minutos depois,
em uma jogada que saiu de
seus pés, o juiz marcou um
pênalti inexistente do goleiro Douglas em Robinho. Como homenagem, Judivan foi
o encarregado de executar a
cobrança e não decepcionou.
A vitória do Cruzeiro já era
dada como certa, quando nos
nos acréscimos, Júnior Dutra
marcou de cabeça, ajudando
o Avaí a levar um ponto para
Santa Catarina. METRO BH

FLAMENGO

BRASILEIRO - SÉRIE A
1º CORINTHIANS

P V GP SG
71 21 48 24

2º GRÊMIO

61 18 51 21

3º PALMEIRAS

57 17 53 14

4º SANTOS

56 15 37 10

5º CRUZEIRO

55 15 44 9

6º BOTAFOGO

51 14 42 6

7º FLAMENGO

50 13 43 9

8º VASCO

50 13 36 -7

9º ATLÉTICO

47 12 43 -1

10º BAHIA

46 12 46 2

11º SÃO PAULO

45 12 45 -2

12º ATLÉTICO-PR

45 12 40 -2

13º CHAPECOENSE

44 12 41 -5

14º FLUMINENSE

43 10 46 -4

15º CORITIBA

40 10 39 -5

16º VITÓRIA

39 10 44 -7

17º PONTE PRETA

39 10 34 -11

18º SPORT

36 9 41 -11

19º AVAÍ

36 8 25 -21

20º ATLÉTICO-GO

30 8 33 -19

Diogo Barbosa é do Palmeiras, diz Gilvan
O Cruzeiro confirmou a saída de Diogo Barbosa, um dos
melhores jogadores do clube
na temporada. O Palmeiras
irá desembolsar seis milhões
de euros para contar com o
lateral-esquerdo no elenco
no próximo ano. Detentor
de 25% dos direitos do atleta,
o clube estrelado ficará com
cerca de R$ 6 milhões no negócio, que gira em torno de
R$ 23,4 milhões. A informação foi divulgada ontem pela assessoria de imprensa do

Cruzeiro. O clube paulista,
no entanto, ainda não se pronunciou oficialmente.
Para suprir a vaga de Diogo, o Cruzeiro conta apenas
com Bryan, jogador que ainda não conseguiu mostrar o
mesmo futebol desempenhado no América. Justamente
por isso, o atual presidente
do Cruzeiro, Gilvan de Pinho
Tavares, quer a volta de Egídio à Toca da Raposa. O lateral, bicampeão Brasileiro,
tem aprovação da torcida e

M1TO no Fortaleza

Tá na rede
Confira os destaques da
rodada do Brasileirão

Lateral é um dos destaques do Cruzeiro neste ano | WASHINGTON ALVES/LIGHT PRESS

Grêmio vence o São Paulo
10

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

metrojornal.com.br

atravessa um momento ruim
no Palmeiras, o que pode facilitar seu retorno ao clube
estrelado. Os valores e como
a negociação ocorreria não
foram informados pela assessoria do clube celeste.
Com a camisa do Cruzeiro, Egídio disputou 106 jogos, marcou quatro gols,
dois deles de falta, e conseguiu 17 assistências. Em
2014, foi eleito pela CBF o
melhor lateral-esquerdo do
Brasileiro. METRO BH

Rogério Ceni foi apresentado ontem no Fortaleza. Ele vai
comandar a equipe com contrato apenas para 2018, ano do
centenário do clube cearense. “Estou acostumado à pressão.
Se a pressão vier para mim, os jogadores terão tranquilidade
para trabalhar”, disse. | JOSÉ ROSA DE ARAUJO/FUTURA PRESS

Há algumas poucas rodadas o São Paulo busca os
tão sonhados 47 pontos
para fugir de vez de qualquer chance de rebaixamento. E, ontem, esse
número ainda não foi alcançado, ao perder para o
Grêmio, por 1 a 0, em Porto Alegre.
O resultado mantém o
Tricolor com 45 pontos,
faltando três rodadas, ou
nove pontos em disputa,
para atingir seu objetivo
nessa competição.

GRÊMIO

SÃO PAULO

Ontem o time não começou bem e logo tomou
o gol, em rebatida na área.
Arboleda tentou cortar,
mas a bola bateu em Kannemann e entrou.
No segundo tempo o time de Dorival Júnior criou
boas chances, incluindo

um gol mal anulado, marcado por Lucas Pratto, mas
não saiu disso. O Tricolor
não ficava uma partida
sem marcar desde a 27 a rodada, quando perdeu de 1
a 0 para o Atlético-MG.
Arboleda e Hernanes
tomaram terceiro cartão amarelo e não enfrentam o Botafogo, domingo,
às 17h, no Pacaembu. Em
compensação, Cueva, que
defendia a seleção peruana nas Eliminatórias, está
de volta. METRO

