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RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

A urbanista Vivi Tiezzi, 25,
e o advogado Vicente Tito, 26,
prontos para os blocos de Carnaval

PÁGS. 02 E 12

FOCO
Transmissão

Band Folia
amplia
cobertura
Completando 25 anos
em 2018, o Band Folia vai
ampliar a cobertura do
Carnaval. A transmissão
começa hoje à noite, por
Salvador. Amanhã à noite,
Amaury Jr. estará no baile
do Copacabana Palace,
no Rio, entrevistando
personalidades. Nas
tardes, o público vai
assistir a transmissão de
grandes blocos. A rádio
BandNews FM vai cobrir
os desfiles de escolas de
samba de São Paulo, os
desfiles do Rio de Janeiro
e terá o quadro “Vô no
Bloco” - com dicas dos
melhores blocos
em todo o país.

Veja o making of da capa desta
edição no metrojornal.com.br

Em razão do Carnaval,
o Metro não será
publicado nos dias 12,
13 e 14, voltando a
circular normalmente
na quinta-feira, dia 15
de fevereiro.

É CARNAVAL
Blocos circulam
pela cidade neste
fim de semana

R

eduto da alegria, da fantasia e da imaginação, a
passarela do samba terá um Carnaval marcado por desfiles com um quê
de protesto. No ano da crise,
quatro das 13 escolas que se
apresentam, no domingo e
na segunda, pelo Grupo Especial vão atravessar a Marquês de Sapucaí com enredos que prometem colocar o
dedo na ferida dos assuntos
mais controversos: política,
corrupção, mazelas sociais,
preconceito, entre outros.
No domingo, quem inaugura o bloco dos tamborins
indignados é a Paraíso do
Tuiuti, com o enredo “Meu
Deus, Meu Deus, Está Extinta A Escravidão?”, que aborda
o 130º aniversário da Lei Áurea “Fui lendo sobre a lei percebi que ainda temos exemplos contemporâneos dessa
relação de abuso do trabalho”, explica o carnavalesco
Jack Vasconcellos. Em um
dos carros alegóricos, a azul
e preto de São Cristovão trará
uma sátira do presidente Michel Temer (MDB), que será
retratado como um vampiro.
A reforma trabalhista, aprovada no ano passado, também será criticada.

Mangueira critica
homofobia

Fantasia da Tuiti
satiriza paneleiros

Na segunda, o batuque das
críticas continua a ecoar pela
Avenida. A Portela, atual campeã (ao lado Mocidade), revela
a história dos judeus que, no
século XVII, foram expulsos
do Brasil por Portugal. Com
isso, a azul e branco faz um
manifesto contra a intolerância e a xenofobia.
A Beija-Flor de Nilópolis, última a desfilar, fecha o Carnaval com um grito à nação: “Ó
pátria amada, por onde andarás? Teus filhos já não aguentam mais!”, avisa o samba.
O enredo aproveita o bicentenário do lançamento

Na Estação Primeira de
Mangueira, também no domingo, o alvo será o prefeito
Marcelo Crivella, que cortou
50% da subvenção da prefeitura às escolas de samba.
Com o enredo “Com Dinheiro ou Sem Dinheiro, eu
Brinco”, a verde e rosa pretende mostrar que, mesmo
em circunstâncias adversas,
o Carnaval sempre resiste.
“Acredito muito mais na capacidade da cultura popular
de se reorganizar do que na
do prefeito de desfazer alguma coisa”, afirma o carnavalesco Leandro Vieira.

3º maior, Carnaval de Salvador
abre com Cláudia Leite e Pitbull
Terceiro maior destino de turistas do Carnaval deste ano
(atrás do Rio de Janeiro e São
Paulo), Salvador deu início ontem a sua festa oficial. Várias
eventos ocorreram nos últimos
dias, mas só hoje o Rei Momo
(o professor de artes André Luís
Santos, conhecido como Dallas) recebeu a chave da cidade
– dando início à festa animada
por Cláudia Leite e pelo rapper
norte-americano Pitbull.
São esperados até quarta-feira 770 mil turistas, que vão
injetar US$ 531 milhões na
economia local – a rede hoteleira prevê ocupação de 98%.
Programação
A folia organizada pela pre-

Show de
abertura ontem

feitura da cidade terá mais
de 700 apresentações e mil
horas de música. São sete
circuitos oficiais de rua, mas
três principais são o Dodô,
Osmar e Batatinha. As festas
começa por vezes às 10h e
vão até de madrugada.
Serão 190 atrações sem
cordas, com artistas como
FALE COM A REDAÇÃO
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115
trios elétricos, pelo menos,
desfilarão no Carnaval deste
ano de Salvador. Este é o
número de veículos que pediram
autorização à Prefeitura.
Daniela Mercury, Cláudia
Leitte, Alinne Rosa, Larissa
Luz, Ju Moraes e Margareth
Menezes. Entre os cantores estarão presentes Carlinhos Brown (que anunciou
ser este seu último Carnaval de rua), Emicida, Tuca
Fernandes, e Léo Santanna. METRO

Beija-Flor aborda
questão ambiental

de “Frankenstein”, de Mary
Shelley, para denunciar os
monstros que acometem
o Brasil. O prédio da Petrobras, símbolo da corrupção
brasileira, e o superfaturado
Maracanã vão marcar presença nas alegorias.
Blocos
Em cada bairro, cada esqui
na, cada bar, a folia vai pulsar no Rio de Janeiro. Afinal, é
Carnaval: o feriado que mais
combina com a cidade maravilhosa. E vai ter festa para todo mundo: a Riotur estima
que 3,1 milhões de pessoas

ALEXANDRE VIDAL/DIVULGAÇÃO

Rio de Janeiro. Na
Sapucaí, escolas de
samba levam enredos
de protesto. Nas ruas,
255 blocos arrastar
3 milhões de foliões

VALTER PONTES/SECOM
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Comissão de frente da
Portela terá surpresas

devem pular os 255 blocos
que desfilam entre hoje e
Quarta-feira de Cinzas na capital fluminense.
A expectativa do órgão é
de que 1,5 milhão de turistas desembarque no Rio durante o período. A rede hoteleira carioca espera que
até 90% dos quartos sejam
ocupados, de acordo com
a Abi (Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis).
Apesar da alegria, não se
pode marcar bobeira: durante o Carnaval, o número de
furtos salta, em médio, 700%,
só no Centro. METRO

Galo da Madrugada
faz 40 anos no Recife
Reconhecido pelo Guiness
Book, como o maior bloco
de Carnaval do mundo, o Galo da Madrugada comemora
neste ano as suas quatro décadas de existência. A festa
pelas ruas do centro histórico
do Recife será amanhã pela
manhã e a estrela será a cantora Vanessa da Matta, além
de 30 trios elétricos e carros
alegóricos. Ontem começou
a instalação do galo gigante
que simboliza a festa.
O desfile do Galo e a folia nas ladeiras de Olinda são
historicamente as duas principais atrações do Carnaval
pernambucano. A programação, no entanto, é descentralizada – em Recife serão mais
de 40 pólos e em Olinda ha-

