TRINCA DE
ASES NA ÓPERA
NANDO REIS, GAL COSTA E GILBERTO GIL
CANTAM JUNTOS EM CURITIBA PÁG. 12
CURITIBA
Sexta-feira,
8 de dezembro de 2017
Edição nº 1.643, ano 7
MÍN: 16°C
MÁX: 26°C

www.metrojornal.com.br | leitor.ctb@metrojornal.com.br | www.facebook.com/metrojornal | @MetroJornal_CTB

Lava Jato já devolveu
R$ 1,47 bi à Petrobras
Nova marca. Cerimônia no Ministério Público Federal ontem celebrou restituição recorde de R$ 654 milhões, mas valor total já chega a
quase um quarto do que a estatal estimou ter sido pago em propinas. Dinheiro foi resgatado com 60 delatores e 10 empresas PÁG. 04

Justiça Federal, MPF, PF, Receita Federal e Petrobras tentaram mostrar união em cerimônia de devolução de R$ 654 milhões à estatal | GIULIANO GOMES / FOLHAPRESS

Decisão de Trump leva Coritiba tem eleições
violência a Jerusalém para novo presidente

Depois de incêndio,
Belvedere é isolado

Cidade é sagrada para três religiões e deve manter
status internacional, dizem diplomatas PÁG. 08

Prefeitura mantém projeto de restauro da
construção histórica no São Francisco PÁG. 02

Três chapas concorrem no pleito de amanhã, em
que são esperados 6,6 mil eleitores PÁG. 16
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Precatórios

Richa muda
regras
O governador Beto Richa
assinou ontem dois
decretos que mudam as
regras para pagamento
de precatórios do Estado.
Um deles prevê o uso
de depósitos judiciais
e administrativos para
o pagamento. O outro
autoriza a utilização de
precatórios para que
contribuintes compensem
seus débitos em dívida
ativa. Segundo o
governo, as mudanças
foram introduzidas à
legislação pela Emenda
Constitucional nº
94/2016, aprovada
em dezembro do ano
passado pelo Congresso
Nacional e agora estão
sendo adaptadas no
Paraná.

Cotações
Dólar
+ 1,73%
(R$ 3,286)
Bovespa
- 1,07%
(72.487 pts)
Euro
+ 1,55%
(R$ 3,876)
Selic
(7,0% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 937)
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Queimado, Belverede
é isolado para restauro
História. Patrimônio cultural do Estado foi atingido por um incêndio na
noite de quarta. Cope investiga e prefeitura mantém projeto de restauro
Após ter o telhado e parte do
piso superior consumido pelas chamas no fim da noite
de quarta-feira, o centenário
prédio do Belvedere, na Praça João Cândido, no Centro
Histórico, foi isolado ontem
pela prefeitura. O Cope (Centro de Operações Policiais Especiais), da Polícia Civil, já
iniciou as investigações para
desvendar se o incêndio realmente foi criminoso, como
suspeita o município.
Segundo a prefeitura, uma
perícia técnica irá avaliar os
danos e levantar os custos necessários à recuperação e restauro da edificação. Em 30 de
junho, o prefeito Rafael Greca (PMN) já havia assinado
um decreto de transferência
de R$ 1,073 milhão em recursos de potencial construtivo
para o restauro do edifício,
Natal do bem

uma Unidade Especial de Interesse de Preservação.
Desde janeiro de 2015, a
APL (Academia Paranaense
de Letras) ganhou a posse do
Belvedere, de propriedade do
Estado – é Patrimônio Cultural do Paraná desde 1966 –,
com a intenção de instalar
no local sua nova sede, além
de abrigar um café escola do
Sesc Paraná.
De lá pra cá, a APL fez dezenas de reuniões com representantes do governo até o
projeto arquitetônico do Ippuc (Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba) ser definido como o ideal
para o restauro e o dinheiro
ser liberado em junho. A entidade negou que o local estivesse abandonado e lamentou a lentidão dos trâmites
burocráticos.

Festa vai até
domingo

A Samaritan’s Feet Brasil, em parceria com a Cia
das Meias e Omar Calçados, promove a campanha “Meias do Bem”. Para
participar basta comprar
e doar os pares da Cia das
Meias em qualquer loja
Omar. Para cada par doado, a Omar doa outro.

Começa hoje a vai até domingo a Festa da Padroeira Imaculada Conceição,
no Guabirotuba, em Curitiba. Hoje ocorre uma missa solene e apresentações
de música com gastronomia (pastéis, pizza, pierogui e bola da Imaculada
Conceição, entre outros).
No sábado está marcada um missa com melodia
sertaneja a partir das 17h.
Às 19h começa o show de
prêmios. No domingo a
programação é mais cedo: às 9h30 haverá missa,
e meio dia, almoço festivo
com churrasco.
O evento será na rua
Doutor Alcides Arcoverde, 244 Guabirotuba. Toda a renda será revertida à
reforma do telhado do salão paroquial.

Pequeno Cotolengo

Empresa recebe
leite e roupas
A Luto Curitiba está arrecadando doações de leite e
roupas para o Pequeno Cotolengo. Entregas na podem ser feitas na Av. Marechal Floriano Peixoto, 306
– 9.º andar ou no nº 432 térreo. METRO CURITIBA

Licitação só sairá após atualização do orçamento para restauro | DANIEL CASTELLANO/SMCS

