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MAIS CARROS,
MENOS VÍTIMAS

Saiba como
você poderá
sacar o seu
PIS-Pasep
Trabalhadores com 60 anos ou mais
poderão retirar o dinheiro a partir de
24 de janeiro; estimativa é de que
sejam sacados R$ 7,8 bilhões PÁG. 08

Governo demitiu
335 por corrupção

SONHO

Houve 506 servidores punidos em
2017; Desenvolvimento Social e
Educação tiveram mais casos PÁG. 02

REALIZADO

Posse de nova
ministra é barrada

RINDO À TOA: PHILIPPE
COUTINHO, CONTRATADO
POR R$ 620 MILHÕES, É
APRESENTADO NO
BARCELONA

Liminar judicial impede que Cristiane
Brasil (PTB-RJ) assuma o Trabalho PÁG. 02

PÁG. 15

ALBERT GEA/REUTERS

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

Queda recorde. Em
2000, havia 585 mil
veículos registrados
no DF, e houve 432
mortes nas vias locais;
no ano passado, a frota já
alcançava 1,7 milhão de
carros – e 254 pessoas
perderam a vida. É o
menor número desde
1995, quando começou
o registro estatístico
oficial do Detran PÁG. 06
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335 servidores
são expulsos
por corrupção
Transparência. Crime foi praticado por 66% dos 506 funcionários que

foram demitidos, aposentados ou exonerados em 2017, segundo a CGU
Raio-x
Veja os principais motivos
para expulsão de servidores:
• Atos relacionados a
corrupção: 335 casos
• Abandono de cargo,
excesso de faltas e
acumulação Ilícita de
cargos: 125 casos
Em 2016, o número foi maior: 549 servidores expulsos | JOSÉ CRUZ/ABR

Relação com Temer

‘Cumpria
ordens’
Ex-assessor presidencial,
Rodrigo Rocha Loures
afirmou à Polícia Federal
que mantinha apenas
uma relação de hierarquia
com o presidente Michel
Temer, sem questionar
as demandas passadas.
“Possuía uma relação
amistosa. Não sei se de
amizade”, disse Loures,
no depoimento prestado
em novembro e tornado
público ontem. Loures
foi ouvido no inquérito
que apura a concessão
de benefícios a empresas
na elaboração do decreto
dos portos. Flagrado
carregando uma mala com
R$ 500 mil, o ex-deputado
cumpre prisão domiciliar
com uso de tornozeleira
eletrônica.

O governo expulsou 506 servidores públicos no ano passado, dois terços dos quais por
práticas de corrupção, segundo relatório divulgado ontem
pela CGU (Controladoria Geral da União). Foram 335 funcionários que foram retirados
dos cargos por práticas como
recebimento de propina ou
vantagens indevidas; utilização de recursos materiais da
repartição em serviços ou atividades particulares; improbidade administrativa; lesão
aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio.

A maior parte dos desligamentos ocorreu no Ministério
do Desenvolvimento Social e
Agrário (128) e no Ministério
da Educação (119). Entre os
Estados, tiveram mais casos
Rio de Janeiro (116); São Paulo
(49); Minas Gerais (41) e Distrito Federal (37).
Do total, 424 foram demitidos, 56 perderam a aposentadoria e 26 foram exonerados
dos cargos comissionados.
Os servidores ficarão inelegíveis e, em alguns casos,
proibidos de voltar ao serviço
público. METRO BRASÍLIA

• Proceder de forma
desidiosa (preguiçosa,
lenta): 19 casos
• Participação em
gerência ou sociedades
privadas: 6 casos
• Outros: 21 casos

6.714
servidores foram expulsos do
serviço público nos últimos
15 anos, segundo dados da
Controladoria-Geral da União

Deputada chegou a tentar antecipar a posse | DIVULGAÇÃO/PTB

Trabalho. Justiça barra
posse de nova ministra
A deputada Cristiane Brasil
(PTB-RJ) teve a posse como ministra do Trabalho – marcada
para hoje – suspensa por decisão liminar da Justiça. O juiz
Leonardo da Costa Couceiro,
da 4ª Vara Federal Criminal
de Niterói, acatou uma ação
popular. “Este magistrado
vislumbra flagrante desrespeito à Constituição no que
se refere à moralidade administrativa, quando se pretende nomear para um cargo de
tamanha magnitude, ministro do Trabalho, pessoa que
já teria sido condenada em
reclamações trabalhistas”, escreveu na sentença, fixando
multa de R$ 500 mil em caso
de descumprimento.
A AGU (Advocacia-Geral
da União) anunciou recurso
no TRF-2 (Tribunal Regional
Federal da 2ª Região). Não
havia decisão até o fechamento desta edição.
Ela chegou a procurar

por telefone o presidente
Michel Temer para confirmar a nomeação, bancada
pelo presidente nacional do
PTB, Roberto Jefferson – delator do mensalão e pai da
nova ministra.
A parlamentar foi condenada a pagar indenização a
dois ex-motoristas por descumprimento da lei trabalhista. Entre as irregularidades estão jornada de trabalho
de 15 horas diárias e contratação sem carteira assinada.
Num dos casos, a deputada teria que pagar R$ 14
mil, em 10 parcelas, mas o
valor teria sido descontado
do salário de uma assessora,
segundo reportagem do jornal “O Globo”.
Os valores das duas ações
somam R$ 74 mil. Até agora, a deputada não apresentou justificativas, disse apenas que respeita a decisão da
Justiça. METRO BRASÍLIA

Habitação

‘Homem do Baú’ apoia a reforma
Anfitrião de um almoço no
domingo oferecido ao presidente Michel Temer, o empresário Sílvio Santos, do
“SBT”, declarou apoio à reforma da Previdência. “Temer e o Brasil ganharam
mais um aliado de peso”,
declarou o ministro Moreira
Franco (Secretaria de Governo), também presente.
Temer falará da reforma
no programa Sílvio Santos
e no do apresentador Ratinho. As gravações serão no
dia 18. METRO BRASÍLIA

Moreira, Sílvio Santos e Temer na casa do apresentador | REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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Auxílio-moradia

Baldy promete
145 mil casas

Regalia custou
R$ 3,5 bi à União

O ministro das Cidades,
Alexandre Baldy, afirmou ontem que o programa Minha Casa Minha Vida prevê a entrega
de 75 mil novas unidades e 70 mil com obras
paradas este ano. “Temos quase R$ 70 bilhões
entre orçamento e FGTS
para serem investidos”,
citou, durante entrega
de casas no Rio de Janeiro. METRO BRASÍLIA

Levantamento feito pelo
Senado revela que o
auxílio-moradia custou
R$ 3,5 bilhões entre 2010
e 2017. Somente no ano
passado foram pagos
R$ 814,2 milhões a servidores do três poderes e
do Ministério Público.
Uma PEC pretende
acabar com o benefício
e aguarda análise da CCJ
(Comissão de Constituição
e Justiça). METRO BRASÍLIA
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Ministra desiste de visita
e anuncia mutirão em GO
Crise. Por falta de segurança, presidente do STF não fez inspeção em presídio que teve três rebeliões em uma semana
Por falta de segurança, a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, desistiu, na última hora,
de fazer inspeção ontem no
presídio de Aparecida de
Goiânia, palco de três rebeliões na semana passada –
uma delas provocou a morte de nove detentos.
A ministra fez apenas
uma reunião no TJ-GO (Tribunal de Justiça de Goiás)
com a participação do governador, Marconi Perillo,
e do secretário estadual de
Segurança, Ricardo Balestreri, e determinou medidas para tentar conter a crise penitenciária.
Será feito um mutirão carcerário. A partir de hoje, o tribunal goiano deverá atualizar o cadastro nacional de
pessoas presas no Estados e
uma força-tarefa fará nova
inspeção no presídio na sexta-feira e irá verificar as denún-

Números

1.254
presos cumprem pena
no Complexo Prisional
de Aparecida de Goiânia –
a capacidade é 468 vagas

88
detentos continuam foragidos
desde 2 de janeiro quado a
primeira rebelião permitiu a
fuga de 242 pessoas
cias de prisões ilegais de pessoas que já cumpriram pena
no semiaberto e poderiam ser
colocadas em liberdade. As armas encontradas devem ser
encaminhadas imediatamente ao Exército para destruição.
“Precisamos buscar so-

luções concretas, que contemplem o direito dos presos e o direito da sociedade
de dormir em sossego”, declarou a ministra.
Perillo anunciou que o
Estado investirá R$ 150 milhões para concluir cinco presídios estaduais até o
fim do ano. As obras deverão
criar 1.588 vagas.
Festa no presídio
A ministra criticou a festa
em 1º de janeiro feita pelos
presos, regada a bebidas alcoólicas e drogas, na véspera da primeira rebelião. O caso levou ao afastamento da
diretora do complexo prisional de Aparecida de Goiânia,
Edleidy Rodrigues.
O Estado de Goiás informou que o sistema de inteligência tem mapeado os
grupos criminosos rivais
que atuam dentro do presídio. METRO BRASÍLIA

Duas crianças teriam sido
mortas em ritual satânico
A investigação iniciada com a
localização de dois corpos de
crianças esquartejadas, em
setembro, em Novo Hamburgo, a 30 quilômetros de Porto Alegre, levou a Polícia Civil
a suspeitar de um crime macabro. Elas teriam sido sacrificadas em um ritual satânico
no chamado Templo de Lúcifer, em Morungava, uma localidade rural que pertence à
cidade de Gravataí, na Grande Porto Alegre.
Ontem, a Polícia Civil apresentou, em São Leopoldo, os
nomes dos sete acusados. O líder do grupo, que se autodenomina “bruxo”, é Silvio Fernandes Rodrigues. Ele está
preso com mais três homens.
Outros três foram identificados e estão com prisão preventiva decretada. São, portanto, considerados foragidos.
O delegado responsável pela investigação, Moacir Firmino, explicou que as
crianças são irmãs, mas ainda não têm identificação. A
confirmação ocorreu por
meio de exame de DNA. Suspeita-se que o garoto tivesse
entre 8 e 10 anos e a garota, de 10 a 12. Como um dos
acusados é argentino, a sus-