Instalação do galo
gigante ontem

verá dez palcos espalhados
pela Cidade Alta. Coube ao
cantor Alceu Valença abrir
oficilamente, ontem, o Carnaval de Olinda. METRO
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Deputado é preso após
PF ver risco de fuga
Fraude. João Rodrigues mudou para o Paraguai o destino final da volta de viagem dos
Estados Unidos e entrou na ‘difusão vermelha’ da Interpol. Ele foi levado para Porto Alegre
O deputado João Rodrigues
(PSD-SC) foi preso ontem ao
desembarcar no aeroporto de
Guarulhos, em São Paulo, vindo de Assunção, no Paraguai.
À noite, o deputado foi levado para a superintendência
da PF, em Porto Alegre, mas
ainda pode ser transferido para Brasília. Ele deve aguardar
decisão da VEP (Vara de Execuções Penais) para exercer o
mandato normalmente e apenas dormir na prisão.
Após ter a condenação
confirmada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) na última terça, o político – que estava em férias nos Estados
Unidos – trocou as passagens
de volta ao Brasil. Em vez de
ir para Campinas, como estava previsto, teve como destino o aeroporto de Assunção.
A mudança levou a PF

fraude em licitação, na época
em que foi prefeito interino
de Pinhalzinho (SC), em 1999.
Ele autorizou a compra, sem
licitação, de escavadeira de
R$ 60 mil. A sentença foi dada
em 2013 pelo TRF4 (Tribunal
Regional da 4ª Região), mas
ele aguardava o julgamento
de recursos em liberdade.
Deputado está em segundo mandato | ZECA RIBEIRO/AGÊNCIA CÂMARA

(Polícia Federal) a acionar a
Interpol, e o nome do parlamentar foi incluído na “difusão vermelha” como procurado internacional. Ao chegar
ao Paraguai, foi barrado pela polícia, informado de que
havia ordem de prisão contra
ele e mandado ao Brasil.
A investigação apontou
que ele pretendia ficar quatro

dias no país vizinho e só depois ir de carro para a cidade
natal, Chapecó. O prazo coincide exatamente com o prazo de prescrição do crime, na
próxima segunda-feira.
Caso escavadeira
João Rodrigues foi condenado
a 5 anos e 3 meses de prisão,
em regime semiaberto, por

Risco de constrangimento
Em vídeo nas redes sociais, o
deputado afirmou que queria apenas evitar “constrangimento” no desembarque
em SP. E que já tinha acertado com os advogados que iria
se entregar. A defesa vai recorrer ao STF argumentando
que o crime prescreveu.
MARCELO
FREITAS

Maluf

Cassação
avança
Preso desde dezembro,
o deputado Paulo Maluf
(PP-SP) vê a situação política começar a ser decidida. A Corregedoria da
Câmara abrirá processo
de cassação de mandato
do político, condenado a
sete anos, nove meses e
dez dias de prisão em regime fechado.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou, contudo,
que irá consultar o STF
(Supremo Tribunal Federal) para decidir se a perda de mandato deve ser
decidida pelo plenário ou
pode ser um ato da Mesa
Diretora, formada por 7
deputados. METRO BRASÍLIA

METRO BRASÍLIA

Gilmar Mendes manda soltar
ex-secretário de Sérgio Cabral
Mãe de Jeremias se desespera no velório do menino | JOSE LUCENA/FUTURA PRESS

Violência. Terceira criança
baleada está em estado grave
João Pedro Soares, 4, segue internado em estado grave no
Hospital Alberto Torres, em
São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
após ser baleado. Traficantes
teriam atirado contra o carro
de sua família na quarta-feira.
Ele é a terceira criança
atingida por balada perdida
no Estado este ano. Ontem,
o corpo do menino Jeremias,
13, foi enterrado no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador. Elefoi atingido no
complexo da Maré. Na quarta,
a menina Emily Sofia, 3, morta numa tentativa de assalto
na Anchieta, foi enterrada.
Outras vítimas
A violência contra policiais
também assusta. Ontem, o

sargento Décio Anastácio
Nunes, de 52 anos, foi atingido na cabeça, na estrada
de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele está internado no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.
Mortes
Na manhã de ontem, morreu
Christiano Monteiro Mendonça dos Santos, 42, baleado na
clavícula durante uma tentativa de assalto, na quarta-feira, perto da estação BRT de
Vicente de Carvalho. O professor de jiu-jitsu Állex Gonçalves Passos, 27, assassinado quando voltava para casa
de moto na terça-feira, na Ilha
do Governador, na zona norte, foi enterrado à tarde no cemitério do Caju. METRO RIO

Ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio
Côrtes atravessou o portão da
Cadeia Pública José Frederico
Marques, em Benfica, na zona
norte do Rio, na tarde de ontem. O responsável pela pasta
durante a gestão do ex-governador Sérgio Cabral (MDB) estava preso desde abril.
Para o ministro do STF
(Supremo Tribunal Federal)
Gilmar Mendes, a prisão preventiva de Côrtes não cumpria os requisitos previstos
pelo Código do Processo Penal. Por isso, o magistrado
determinou que o preso deixasse a penitenciária.
Gilmar Mendes definiu que o ex-secretário deve cumprir algumas medidas cautelares. Assim, fica
proibido o contato com outros investigados e a saída de casa durante noites,
fins de semana e feriados.
Além disso, o ministro
definiu que o passaporte do
réu deve ser entregue, para
evitar uma fuga para o exterior. O mesmo ministro foi
responsável por libertar o
ex-governador Anthony Garotinho (PR) e os empresário Lélis Teixeira, Jacob Ba-
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Condenação

Defesa de Lula
detalha pedido
de habeas corpus
Relator da Lava Jato, o
ministro Edson Fachin,
do STF (Supremo Tribunal Federal), recebeu ontem os advogados do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que foram
detalhar o pedido de habeas corpus preventivo
para evitar a prisão do
petista protocolado na
Corte no dia 2. Fachin
não deu prazo para julgamento, mas a expectativa da defesa é que a
questão seja resolvida
antes que os recursos no
STJ (Superior Tribunal de
Justiça) e STF sejam esgotados. METRO
Lei da Ficha Limpa

TSE dirá se ‘ficha
suja’ poderá
concorrer, diz Fux
O novo presidente do
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), Luiz Fux, afirmou ontem que a Corte
Eleitoral ainda irá discutir se, caso obtenha liminar na Justiça, um candidato poderá concorrer
nas eleições de outubro,
apesar de condenação
em segunda instância,
que o torna ficha suja. O
ministro anunciou também que haverá auditoria nas urnas eletrônicas
no dia da eleição e que
haverá uma esforço para
criar regras que punam a
divulgação das chamadas
fake news, as notícias falsas. METRO BRASÍLIA
Lava Jato