Imaculada Conceição

Campanha
arrecada meias

METRO CURITIBA

De acordo com a prefeitura, o processo para o restauro
estava em curso atendendo as
legislações federal e estadual
para intervenções em edificações de interesse histórico e
de preservação.
Neste espaço de três anos,
desde sua última utilização
como Centro Estadual de Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua, o
Belvedere foi alvo de pichações e vivia ocupado por moradores de rua.
Construído em 1915, o
imóvel art nouveau já abrigou importantes instituições,
como a PRB2, 1ª emissora de
rádio do Paraná, o observatório de astronomia da Faculdade de Engenharia do Paraná,
o Centro Paranaense Feminino de Cultura e a União Cívica
Feminina. METRO CURITIBA
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Previsão. Radar japonês Crise. Adepol
denuncia
é entregue no Simepar
O radar meteorológico Banda
X, cedido ao governo do Paraná pela empresa Japan Radio Company, foi instalado
ontem na sede do Simepar,
em Curitiba. O equipamento,
fruto de uma parceria com a
Agência de Cooperação Internacional do Japão, monitorará o sistema meteorológico
da Região Metropolitana de
Curitiba.
O coordenador de Proteção e Defesa Civil do Paraná,
tenente-coronel Edemilson
de Barros, diz que a diferença do Banda X em relação aos
radares que já estão em operação no Estado – em Teixeira Soares (Centro-Sul) e em
Cascavel (Oeste) – está na precisão dos dados coletados. “O
radar Banda X é de curto alcance e voltado para os grandes centros urbanos. A leitura
dos dados é diferente e permi-

carceragens
no exterior

Sala de Controle da Defesa Civil
| RICARDO ALMEIDA/ANPR

te interpretação precisa dos
eventos climáticos”, explicou
o coordenador. “Poderemos
coletar as informações mais
rápido e com mais qualidade,
e emitir os alertas com mais
agilidade.” O radar começa a
funcionar em fevereiro.
METRO CURITIBA
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A Adepol-PR (Associação dos
Delegados de Polícia do Paraná) protocolou nesta semana um pedido de reunião na
Comissão Interamericana de
Direitos Humanos para falar sobre a situação carcerária no Paraná. No Estado, um
terço dos 30 mil presos estão
hoje em delegacias de polícia superlotadas, e não nas
penitenciárias.
A Adepol pediu para ser
ouvida na próxima reunião
da Corte, em Bogotá, na Colômbia, entre 22 de fevereiro e 02 de março do ano que
vem. “Já esgotamos as tratativas com todos órgãos e entidades (...) infelizmente houve
pouco avanço”, diz o presidente da Adepol, João Képes
Noronha. METRO CURITIBA
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MPF restitui R$ 654 mi
aos cofres da Petrobras
Lava Jato. Esta é a maior quantia já devolvida de uma só vez à estatal, que já recebeu R$ 1,47 bilhão desviados por 60 delatores e 10 empresas
O MPF (Ministério Público
Federal) sediou ontem, em
Curitiba, uma cerimônia para marcar a devolução à Petrobras de R$ 654 milhões
que haviam sido desviados
no esquema descoberto pela
operação Lava Jato.
Foi a 11ª restituição de dinheiro da investigação aos
cofres da estatal, e a maior
delas. No total, segundo o
MPF, o valor devolvido à petroleira desde 2015 chega a
R$ 1,475 bilhão.
O dinheiro foi recuperado
com 60 pessoas que fizeram
delação premiada e 10 empresas que fecharam acordos
de leniência. A primeira devolução, há dois anos e meio,
foi de R$ 157 milhões que estavam com o ex-gerente da

Alfinetada

R$ 10,8
bi é quanto delatores e empresas
já prometeram devolver, mas só
13% do valor já voltou à Petrobras
Petrobras Pedro Barusco. Já
ontem foi entregue dinheiro
resgatado com delatores de
Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, entre outros.
O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, voltou a afirmar que a estatal foi vítima
“da quadrilha que lá operava”. Sem citar nomes, disse
que a empresa “foi o tempo
todo prejudicada pela desonestidade de alguns poucos
executivos, em conluio com

“Somos a principal vítima
do que foi um gigantesco
esquema de desvio de
recursos públicos”

Parente critica
‘atores’, mas
poupa governo

PEDRO PARENTE, PRESIDENTE DA PETROBRAS

empresas igualmente desonestas e maus políticos”.
Este valor, R$ 1,475 bilhão,
é 23,8% dos R$ 6,19 bilhões
que a própria Petrobras calculou ter perdido com a corrupção na Lava Jato. “Vamos
continuar trabalhando para
trazer de volta tudo o que foi
desviado”, afirmou Parente.
No total, os delatores e as empresas já se comprometeram
a devolver R$ 10,8 bilhões à
estatal. METRO CURITIBA

Pedro Parente, da Petrobras, e Deltan Dallagnol, do MPF | THEO MARQUES / FOLHAPRESS

O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, disse que
“certos atores começam
a propor medidas para
constranger os responsáveis” pela Lava Jato. Perguntado sobre quem seriam os atores, disse que
são “de um certo partido”,
mas poupou o governo Temer, de quem disse ter autonomia para gerir a estatal. METRO CURITIBA
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MPF denuncia caciques
do PMDB por propina
R$ 115 mi. Valor teria sido pago por empresários de ônibus e empreiteiros a Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi
O deputado Jorge Picciani
(PMDB-RJ), presidente afastado da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), é acusado de receber
cerca de R$ 61 milhões em
propina, segundo a denúncia do MPF (Ministério Público Federal) oferecida ontem
ao TRF2 (Tribunal Regional
Federal da 2ª Região). Só da
Fetranspor (Federação das
Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado), Picciani teria recebido R$ 49,96
milhões, entre julho de 2010
e julho de 2015, em 34 ocasiões. Outros R$ 11 milhões
seriam da Odebrecht.
Picciani, investigado na
operação Cadeia Velha, foi denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e
organização criminosa. Os

“Infelizmente, não posso
afirmar que a corrrupção
dentro da Alerj tenha
ficado circunscrita aos três
deputados afastados.”
CARLOS AGUIAR, PROCURADOR REGIONAL

procuradores também denunciaram os deputados Paulo
Melo e Edson Albertassi, ambos do PMDB. O primeiro, ex-presidente da Alerj, é acusado de receber R$ 54,3 milhões
em propina do esquema, entre agosto de 2010 e fevereiro
de 2015, em 25 ocasiões.
Os três parlamentares, todos presos na cadeia José Frederico Marques, em Benfica,
na zona norte – onde está o
ex-governador Sérgio Cabral