Ministra promete fazer inspeções em presídios do país | MARCELO CAMARGO/ABR
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Líder da rebelião

Criminoso diz
que pagou
por liberdade
Preso no domingo no
Rio de Janeiro, o acusado de comandar as rebeliões em Goiás declarou
que pagou R$ 100 mil
para fugir do presídio
de Aparecida de Goiânia, em novembro do
ano passado. A polícia
ainda investigará o destino do dinheiro, mas
três servidores da penitenciária foram identificados e afastados.
Stephan de Souza
Vieira, conhecido como BH, é apontado como chefe da facção criminosa PCC e, segundo
as investigações, tinha
vida de luxo. Na lista de
bens constam, por exemplo, carros importados e
uma cobertura em Cabo
Frio (RJ), avaliada em R$
7 milhões.
O criminoso passou a
noite numa penitenciária do Rio e, ontem, foi
transferido num avião
comercial para Goiânia,
onde aguardará transferência para um presídio
federal. METRO BRASÍLIA

‘Salário em dia é direito sagrado’
Após 21 dias de greve dos policiais militares do Rio Grande do Norte, o governador
do Estado, Robinson Faria,
quebrou o silêncio ontem e
classificou como ‘sagrado’ o
direito de reivindicar o pagamento de salários.
A categoria pede o pagamento dos vencimentos de
dezembro e o 13º salário. A
nova previsão de pagamento – já adiada três vezes – é
a próxima sexta-feira.
Faria afirmou que não ha-

verá punição aos militares.
O governador avaliará a
venda de patrimônios e ativos para equilibrar as contas do Estado.
O governo potiguar decretou, no sábado, estado de calamidade na segurança pública. Faria pediu ao presidente
Michel Temer a prorrogação
da presença das Forças Armadas no Rio Grande do Norte.
Desde 30 de dezembro, 2,8
mil militares atuam na segurança. METRO BRASÍLIA

“É direito
sagrado
do policial
receber
salário em dia e do
cidadão ter segurança.
O governador não pediu
para punir, para prender
policiais.”
ROBINSON FARIA, GOVERNADOR
DO RIO GRANDE DO NORTE

‘Templo’ onde teria ocorrido o ritual | FERNANDA FARIAS/BAND

peita dos investigadores é de
que ele tenha trazido os irmãos do país vizinho exclusivamente para o ritual.
Segundo a perícia e relatos de testemunhas, os menores foram embriagados, decapitados e posteriormente
esquartejados. Os membros
das vítimas foram encontrados em sacolas plásticas às
margens de uma estrada de
chão em Lomba Grande, área
rural de Novo Hamburgo.
Silvio Rodrigues, o líder do
templo, está na Penitenciária do Jacuí, em Charqueadas.
Além dele, estão presos Jair da
Silva, que teria encomendado
o ritual, seu filho Andrei Jorge

da Silva e um discípulo que teria participado do crime, Márcio Miranda. Parte dos acusados alega não se conhecer.
Seguem foragidos o sócio
de Jair, Paulo Ademir Norbert da Silva, o outro filho,
Anderson da Silva, e o argentino Jorge Adrian Alves. Segundo a polícia, os assassinatos foram encomendados por
R$ 25 mil. O objetivo do suposto ritual era atrair prosperidade e crescimento nos
empreendimentos imobiliários de Jair e Paulo. A investigação tem apoio de policiais
da Argentina. Os crânios ainda não foram encontrados.
METRO POA E RÁDIO BANDEIRANTES

Temporal causa transtornos no Rio de Janeiro
Moradores do Rio de Janeiro enfrentaram um forte temporal, que causou alagamentos, interdição de
casas e paralisou o transporte público. Entre as 20h de domingo e as 8h de ontem, choveu o equivalente
a 30% do que era esperado para janeiro. O prefeito da cidade, Marcelo Crivella, minimizou as ocorrências.
“Não tivemos grandes incidentes, graças a Deus”, declarou | REPRODUÇÃO/TWITTER BAND NEWS FM
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CLÁUDIO HUMBERTO

COM ANDRÉ BRITO E
TIAGO VASCONCELOS

WWW.DIARIODOPODER.COM.BR

CORREIOS: DECLÍNIO ATRASA
ENTREGAS E AFASTA CLIENTES
A queda vertiginosa de qualidade dos serviços afugenta
os clientes dos Correios, que já não suportam atrasos e
extravios de encomendas, e fazem opção por empresas
privadas. Uma correspondência comercial saiu de Lisboa para Brasília e levou 47 dias para chegar. Outro leitor, de Goiânia, pagou mais caro para entrega urgente,
mas o documento só chegou 25 dias depois em Brasília, a cerca de 200 km de distância.

ASSIM NÃO DÁ
Documento postado em Portugal em 20 de dezembro
chegou no Brasil no dia 22, segundo o rastreamento,
mas ao destinatário ainda não.

ROMBO BILIONÁRIO
Apesar das medidas para reduzir seus gastos, os Correios registraram prejuízo de R$ 2,03 bilhões nos primeiros 11 meses de 2017.

GOL LOGO ATRÁS
Em segundo lugar, a Gol recebeu R$ 48,7 milhões no
período. Azul e Avianca levaram R$ 18,6 milhões e
R$ 18,3 milhões, respectivamente.

SEM LIMITE
Ao todo, foram mais de 330 mil compras nos últimos
três anos, o que equivale a uma média de 557 notas
apresentadas por parlamentar.

FONTE MANJADA

“Isso não é
adequado para
este momento.”
HENRIQUE MEIRELLES (FAZENDA)
SOBRE A DISCUSSÃO DA ‘REGRA DE OURO’
DA DÍVIDA PÚBLICA

O governo atribui a Rodrigo Maia fofocas sobre a saúde
de Michel Temer. E outras notícias do poder. Ministros
até já combinaram contar lorotas na frente dele só para se divertir com a divulgação, logo depois.

PEGA-PEGA

NINGUÉM AGUENTA
Grande parte do rombo dos Correios decorre do custo
astronômico do plano de saúde dos empregados, de
R$ 450 milhões por ano.

DE FILHO PARA PAI
O plano de saúde que sindicalistas irresponsáveis impuseram aos Correios é único no mundo: beneficia até
os pais dos empregados.

APARÊNCIA É O QUE IMPORTA

Ciro Gomes e Carlos Lupi | PEDRO LADEIRA/FOLAHPRESS

O PDT avalia desistir da candidatura de Ciro Gomes. O
dono do partido, Carlos Lupi, estaria preocupado com
o suposto envolvimento do seu irmão, o ex-governador
Cid Gomes, com a Lava Jato.

DONOS DO PODER
O presidente do DEM, senador José Agripino (RN), poderá se reeleger na convenção do partido, marcada para 6 de fevereiro. Mas o prefeito de Salvador, ACM Neto, e Rodrigo Maia querem o comando da sigla.

PÁTRIA LESADA
O general Augusto Heleno classificou como “crime de lesa-pátria” o acordo para a Petrobras pagar R$ 9,5 bilhões
a acionistas nos EUA. E critica a imprensa: “Repórteres
conseguem o feito de omitir qualquer referência a Lula,
Dilma, PT e presidentes da Petrobras responsáveis”.
Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) | ALEX FERREIRA/AGÊNCIA CÂMARA

Preocupa o Planalto o suposto achaque do deputado
Lúcio Vieira Lima a amigos do irmão Geddel, para evitar incluí-los em eventual delação. “Não é verdade, mas
verossímil, daí o perigo”, disse um ministro.

AÉREAS LUCRAM MUITO COM O
‘COTÃO’ PARLAMENTAR
As quatro maiores empresas aéreas brasileiras (Latam,
Gol, Avianca e Azul) faturaram R$ 152,7 milhões apenas com a cota parlamentar dos deputados e senadores
desde 2015, segundo dados da Transparência do Congresso. Sem licitação, assim como a Medida Provisória
do governo Dilma que liberou a compra direta com as
aéreas, o gasto com passagens é de longe o mais alto
entre as despesas pagas no “cotão”.

PODER SEM PUDOR
MEDO DO ALTO

NA SUA CONTA
Custou quase R$ 800 milhões ao contribuinte, em
2017, o “Minha Casa Minha Vida - Entidades”, criado
por Lula em 2009 para transferir dinheiro para entidades ligadas a movimentos sociais, tipo MST.

ALÔ NOVOS POLÍTICOS
Quem pretende concorrer a cargos eletivos este ano
deve se filiar a um partido político até 7 de abril, seis
meses antes das eleições. Dia 7 de abril também é o
prazo final para registrar o domicílio eleitoral.

RETÍFICA CH
A proibição, até a eleição, de contratar shows para
inaugurar obras etc está na cartilha da AGU com condutas vedadas (e não veladas) aos agentes públicos. A
prática, entretanto, é sempre feita de forma velada.

LATAM, PREDILETA DOS POLÍTICOS

PENSANDO BEM...

A Latam, que usa critérios distintos para bagagem de
mão em cidades diferentes, foi a que mais lucrou com
os parlamentares: R$ 67 milhões.

...em vez de telefonar ao presidente para saber se o cargo ainda é seu, a nova ministra do Trabalho deveria ter
aproveitado para se demitir.