Palocci pede para
falar em busca de
redução de pena

Sérgio Côrtes deixou a Cadeia Pública de Benfica a tarde | JOSE LUCENA/FUTURA PRESS

rata e Eike Batista no ano
passado. Ontem, manifestantes se concentraram na
frente da unidade da zona
norte para protestar contra
a corrupção no Estado.
No dia 11 de abril, Sérgio
Côrtes e os empresários Migeul Iskin e Gustavo Estellita foram alvos da operação
Fatura Exposta da PF (Polícia
Federal). Os três foram para a
prisão. De acordo com as investigações, o grupo participava de fraudes em licitações

do Into (Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia).
O esquema, desarticulado
em um desdobramento da Lava Jato no Rio, envolvia ainda pagamento de propina. As
ações foram realizadas após o
depoimento de César Romero, um dos homens-fortes da
saúde pública no Governo do
Rio durante o mandato de Cabral. Na época, a delação foi
homologada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal
Criminal. METRO RIO

Com o acordo de delação
premiada negado, o ex-ministro Antonio Palocci pediu para fazer uma
colaboração espontânea
à Justiça. Ele quer ser ouvido pelos juizes do TRF4
(Tribunal Regional da 4ª
Região) para falar sobre
os pagamentos de propinas que eram feitos pela
Odebrecht para abastecer os cofres do PT. Palocci foi condenado a 12
anos e 2 meses de prisão
por corrupção e lavagem
de dinheiro. Preso desde
setembro de 2016, o ex-ministro está em Curitiba e busca reduzir a pena. METRO BRASÍLIA
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CLÁUDIO HUMBERTO

COM ANDRÉ BRITO E
TIAGO VASCONCELOS

WWW.DIARIODOPODER.COM.BR

PREMIADOS, EX-CHANCELERES
SÓ ATRAPALHAM TEMER

FLÁVIO DE VOLTA

Ex-ministros das Relações Exteriores do governo de
Dilma e outros embaixadores, premiados pelo presidente Michel Temer com postos importantes na Europa e Estados Unidos, são acusados por diplomatas de
não se engajarem na política externa brasileira e ainda
usarem o cargo para falar mal do governo. Em jantares
pagos com dinheiro público para jornalistas brasileiros, eles se esmeram em elogiar a política da era Lula,
ex-presidente a um passo da cadeia por corrupção.

“Tenho até 7 de abril
para me decidir.”
MINISTRO HENRIQUE MEIRELLES (FAZENDA)
DEIXANDO EM ABERTO A CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA

ATUAÇÃO MEDÍOCRE
Flavio Rocha | KEINY ANDRADE/FOLHAPRESS

O empresário Flávio Rocha (lojas Riachuelo) está
disposto a disputar a presidência da República. Pretende ressuscitar o imposto único, sua bandeira como deputado federal, e até abril vai escolher um
partido que lhe garanta ao menos um minuto de
propaganda eleitoral.

TSE EM MOVIMENTO
Mauro Vieira | VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

A atuação do Brasil na ONU raramente foi tão apagada,
agora que a Missão é chefiada pelo embaixador e
ex-chanceler Mauro Vieira.

RUIM COMO SEMPRE

A partir do dia 14, Luis Roberto Barroso, do STF, será
ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Em 15
de agosto, Luiz Fux cederá a presidência do TSE à ministra Rosa Weber, com Barroso na vice.

CARA A TAPA

Aboletado na estratégica embaixada em Roma, Antônio Patriota sumiu: seu desempenho é tão medíocre
quanto nos tempos de chanceler.

Insultado por três servidores ligados ao PT que se diziam “defensores dos pobres”, o governador do DF, Rodrigo Rollemberg (PSB), não se intimidou: “Vocês estão
defendendo os enrolados na Lava Jato!”.

LUIZ ALBERTO QUEM?

APENAS MARKETING PESSOAL

A embaixada em Lisboa perdeu protagonismo. O ex-chanceler Luiz Alberto Figueiredo é até desconhecido
em setores no governo local.

LULISTAS NO COMANDO
Embaixadas como a de Paris, Madri e Viena, essenciais
à execução da política externa brasileira, continuam
entregues a lulistas inveterados.

DPVAT TEM OFERECIDO
PÉSSIMO CUSTO/BENEFÍCIO
O seguro obrigatório DPVAT arrecada só com carros
(sem contar caminhões, motos etc.) mais de R$ 5 bilhões ao ano, mas paga apenas R$ 13,5 mil em caso de
morte ou de invalidez e até R$ 2,7 mil para fazer face
a despesas hospitalares. É muito pouco para um esquema que já arrecadou mais de R$ 220 bilhões desde sua
criação, por um grupo de espertos empresários de seguros loucos para criar esse “pulo do gato”.

MELHOR NEGÓCIO NÃO HÁ
São mais de 90 milhões de veículos registrados no Brasil, apenas 55 milhões de fato circulam. Mesmo parados, todos pagam o DPVAT.

LENIÊNCIA E CUMPLICIDADE
O DPVAT tem sido alimentado desde sua criação por
políticos e governos lenientes. Todos também estão na
mira da PF e do MPF.

DEVOLUÇÃO DA TUNGA
A esperança é que a investigação resulte na devolução
de grande parte dos R$ 220 bilhões que o DPAVT já gerou para seguradoras espertas.

Vender pelo dobro do preço a mesma gasolina vendida no Paraguai serve apenas ao marketing pessoal de
Pedro Parente, presidente da Petrobras. Ele dirá depois que “salvou” a estatal, mas omitirá que isso só
foi possível graças à exploração inclemente do povo
brasileiro.

OTIMISMO NO RIO

PODER SEM PUDOR
O JEITO AFÁVEL DE ACM

Na OAB nacional, o atual presidente da seccional do
Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, comemora o apoio
de São Paulo e do Espírito Santo à sua candidatura a
presidente do conselho federal da entidade.

ENGANADORES
Informe da “agência reguladora” de águas Adasa faz
parecer que foi obra sua o reservatório principal do DF
superar metade da capacidade, e não do povo, submetido a sofrido racionamento por 2 dias semanais.

MÁ NOTÍCIA PARA LULA
Abaixo-assinado no site Change.org, direcionado à ministra Cármen Lúcia (STF) contra a revisão da prisão
após condenação em segunda instância, conseguiu
mais de 27 mil assinaturas em menos de 24h.

REFORMA, JÁ
Investigações, denúncias e condenações de políticos já
deviam ter levado a mudar o pronome de tratamento
de parlamentares. Está cada vez mais difícil chamar alguns deles de “sua excelência”.

PENSANDO BEM...
...com tantos integrantes, o bloco da Papuda está próximo de rivalizar com o cordão do Bola Preta e o Galo da
Madrugada neste carnaval.