–, negam as acusações. Além
deles, mais 16 pessoas, incluindo um dos filhos de Picciani, o empresário Felipe Picciani, foram denunciadas por
corrupção e outros crimes.
“O poder político desses
deputados era moeda de troca para atender interesses comerciais específicos de empresas. O que a organização
criminosa fez foi a captura de
soberania popular. Transformou soberania popular em
moeda de troca de corrupção”, disse a procuradora Silvana Batini.
O MPF suspeita da participação de mais deputados.
“Não descartamos que existam outros beneficiários do
esquema, o que é objeto de
apuração”, afirmou o procurador Carlos Aguiar. METRO RIO

Os deputados foram presos, pela 2a vez, no último dia 21 | JOSE LUCENA/FUTURA PRESS

STF adia
decisão sobre
deputados
O STF (Supremo Tribunal Federal) adiou o julgamento de
três ações que questionam a
legalidade do aval prévio de
assembleias estaduais para reverter prisões ou aplicação de
medidas cautelares pela Justiça contra deputados. Até agora, 5 ministros votaram contra a possibilidade e 4 foram
a favor. Por ser matéria constitucional são necessários, pelo menos, seis votos. Ricardo
Lewandowski e Luís Roberto
Barroso ainda precisam votar.
O caso deve ser retomado
em 2018. “É preciso que princípios constitucionais não permitam que a imunidade se
torne impunidade”, disse a
presidente do STF, Cármen Lúcia, que votou seguindo Edson
Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux
e Dias Toffoli. Relator, Marco
Aurélio defendeu a imunidade parlamentar e foi seguido
por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Celso de Mello.
Um dos casos diz respeito à soltura de Picciani, Melo e Albertassi, por decisão da
Alerj. Os três voltaram à prisão por nova decisão da Justiça Federal. METRO RIO

Aécio tem sigilo fiscal e bancário quebrados

Tucano voltou ao mandato em outubro, após dois afastamentos | MARCELO CAMARGO/ABR

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) teve os sigilos bancário
e fiscal quebrados por ordem
do ministro Marco Aurélio,
do STF. A decisão também
atinge a irmã do político, Andrea Neves; Frederico Pacheco, primo dos dois; o assessor
Mendherson Souza Lima, que
trabalhava com o senador Zezé Perrella (PMDB-MG); e duas
empresas.
O período investigado é de

1º de janeiro de 2014 a maio
deste ano e se refere à operação Patmos, deflagrada em
maio, que levou ao afastamento de Aécio do mandato
pela primeira vez e a prisão
dos dois parentes do senador.
A investigação é baseada
na delação da JBS. Aécio, Frederico, Andrea e Mendherson
já foram denunciados por corrupção passiva.
A expectativa é de que, a

partir da quebra dos sigilos,
sejam desvendados eventuais
repasses de propina. Em depoimento à Justiça, o empresário Joesley Batista, do grupo
J&F, afirmou ter pagado R$ 2
milhões ao senador – em negociação mediada pela irmã
de Aécio –, com o valor recebido pelo primo. Aécio nega
e diz que o repasse faria parte de um empréstimo que teve um imóvel como garantia.

Votação da previdência
fica para antes do recesso
O presidente Michel Temer aceitou a sugestão de
líderes partidários para fazer nova tentativa de votação da reforma da Previdência às vésperas do
recesso parlamentar. A nova data prevista deve ser o
dia 18 – o Congresso entra em recesso em 23 de
dezembro.
A intenção era colocar
o texto em análise, em 1º
turno na Câmara, na próxima semana. Nenhum
mapeamento das bancadas, porém, dá margem segura para a aprovação da

“Esse tema
é urgente.
Em algum
momento,
vamos conseguir votar
Vou trabalhar para que
seja ainda neste ano.”
RODRIGO MAIA, PRESIDENTE DA CÂMARA

proposta, que precisa de
308 votos favoráveis.
Os aliados vão agora
correr contra o tempo para tentar identificar as re-

sistências dos deputados.
Uma das ideias em curso é reverter nomeações
em cargos de segundo e
terceiro escalões que foram retirados de políticos que foram a favor da
abertura das duas denúncias contra Temer – ambas
rejeitadas.
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha,
também fará um pente-fino na liberação de
emendas
parlamentares para identificar quais
ainda não foram pagas.
METRO BRASÍLIA

A defesa afirma que a quebra de sigilo faz parte do processo e que o senador sempre
esteve à disposição da Justiça.
Andrea Neves
Andrea Neves, irmã do senador Aécio Neves, teve a prisão
domiciliar revogada pelo ministro Marco Aurélio, do STF.
Desde 20 de junho, ela estava
recolhida em casa e usava tornozeleira. METRO BRASÍLIA

PSDB. Alckmin
assume comando
do partido
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deve
ser eleito amanhã novo presidente nacional do PSDB.
O tucano substituirá o senador Aécio Neves (MG), que
está afastado da função desde maio. O comando do partido está nas mãos de Alberto Goldman (SP) desde o mês
passado.
Alckmin é considerado estratégico para conter o racha
provocado pelas alas pró e
contra Michel Temer. A eleição de Alckmin é considerada o marco do desembarque do partido do governo.
METRO BRASÍLIA
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Decisão de Trump
‘ateia fogo’ no
mundo islâmico

F O TOS REUTERS

Cairo,
Egito

Islamabad,
Paquistão

Israel. Jerusalém é local sagrado para várias religiões e deve
manter ‘status internacional’, defende a diplomacia de vários países
No primeiro dia após a histórica e polêmica decisão
do presidente dos EUA, Donald Trump, de reconhecer
Jerusalém como a capital
de Israel, a violência tomou conta da cidade e dos
arredores. Ao menos 112
pessoas ficaram feridas em
Jerusalém, na Cisjordânia
e na Faixa de Gaza. Apenas
durante a manhã e a tarde de ontem, a Cruz Vermelha palestina registrou
mais de 60 pessoas feridas
em confrontos na Cisjordânia. Foram doze ferimentos com armas de fogo, tre-

ze com balas de borracha e
ao menos 32 intoxicações
com gás lacrimogêneo.
Os primeiros confrontos ocorreram na Faixa de
Gaza, quando três palestinos foram atingidos por
tiros de soldados israelenses por protestarem contra a decisão de Trump. O
movimento Hamas, que
até este ano atuava no governo da Faixa de Gaza,
convocou uma nova intifada “contra a ocupação e o
inimigo sionista”. Nas redes sociais, seguidores do
EI (Estado Islâmico) e da