Afonso Arinos de Melo Franco exercia o pior cargo para
quem tinha pavor de avião:
ministro das Relações Exteriores de João Goulart. Certa vez, ao concluir uma visita
a Portugal, ele foi despedir-se do presidente anfitrião,
Américo Tomás, que logo tocou no ponto fraco:

- O senhor gosta de avião?
- Não muito, excelência.
Ao invés de tranqüilizar o
chanceler brasileiro, Tomás
fez um comentário que o
atormentaria durante todo o
percurso de volta:
- É, enquanto eles voam lá
em cima, as oficinas continuam cá em baixo...
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Registros de

estup   
subiram 32,4%
no ano passado

Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram um
aumento de 32,4% de casos
de estupro comunicados às
delegacias no Distrito Federal no ano passado. As ocorrências subiram de 667, em
2016, para 883 em 2017.
O secretário de Segurança
Pública, Edval Novaes, sustenta que o aumento se deu
pelo maior encorajamento
às vítimas para que registrar
os abusos. “É importante frisar que grande parte desses
registros feitos no ano passado se devem a fatos ocorridos anteriormente ao ano de
2016”, declarou.
A secretaria alinhou
ações com outras secretarias e órgãos de governo
que vão determinar medidas de combate ao estupro
e ao assédio sexual.
Houve também o registro da menor taxa de assassinatos por 100 mil habitantes dos últimos 29 anos. Em
relação a 2016, o ano passado teve uma queda de 15,7%
nos índices de homicícios.
Todos os crimes contra patrimônio foram reduzidos,
mas o mais expressivo foi roubo em comércio, que abrange
casas lotéricas, postos de combustíveis e estabelecimentos
comerciais no geral, com queda de 23%. METRO BRASÍLIA
Despedida

Elefante Babu
morre aos 25
anos no Zoo
O elefante Babu, de 25
anos, morreu na noite do
último domingo no Zoológico de Brasília. O animal
vinha combatendo um
problema no fígado, e não
resistiu. Ele estava no Zoo
desde 1995. METRO BRASÍLIA
Derrubadas

Agefis conclui
desocupação da
orla do Lago
A Agefis (Agência de Fiscalização do Distrito Federal) concluiu a derrubada
de construções irregulares
na orla do Lago Paranoá,
que começou em 2015.
A agência finaliza um balanço da operação, mas
adiantou que, até novembro de 2017, foram desocupados 429 lotes – 139
no Lago Norte e 290 no Lago Sul. METRO BRASÍLIA
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Mortes no trânsito
caem 35% em 2017

No DF. Foram 254 vítimas, contra 390 em 2016. É o menor número da série iniciada em 1995, mesmo com frota recorde
Em 2017, o DF registrou
o menor número de vítimas em acidentes de trânsito desde 1995, quando
o Detran começou seu registro estatístico: foram
254 mortes, contra 390
em 2016 – uma redução de
35%, justamente no ano
em que a frota de carros
atingiu número recorde,
de 1,7 milhão. Isso significa uma morte a cada 6.692
mil carros. Em 2000, por
exemplo, eram 585 mil
carros – e ocorreram 432
mortes, uma vítima para
1.354 veículos.
O diretor geral do Detran-DF, Silvain Fonseca,
atribui a redução de 2017 à
ação integrada de fiscalização envolvendo vários órgãos de governo, além de
outras medidas, como melhora na sinalização.
“A gente quer é que
não morra ninguém”,
afirma o diretor. “Queremos que Brasília passe um
grande período sem mortes no trânsito. A solução

Objetivo é
ultrapassar
meta da ONU

Número de mortes no trânsito no DF caiu 39% em 17 anos. Conﬁra:
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Uma meta determinada pela ONU estabeleceu
que, de 2011 a 2020, os
números de mortes no
trânsito fossem reduzidos em 50%. A dois anos
do fim da década, o DF
já reduziu em 45,3%. O
objetivo é atingir – e ultrapassar – a meta ainda
neste ano. METRO

FONTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

é trazer a população para
uma mudança de comportamento e de mentalidade, com campanhas educativas”, completa.
Os vilões
Segundo Fonseca, o uso de
celular ao volante está entre as causas mais graves

Descoberto. Caesb abre
licitação para obras de
uso do volume morto
Mesmo com a melhora no
nível do volume do Reservatório do Descoberto, que
abastece 60% da populaçãodo DF, a Caesb (Companhia
de Saneamento Ambiental
do Distrito Federal) lançou
ontem o pregão de escolha
da empresa que fará adaptações para eventual uso do
volume morto da barragem.
O valor a ser investido será de R$ 494,5 mil, e os recursos virão da tarifa de contingência – taxa extra de água
que foi cobrada durante alguns meses do ano passado,
junto ao racionamento.
As obras estão previstas para serem concluídas
em maio. A Caesb, contudo, ressaltou que as intervenções serão feitas apenas “se for necessário” o
uso do volume morto.
Hoje, a companhia já
conseguiria captar um
pouco do volume de segurança, se o nível caísse
muito. A empresa a ser es-

Uma década

MENOS DOR NAS PISTAS

R$ 494,5 mi
É o valor a ser pago para a
empresa que fará as obras
de uso do volume morto do
reservatório do Rio Descoberto.
Os recursos virão da tarifa de
contingência
colhida vai apenas aperfeiçoar esse processo e “baratear” os custos.
Níveis
Ontem, o reservatório do
Descoberto atingiu volume
de 35,4%, com uma cota de
1.025 metros. De 1.020 metros para baixo, já é considerado volume morto, e o
reservatório esteve a um
passo de ter suas reservas
utilizadas: em 22 de novembro, por exemplo, quando chegou a um volume de
5,7%, com cota de 1.021,91.
METRO BRASÍLIA

de acidentes no DF hoje. “É
um problema no país inteiro, a terceira maior causa de acidentes no Brasil.
Mas também temos a questão da alcoolemia (dirigir
embriagado), da velocidade acima dos limites e do
desrespeito ao pedestre”,
enumera.

No caso de quem dirige sob efeito de álcool, o
Detran autuou, em 2017,
24,4 mil condutores – 70%
a mais do que em 2016,
quando 14.358 motoristas
foram flagrados.
Para este ano, o Detran
pretende intensificar as
campanhas. Um dos focos

serão os ciclistas. “Queremos que as pessoas vejam que bicicleta também
é meio de transporte”, prometeu o diretor.
FABIANE
GUIMARÃES
METRO BRASÍLIA

e morto com suspeita
de febre amarela era vacinado
A Secretaria de Saúde investiga se um homem de 58
anos, morto no último dia 3
no Hospital Regional de Ceilândia, contraiu febre amarela. Amostras do paciente foram enviadas para um
laboratório no Pará. Em entrevistas com os familiares
do paciente, contudo, foi
descoberto que ele tinha tomado duas doses de vacina
contra a doença.
Ainda assim, a secretaria não descarta a possibilidade de que o homem, que
é morador de Planaltina e
deu entrada no hospital se
queixando de dores no corpo e febre, possa ter morrido com a infecção.
“O quadro clínico dele
nos leva a suspeitar. A vacina não é 100% eficaz, tem
um percentual de pacientes
que podem vir a desenvolver
a doença”, explica a diretora
de Vigilância Epidemiológica, Maria Beatriz Ruy.
Técnicos da vigilância
epidemiológica estão apli-

Vacinação está disponível em postos de saúde

cando inseticidas próximo
à residência onde o paciente morava. Apesar disso, ele
também pode ter contraído
outras doenças com sintomas parecidos, como leptospirose e hantavirose.
Histórico
No ano passado, o DF registrou 86 casos suspeitos de
febre amarela. Três mortes
foram confirmadas – em
uma delas, a doença foi con-

| PEDRO VENTURA/AGÊNCIA BRASÍLIA

traída dentro do DF.
Maria Beatriz Ruy, porém, afirma que não há motivo para alarde. “O que temos que fazer é proteger a
população, por isso recomendamos que todos tomem a vacina”, afirmou.
A febre amarela pode ser transmitida diretamente pelo mosquito
Aedes aegypti, ou pela mordida de macacos infectados.
METRO BRASÍLIA
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Contas públicas. Temer adia
alteração na ‘regra de ouro’
O governo desistiu de modificar a chamada ‘regra de
ouro’, que limita o endividamento público. Segundo o
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, as discussões
serão retomadas somente
após a conclusão da votação
da reforma da Previdência,
mas está descartada a suspensão ou flexibilização das
exigências.
Prevista na Constituição,
a regra proíbe que o governo faça operações de crédito
(emissão de dívida) para bancar despesas correntes, como
é o caso de custeio da máquina pública. A manutenção da
regra foi decidida em reunião
na manhã de ontem com o
presidente Michel Temer.
“Essa não é discussão adequada para este momento.
O assunto surgiu à medida
que existe proposta parla-

“Essa não
é discussão
adequada
para este
momento.”
MINISTRO DA FAZENDA, HENRIQUE MEIRELLES

mentar sobre isso. A prioridade agora é resolver a situação fiscal do país, com a
reforma da Previdência”, disse Meirelles.
O ministro pontuou que
a regra será cumprida em
2018, com a ajuda da devolução de R$ 130 bilhões
do BNDES ao Tesouro. Para 2019, por outro lado,
estimativas preliminares
apontam um desenquadramento da regra de ouro da
ordem de R$ 150 bilhões a
R$ 200 bilhões. METRO

Recuperação judicial.
Plano da Oi é homologado
O plano de recuperação judicial da Oi, que tem uma dívida total de R$ 64 bilhões
com 55 mil credores, entre
pessoas físicas e jurídicas, foi
concedido pelo juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio, Fernando Viana.
A proposta foi aprovada
em assembleia geral de credores no dia 19 de dezembro.
Com a homologação pela Justiça, mais 30 mil credores
que têm saldo residual receNo site

berão em até 10 dias. Os credores trabalhistas começarão
a receber em até 180 dias.
“Não custa lembrar que
o grupo Oi é um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com forte impacto na economia brasileira
e recolhedor de valores bilionários aos cofres públicos a
título de impostos”, diz nota divulgada pelo Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro.
METRO