ACM apoiou com mão-de-ferro a ditadura, na Bahia. Governador, proibiu passeata
em solidariedade à greve no
ABC paulista, liderada por Lula, o metalúrgico. O deputado Elquisson Soares, presidente do PMDB, telefonou a ACM
fazendo-lhe um último apelo.
Ele negou e ainda provocou:
- O que vocês acham da invasão russa no Afeganistão?
- Somos contra. Mas também somos contra a repres-

são no Brasil.
- O quêêê?! – gritou ACM,
do outro lado da linha –
Me respeite!
- Me respeite você! – devolveu
o deputado.
- &*%$#@*&! – gritou ACM
um palavrão impublicável.
- &*%$#@*&! – respondeu
Elquisson no mesmo tom,
desligando.
A passeata, claro, foi dissolvida pela pancadaria da polícia de ACM.
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Servidores do DER culpam
Novacap por desabamento
Protesto. Em manifestação pacífica, funcionários também questionaram demissão de Henrique Luduvice da direção do órgão
Um grupo de servidores do
DER (Departamento de Estradas de Rodagem) fez uma
manifestação ontem, por
volta das 12h, perto do local
onde o viaduto do Eixão Sul
desabou. Eles acusaram a
Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil) pelo acidente e protestaram contra a demissão
do agora ex-diretor-geral do
órgão Henrique Luduvice.
Segundo os funcionários,
a Novacap tinha um projeto pronto de reforma do viaduto desde 2012. Um plano
de execução chegou a ser
preparado, mas está parado desde maio do ano passado – período no qual o novo responsável pelo DER,
Márcio Buzar, era diretor
de Edificações da Novacap,
apontam os funcionários inconformados do DER.
A diretora do Sindser (Sindicato dos Servidores e Empregados da Adminstração
Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas
e Sociedades de Economia
Mista do DF), sindicato que
comandou a manifestação,

Sandra Calaça explica que o
protesto é pela volta de Henrique Luduvice. “O governo
pega o responsável que sentou em cima do processo e o
nomeia como diretor. O DER
é responsável pela pavimentação e fiscalização do eixo
rodoviário, não pela reestruturação”, diz.
Membro da diretoria da
Associação de Engenheiros do DER, Antônio Mar-

Barragem.
Comportas
são abertas

Comércio funcionará
no domingo de carnaval

As comportas da barragem
do Lago Paranoá foram abertas ontem pela CEB (Companhia Energética de Brasília). O nível do lago atingia
1.000,65 metros.
Duas das três comportas
da Usina Hidrelétrica do Paranoá foram abertas em 10
centímetros (o que permitiu a saída de 20 mil litros
por segundo) para aliviar a
pressão do lago, que estava
chegando perto do limite de
1.000,80 metros.
Nesta semana, o Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal)
alertou para o risco de desabamento da barragem.
Segundo o sindicato, a
barragem não poderia receber tráfego de carros.
A CEB negou haver relação entre o alerta do Sinduscon e a abertura das comportas. METRO BRASÍLIA

Em 58 anos, esta será a primeira vez que o comércio
de Brasília estará aberto no
domingo de carnaval. Apesar de abrir no dia 11, o varejo estará fechado nos dias 12
e 13, mas volta a funcionar
normalmente dia 14, quarta.

Perigo

Ponte do
Bragueto pode
ser demolida

Equipes continuam trabalhando na área do viaduto no Eixão Sul que desabou | TONINHO TAVARES/AGÊNCIA BRASÍLIA

cos Morais afirma que os
servidores não tiveram culpa sobre o ocorrido. “São
várias pessoas responsáveis
por essa situação. É preciso
ter uma boa apuração sobre
quem são os verdadeiros
responsáveis, que certamente não pertencem só a
esse governo”, pondera.
O Metro Jornal pediu explicações à Novacap sobre a
acusação, mas até o fecha-

Além disso, o DFTrans informou que no feriado haverá reforço nas linhas de
ônibus sentido rodoviária.
Nos dias 10 a 14, serão incluídos na frota 150 ônibus,
que circularão com os horários do fim de semana.

mento dessa edição, a companhia não deu respostas.
Ontem à tarde o DER começou o processo de escoramento no local para sustentar a estrutura do viaduto.
Segundo Buzar, o trabalho
deve demorar cerca de uma
semana para ficar pronto.
ANA LUIZA
VINHOTE
METRO BRASÍLIA

Mais serviços
A segurança pública funcionará em forma de plantão em algumas delegacias.
A delegacia eletrônica em o
telefone 197 ficarão disponíveis durante todos os dias
do feriado. METRO BRASÍLIA

ABRE E FECHA
TRANSPORTE
Ônibus: funcionarão com
horário de fim de semana;
Metrô: Funcionará das 7h à 0h
nos dias 10, 12 e 13;

SEGURANÇA
As delegacias e o telefone 197
ficarão disponíveis durante
todo o feriado, 24h.

BANCOS

SAÚDE

As agências bancárias não
funcionarão nos dias 12 e
13, e terão horário reduzido
dia 14.

UPAs e emergências estarão
abertas normalmente .
Ambulatórios e centros de
saúde abrirão às 14h.

SHOPPINGS
As lojas estarão fechadas
nos dias 12 e 13, mas abrirão
no dia 11.

ponte e foi remendado
com placa de metal.
Até o fechamento dessa edição, a inspeção que
seria feita ontem à tarde
pelo novo diretor-geral do
A Ponte do Bragueto, uma DER, Márcio Buzar, acomdas edificações que está na panhado pela Defesa Civil
lista de 2012 do TCDF (Tri- e pela Novacap (Companhia Urbanizadora da Nobunal de Contas do Disva Capital do Brasil), não
trito Federal) sobre quais
tinha ocorrido.
pontos do DF precisavam
Preocupados, moradode reparos urgentes, pode
até ser demolida, segundo res da capital fizeram um
abaixo-assinado on-line
o DER (Departamento de
que conta com mais de 3
Estradas de Rodagem do
mil assinaturas para que o
DF). “A edificação faz pargoverno faça a manutente do projeto do Trevo de
Triagem Norte e até o final ção imediata da ponte.
deste ano duas pontes pa- A Ponte do Bragueto foi
ralelas serão entregues pa- inaugurada em 1961 e liga
a Asa Norte ao Lago Norra que seja feito o desvio
te e a áreas como Paranoá,
do trânsito. Após essa enPlanaltina, Sobradinho e
trega, a Ponte do BragueVarjão. Por dia, passam,
to será restaurada ou derrubada e refeita, de acordo em média, 80 mil carros
por cima dela. Por baixo,
com os estudos de viabilisão cerca de 100 mil veícudade”, informou o órgão.
los todos os dias também.
Há cerca de dois meses,
um buraco se abriu na
METRO BRASÍLIA

ZOOLÓGICO
Abrirá normalmente durante
o feriado, das 8h30 às 17h.