Al-Qaeda fizeram ameaças
de atentados. “Cortaremos
a cabeça de vocês e liberaremos Jerusalém”, dizia
uma das mensagens, publicada em árabe, hebraico e inglês.
O Exército israelense
afirmou ontem que dois
foguetes lançados da Faixa de Gaza em Israel caíram dentro do enclave palestino. Sirenes soaram em
Israel em vários locais ao
redor do norte daquela região. METRO
Leia mais no metrojornal.com.br

A ARENA
Amã,
Jordânia

LÍBANO
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Veja onde israelenses
e palestinos vivem
e brigam entre si
Mar
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Gás. Petrobras vai rever
política após alta de preços
A Petrobras informou que vai
revisar a metodologia de reajuste de preços do gás de cozinha. A decisão ocorre após
uma disparada nas cotações
do produto para os distribuidores, com impacto para
grande parte da população.
Segundo a estatal, o Grupo
Executivo de Mercado de Preços (GEMP) da empresa concluiu que, embora os preços
praticados no Brasil devam
ser referenciados ao mercado
internacional, a metodologia
necessita ser revista, para que
seja suavizado o efeito do repasse da volatilidade dos preços externos para um bem de
primeira necessidade.
“O fundamento para isso
é que o mercado de referência (butano e propano na Europa) está apresentando alta volatilidade nos preços,
agravada pela sazonalidade (inverno) naquela região.
Desta forma, a correção aplicada esta semana foi a última realizada com base na
regra vigente”, declarou a

AUMENTO
NO PERÍODO
10

Reajuste acumulado desde junho
chega a 68% | P. VENTURA/AGÊNCIA BRASÍLIA

empresa, sem detalhar a nova metodologia.
A companhia anunciou
na última segunda-feira um
aumento de 8,9% no preço do
gás vendido para distribuidoras, impulsionando para 68%
a alta acumulada desde o início de junho, quando a estatal adotou a nova política de
preços para o produto.
Entre janeiro e novembro
deste ano, o preço médio cobrado do consumidor no país
já subiu 17,2%, passando de
R$ 55,61 para R$ 65,19, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo). METRO
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Campanha atinge
o recém-lançado Argo

Fiat faz recall de
21,7 mil veículos
A Fiat convocou um recall para o modelo Argo
nas versões Drive, Precision e HGT, ano/modelo
2017/2018, por risco do
airbag não funcionar. Foram afetados 21.778 veículos, quase todas as unidades já vendidas no país.
O atendimento começa
em 11 de dezembro. Para
consultar os números de
chassis envolvidos e outras informações, a Fiat
disponibiliza o 0800 707
1000 e o site www.fiat.
com.br. METRO
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Mulheres trabalham
o dobro de horas que
homens em casa
Pesquisa. Elas dedicam 20,9 horas semanais a tarefas domésticas, contra 11,1 dos homens,
diz IBGE. Participação masculina só é superior no quesito pequenos reparos e manutenção
Mais de 80% dos brasileiros
acima de 14 anos de idade
realizam tarefas domésticas no domicílio ou na casa
de parentes, o equivalente
a 135,5 milhões de pessoas.
Segundo pesquisa do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em
2016, 89,8% mulheres tiveram atividades domésticas.
Entre os homens, esse percentual cai para 71,9%.
A pesquisa mostra ainda que as mulheres dedicam quase o dobro de horas
a afazeres domésticos ou cuidados de pessoas. A média
geral é de 16,7 horas, por semana, com predomínio de
mulheres (20,9 horas por semana). Entre os homens, a
média alcança 11,1 horas por
semana.
“As mulheres, além de
ter uma taxa de realização
maior, dedicam mais horas
a essas atividades do que os
homens”, disse a economista do IBGE Alessandra Brito.
A principal atividade em
2016 foi preparar ou servir

alimentos, arrumar a mesa ou lavar a louça, com
taxa de realização de 80%.
As mulheres são de novo o
destaque, com 95,7%, contra 58,5% dos homens. Em
seguida, vem o cuidado
com a limpeza ou a manutenção de roupas e sapatos,
com 76%, com participação
de 90,8% das mulheres e de
55,7% dos homens.
A única atividade de afazeres domésticos em que os homens apresentam um índice superior é a de pequenos
reparos ou de manutenção
do domicílio, de 65%, contra
33,9% para as mulheres.
Do total de 166,7 milhões de pessoas em idade de trabalhar em 2016,
26,9% cuidaram de moradores do domicílio ou de
parentes não moradores,
correspondendo a 44,9 milhões de pessoas. As mulheres também têm uma taxa
de participação maior que
a dos homens nessa atividade: 32,4% contra 21,0%.
METRO

Débito trabalhista

STF mantém
decisão do TST
A 2ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) julgou improcedente uma
reclamação da Fenaban,
federação dos bancos, contra decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) que fixou o IPCA-E
para atualização de débitos trabalhistas no lugar
da TR (Taxa de Referencial). Segundo o jornal “Valor Econômico”, para especialistas, a decisão do
STF desconsidera a reforma trabalhista, que fixa a
TR como índice de atualização. “A utilização da TR,
sem dúvida, estimulava as
empresas a descumprirem
direitos trabalhistas”, disse
advogado Gustavo Ramos,
sócio do escritório que defendeu os trabalhadores
que pleiteavam a manutenção do IPCA-E. METRO

Mercados. Dólar sobe
com incertezas sobre
reforma da Previdência
Investidores estão mais pessimistas em relação à possibilidade de a reforma da
Previdência ser votada ainda neste ano na Câmara dos
Deputados.
Ontem, o dólar avançou
1,73%, a R$ 3,2865 na venda, maior ganho desde 18
de maio passado (8,15%),
quando o mercado reagiu
à delação de executivos do
grupo JBS que atingiu o presidente Michel Temer. Já
o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou em queda de 1,07%, a
72.487,45 pontos.
O nervosismo do mercado veio com os sinais mais
claros de que Temer não está conseguindo apoio político para aprovar a reforma
da Previdência na Câmara