Vício em iPhones

Receita lança novo
espaço de serviços

Acionistas cobram
medidas da Apple

A Receita Federal lançou
ontem em seu site (idg.fazenda.gov.br) um novo espaço de serviços. A finalidade é criar um ambiente
único e centralizado para informações e acesso
aos serviços prestados pela
instituição a pessoas físicas e jurídicas. METRO

Os acionistas da Apple Jana Partners e o Sistema
de Aposentadoria dos Professores do Estado da Califórnia pediram à empresa medidas para lidar com
o vício de jovens em iPhones, sugerindo um software que permita aos pais limitarem o uso. METRO

Gasolina e diesel
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Airbags

Petrobras reduz
preço na refinaria

Takata faz recall
de outros 3,3 mi

A Petrobras reduz a partir
de hoje os preços do diesel em 0,2% e os da gasolina em 1,6% nas refinarias.
Ao longo da semana passada, a primeira do ano,
a estatal cortou os preços
da gasolina em 3,5% e os
do diesel em 2%. METRO

A Takata, que pediu falência após provocar o maior
recall na história automotiva, recolheu mais 3,3
milhões de airbags como
parte de uma ordem dos
EUA que agendou reparos
para dispositivos ao longo
de vários anos. METRO

Governo autoriza
Pasep
saqu
Seu bolso. Pessoas com 60 anos ou mais poderão retirar dinheiro a partir de 24 de
janeiro. Nova etapa prevê R$ 7,8 bilhões e beneficiará 4,5 milhões de cotistas no país
Pessoas com 60 anos ou mais
que trabalharam com carteira assinada antes da Constituição de 1988 poderão sacar os recursos do PIS/Pasep
a partir de 24 de janeiro. Para quem tem conta corrente
ou poupança individual na
Caixa e no Banco do Brasil, o
crédito automático será feito
na noite de 22 de janeiro.
Segundo o governo, essa
nova etapa de saques beneficiará mais de 4,5 milhões de
cotistas, que poderão sacar
um total de R$ 7,8 bilhões.
Também foi retomado ontem o pagamento para homens com mais de 65 anos
e mulheres com mais de 62
anos, assim como para os demais cotistas com mais de 70
anos, aposentados e herdeiros, nas agências e canais da
Caixa e do Banco do Brasil.
Em dezembro, o presidente Michel Temer assinou uma
medida provisória que reduziu para 60 anos a idade mínima para o saque das cotas
do PIS/Pasep. Em agosto, outra MP liberou o saque para
homens a partir de 65 anos
e para mulheres a partir de
62 anos. Até o fim de 2017,
R$ 2,2 bi foram retirados de
1,6 milhão de contas. METRO

COMO SACAR
CALENDÁRIO
>> A partir de 08/01: mulheres com 62 anos ou mais e homens com
65 anos ou mais
>> 22/01: crédito em conta corrente para idosos com idade a partir de
60 anos com conta na Caixa e Banco do Brasil
>> A partir de 24/01: saque para idosos com idade a partir de 60 anos
>> Em qualquer data: saque para aposentados, idosos com mais de
70 anos e herdeiros de cotistas falecidos

QUEM TEM DIREITO
>> O trabalhador cadastrado no
fundo entre 1971 e 4 de outubro
de 1988 que ainda não sacou
o saldo total de cotas

ONDE CONSULTAR O SALDO
PIS: www.caixa.gov.br/cotaspis
Pasep: www.bb.com.br/pasep

PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO
PIS
>> Até R$ 1,5 mil: no autoatendimento da Caixa apenas com a Senha
Cidadão. Já com Cartão Cidadão e Senha Cidadão, o saque pode ser feito nas
lotéricas e no Caixa Aqui, com documento oﬁcial de identiﬁcação com foto
>> Até R$ 3 mil: no autoatendimento, lotéricas e Caixa Aqui com Cartão
Cidadão, Senha Cidadão e documento de identiﬁcação oﬁcial com foto
>> Acima de R$ 3 mil: nas agências, com documento oﬁcial de
identiﬁcação com foto
Pasep
>> Nas agências do BB, com documento de identiﬁcação oﬁcial com foto.
Para valores até R$ 2,5 mil, é possível o envio de TED para outra
instituição ﬁnanceira, sem custos, pela internet (www.bb.com.br/pasep)
ou pelos terminais do BB
Herdeiros
>> Poderão comparecer a qualquer agência da Caixa e do Banco do
Brasil com o documento oﬁcial de identiﬁcação e o documento que
comprove sua condição de herdeiro. O saque poderá ser feito por
representante mediante procuração particular, com ﬁrma reconhecida,
ou por instrumento público que contenha outorga de poderes para
solicitação e saque de valores do PIS/PASEP

FONTE: CAIXA E BANCO DO BRASIL

CES. Nvidia fecha parceria
com Uber e Volks para carros
A fabricante de processadores
e placas gráficas Nvidia anunciou que Uber e Volkswagen
vão usar seus componentes
em carros autônomos. A companhia já tem parceria com a
Tesla e com a Baidu.
Durante a CES (Consumer Electronics Show), em
Las Vegas, o presidente executivo da Nvidia, Jensen
Huang, disse que a frota de
carros autônomos da Uber
já usa tecnologia da marca
para se localizar no ambiente e para tomar decisões rápidas desde 2016.
Com a Volkswagen, a Nvidia disse que está incorporando sua tecnologia de inteligência artificial na linha
futura da montadora alemã,
usando sua nova plataforma
Drive IX. A tecnologia permitirá as chamadas capacidades de “copiloto inteligente”
baseadas em processamento

Toyota apresenta conceito de carro modular para lojas na CES | RICK WILKING/REUTERS

Futura Kombi poderá reconhecer
motorista | RICK WILKING/REUTERS

de dados de sensores dentro
e fora do veículo.
Até agora, 320 companhias envolvidas no segmento de carros autônomos
– desenvolvedores de softwares, montadoras e fornecedores – estão usado o Nvidia Drive, anteriormente
chamado de Drive PX2, segundo a empresa. METRO

Assistente pessoal Buddy, da Blue Frog,
percorre feira em Las Vegas | R.W./REUTERS

Fone Melomind detecta atividades
cerebrais | STEVE MARCUS/REUTERS

Máscara antipoluição R-PUR filtra
partículas de 0,4 mícrons | S.M./REUTERS
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Trump dá prazo de saída
a 200 mil salvadorenhos
EUA. Depois de haitianos e nicaraguenses, milhares de imigrantes de
El Salvador são informados de que terão até 2019 para deixar o país
O Departamento de Segurança Interna dos EUA não
vai renovar os vistos de proteção temporária que permitiam a permanência de cerca
de 200 mil cidadãos salvadorenhos no país desde os terremotos de 2001 que os fizeram buscar abrigo nos EUA.
Os salvadorenhos terão de
deixar o território norte-americano até setembro de
2019 ou iniciar o processo
para obter autorização formal de residência.
A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, nomeada há apenas três meses,
argumenta que as condições de vida em El Salvador
têm melhorado significativamente, o que torna ultrapassadas as razões para que

“A decisão sobre El Salvador demonstra um sinal
de visão curta e prejudica o interesse que todos
alimentamos em ter uma América Central estável.”
KEVIN APPLEBY, DO CENTRO DE ESTUDOS PARA AS MIGRAÇÕES, EM NOVA YORK

esses cidadãos temporários
sejam beneficiados pelo regime de proteção da deportação. Nielsen reuniu-se recentemente com o ministro
dos Negócios Estrangeiros e
com o embaixador de El Salvador nos EUA e falou também com o presidente salvadorenho, Sánchez Cerén.
Desde o início do seu mandato, o presidente Donald
Trump tem posto na mira os
imigrantes que entraram ilegalmente no país, que trabalham sem visto ou que estão
ao abrigo de programas espe-

ciais. Em novembro, ele determinou o fim do TPS (Temporary Protected Status) a
cerca de 60 mil haitianos que
entraram nos EUA depois do
terremoto de 2010. Em seguida, revogou o de 2,5 mil cidadãos nicaraguenses.
“A decisão vai desenraizar famílias e crianças que
vivem aqui há anos e desestabilizar um país já violento”, disse Kevin Appleby,
do Centro de Estudos para
as Migrações, com sede em
Nova York, citado pelo “The
Washington Post”. METRO

Haitianos protestam em Nova York contra fim do TPS | EDUARDO MUÑOZ / REUTERS

Irã: ‘Protestos não tiveram apenas
motivação econômica’, diz líder
Os protestos que abalaram
o Irã não tinham como foco apenas a economia, disse o presidente iraniano,
Hassan Rowhani, em comentários indicando que
os verdadeiros alvos eram
poderosos conservadores
que se opõem a seus planos de expandir as liberdades individuais no país
e promover uma trégua
no exterior. “As pessoas tinham demandas econômicas, sociais e políticas”,
Cuba

Fogo na Trump Tower
Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, em
um incêndio ocorrido ontem de manhã perto da cobertura da
Trump Tower, em Nova York, residência principal do presidente
Donald Trump antes de sua posse, há um ano | REUTERS

80
cidades foram palco de
manifestações contra o governo,
de 28 de dezembro a 3 de janeiro
afirmou Rowhani.
Os protestos, que começaram devido a dificuldades econômicas sofridas
por jovens e trabalhadores,
se espalharam para mais
Itália

de 80 cidades e resultaram
em 22 mortes e mais de mil
prisões
O clérigo pragmático,
que derrotou candidatos
linha-dura contrários ao
Ocidente para conquistar
a reeleição em 2017, também pediu a suspensão de
restrições impostas a redes sociais usadas por manifestantes antigoverno no
maior desafio às autoridades do país desde 2009.
METRO

Reino Unido

Cubanos vão
escolher sucessor
de Raúl Castro

Brasileiro é
detido por pilotar
drone no Coliseu

Jornalista deixa
BBC por política
salarial machista

O governo de Cuba convocou para o próximo
dia 11 de março as eleições para a Assembleia
Nacional do Poder Popular, cujos membros escolherão, em 19 de abril, o
sucessor do presidente
Raúl Castro. Os candidatos ao órgão legislativo
da ilha serão definidos
no próximo dia 21 em
assembleias municipais.