População terão mais ônibus noturnos | PEDRO VENTURA/AGÊNCIA BRASÍLIA

Corujão. Horários das
linhas serão ampliados
O GDF anunciou ontem uma
ampliação no serviço de linhas noturnas de ônibus, conhecido como “Corujão”.
Serão, ao todo, 18 linhas atendendo o DF de madrugada.
Foram priorizadas as regiões
de Sol Nascente (trechos 2 e
3), CA do Lago Norte, Varjão,
Pier 21, Pontão do Lago Sul e
Orla Sul, que vão ter linhas
operando das 23h às 5h.
Em regiões como Plano
Piloto, Águas Claras, Taguatinga e Ceilândia, os ônibus
também terão horário es-

tendido – a depender da linha, também até às 5h.
Em dezembro, o governo
já havia feito uma reestruturação no sistema, criando
uma linha noturna de Águas
Claras a Taguatinga Norte.
Na ocasião, moradores do
Arapoanga, Paranoá Parque
e Riacho Fundo II também
foram beneficiados.
A lista completa de linhas e horários pode ser
consultada no site oficial do
DFTrans: dftrans.df.gov.br.
METRO BRASÍLIA
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Inflação desacelera em janeiro
Custo de vida. IPCA sobe 0,29%, a menor taxa para o mês desde a criação do Plano Real.
Queda de 4,73% na conta de luz compensa altas de gasolina e alimentos, segundo o IBGE
A inflação oficial ficou em
0,29% em janeiro, abaixo da
variação de 0,44% de dezembro, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística). Foi o menor índice para o mês desde a criação do Plano Real, em 1994.
A variação do IPCA ficou
abaixo até mesmo da menor projeção em pesquisa
da “Reuters”, que apontava
avanço de 0,41%. Com isso,
o índice passou a acumular
em 12 meses alta de 2,86%,
sobre 2,95% em dezembro,
indo mais abaixo do piso da
meta do governo, de 3%.
A queda de 4,73% no custo
da energia elétrica em janeiro
foi o principal freio da inflação, compensando os avanços
nos preços de combustíveis e
alimentos. O recuo das tarifas
se deve ao fim da cobrança da
bandeira vermelha que vigorou em dezembro.
O maior impacto positivo do IPCA veio da alta de
2,44% na gasolina. Já os pre-

ços dos alimentos subiram
0,74% em janeiro, acima da
alta de 0,54% de dezembro.
Novo corte de juros
Com resultado do IPCA abaixo do esperado, parte dos economistas já avalia a possibilidade de um novo corte da
taxa básica de juros neste ano.
Na quarta-feira, o Banco
Central cortou a Selic em 0,25
ponto percentual, a 6,75% ao
ano, e indicou o fim do afrouxamento monetário, mas
alertou que essa visão pode
mudar se houver mudanças
na evolução do cenário básico e do balanço de riscos.
“Se o cenário seguir conforme esperado, o BC não
vai fazer outro corte. Mas ele
não quis trancar a porta porque ainda há indícios de recuperação frágil e a inflação
está rodando muito baixa, e
pode haver surpresa adicional”, disse à “Reuters” o economista-sênior do Banco Haitong, Flávio Serrano. METRO
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0,15
0,22
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DEZ
JAN

COMUNICAÇÃO

DEZ
JAN

-0,11

TOMATE

-45,71
ENERGIA
ELÉTRICA

-4,73

GASOLINA

2,44

ETANOL

3,55

0,11

Preço do tomate salta 45,7%
Os preços dos alimentos,
que ajudaram a derrubar
a inflação em 2017, voltaram a subir com mais força em janeiro. A pressão
veio da alimentação para
consumo em casa, que passou de uma alta de 0,42%
em dezembro para 1,12%
no mês passado.
Vilão da inflação em
2013 e protagonista de me-

mes nas redes sociais em
2013, o tomate teve uma alta de 45,71% em janeiro, resultado da redução da oferta
do produto no mês passado. “No fim do ano passado, com o clima mais quente, o fruto amadureceu mais
rápido e, em janeiro, já havia sido consumido”, disse o
economista do IBGE Fernando Gonçalves. METRO

PRINCIPAIS VARIAÇÕES EM JANEIRO
SUBIU
Tomate
Cenoura
Batata-inglesa
Cebola
Hortaliças
Frutas
Pão de forma
Pescado
Bolo
Queijo
Biscoito
Carnes
FONTE: IBGE

CAIU

45,71
18,54
10,85
7,98
4,26
4,08
2,65
2,14
1,62
1,41
0,52
0,46

Feijão-fradinho
Feijão-carioca
Alho
Feijão-mulatinho
Leite em pó
Óleo de soja
Farinha de mandioca
Ovos
Açúcar reﬁnado
Chocolate*
Leite longa vida
Frango em pedaços

-3,94
-3,32
-3,31
-1,92
-1,59
-0,87
-0,78
-0,75
-0,72
-0,69
-0,68
-0,49

* EM BARRA E BOMBOM

MUNDO

Disputa. Milícia pró-Assad
e coalizão liderada pelos
EUA entram em conflito
Grupos armados ligados ao
governo do presidente Bashar
al-Assad, com apoio da Rússia, e soldados da coalizão liderada pelos Estados Unidos
entraram em conflito ontem.
Até agora, os militares americanos que intervêm no conflito sírio vinham evitando atacar diretamente forças ligadas
ao governo de Assad.
De acordo com uma fonte dos Estados Unidos ouvida pela agência de notícias
“Reuters”, a milícia pró-governo tentou atacar o quartel das
FDS (Forças Democráticas Sírias), grupo armado liderado
pelos curdos – com o apoio de
Washington – para combater
o Estado Islâmico.
“Suspeitamos que forças
sírias pró-regime estavam
tentando conquistar terrenos que as FDS libertaram
do Daesh (Estado Islâmico)
em setembro de 2017”, relatou. A fonte afirma que
ao menos 100 soldados fiéis
a Assad morreram no confronto. Nenhum norte-americano teria sido ferido.
Mas um comandante da

Civis se abrigam após ataque em
Ghouta, na Síria | BASSAM KHABIEH/REUTERS

aliança militar síria questionou a cifra, dizendo que 7
membros das forças morreram e 27 ficaram feridos.
O governo sírio classificou as mortes de “crimes de
guerra”, enquanto a aliada
Rússia disse que a presença
dos americanos na Síria tem
interesses econômicos.
Na cidade de Ghouta
Oriental, área rebelde a leste de Damasco, bombardeios
continuam a matar civis. A
ONG Observatório Sírio afirma que ao menos 59 morreram ontem. A ONU havia pedido cessar fogo na região
para ajudar os feridos pelos
bombardeios. METRO

Colômbia fecha
a fronteira para
os venezuelanos
Crise migratória. Limite entre os países será vigiado por 2.120 soldados colombianos
O presidente da Colômbia,
Juan Manuel Santos, anunciou ontem medidas para
impedir a entrada de venezuelanos no país. Além de
suspender novos cartões de
permanência, o governo colombiano manterá 2.120
soldados na fronteira.
A crise na Venezuela tem
feito com que milhares de
moradores busquem ajuda
em países vizinhos. De acordo com a autoridade de imigração da Colômbia, o número de venezuelanos no país
aumentou 62% no último semestre de 2017, alcançando
cerca de 550 mil pessoas. “Tomamos medidas para trazer

cebido grande quantidade de
moradores do país liderado
por Nicolás Maduro. Em Boa
Vista, capital de Roraima, a
prefeitura afirma que já são
40 mil venezuelanos, o equivalente a 10% da população.
Venezuelanos protestaram ontem

| CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS

mais controle e segurança para a fronteira e também gerar
mais emprego. Precisamos
absorver a grande quantidade
de pessoas que estão nos pedindo trabalho. Peço para trabalharmos todos juntos, porque este não é um problema
só do governo, é um proble-

ma de todos”, disse Santos em
vídeo em seu Twitter.
O presidente colombiano
prometeu também abrir um
centro humanitário em parceria com a ONU (Organização das Nações Unidas) para
ajudar os venezuelanos.
O Brasil também tem re-