R$ 3,28
é a cotação do dólar comercial,
que fechou ontem na maior alta
desde a delação dos executivos
do grupo JBS
dos Deputados ainda neste
ano, segundo a agência de
notícias “Reuters”.
“Se não houver uma definição sobre o tema ainda este ano, com sua aprovação,
o Brasil tende a ter sua nota de crédito rebaixada por
agências de classificação
de risco, afetando inclusive
a política monetária”, afirmou em nota o operador da
Advanced Corretora Alessandro Faganello. METRO

AFAZERES DOMÉSTICOS
Percentual de pessoas acima de 14 anos que exerceram
a atividade em 2016
TOTA L

MULHERES

HOMENS

> > Preparar ou servir
alimentos, arrumar a
mesa ou lavar louça

80%

95,7%

58,5%

> > Cuidar da limpeza
ou manutenção de
roupas e sapatos

76%

90,8%

55,7%

> > Fazer pequenos reparos ou
manutenção do domicílio, do
automóvel, de eletrodomésticos ou outros equipamentos

47%

47%

65%

> > Limpar ou arrumar
o domicílio, a garagem,
o quintal ou o jardim

73,4%

77,9%

67,3%

> > Cuidar da organização do
domicílio (pagar contas,
contratar serviços, orientar
empregados etc.)

70,3%

71,3%

69%

> > Fazer compras ou
pesquisar preços de bens
para o domicílio

72,7%

76%

68,2%

> > Cuidar dos animais
domésticos

40,3%

42,4%

37,5%

FONTE: IBGE

Moedas virtuais. IR. Receita abre
Hackers roubam hoje consulta ao
US$ 64 milhões último lote
O marketplace esloveno de
mineração de criptomoedas
NiceHash perdeu quase US$
64 milhões com uma invasão ao sistema de pagamento, que fez a empresa interromper as operações na
quarta-feira.
O executivo de marketing da NiceHash, Andrej P.
Škraba, disse à “Reuters: que
a empresa foi vítima de um
“trabalho altamente profissional” que produziu cerca
de 4.700 bitcoins. A NiceHash
disse que estava investigando
a causa da violação.
Ontem, o bitcoin subiu
acima de US$ 15 mil pela primeira vez, adicionando mais de US$ 2 mil ao seu
preço em 12 horas antes do
lançamento deste final de
semana de contratos futuros da moeda pelo CBOE.
METRO

A Receita Federal abre hoje, a partir das 9h, a consulta ao sétimo lote de restituição do Imposto de Renda
2017. O último lote contempla 1.897.961 contribuintes,
totalizando R$ 2,8 bilhões.
Também estão incluídas
restituições residuais dos
exercícios de 2008 a 2016.
O crédito bancário para
2.038.984 contribuintes será realizado no dia 15, totalizando R$ 3,1 bilhões.
Quem ainda não recebeu a restituição e não estiver neste lote caiu na malha
fina. Segundo a Receita, 747
mil declarações ainda estão
retidas devido a inconsistências nas informações. Para saber se caiu na malha fina, o
contribuinte pode acessar o
extrato da declaração no site idg.receita.fazenda.gov.br.
METRO
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Show

Música
Curitiba recebe hoje
o MC G15, um dos
grandes nomes da nova
geração do funk, que
retorna à cidade para
cantar os seus sucessos.
No show, MC G15
promete agitar o público
com um repertório
composto pelos seus
primeiros trabalhos e
pelas suas músicas que
mais marcaram o funk
nacional, como “Deu
Onda”, “Cara Bacana” e
“Falei Pra Elas”. O show
acontece às 22h30 na
Wood’s Curitiba, e os
ingressos estão a partir
de R$15 pelo site www.
uningressos.com.br.
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‘Trinca de Ases’
chega a Curitiba
Música. Show que une Gilberto Gil, Gal Costa e Nando Reis chega
à capital com músicas inéditas, sucessos e combinações
Curitiba recebe hoje o show
“Trinca de Ases”, uma apresentação que une três grandes nomes da música brasileira em um só palco: Gilberto
Gil, Gal Costa e Nando Reis.
A música inédita do cantor
baiano batiza o show do grande trio, que permanece junto
durante toda a apresentação e
canta junto os sucessos de cada um, apresentando 26 músicas ao total.
A conexão dos violões de
Gilberto Gil e Nando Reis e a
voz inconfundível e versátil
de Gal Costa levam o público
curitibano a contemplar um
repertório composto por músicas como “Esotérico”, “Por
Onde Andei”, “A Novidade”,
“Dois Rios”, “Segundo Sol” e
“Expresso 2222”.
Em entrevista do Metro
Jornal, o paulistano Nando
Reis contou que o show traz
uma grande variedade. “O repertório é um misto de músi-

Grupo teatral de comédia humoriza situações incômodas | EVELYN CASTILHO

Teatro. Espetáculo satiriza
as neuroses cotidianas

Música de Gilberto Gil dá nome ao show do grande trio | DARYAN DORNELLES

Serviço
Hoje às 21h na Ópera de
Arame. Ingressos de R$235
a R$610 pelo Disk Ingressos.

cas de todos os trabalhos das
nossas carreiras, entre sucessos, inéditas e combinações.
Cada um de nós canta música um do outro, não é apenas

uma junção dos trabalhos individuais. A repercussão da
primeira montagem foi ótima, tanto que decidimos ampliar e montar esse show”.
Além do trio, o show com
formações vocais de solos,
duetos e trios também traz o
reforço do baixista pernambucano Magno Britto e do
percussionista baiano Kainan
do Jêjê. METRO CURITIBA

O grupo teatral As Olívias
apresenta a partir de hoje em
Curitiba o espetáculo “Riso
Nervoso: As Olívias em 5 histórias neuróticas”.
Dirigida por Michelle Ferreira, a montagem leva ao
palco de forma descontraída situações cotidianas que
tiram as pessoas do sério,
como burocracia e instituições, a competitividade e a
necessidade de comparação
constante ou de reclamar sobre tudo.
A pressão para que todos
estejam conectados e informados, ou que tenham filhos
e estejam dentro dos padrões
estéticos e comportamentais
da sociedade também é satirizada pelos 5 atores, que, ao

longo do espetáculo, dão vida a mais de 50 personagens.
A peça traz à tona 5 histórias em que pessoas comuns vivenciam situações
patéticas por conta de suas
neuroses, como um homem
atormentado pela comparação constante de um amigo
de infância bem sucedido, e
uma mulher contrária à tecnologia, mas que acaba ficando viciada pelo mundo digital. METRO CURITIBA
Serviço
Hoje e amanhã às 20h e domingo às 19h na Caixa Cultural Curitiba. Ingressos de
R$5 a R$10 pela bilheteria.