Um turista brasileiro de
29 anos foi detido no último sábado por usar
um drone sem autorização na área do Coliseu,
em Roma. O turista foi
flagrado por policiais em
frente ao célebre monumento romano. O brasileiro foi levado para uma
delegacia e denunciado,
mas responderá em liberdade. Seu drone foi
apreendido. METRO

A jornalista da BBC Carrie Gracie anunciou ontem sua demissão como
correspondente na China
por causa da discriminação salarial entre homens
e mulheres no meio de
comunicação britânico.
“Quero apenas que a BBC
valorize homens e mulheres igualmente”, disse Carrie Gracie, que estava na empresa havia
mais de 30 anos. METRO

METRO

09|

Fronteira com México

Republicano
pede US$ 18 bi
para o muro
O presidente Trump enviou ao Congresso um
pedido de verba de
US$ 18 bilhões para a
construção do muro na
fronteira com o México,
uma das suas principais
promessas de campanha.
A solicitação foi entregue na última sexta-feira,
e o valor seria suficiente
para levantar quase mil
quilômetros do muro.
O principal objetivo da
obra é barrar a chegada
de imigrantes aos EUA.
O republicano também pediu verba para
a contratação de 10 mil
agentes imigratórios e
outros serviços de tecnologia, totalizando US$ 33
bilhões, ao longo de dez
anos, para ações de segurança na fronteira. De
acordo com a imprensa
norte-americana, o projeto de Trump tem ficado cada vez mais caro, e
o muro, com a extensão
cada vez menor. METRO

Otimismo.
75% acreditam
que 2018 será
melhor que 2017
Três em cada quatro pessoas
acreditam que 2018 será um
ano melhor que 2017, de
acordo com a pesquisa “Global Advisor Predictions”, realizada pelo Instituto Ipsos.
Entre os países mais otimistas está o Brasil, com oito em cada dez brasileiros
acreditando no potencial
de 2018. O otimismo, considerado acima da média, no
país deve-se principalmente
ao fato de 64% dos entrevistados classificarem 2017 como um ano “ruim”.
Os dados ainda revelam
algumas previsões para o
ano. Aproximadamente 35%
acreditam que em 2018 o
presidente norte-americano, Donald Trump, sofrerá
impeachment. Além disso,
para 42% dos entrevistados,
a Coreia do Norte e os EUA
começarão uma guerra.
Com relação à Europa,
50% acreditam que a Rússia
vai aumentar sua influência em assuntos globais,
e 48%, que Angela Merkel
manterá o cargo de chanceler da Alemanha.
As previsões para a China revelam que 59% dos entrevistados pensam que o
país se tornará a maior economia do mundo. METRO
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METRO INTERNACIONAL | FOTOS:DIVULGAÇÃO

Invenção. A empresa alemã
Festo está estudando como
comportamentos animais podem
beneficiar ciborgues. Por isso,
desenvolveu alguns robôs que
agem como animais. Conheça
alguns deles
Natureza

Robô
espião
Animais robóticos
não são exatamente
uma novidade. No ano
passado, a emissora
britânica BBC criou 30
animais robóticos, com
minicâmeras escondidas,
para monitorar a vida
animal sem interferir
no comportamento dos
bichos. Mas eles não
eram tão sofisticados
quanto os modelos da
Festo. Mesmo assim, os
vídeos deram origem à
série documental “Spy in
the Wild”, que mostrou os
aspectos mais íntimos da
vida animal.

BionicANTs

BionicKangaroo

A Festo recriou a anatomia de formigas para desenvolver um ciborgue
capaz de se mover e agir como o
inseto. O comportamento cooperativo
dos animais também foi transferido
para a versão robótica por meio de
um complexo cálculo. Assim, as BionicANTs são capazes de seguir ordens
específicas e trabalhar em conjunto.

O BionicKangaroo copia o jeito e os
movimentos únicos do canguru. Ele
ainda é capaz de ganhar energia ao
pular, armazenando-a e usando-a de
forma eficiente em outros pulos e
atividades. Ele ainda pode ser controlado por meio de gestos, usando uma
pulseira especial. O equipamento
manda ordens para a central de controle do canguru via Bluetooth.

AquaPenguin
Estes pinguins biônicos foram desenhados para serem veículos submarinos que conseguem se guiar de
maneira independente e desenvolver
padrões comportamentais de atuação
em grupo. Eles ainda conseguem nadar em espaços pequenos, são ágeis
e – diferentemente de seus gêmeos
biológicos – podem até nadar “de ré”.

Smart Bird

Este robô é modelo de voo extremamente leve, mas poderoso, com qualidades aerodinâmicas excelentes e
extrema agilidade. Com o Smart Bird,
a Festo conseguiu decifrar o voo dos
pássaros. O ciborgue consegue voar,
decolar e pousar sozinho e suas asas
se movem para cima e para baixo,
além de virar em certos ângulos
para fazer curvas.

eMotion Butterflies
Recentemente, a companhia alemã
apresentou drones com a aparência
e o comportamento de borboletas.
Estes robôs combinam a leveza da
borboleta com a capacidade de atuar
em conjunto de alguns drones. As
asas ainda podem ser ativadas automaticamente pelos ciborgues, sem
auxílio de controles.
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Cenas da noite

Vitória unida

1

Sensação de 2017, “Big
Little Lies” venceu 4
dos 6 prêmios a que
concorria com uma
história sobre abuso e
união feminina. O sucesso garantiu novos
episódios da série.

Quase real?

2

Melhor atriz em drama
por “Handmaid’s Tale”, que estreia no Brasil em março, no canal
Paramount, Elisabeth
Moss destacou a importância de garantir que
o futuro distópico da
série não se torne real.

Garotas do riso

3

Com “Lady Bird”, Greta Gerwig e Saoirse Ronan venceram entre os
filmes cômicos. A série
“The Marvelous Mrs.
Maisel” e sua atriz também venceram entre as
séries de comédia.

“Por muito
tempo, não
ouviam as
mulheres, ou
não acreditavam
nelas quando
ousavam falar
a verdade sob
o poder desses
homens. Mas
esse tempo
acabou.”

CULTURA

OPRAH WINFREY,
APRESENTADORA

Oprah Winfrey fez discurso inflamado ao receber o prêmio honorário Cecil B. DeMille | REUTERS

Hollywood é delas
Premiação. Em noite altamente politizada, Globo de Ouro consagra união de mulheres
da indústria da TV e do cinema contra abuso sexual e a favor da igualdade de gênero
Antes mesmo de o Globo de
Ouro começar, na noite do último domingo, já estava claro
que aquela seria uma premiação de alta voltagem política.
Dava para contar nos dedos o número de atrizes
que desfilaram com vestidos coloridos no tapete vermelho. O preto foi a escolha da maioria esmagadora
das artistas para dizer “chega” ao abuso sexual na indústria do entretenimento,
enquanto os homens usavam broches da iniciativa
“Time’s Up”, um fundo para ajudar mulheres que trabalham no setor a bancar
os custos de processos le-

“GAYA”
TIÊ
WARNER MUSIC
R$ 21 (DISPONÍVEL
EM STREAMING)

Artista conta com parcerias até de Luan Santana | JORGE BISPO/DIVULGAÇÃO

gais contra abusadores.
Já na abertura, o apresentador Seth Meyers não poupou nenhum dos grandes
alvos das denúncias recentes, como o produtor Harvey
Weinstein, o ator Kevin Spacey e o diretor Woody Allen.
Depois disso, não houve
mais espaço para homem algum: a noite foi mesmo delas.
Essa predominância esteve nos quatro prêmios conquistados pela minissérie
“Big Little Lies”, incluindo o
de melhor atriz para Nicole
Kidman. “Essa personagem
que interpreto representa algo que está no centro da nossa conversa de agora: o abu-

so. Acredito e espero que
possamos instigar mudanças por meio das histórias
que contamos”, disse.
Premiada como melhor
atriz em série dramática, Elisabeth Moss exaltou os produtores de “The Handmaid’s
Tale”: “Esses são o tipo de homens de que essa indústria
precisa”, disse – enquanto Natalie Portman alfinetou a categoria de direção ao apresentar
os indicados – todos homens.
O melhor resumo da noite, no entanto, foi o discurso de Oprah Winfrey ao receber o prêmio honorário
Cecil B. DeMille. “Quero que
todas as garotas assistindo

aqui, agora, saibam que um
novo dia está no horizonte”,
afirmou, levando a imprensa a cogitar seu nome como
futura candidata à presidência dos Estados Unidos.
Entre os longas, “Três
Anúncios para um Crime” foi
o grande vencedor, com quatro prêmios, incluindo o de
melhor drama. Depois, com
dois, veio “Lady Bird”, eleita
melhor comédia. “A Forma da
Água” levou o prêmio de direção para Guillermo Del Toro e
de melhor trilha sonora.
AMANDA
QUEIRÓS
METRO SÃO PAULO

Em novo álbum, ‘Gaya’, Tiê
entra no pop com força total
Algumas coisas permanecem
as mesmas em “Gaya”, quarto
álbum de Tiê. A voz doce da
cantora, as letras românticas
e as crônicas do cotidiano estão presentes em seu mais recente disco. A diferença está
na sonoridade, agora costurada por batidas eletrônicas.
Com isso, a sonoridade folk do início da carreira
deu espaço a uma bem cuidada roupagem pop, assinada pelos produtores André

Whoong e Adriano Cintra (ex-Cansei de Ser Sexy).
Tiê já havia trabalhado
com Adriano no disco “Esmeraldas”. Foi ele o responsável
por “A Noite”, um dos maiores sucessos da cantora, presente na trilha de novelas.
“Gostei de ser pop! A partir
daí, nós três pensamos muito
sobre como manter minha característica, mas assumindo
esse lado. O resultado é exatamente o que eu queria”, diz.