Eleições
Em meio a uma das maiores
crises econômicas do país,
a Venezuela anunciou eleições presidenciais para 22
de abril. O processo foi antecipado por Maduro. A oposição, porém, ainda não decidiu se participará do pleito,
já que os principais nomes
dos partidos estão impedidos de concorrer. METRO
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Will & Grace

Revival
estreia em
março
A nona temporada da
série clássica Will & Grace
– revival do show –
estreará no Brasil em 28
de março, na Fox. O canal
vai exibir os episódios às
quartas, às 21h45. Will
& Grace permaneceu no
ar entre 1998 e 2006, e
retornou no ano passado.
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Gênese de conflitos
Cinema. Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, produção libanesa do diretor Zaid Doueri provoca reflexão
sobre rixa entre cristãos e palestinos a partir de drama de tribunal. Longa chegou a ser alvo de campanha de boicote
Lá para as tantas de “O Insulto”, que está em cartaz nos
cinemas, vemos um Líbano
dividido – cristãos e palestinos se engalfinham e são
separados pelo exército por
causa do que se passa dentro
de um tribunal.
O grau de comoção provocado pelo que está sendo julgado é tanto que chega a ser
patético pensar que tudo começou devido a uma calha.
Ela está irregular, e o mecânico cristão Tony Hanna
(Adel Karam) se recusa a deixar o palestino Yasser Salameh (Kamel El Basha) consertá-la, mas Yasser o faz
mesmo assim. O gesto é tomado por Tony como um insulto, e ele passa a exigir desculpas formais do palestino,
que não consegue fazê-lo.
A querela vai então aos
tribunais, reabrindo feridas
de ambos os lados. Elas têm
a ver não apenas com as vidas de cada um, mas com o

Tony Hanna (Adel Karam) e Yasser Salameh (Kamel El Basha) buscam justiça no longa de Zaid Doueri | DIVULGAÇÃO

sofrimento de seus povos,
acirrando os ânimos do país.
Dirigido pelo libanês Ziad
Doueri, o longa pode ser encarado como um libelo de tolerância em tempos de gritaria e agressividade excessiva.

“Eu não sou neutro no
filme, eu assumo um lado.
A diferença é que eu troco
de lado a cada 15 minutos.
Escolhi isso, pois acredito que os dois personagens
têm seus pontos de vista”,

afirma Doueri.
Para reafirmar a importância da empatia, ele trocou de papéis com a corroteirista Joelle Touma.
Cristã, ela escreveu os trechos relativos a Yasser, en-

quanto Doueri, de origem
muçulmana, imaginou as
posturas de Tony. “Essa foi
uma decisão orgânica. Escrevemos o lado daqueles
de quem tínhamos ódio enquanto crescíamos. Esse foi
o melhor processo para entender o outro.”
O resultado deu certo: “O
Insulto” foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, superando uma campanha de boicote puxada
por grupos libaneses contra
o fato de o filme ter tido cenas rodadas em Israel.
“Não fui eu quem puxou
essa batalha, então tive que
ser forte. Faço filmes, quero
contar histórias. Ter sido escolhido para representar o
Líbano, e receber a indicação, me deu uma sensação
incrível”, conclui o diretor.
AMANDA
QUEIRÓS
METRO SÃO PAULO

O Metro indica

Infantil
Patrulha Canina.
A famosa matilha liderada
pelo menino Ryder terá
missões e eventuras ainda
mais desafiantes em nova
temporada no teatro do
Brasília Shopping.
O espetáculo é produzido
pela Cia Magia
Produções. Teatro Brasília
Shopping. Amanhã,
domingo e terça-feira,
sempre às 16h. Ingressos:
R$ 60 (inteira) e R$ 30
(meia-entrada, disponível
para crianças de 2 a 12 anos).

Exposição
Exposições Camadas: narratividades visuais da violência, Geografia da imagem e
Do modo de existência dos objetos. O contexto político do país, as manifestações populares
desde 2013 e a reflexão por meio da ressignificação de objetos do cotidiano fazem parte das
três exposições simultâneas, de autoria, respectivamente, do Coletivo Lâmina, de Diego Castro
e de Frederico Pessoa. Primeira mostra de 2018 da Casa de Cultura da América Latina da UnB,
que aborda, entre outras coisas, a violência policial nas ruas do Brasil. CAL (Casa da Cultura
da América Latina da UnB), no SCS, quadra 4. Até 25 de março. Entrada franca

Teatro
Especial de Carnaval do G7. Famoso grupo de comédia brasiliense realiza alternativa
para quem não quer curtir o Carnaval na balada e apresenta esquetes de alguns de seus
espetáculos famosos, como “Casais Felizes Emagrecem Juntos”, “O Melhor do Brasil é o
Brasileiro” (que entrará em cartaz no segundo semestre), “Autoajude-se”, “Manual de
Sobrevivência ao Casamento”, entre outras. Teatro Marista, SGAS 615, Asa Sul. Amanhã,
às 21h30, e domingo e terça, às 20h. Ingressos: de R$ 30 a R$ 35
Os homens querem casar e as mulheres querem sexo 2. Segunda parte da peça de comédia
que ficou dez anos em cartaz. Na história, um homem busca a mulher perfeita e, depois de
encontrar Deus (que também é mulher, e cearense), passa a sentir tudo que as mulheres
sentem para entender o lado feminino. Peça estrelada pelos atores Carlos Simões e Drika
Mattos. Teatro da Caesb, Águas Claras (Av. Sibipiruna, lote 15). Amanhã e terça-feira,
às 20h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
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Não vai ter tempo ruim
Carnaval. Apesar da ameaça de chuvas no fim de semana, folia começa em vários pontos do DF. Interdição do Eixão mudará alguns trajetos
Nem a ameaça de chuva
nem o desabamento de um
viaduto prometem estragar
a extensa agenda brasiliense prevista para o Carnaval,
que começa hoje e vai até a
próxima terça-feira. Há opções para todos os gostos,
estilos e idades.
Além de uma enorme
lista de blocos de rua, já
adiantada pelo Metro Jornal (leia mais abaixo), o
evento Carnaval no Parque
seguirá com atrações neste fim de semana, com destaque para a dupla Simone
e Simaria, que se apresenta amanhã, no palco principal – no mesmo dia, haverá apresentação do MC
Koringa. Os ingressos custam de R$ 120 a R$ 500 e
podem ser adquiridos pelo
aplicativo Carnaval no Parque, disponível para App
Store e Google Play.
Carnaval no CCBB
Para quem prefere uma folia mais tranquila e familiar, o CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) oferece,
no domingo e na segunda-feira, uma programação
bem variada de ritmos. A
folia cultural começará às
11h e, até às 19h, haverá
brincadeiras infantis e um
“baby baile”, para crianças
de até 3 anos. Das 13h30 às

E o clima, hein?
Segundo o Inmet (Instituto
Nacional de Meteorologia),
há previsão de pancadas de
chuva e tempo nublado para hoje, amanhã e domingo. Na segunda e na terça,
contudo, por ora a previsão
é de tempo aberto.