Thiago Arancam solta a voz na capital

Tenor soma 500 apresentações em mais de 40 países | DIVULGAÇÃO

O tenor Thiago Arancam
se apresenta amanhã em
Curitiba com o show inédito “Bela Primavera”, que introduz ao público curitibano o seu álbum de mesmo
nome.
Nesta apresentação, o
cantor promete trazer interpretações gloriosas que
compõem o disco “Bela Primavera”, gravado na República Tcheca, na Itália e no
Brasil.

Desse álbum, o show
conta com 9 canções, com
regravações como “Hallelujah”, “Strani Amori” e
“Céu de Santo Amaro”, e as
inéditas “En Algún Lugar”,
“Don’t Know Why”, “Magico Amore” e “Delírio”.
Além das músicas do novo disco, Thiago Arancam
leva ao palco do Guairão
clássicos da ópera “Nessun
Dorma” e “Il Mondo”.
Dono de um timbre in-

confundível, o tenor também traz sucessos como
“Viva La Vida”, do Coldplay, “Who Wants To Live
Forever”, do Queen, e “Pride”, do U2.
O show, composto por
músicas em italiano, espanhol, inglês e português, acontece às 21h
no Teatro Guaíra. Os ingressos variam de R$40 a
R$300 pelo Disk Ingressos.
METRO CURITIBA

Duonovo lança CD de música
instrumental em Curitiba

Duonovo se formou em 2011 para
a música de câmara | MIRIANE FIGUEIRA

A dupla paranaense Duonovo faz um show de lançamento hoje em Curitiba do
novo álbum “Música brasileira para trompete e violão”.
Em um grande mergulho
no universo criativo da música instrumental brasileira,
Audryn Souza e Francisco
Luz trilham novos caminhos
para a música de câmara.
O primeiro CD da dupla
traz um repertório autêntico com obras de compositores novos na cena musical erudita do Brasil, como

Carlos Secomandi e Cláudio
Menandro.
No show de lançamento, serão apresentadas 7
canções executadas com
trompete e violão, como
“Embolada”, “Promenade”,
“Sonatina”, e “Requiem Para Un Novillero”, uma das
composições
brasileiras
mais antigas feitas para essa
formação.
A apresentação acontece
às 20h no Teatro Positivo Jardim Ambiental, e a entrada
é franca. METRO CURITIBA

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2017
www.metrojornal.com.br

Milton
e Tiago
Iorc no
Guairão

Cantores apresentam seu novo single na capital paranaense | RAFAEL TRINDADE

Show. Dupla de artistas traz sua nova
turnê a Curitiba. Espetáculo promove
encontro de gerações, com os grandes
sucessos da carreira de cada um
A turnê “Mais Bonito Não
Há” chega à capital paranaense neste final de semana
com uma única apresentação
de Milton Nascimento junto
a Tiago Iorc.
Unidos pela música, desta
vez os artistas animam o público do Guairão no penúltimo show da turnê, que passa
por 6 cidades brasileiras.
Em um formato intimista,
o show contempla entre outras canções o single “Mais
Bonito Não Há”, música lançada pela dupla ainda este
ano em uma inédita mistura
de talentos e gerações.
O público pode esperar
por uma canção que dialoga sobre esperança e que
evidencia a química entre as sonoridades dos cantores, que fica bem clara quando os seus vocais se
complementam.

Além da canção que dá nome à turnê, a apresentação
composta somente pelos violões e pelas vozes dos artistas
proporciona aos curitibanos
um grande encontro de gerações e uma retrospectiva aos
sucessos de cada um.
Tiago Iorc leva ao palco
hits como “Amei Te Ver”, “Um
Dia Após O Outro”, “Alexandria” e “Coisa Linda e Mil Razões”. Já Milton Nascimento
apresenta seus grandes clássicos, tais como “Travessia”,
“Caçador de Mim”, “Paula e
Bebeto”, “Ponta de Areia” e
“Bola de Meia Bola de Gude”.
METRO CURITIBA

Serviço
Domingo às 19h no Teatro
Guaíra. Ingressos de R$66 a
R$346 pelo Disk Ingressos.

{CULTURA}
O Metro indica
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Comédia
Cine Comedy. Humoristas divertem
o público com improvisos. Hoje às 21h
no Cinesystem do Shopping Total.
Ingressos de R$20 a R$40 na bilheteria.

Festa
Summer Holy. Festa das cores
inspirada na celebração indiana. Amanhã
às 14h no Park Ball, em São José dos
Pinhais. Gratuito.

Espetáculo
‘A vida vista pela vida’. Cegos e
videntes encenam peça. Domingo às
19h no Canal da Música. Gratuito.

Infantil
Hora da Criança. Especial lendas
natalinas. Amanhã às 16h na Livraria
Saraiva do Shopping Mueller. Gratuito.

Literatura
‘Believe in Shine’. Musical natalino
com bailarinas e o Papai Noel. Hoje e
amanhã às 20h30 no ParkShopping
Barigui. Gratuito.