O apelo pop resultou em
participações como a do sertanejo Luan Santana em “Duvido”. “Luan canta pra caramba
e minha intenção foi mostrar
que, quanto menos preconceito a gente tiver, melhor.”
Além de Luan, participam
a mexicana Ximena Sariñana,
em “Tudo ou Nada”, e Filipe
Catto e As Bahias e a Cozinha
Mineira, em “Vida”, homenagem de Tiê à avó, a atriz Vida
Alves, morta em 2017. METRO

Lana Del Rey

Processada
A cantora estadounidense Lana del Rey
admitiu que está sendo
acusada judicialmente
pela banda Radiohead
de plágio. A música “Get
Free” é apontada como
uma cópia de “Creep”
(1993), um dos maiores
sucessos da banda
britânica. Lana disse que
não copiou a música,
mas chegou a oferecer
40% da arrecadação com
a canção supostamente
copiada para a banda,
querendo evitar levar o
caso à justiça. A proposta
foi recusada. “Eles
só aceitam 100%. Os
advogados deles foram
duros”, disse a cantora
no Facebook. Processo
motivou uma troca de
acusações entre fãs da
banda e fãs da cantora.
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Longa venceu Globo de Ouro
de melhor filme dramático

Entretenimento
do começo ao fim
Calendário. Poupamos o seu trabalho e reunimos em um só lugar uma prévia
do cardápio do que vai poder ver e ouvir neste ano que está só começando

‘Me Chame pelo Seu Nome’
>> Quando: 18/1
‘Artista do Desastre’
‘The Post – A Guerra Secreta’
>> Quando: 25/1
‘Todo o Dinheiro do Mundo’
‘A Forma da Água’
>> Quando: 1º/2
‘Cinquenta Tons de Liberdade’
>> Quando: 8/2

‘Solo – Uma História
Star Wars’
>> Quando: 24/5
‘Deadpool 2’
>> Quando: 31/5
‘Oito Mulheres e um Segredo’
>> Quando: 7/6

D I S CO S
CAMILA CABELLO
>> A expectativa é grande para
saber se a dissidente do “Fifth
Harmony” vai conseguir superar o
sucesso que fazia na girl band com
seu primeiro disco solo
Quando: 12/1
GETTY IMAGES

‘Jurassic World:
Reino Ameaçado’
>> Quando: 21/6

Filho Bem Gil produz
novo álbum do pai

Gaga volta
ao pop
FOLHAPRESS

‘Pantera Negra’
‘Eu, Tonya’
‘Três Anúncios para um Crime’
>> Quando: 15/2
‘Trama Fantasma’
‘A Grande Jogada’
>> Quando: 22/2
‘Tomb Raider – A Origem’
>> Quando: 15/3
‘Círculo de Fogo: A Revolta’
>> Quando: 22/3
‘Jogador nº 1’
>> Quando: 29/3
‘Lady Bird – É Hora de Voar’
>> Quando: 5/4
‘X-Men: Os Novos Mutantes’
>> Quando: 12/4
‘Vingadores: Guerra Infinita’
>> Quando: 26/4

‘Os Incríveis 2’
>> Quando: 28/6
‘Homem-Formiga e a Vespa’
>> Quando: 5/7
‘Mamma Mia: Lá Vamos
Nós de Novo!’
>> Quando: 19/7
‘Missão Impossível 6’
>> Quando: 26/7
‘O Quebra-Nozes e
os Quatro Reinos’
‘X-Men: A Fênix Negra’
>> Quando: 1º/11
‘Animais Fantásticos e Onde
Habitam – Os Crimes de
Grindelwald’
>> Quando: 15/11
‘Aquaman’
‘Mary Poppins Returns’
>> Quando: 20/12

FRANK OCEAN
>> O disco do antigo rapper Odd
Future está entre os álbuns mais
esperados do ano pela revista
“Variety”
>> Quando: sem data

LADY GAGA
>> O produtor White Shadow
confirmou que a cantora trabalha
em um disco mais pop que o
introspectivo “Joanne” para 2018
>> Quando: sem data

JUSTIN TIMBERLAKE
>> Pharrell é o produtor de “Man
of the Woods”, que já teve lançado
seu primeiro single, “Filthy”
>> Quando: 2/2

CAETANO VELOSO
>> Criado ao lado dos filhos
Moreno, Tom e Zeca, o disco
“Ofertório” já teve o primeiro
single divulgado
>> Quando: primeiro semestre

ERASMO CARLOS
>> Pupillo, do Nação Zumbi, cuida
da produção do novo disco de
inéditas do Tremendão
>> Quando: sem data

LINIKER E OS CARAMELOWS
>> Após uma estreia bafônica,
a cantora prepara seu segundo
disco com apoio do projeto
Natura Musical
>> Quando: sem data

FRANZ FERDINAND
>> Os escoceses prometem um
disco bastante dançante, agora
sem o guitarrista Nick McCarthy
>> Quando: 9/2

SELENA GOMEZ
>> A ex-estrela teen já lançou alguns
singles, como “Wolves”, e promete
sem falta um novo disco para 2018
>> Quando: sem data

Timberlake já
lançou single

KANYE WEST
>> Muita gente torce para que
o polêmico artista consiga
enfim lançar o prometido
“Turbo Grafx 16”
>> Quando: sem data

Emily Blunt encarna
Mary Poppins

ARCTIC MONKEYS
>> A banda começou a gravar o
disco em novembro de 2017 após
cinco anos sem ir ao estúdio
>> Quando: sem nata

SÉRIES DE TV
Amy Adams estrela
thriller baseado em livro

Robin Wright será
estrela da série

Penélope Cruz é
Donatela Versace
Novo longa da Marvel
promete ser blockbuster

GETTY IMAGES

GILBERTO GIL
>> Após superar uma série de
problemas de saúde nos últimos
anos, o veterano lança seu primeiro
disco de inéditas desde 2010
>> Quando: abril

‘O Assassinato de Gianni Versace:
American Crime Story’
>> Com assinatura de Ryan
Murphy, a reconstrução do
crime que resultou na morte do
estilista italiano, ocorrida em
1997, tem Penélope Cruz e Ricky
Martin no elenco
>> Quando: 17/1
‘Black Lightning’
>> Mais uma série de heróis,
agora sobre um pai de família que
assume o papel de justiceiro para
proteger o futuro de suas filhas
>> Quando: 23/1

‘Sharp Objects’
>> Amy Adams estrela esta
adaptação do romance de Gillian
Flynn (“Garota Exemplar”) na
qual a atriz vive uma repórter que
investiga assassinatos de garotas
em sua cidade natal
>> Quando: junho de 2018
‘Castle Rock’
>> J.J. Abrams produz a
série inspirada em histórias
de Stephen King que serão
ambientadas na fictícia cidade
que batiza a produção
>> Quando: sem data

‘Pose’
>> Com cinco atrizes transgêneros
no elenco, a série promete fazer
barulho ao mostrar a vida cultural
de Nova York nos anos 1980
>> Quando: sem data

caminho, a ficção científica
da HBO sobre um parque de
diversões sinistro tem tudo
para ganhar fôlego com
novos episódios
>> Quando: sem data

‘O Mecanismo’
>> José Padilha (“Tropa de Elite”)
mostra sua visão para a operação
Lava Jato nesta série de oito
episódios da Netflix
>> Quando: sem data

‘House of Cards’
(sexta e última temporada)
>> Todos os olhos se voltam
para a série e como ela vai
se virar com o afastamento
de Kevin Spacey e o
protagonismo absoluto
de Robin Wright
>> Quando: sem data

‘Westworld’ (segunda temporada)
>> Sem “Game of Thrones” pelo
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Programa Lugar de Cultura, lançado pelo GDF em agosto último, prometia entregar oito reformas do setor cultural ainda no ano passado, mas enfrentou uma
série de atrasos e teve que readequar o planejamento. Conﬁra abaixo em que pé estão as obras da cultura do DF e quais são os novos prazos dados pela Secult
para que elas sejam devolvidas à população. Gestão da maioria dos espaços ﬁcará a cargo de organizações da sociedade civil
BRUNO BUCIS/METRO BRASÍLIA

FOTOS: AGÊNCIA BRASÍLIA. TONY WINDSON (1 E 2). TONINHO TAVARES
(4). RENATO ARAÚJO (3 E 7). PEDRO VENTIRA (5). ANDRÉ BORGES (6).

MAB. Obras começaram em outubro.
Previsão de reabertura: novembro.

1

Fechado há dez anos, espaço teve as obras retomadas em
novembro do ano passado. Previsão de custo é de R$ 7,6
milhões. Espaço será devolvido à população em novembro.

2

Pira da Pátria. Reabertura seria
em novembro. Agora não há data.

Fechada após uma suspeita de vazamento de gás, a reabertura era prevista em novembro. O conserto agora está marcado para o “primeiro semestre”. Custo é de R$ 149 mil.

Concha Acústica. Local reformado
em 2014 espera regras de ocupação.