17h30, uma roda de samba
tradicional recepcionará os
convidados em área coberta (não é preciso se preocupar com a chuva). Entre os
artistas que puxarão a roda, estão Nãnan Matos (voz
e percussão), Rodrigo Bezerra (guitarra e violão) e
Clara Nogueira (voz).
O evento também traz
apresentação da escola de
samba Aruc, às 18h e às
20h; show do grupo Patubatê, com instrumentos feitos
a partir de latas e tonéis, às
14h; aula de frevo às 11h40
com Jorge Marino; entre
outras atrações. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e
R$ 10 (meia-entrada).
Para as crianças, além do
Carnaval no CCBB, outra opção é o bloco Baratinha, que
ocorre no domingo e na terça, às 15h, no estacionamento do parque
Ana Lídia, com marchinhas
infantis. METRO BRASÍLIA

Simone e Simaria se
apresentam amanhã,
no Carnaval do Parque

Grupo Patubatê agita Carnaval
no CCBB no domingo e na segunda

Nãnan Matos puxa
roda de samba,
no CCBB, de
13h30 às 17h30

Blocos migram após queda
de viaduto no Eixão Sul
A queda de um trecho do
viaduto sobre a Galeria dos
Estados, na última terça,
obrigou alguns blocos a se
reorganizarem. Os principais deles são o Engenhoca e o tradicional Galinho
de Brasília. O primeiro, cuja
concentração começaria na
206 Sul, foi realocado para
o estacionamento do Estádio
Mané Garrincha, no dia 11, a
partir das 18h30.
O Galinho, por outro lado, se concentra no estacionamento do Setor de
Autarquias Sul e passaria
pelo Eixão Sul – os organizadores estão programando uma pequena mudança
de rota, ainda não divulgada. O bloco começa às
15h30, na segunda-feira.
Baratona e Raparigueiros, que até o ano passado
também começavam no Eixão, já haviam mudado de
lugar antes da queda do viaduto. Ambos foram para o

Galinho terá pequena mudança de roteiro | TONY WINSTON/AGÊNCIA BRASÍLIA

Eixo Monumental, próximo ao Mané Garrincha.
O Raparigueiros ocorrerá
no domingo, a partir das 16h,
e o Baratona, no domingo e
na terça, no mesmo horário.
Por causa da proximidade com o local do incidente,
a organização do Divinas Tetas optou por migrar do Setor Bancário Sul para o Setor
Bancário Norte. A folia ocorrerá na segunda, às 13h.

Também no CCBB,
Jorge Marino
dará aula de frevo

Babydoll de Nylon?
Apesar da enorme lista
de blocos que vão sair às
ruas, a grande ausência ficará por conta do Babydoll
de Nylon, que não sairá as
ruas após entraves entre a
organização e a Secretaria
de Cultura do DF.
A lista completa de blocos pode ser acessada no
site: brasiliatemcarnaval.
df.gov.br. METRO BRASÍLIA

‘Amai-vos uns aos loucos’
sai em Taguatinga hoje
Um coletivo de blocos
formados por pacientes
e profissionais de saúde
mental sai hoje, em Taguatinga, batizado com o
divertido nome de “Amai-vos uns aos loucos”.
A concentração começará às 14h, na Praça do Relógio, e o desfile seguirá
em direção ao Pistão Norte. A previsão é que sejam
reunidas 400 pessoas do
segmento.
O bloco, que está em sua
segunda edição, é uma iniciativa do Hospital São Vicente de Paulo, em parceria
com o Caps 2 e 3, de Taguatinga e Samambaia, além
dos centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil da
Asa Norte e de Taguatinga,
e ainda com suporte de clínicas particulares.
A ideia é ajudar os pacientes a se reintegrarem à
sociedade. “É uma ação terapêutica, no sentido de terem acesso a um evento tipicamente brasileiro, ao

“É uma ação terapêutica,
no sentido de os
pacientes terem acesso
a um evento
tipicamente brasileiro.”
GUSTAVO MURICI NETO, GERENTE DO CAPS 2

mesmo tempo em que se
divertirão e terão profissionais para cuidar deles em
caso de alguma dificuldade”, explicou o gerente do
Caps 2, Gustavo Murici Nepomuceno, em entrevista à
Agência Brasília.
Bloco do Rivotril
O “Amai-vos uns aos loucos”
não é o único bloco voltado ao segmento de saúde
mental no DF. Na “ressaca de carnaval”, no dia 17,
sairá o bloco “Rivotril”, que
também reunirá pacientes
e profissionais da área. O
evento ocorrerá das 14h às
20h, na 408/409 Norte.
METRO BRASÍLIA

Fique ligado

Sesc oferecerá
atividades
especiais
De amanhã até terça-feira, as unidades do Sesc
de Gama, Taguatinga
Norte, Ceilândia, Taguatinga Sul e Guará oferecerão várias atividades de
Carnaval, principalmente para as crianças. Estão previstos baile infantil de carnaval; concurso
de fantasia; jogos de salão; gincana recreativa;
aulão de hidro recreativa; brinquedos infláveis,
oficina de máscaras e de
pintura de rosto, entre
outras atrações. A programação começa de
manhã, a partir das 8h.
A entrada é gratuita para quem trabalha
no comércio, conveniados e idosos. Para quem é
usuário das atividades do
Sesc normalmente e seus
dependentes, o ingresso
custa R$ 5. METRO BRASÍLIA
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Os invasores

Leitor fala

Receita Minuto

Diversão cara
No passado, eu não gostava de morar
aqui. Na minha época de adolescente
era bem ruim não ter acesso a shows
de bandas que estão sempre em São
Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui é a capital do país e quase não tem show de
bandas internacionais, além de os ingressos serem muito caros quando
tem. Os artistas devem achar que só
porque é a capital do país podem vir
uma vez a cada três anos e cobrar um
preço muito alto para vê-los. Brasília é
ótima para quem tem dinheiro e pode
aproveitar esses eventos.

DANIEL
BORK
DANIEL.BORK@METROJORNAL.COM.BR

QUICHE NAPOLITANA

Cruzadas

NATÁLIA PANTAROTTO - ASA SUL (DF)

Custo de vida alto
Morar em uma cidade como Brasília me limita muito em relação a lazer e até a moradia mesmo. Eu moro em São Sebastião e trabalho aqui
no centro à noite, porque eu precisava do emprego e aceitei. É horrível sair
do trabalho duas da manhã e ainda ficar 30 minutos em um ônibus. O único lugar que eu consegui alugar com
meu salário foi lá, e ainda assim não é
uma vida fácil. É bom morar aqui, mas
é bem desgastante.
LUCAS SANTOS - SÃO SEBASTIÃO (DF)

INGREDIENTES
¾ xícara (chá) de
quinoa cozida
1 colher (sopa) de
manteiga
1 xícara (chá) de
alho-poró fatiado
1 xícara (chá) de peito de peru

picado
5 ovos levemente batidos
1 xícara (chá) de tomates
sweet cortados ao meio
1 xícara (chá) de leite
Sal, pimenta-do-reino e queijo
parmesão ralado a gosto

Quer mais?