Bate-papo
Bienal. Conversa sobre as mulheres
no cinema. Amanhã às 15h no Museu
da Fotografia do Solar do Barão. Grátis.
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Os invasores

Leitor fala

Receita Minuto

Incêndio no Belvedere
O incêndio no Belvedere de Curitiba é
só o resultado de anos de má administração e abandono das autoridades com
a cidade. Um símbolo da arquitetura e
história de Curitiba, bem no centro histórico e turístico, que há muito tempo
estava largado às traças, servindo de refúgio para marginais e estampado de
pichações, foi finalmente destruído por
um incêndio criminoso. Parabéns, Curitiba. Aquela que um dia se preocupou
com sua cultura e história, que um dia
foi chamada de cidade modelo, hoje colhe os frutos do abandono da cultura e
da segurança pública.

DANIEL
BORK
DANIEL.BORK@METROJORNAL.COM.BR

BOLO DE CHOCOLATE E CAFÉ
COM CALDA DE CAPUCCINO

Cruzadas

FLÁVIO ST. JAYME - CURITIBA - PR

Trump

É incrível ver a petulância de Donald
Trump a respeito de assuntos internacionais. EUA, como um país avançado
tecnologicamente e educacionalmente, deveria exercer uma democracia
moderna que aja com devida maturidade e respeito, porém com um homem churdo no poder, agindo de forma arcaica e ignorante, reduz todos
os nossos conceitos por um país dessa proporção. Só espero que não realizemos a grande façanha de eleger alguém como ele nas eleições de 2018.
NICOLAS PAZELLO - CURITIBA - PR

INGREDIENTES
1¼ xícara (chá) de açúcar
200 gramas de farinha de trigo
1/3 xícara (chá) de cacau
1 pitada de sal
½ colher (chá) de
fermento em pó
½ colher (chá) de bicarbonato
½ xícara (chá) de iogurte
½ xícara (chá) de café forte
¼ xícara (chá) de óleo
1 ovo

Quer mais?

½ colher (chá) de essência
de baunilha

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 a calda de
capuccino:
½ xícara (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de café forte
½ xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de
chocolate em pó
Canela em pó a gosto

Para falar com a redação:

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

www.facebook.com/metrojornal

Modo de Preparo
Coloque os ingredientes líquidos dentro da batedeira e bata até
que fique homogêneo. Acrescente o açúcar e bata mais um pouco,
até estar dissolvido, Junte os ingredientes secos e continue a bater.
Transfira para uma assadeira de bolo inglês levemente untada e leve
para assar a 180°C por cerca de 40 minutos.

Sudoku

Para a calda de capuccino:
Coloque os ingredientes no fogo e deixe reduzir por até atingir 1/3
da quantidade inicial. Polvilhe um pouco de canela sobre a calda e
sirva junto com o bolo.
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 1h20
Daniel Bork apresenta o programa Dia Dia de segunda a sexta às 9h, na Band

Horóscopo

Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br
Tanto no trabalho quanto nos
negócios, ideias criativas irão
contribuir para a superação

guisalviano@gmail.com

Por: Guilherme Salviano

de desafios.

Cuide para que assuntos que
despertem sua vaidade ou
mesmo caprichos não o afastem
de pessoas especiais.

o exercício de sua fé.

Uma dedicação extra a assuntos
do lar tomará sua atenção com
mais ênfase. Boa hora para
conversas com familiares.

Bom momento para exercitar
crenças e identificar um pouco
mais as coisas que realmente
valoriza espiritualmente.

Examinar detalhes será de
grande auxílio para evitar
contratempos relacionados
a negociações e assuntos profissionais.

definir projetos.

O espírito de grupo e a
troca de informações serão
essenciais para concluir assuntos
importantes no seu dia.

Compreender as diferenças
de opiniões é sempre um
primeiro passo para lidar com
pessoas que convivemos e menos difícil do que parece.

Momento para perceber com
mais nitidez alguns valores
importantes para as pessoas
com que mais se relaciona.

O trabalho traz tendências
para priorizar novas ideias,
trocar informações e agir com
mais interação diante de novos interesses.

A troca de informações e uma
atenção para não se prender em
boatos será determinante para

Bom momento para
incrementar a sua rotina
estudos, interesses religiosos e

Valorizar sua simplicidade será
é essencial para se sentir mais
feliz, tanto nos objetivos como
em suas relações.

Soluções

16|

3
ESPORTE

PSG

Emery
Após perder por 3 a 1 para
o Bayern de Munique
pela Liga dos Campeões,
o PSG está “pensando
seriamente” em substituir
o técnico Unai Emery.
Segundo o “L’Equipe”, o
substituto estaria entre
Massimiliano Allegri, Luis
Enrique, José Mourinho,
Antonio Conte
e Carlo Ancelotti.
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Coxa espera 6,6 mil
nas urnas amanhã
Futuro. Com três chapas na disputa, ocorre neste sábado a eleição que vai decidir quem
comanda o Alviverde recém-rebaixado à Série B do Brasileiro pelos próximos três anos
O estádio Couto Pereira abre
os portões amanhã, das 10h
às 16h, para que os 6.578 sócios aptos a votar no Coritiba decidam quem vai dirigir o Alviverde pelo triênio
2018-2020.
Nesta semana, as chapas
Sangue Verde (capitaneada
por João Carlos Vialle), Coritiba do Futuro (por Samir
Namur) e Novo Coritiba (por
Pedro de Castro) foram entrevistadas pelo Metro Jornal.
Em comum, os candidatos
pouparam o aspecto financeiro da gestão do atual presidente, Rogério Bacellar, mas
atacaram a gestão de futebol
que, segundo eles, cometeu
muitos erros e foi decisiva para o rebaixamento do clube à
Série B do Brasileiro.
Os aspirantes à presidência do Alviverde também citaram a necessidade de atrair

público aos jogos com mais
ingressos a preços populares
e chamaram a atenção para
o inchaço do elenco e a vontade de apostar mais nas categorias de base. No ano passado, o Coxa foi vice-campeão
Brasileiro Sub-20, e alguns jovens chegaram a atuar no time principal.
Amanhã, podem votar os
maiores de 18 anos que viraram sócios até 8 de dezembro de 2015. A lista completa de eleitores está disponível
no site do Coritiba.
Os torcedores devem entrar pelo portão 17 (Social Inferior) e procurar sua seção
por ordem alfabética. Para votar, é preciso levar documento de identidade com foto e o
smartcard. O resultado já será divulgado amanhã, em assembleia no Couto logo após
a votação. METRO CURITIBA