3

Reformado em 2014, espaço nunca teve regras de ocupação
publicadas. Para reabrir, local passará por novas obras de
paisagismo (parte do projeto Orla), sem data para ocorrer.

4
Centro de Dança. Agendada para
junho, outubro... reabertura deve
ocorrer só após o Carnaval.

4

1 2 3
Atrasos barram
Lugar de Cultura

Obras começaram no fim de 2015, com prazo de conclusão em 2016. Após série de atrasos, espaço tem nova
previsão de data: janeiro. Obras custaram R$ 3 milhões.

Biblioteca da 508 Sul. Pronto com
atraso, local reabrirá este mês.

5

7

Em abril do ano passado, o governo disse ter terminado as
obras. Inaugração, prevista para setembro do ano passado,
porém, foi adiada para este mês. Custo foi de R$ 298 mil.

5

Teatro
Renato Russo.
Nacional.
Obra acabará
Primeira etapa
em março com
começa em março. atraso de um ano.

6

6

7

O foyer foi reaberto mês
passado (mas com infiltrações). Obras na sala menor, Martins Pena, começam em marçoe devem ser
concluídas em um ano.

Obras começaram em setembro de 2016, com previsão de entrega para o
ano passado, mas só deve
sair em março. Custo é de
R$ 5,6 milhões.
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Leitor fala

Os invasores

Falta acessibilidade
Acho que algumas questões de acessibilidade são bem ruins em alguns pontos da cidade. Por exemplo, aqui na
minha quadra o chão é todo quebrado.
É muito difícil até para a gente passar
sem virar o pé ou tropeçar, imagina
então para uma pessoa que tem alguma necessidade? Não passa de jeito nenhum. Isso está aumentando para caramba. Esses dias eu fui dar uma volta
por aqui e o chão tava completamente destruído. Eu não sei se isso acontece em outros lugares, mas por aqui é
bem normal.

no
ivana.moreira@canguruonline.com.br

FILHO, UM PROJETO
QUE DURA 20 ANOS

Cruzadas

Uma das suas promessas de
Ano Novo é, enfim, se tornar mãe ou pai? Saiba desde
já que está dando o primeiro passo de um projeto de
longo prazo: 20 anos de dedicação, no mínimo. Quem
diz é Tânia Zagury, autora
de 26 livros e uma das profissionais mais respeitadas
do país quando o assunto é
educação e família. Em entrevista a Canguru, Tãnia fala sobre os “Os Novos Perigos que Rondam Nossos Filhos”, tema que é título do livro que publicou em 2017.

LUCAS MOURA - ASA SUL (DF)

Buracos nas vias públicas
Tem muitos buracos na BR-040 e na
EPTG. Quando chove piora tudo, isso porque eu ando de carro, imagina
quem pega ônibus e tem que ir balançando o caminho todo? Eu volto para
casa de madrugada, quando é pior para enxergar os buracos. Agora que eu
já decorei onde fica cada um melhorou um pouco. É uma coisa chata, sabe? A gente deveria se acostumar a ter
tudo certinho e não se adaptar aos buracos que tem.

Quais são os novos perigos que rondam os filhos?
Tânia Zagury: O mau uso das novas tecnologias pelos filhos
e a acomodação dos jovens pais. Uma criança com o tablet
na mão dá muito pouco trabalho, mas corre muito mais
risco. Essa constante vigilância sobre os filhos dá muito trabalho, é cansativa e faz com que os pais tenham que abrir
mão do seu próprio tempo. E não são todos que estão dispostos a isso.

BRENDON SOUZA - VALPARAÍSO (GO)

Quer mais?

Os pais não estão preparados para abrir mão das próprias vidas pelos filhos?
Ter uma criança que depende de você significa que você
tem que se engajar neste projeto que é de, no mínimo,
20 anos de trabalho. Muitos se deixam levar pelo encantamento de olhar para o bebê de uma amiga no colo quando
ele está todo fofo e de bom humor e não pensam que aquela mãe acorda até dez vezes na mesma noite. Os novos pais
têm que ter a consciência de que, ao decidir ter filhos, estarão abrindo mão de uma parte, pelo menos, de sua vida independente e pessoal.

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.bsb@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook:

www.facebook.com/metrojornal

Os pais da atual geração andam inseguros. Por quê?
Essa insegurança tem relação com uma série de fatores
relacionados às mudanças da sociedade. As pessoas estão
mais voltadas para o prazer pessoal do que para o dever,
estão muito mais egocentradas hoje do que na geração anterior a essa. Outro fator são as mudanças advindas do próprio avanço tecnológico, que mudou bastante os contatos
que os jovens e as crianças têm hoje com o mundo externo. Mais um fator é o fato de que, pela primeira vez na história da família, as mães saíram em massa para o mercado
de trabalho e as crianças ficaram sem o pai e a mãe durante todo o dia. Isso levou os pais a se sentirem mais culpados em relação aos filhos e a não se sentirem confortáveis
para exigir determinados tipos de conduta.

Sudoku

A canguruonline.com.br é uma plataforma de conteúdo sobre primeira infância
e prestação de serviços para pais e educadores. A coluna Canguru no Metro
é publicada todas as terças-feiras, sempre neste espaço.

Horóscopo

Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br

Mudanças importantes marcarão
relações de trabalho, especialmente
relacionadas a parcerias ou
interesses de longo prazo.

Por: Guilherme Salviano
O Sol - que rege seu signo - faz
conjunção com Vênus e Plutão, o que
recomenda atenção com o orgulho e
a intensidade ao se expressar.

guisalviano@gmail.com
Uma atenção especial com
assuntos materiais e financeiros
será importante para direcionar
pendências e projetos de longo prazo.

Seu regente Vênus faz conjunção
com Sol e Plutão, o que recomenda
paciência e ponderação para não agir
de forma radical nas relações.

tem vínculo afetivo.

A conjunção do Sol, Vênus e
Plutão em seu signo recomenda
cuidado com posturas extremas
nas relações. Mudanças marcarão convivências.

Período de atenção dobrada
com as questões financeiras e
mais cautela em negociações.
Confidências marcarão seus relacionamentos.

Período importante para repensar
sua conduta diante de algumas
relações. Procure evitar que más
lembranças interfiram em sua conduta.

Fique atento para não depositar
energias em assuntos sem
importância ou na solidariedade a
quem abusa da sua generosidade.

Momento importante para um
novo rumo em assuntos que
envolvam relacionamentos.
Mudarão as impressões que tem de pessoas.

Momento especial para estudos
e pesquisas. Sua comunicação
estará mais intensa para expor o
que pensa diante das relações.

São grandes as chances para esclarecer
assuntos que envolvam amizades e
repensar esforços aos outros. Pense
mais em quem pensa em você.

Será importante um cuidado com o
jeito de se expressar, especialmente
em assuntos importantes com quem

Soluções
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‘Realizo um sonho’
Chegou com moral. Após a segunda transação mais cara da história do futebol, Barcelona
apresenta Philippe Coutinho no Camp Nou; lesionado, porém, ele só deve estrear no fim do mês
Protagonista da segunda
transferência mais cara da
história – cerca de 160 milhões de euros (R$ 620 milhões) –, Philippe Coutinho
foi apresentado ontem na sua
nova casa, o Barcelona. Seu
custo só ficou atrás do de Neymar, que deixou o Barça para
ir para o PSG por 222 milhões
de euros (R$ 824 milhões). E,
curiosamente, o meia chega
para cobrir a lacuna deixada
pelo camisa 10 da Seleção. Na
sua primeira entrevista, Coutinho preferiu não falar de valores e fez questão de agradecer ao Liverpool por ter
entendido seu “sonho”.
“Estou muito feliz, é a realização de um sonho. Estou
aqui graças a muita gente. Primeiramente, Deus, família,
pais, esposa, filha, que estão
sempre comigo. Quero agradecer também ao Liverpool,
pelos cinco anos que passei
por lá, aos dirigentes, ao clube que entendeu que era meu
sonho vir para cá. E aos fãs,
por tudo que passamos juntos. Espero ser muito feliz no
Barcelona”, declarou o jogador de 25 anos, que assinou
por cinco temporadas e meia.
O brasileiro também falou
sobre a alegria de atuar ao lado de jogadores como Messi e
Iniesta, comemorou a oportunidade de reencontrar o amigo Suárez, com quem jogou
no clube inglês, e evitou comparações com Neymar.

Multa rescisória é
de R$ 1,55 bilhão

cas diferentes. Vim para buscar meu espaço”, ressaltou.
O novo reforço, no entanto, não poderá fazer sua
estreia tão cedo. O clube divulgou uma nota informando que foi detectada uma
lesão na face anterior da
coxa direita de Coutinho,
que deverá deixá-lo fora de
combate por 20 dias.

ESPORTE

SORRIA E ACENE!
O acerto entre Liverpool
e Barcelona foi
oficializado no sábado.
O jogador se transferiu
na segunda contratação
mais cara da história do
futebol – só perde para
Neymar – por cerca de
R$ 620 milhões e
assinou vínculo de cinco
anos e meio

Coutinho ainda não tem número de camisa definido no Barça | FOTOS: ALBERT GEA/REUTERS

“Suárez e Messi são dois
grandes jogadores. Jogo com
o Neymar na Seleção e somos amigos desde pequenos. O Messi é um grande
jogador e estou contente
diante da chance de jogar
ao seu lado. Tenho a sorte de
dividir o vestiário com eles.
Sou um jogador diferente do
Neymar, temos característi-

3

Assim, a estreia deve ser
apenas no fim do mês, contra o Alavés, em 28 de janeiro, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Como já
defendeu o Liverpool pela Liga dos Campeões, o brasileiro
não estará à disposição do técnico Ernesto Valverde para a
sequência da competição europeia. METRO

“Se Van Dijk vale 80
milhões de euros, então
é lógico pensar que
Coutinho vale duas
vezes mais. Está em
concordância com o que
você vê atualmente.”
PIRLO, À ‘SKY SPORTS’ DA ITÁLIA

Se tá ruim pro Real...