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

Modo de preparo
Em uma frigideira refogue com azeite e manteiga o alho-poró e
o peito de peru. Em uma tigela coloque os ovos, o leite, e a quinoa já cozida. Mexa bem e acrescente o refogado, mexa novamente, e adicione a metade dos tomates sweet cortados ao meio
nesta mistura.
Forre uma assadeira de fundo removível canelada por fora com
papel alumínio, acrescente esta mistura, polvilhe parmesão ou o
queijo de sua preferência por cima, coloque também o restante
dos tomates sweet. Leve para assar em forno a 180°C por cerca de
40 minutos ou até que esteja firme e dourado. Sirva acompanhando tomates grelhados.

Para falar com a redação:

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

www.facebook.com/metrojornal

Sudoku

Para grelhar os tomates:
Coloque um fio de azeite na frigideira e deixe os tomates grelhando
até começar a chamuscar a pele do tomate.
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Daniel Bork apresenta o programa Dia Dia de segunda a sexta às 9h, na Band

Horóscopo

Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br

Por: Guilherme Salviano

guisalviano@gmail.com

Fase positiva para expandir
conhecimentos e também negócios.
Tendências para mais contatos à
distância e planos para viagens na semana.

Aproveite para desfrutar momentos
divertidos com as pessoas que
mais gosta e desvendar assuntos
importantes com quem tem convivência.

A Lua em seu signo favorece a
ampliação de contatos sociais
e proporcionará momentos
prazerosos com as relações.

Propensões para lidar com assuntos
confidenciais em suas relações.
Tende a desvendar situações
importantes em parcerias de trabalho.

Período importante para tratar
assuntos familiares e do lar.
Possibilidades para resolver
questões antigas que tragam inquietação.

O momento é para reflexão
sobre esforços que tem por
outras pessoas. Mudança de
postura ajudará a ser mais valorizado(a) no que faz.

A Lua está em Sagitário, seu signo
oposto, influência que servirá
como teste para lidar com as
opiniões diferentes em suas relações.

para novos estudos.

Período especial para retomar
amizades e para uma reflexão
sobre a importância de algumas
delas neste momento do ano.

Novas relações marcarão o
trabalho de forma positiva.
Momento importante para mais
cuidados com o corpo e a saúde.

Assuntos materiais estão
propensos a decisões
importantes. Momento para
mais atenção com despesas que não sejam necessárias.

Novos contatos e diplomacia
na comunicação contribuirão
para obter êxito profissional.
Momento especial para planos a longo prazo.

Momento positivo para ampliar
a comunicação com amizades e
ambientes sociais. Bom momento

Soluções
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Vai ter Gabigol!

Candangão.
Brasiliense pega
o rival Gama no
Mané Garrincha Santos. Técnico Jair Ventura confirma que atacante será relacionado para pegar a Ferroviária
Em meio à folia do Carnaval,
a quinta rodada do Campeonato Candango 2018 apresenta hoje o maior clássico
do torneio: Brasiliense e Gama se enfrentam, às 20h, no
Estádio Mané Garrincha.
A
partida
promete
ser, como sempre, agitada. Atual campeão, o Jacaré vem de uma fase ruim e
acabou eliminado da Copa
do Brasil após empatar com
o Oeste. No Candangão, está em sexto. O alviverde,
por outro lado, está embalado e ocupa a vice-liderança da competição.
Além do clássico, a quinta
rodada tem outro jogo previsto para o fim de semana:
o Paracatu enfrenta o Sobradinho, amanhã, às 17h30. O
confronto entre Santa Maria
e Ceilândia, adiado por conta da Copa Verde, foi remarcado para 7 de março.
Ontem, o Samambaia recebeu o Formosa e, em jogo
truncado, perdeu por 1 a 0.
METRO BRASÍLIA

Recém-chegado ao Santos,
Gabigol foi poupado do jogo
contra o Palmeiras, quando
o Peixe foi derrotado por 2 a
1, por ainda não reunir condições físicas. Mas a torcida
santista deve matar a saudade do ídolo amanhã, já que
o técnico Jair Ventura confirmou que o camisa 10 vai
para o duelo contra a Ferroviária, às 16h30, em Araraquara, pelo Paulista.
“Gabigol será relacionado. Ele pode jogar nas duas
funções, de centroavante e
ponta, ou até mais. É versátil, importante para a vida do treinador. Podemos
mudar o sistema sem mudar as peças. Principalmente quando temos perdas
por ordem médica como
nos últimos jogos”, explicou Jair durante a coletiva
de imprensa.
O que Ventura não confirmou é se Gabigol será titular ou não. A provável
escalação tem: Vanderlei;
Daniel Guedes, Robson

“Estou bonzinho, mas
nem tanto. Vamos pouco a
pouco. Não podemos dar tudo de uma vez só”, brincou.
O Peixe é líder do Grupo D, com 7 pontos, apenas um a mais do que Botafogo e Red Bull Brasil. E
Jair prevê evolução: “Trabalho está começando do zero e conseguimos ver coisas
boas. Santos é quem tem
mais posse de bola e toca
no campeonato, o melhor
no drible, o melhor nas disputas ofensivas. Estamos
vendo evolução. A esperança é que podemos fazer um
grande ano.”

Gabigol ainda não atuou pelo Santos após o retorno | FLAVIO HOPP/RAW IMAGE/FOLHAPRESS

Bambu, David Braz e Caju
(Jean Mota); Matheus Jesus;
Rodrygo, Vecchio, Renato e
Arthur Gomes; Eduardo Sasha (Gabigol).
Apesar de falar de Gabi-

gol, o treinador despistou
quando foi questionado se
vai levar Vitor Bueno e Gustavo Henrique, ambos em fase
final de transição após tempo de recuperação de lesão.

Bruno Henrique
O atacante sofreu cinco lesões diferentes no olho direito, após bolada no rosto na
partida contra o Linense, em
17 de agosto. O atleta apareceu no CT do Santos, de óculos, mas não há qualquer
previsão sobre seu retorno,
já que ele tem dificuldades
na visão central. METRO

3
ESPORTE
Grêmio

Maicosuel
O Grêmio anunciou
ontem a contratação
do meia Maicosuel.
Sem conseguir brilhar
no São Paulo, o jogador
de 31 anos vai por
empréstimo de seis
meses, com opção de
renovar até dezembro.
Durante o período que
ele ficar no time gaúcho,
o Tricolor do Morumbi
arcará com parte
dos salários.
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Bobsled do Brasil estará em duas
categorias, 4-Men e 2-Men