Flamengo

‘Poderíamos ter
feito mais gols’,
diz Réver
Após perder o primeiro
jogo da final da Sul-Americana para o Independiente, por 2 a 1, o elenco do
Flamengo não escondeu a
frustração com o resultado. “Poderíamos ter feito
mais gols, mas não conseguimos e perdermos”, disse o zagueiro Réver, ontem, ao desembarcar no
Rio. O Flamengo terá que
vencer por 2 gols para
ser campeão na próxima
quarta, no Maracanã, às
21h45. METRO RIO
Olimpíadas 2018

COI vai realizar
20 mil testes
antidoping

Três chapas disputam o comando do time do Alto da Glória | DIVULGAÇÃO

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que realizará mais
de 20 mil testes antidoping antes das Olimpíadas de Inverno, que
acontecem em fevereiro,
em PyeongChang, na Coreia do Sul. METRO RIO

Stock Car chega à última corrida

Daniel tem 15 pontos de vantagem sobre Thiago | DUDA BAIRROS / VICAR

Chega a hora da grande final
da Stock Car. A principal categoria do automobilismo brasileiro desembarca no Autódromo de Interlagos e dois
pilotos estão na briga pelo título de 2017: Daniel Serra e
Thiago Camilo.
Em comum, o fato de ambos perseguirem o primeiro
campeonato na Stock Car. E a
disputa vai ser intensa. Com
quatro vitórias na tempora-

da, Serra tem 325 pontos,
apenas 15 a frente de Camilo, que conquistou duas bandeiradas no ano.
Eles já chegaram muito perto do título, na temporada de 2013. Os dois lideraram o campeonato, mas
Thiago chegou a última prova com mais chances de ser
campeão. Porém, ele teve
um problema no carro, que o
fez perder posições ao longo

da corrida. Por fim, Ricardo
Maurício, que era o quinto da
temporada, acabou campeão
de maneira épica.
Para chegar ao título, sem
depender de qualquer posição de Camilo, Serra precisa
chegar ao pódio. Já o piloto
da Mattheis tem a obrigação
de ganhar e Daniel deve chegar a partir da quinta posição,
seguindo-se várias combinações de resultados. METRO

Estes são os mascotes finalistas para Tóquio-2020
Os organizadores dos Jogos de Tóquio, em 2020, divulgaram ontem as três duplas
de mascotes que concorrem ao posto de símbolos das Olimpíadas e Paralimpíadas.
Agora, os mais de 6,5 milhões de estudantes do país votarão em seu par preferido,
e o vencedor será anunciado no dia 28 de fevereiro. | REPRODUÇÃO/SITE OFICIAL
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PEDRO DE CASTRO
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Engenheiro e empresário tem apoio do ex-presidente Vilson Ribeiro de Andrade e é candidato à presidência do Coritiba
pela chapa Novo Coritiba, que tem o G5 formado por André Cansian, Rodrigo Florenzano, Glenn Stenger e Jango Buﬀara

‘TEMOS O GRANDE DESAFIO DE MUDAR
A MENTALIDADE COXA BRANCA’
O Metro Jornal encerra hoje
a série de entrevistas com
os candidatos à presidência
do Coritiba, que tem eleições amanhã. Por sorteio, a
Novo Coritiba, do candidato
Pedro Guilherme de Castro,
é a última das três chapas.
Qual o planejamento para voltar à Série A? Até pela
queda nas receitas.
Faremos uma análise de todo o plantel, dos contratos
que estão se encerrando, assim como a avaliação de toda
a estrutura do departamento de futebol. Novas contrata-

ções serão necessárias e deverão ser pontuais, seguiremos
procedimentos de forma a
minimizar possíveis processos trabalhistas. O acompanhamento será constante e
avaliado por indicadores com
metas e parâmetros pré-estabelecidos. O balanço entre demissões, manutenção de cargos e novas contratações deve
respeitar o orçamento estabelecido pela atual gestão.
Qual será a política com relação ao preços dos ingressos
e planos de sócios?
Nossa chapa considera que o

Couto é igual a um avião, portanto voará com público ou
sem. Portanto teremos uma
política agressiva para a busca
de novos sócios e torcedores.
Existem pontos no estádio
em que a taxa de ocupação é
menor que 8%. Portanto podemos fazer inúmeras promoções e criar políticas atraentes
com preços baixos para o nosso torcedor. Além disso, queremos implementar um plano família, para que o titular
sócio coloque seus dependentes diretos no mesmo plano
com valores menores. Também pretendemos fazer pro-

moções temáticas em datas
especiais, jogos menos atrativos e também estudar aumentar a idade para as crianças entrarem sem pagar.
Qual a avaliação sobre a
atual gestão?
A atuação gestão deixou muito a desejar em diversos aspectos, se apegou em uma dívida e esqueceu de trabalhar
no que era importante ao clube, terminando de maneira
desastrosa, com nosso rebaixamento. E isso começou já
na eleição, acreditaram em
um projeto para o qual não

existiam pessoas com competência nem vontade para
realizar, diferentemente da
nossa.
Que relação pretende ter
com os rivais da cidade?
Deixaremos bem claro que os
interesses do Coritiba estarão
sempre em 1º lugar. Respeitamos nossos adversários. Sendo assim, não deixaremos de
analisar propostas e projetos
em parceria, desde que vantajosas para o Coritiba.
Por que o senhor quer ser
presidente? Qual o objetivo

para toda a gestão?
Sabemos que para aumentar
nossas receitas a médio prazo,
precisamos revelar jogadores
e fomentar a captação de novos sócios. Para atingirmos esses objetivos, montamos uma
chapa independente e composta por profissionais capacitados, capazes de gerir o novo
Coritiba. Temos o grande desafio de mudar a mentalidade
coxa branca, pois pensaremos
de maneira eficiente e efetiva,
atuando como uma empresa
de alta performance, com estrutura enxuta e organizada.
METRO CURITIBA
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