Técnico Róger Machado conversa com grupo palmeirense | NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS

Verdão começa semana sem
Mina e com ‘fábula’ de Roger
O início da semana dos trabalhos no Palmeiras não foi
marcado apenas pela forte
chuva sobre a Academia de
Futebol. Mais uma vez o treino não teve a presença do zagueiro Yerry Mina, que só espera um “sim” do Barcelona
para ir embora.
O acordo está muito próximo, por isso o colombiano

não está integrado ao restante do elenco nas atividades.
Mina tinha um acordo para ir
depois da Copa do Mundo para o time catalão – que pede
o zagueiro agora. O Verdão
pediu mais dinheiro e aguarda a resposta. Os valores não
foram divulgados.
O dia também foi marcado pela “fábula” contada por

Roger Machado. “Na briga
do urso com o jacaré, quem
ganha?”, perguntou o técnico do Palmeiras aos seus
comandados. “Na água, eu
aposto no jacaré. Fora, no urso”, dizia o treinador. A ideia
era pedir à defesa que não se
expusesse de qualquer jeito
longe de seu habitat natural,
ou seja, perto da área. METRO

Que tal chegar elogiando o rival?
Apresentado ontem como novo reforço do Grêmio, o zagueiro
Paulo Miranda, ex-São Paulo e Palmeiras, cometeu uma
gafe: “Todo mundo sabe que a defesa do Inter é uma das
melhores do mundo, estou preparado e à disposição para o
que o professor [Renato Gaúcho] precisar. Inter não, Grêmio.
Desculpem a falha.” | ITAMAR AGUIAR/AGÊNCIA FREELANCER/FOLHAPRESS

“Nós estamos tristes,
nervosos e parece que
estamos afundando.
Esta é uma das piores
situações que vivi aqui
no Real Madrid. Não
gostamos de maneira
alguma dessa situação,
é difícil, porque quanto
mais jogos você empata
ou perde, mais pressão
você sofre.”
MARCELO, LATERAL DO REAL MADRID,
DEPOIS DO EMPATE POR 2 A 2
COM O CELTA DE VIGO, PELO
CAMPEONATO ESPANHOL
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Dois pra lá...
Baixas. São Paulo aceita proposta e vende Lucas Pratto ao River Plate, enquanto Hernanes avisa
que ficará na China. Diego Souza posta vídeo sobre sua chegada ao tricolor, que quer Robinho

Colombiano deixa o Flamengo | ARMANDO PAIVA/RAW IMAGE/FOLHAPRESS

Flamengo. Rueda vai para o
Chile e Carpegiani assume
O futebol rubro-negro tem
novo comando. O técnico
colombiano Reinaldo Rueda
aceitou a proposta da seleção chilena e deixou o clube
da Gávea. Paulo César Carpegiani foi anunciado ainda
ontem e assume o time do
Flamengo.
A imprensa chilena já dava
como certa a despedida, mas
a cúpula do time carioca ainda tinha esperanças. No entanto, essas expectativas positivas se esvaíram ontem.
Os rumores sobre a saída
foram confirmados em uma
reunião com a diretoria ontem. Apesar de ter vestido
o manto sagrado e treinado o elenco campeão mundial em 1981, Carpegiani
não empolga os torcedores
do Flamengo.
O novo comandante, que

52,6%
é o aproveitamento de Reinaldo
Rueda no comando do clube
da Gávea. Foram 13 vitórias,
10 empates e oito derrotas.
esteve à frente do Bahia na
temporada passada, terá o
desafio de liderar um elenco caro e carente de títulos
nacionais e internacionais.
Rueda escalou o time em
31 jogos, venceu 13 partidas e
encerrou a sua passagem com
um aproveitamento de 52,6%.
Disputou duas finais: a da Copa do Brasil, em setembro, e
da Copa Sul-Americana, no
mês passado. Foi derrotado
em ambas as oportunidades.
METRO RIO

Vôlei. Brasília visita o
Bauru na 1ª partida do ano

10
Pontos tem o Brasília Vôlei na
Superliga até agora, com quatro
vitórias e nove derrotas. É o
décimo colocado
mo apresentado no último
confronto antes da parada”,
avaliou o técnico da equipe,
Sérgio Negrão, em entrevista à CBV (Confederação
Brasileira de Vôlei). “Espero uma partida difícil e, a
exemplo do jogo do primeiro turno, que consigamos
anular as principais jogadoras da equipe de Bauru. Precisamos ser muito aplicados taticamente”, concluiu.
METRO BRASÍLIA

Pratto e Hernanes em ação pelo São Paulo | PAULO MACHADO/AGÊNCIA FREELANCE/FOLHAPRESS

Antes de retornar à China por força contratual, o
meio-campista havia deixado no ar uma esperança
de que poderia reverter a
situação com o Hebei Fortune, que fez valer cláusula e solicitou seu retorno.
A ideia era que, pessoalmente, ele poderia convencer os dirigentes a li-

berarem pelo menos o
empréstimo até junho.
Só que, ontem, o Profeta postou um vídeo na sua
conta do Instagram dizendo que vai seguir no Hebei:
“Olá, rapaziada, bom dia,
tudo bem? Aqui já na Espanha [onde o clube faz sua
pré-temporada], primeiro
dia de treino. Como sabía-

mos, era difícil qualquer tipo de conversa, e agora tenho que seguir por aqui.
Mais uma vez, queria agradecer por todas homenagens. Curti bastante foto,
com as homenagens, as frases, as mensagens de carinho de vocês. Muito obrigado de coração. Tamo junto.
É isso aí.” METRO COM BAND

...e dois pra cá
Se dois nomes importantes
estão indo embora, o São
Paulo tem garantida a chegada de Diego Souza, que
deixa o Sport rumo ao Morumbi em uma negociação
de R$ 10 milhões.
O meia-atacante de 32
anos acertou contrato com o
São Paulo por duas temporadas, com a possibilidade de renovação por mais uma. Agora, ele faz os exames médicos
para assinar seu vínculo e se

Diego mandou
mensagem aos
são-paulinos

apresentar ao novo clube.
“Estou muito feliz. Posso dizer que venho com muita alegria, força, para ajudar
da melhor maneira possível.
Quero poder fazer meu melhor, fazendo gols, dando assistências”, disse Diego Souza
ao “SporTV”, em seu desembarque na capital paulista.
Depois de ser um dos destaques do Sport nas últimas
temporadas, o jogador ainda
sonha com uma vaga na Copa

do Mundo de 2018. “Sem dúvida. Um clube dessa grandeza tem tudo para me ajudar.
Estou na melhor vitrine do futebol”, completou.
Mas ele pode não ser o único a reforçar a equipe são-paulina. Quem entrou na pauta
foi o atacante Robinho, que
deixou o Atlético-MG. Alvo
também do Santos, o Rei das
Pedaladas foi oferecido e agrada o técnico Dorival Júnior e a
comissão técnica.

TÁ FICANDO BOM
Diego Souza mandou mensagem
para a torcida tricolor: “Estou
muito feliz e que 2018 seja
maravilhoso para todos nós.
Quero dizer que estou chegando,
me aguardem”. Quem entrou na
pauta são-paulina foi Robinho,
que deixou o Atlético-MG

O São Paulo já procurou
a advogada do atacante, Marisa Alija, na última semana,
para formalizar uma proposta oficial nos próximos dias.
Recentemente, Robinho foi
condenado em primeira instância a nove anos de prisão
por violência sexual na Itália.
O jogador vai recorrer em outras instâncias.
O Santos, time que revelou
o atacante, é o principal concorrente. METRO COM BAND

Dorival aprova
chegada de Robinho

ANDRÉ YANCKOUS/AGIF/FOLHAPRESS

O Brasília Vôlei faz hoje o
primeiro jogo da Superliga feminina em 2018, contra o Bauru, no Ginásio
Panela de Pressão. O jogo
ocorrerá às 18h30. É a terceira rodada do segundo
turno da competição.
Mal na competição, com
10 pontos – quatro vitórias
e nove derrotas –, o Brasília ocupa o décimo lugar
no ranking. Curiosamente,
o adversário de hoje tem a
mesma campanha, mas está
em oitavo lugar.
No primeiro turno, o embate entre o time brasiliense e o paulista resultou em
vitória do Brasília, por 3 sets
a 2. “Será nosso primeiro jogo após o recesso de fim de
ano e espero que a equipe não tenha perdido o rit-

Como já era esperado, Lucas Pratto voltará para o futebol argentino, agora para
ser jogador do River Plate.
O São Paulo acertou a venda
do centroavante por pouco
mais de 11 milhões de euros
(cerca de R$ 42,5 milhões).
Por ter 50% dos direitos econômicos do atleta, o clube
tricolor deve receber cerca
de R$ 21 milhões na transferência, valor próximo do
que investiu para trazê-lo no
ano passado do Atlético-MG.
“Meu pedido foi especificamente por uma questão complicada com a minha filha na
Argentina. Seria o meu quarto ano no Brasil e a minha filha não me queria longe. O
São Paulo fez todo esforço para eu ficar. Minha resposta é
de agradecimento”, disse.
Assim, o centroavante
deixa o clube depois de 48
partidas e 14 gols marcados. Na Argentina, Pratto
já atuou pelo Boca Juniors,
Tigre Union de Santa Fé e
Vélez Sarsfield.
A outra baixa tricolor foi
Hernanes, principal jogador
do São Paulo na temporada passada e peça importante na fuga do rebaixamento
no Campeonato Brasileiro.

