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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. 03 E 09

02|

1
FOCO
Transmissão

Band Folia
amplia
cobertura
Completando 25 anos
em 2018, o Band Folia vai
ampliar a cobertura do
Carnaval. A transmissão
começa às 22h de hoje,
em Salvador. Amanhã
à noite, Amaury Jr.
estará no baile do
Copacabana Palace,
no Rio, entrevistando
personalidades. Nas
tardes, São Paulo vai
assistir à transmissão de
grandes blocos da cidade.
As rádios Bandeirantes,
Band FM, BandNews FM
vão cobrir os desfiles de
escolas de samba de SP.
A BandNews vai trazer
ainda os desfiles do Rio
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.
Cotações
Dólar
+ 0,12%
(R$ 3,281)
Bovespa
- 1,49%
(81.532 pts)
Euro
+ 0,24%
(R$ 4,027)
Selic
(6,75% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)
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MP investiga programa
habitacional popular
Maringá. Projeto de construção de moradia da Coohabras tem
ligação com vereador. Participantes pede devolução de dinheiro
A Promotoria de Proteção
ao Patrimônio Público abriu
inquérito civil para apurar
denúncia de possíveis irregularidades em programa
de moradias populares da
Coohabras (Cooperativa Habitacional Central do Brasil),
em parceria com a Aras (Associação de Reflexão e Ação
Social), entidade ligada à
igreja católica. O projeto começou em Maringá em novembro de 2015 e até hoje
as moradias não começaram
a ser construídas.
De acordo com a denúncia
apresentada pelo Observatório Patriotas, do movimento
Patriotas do Brasil, em 2015
a Aras, que foi presidida até
meados do ano passado pelo
vereador Carlos Mariucci (PT),
convocou reunião no salão da
Paróquia Santo Antônio, para
divulgar o projeto para aquisição de moradias de até R$ 60
mil e captar participantes.
Segundo a advogada Cássia Franzói, que representa um grupo de pessoas que
paga pelas unidades habita-

“Esperamos que a
Coohabras e a Aras,
devolvam o dinheiro às
famílias.”
CÁSSIA FRANZÓI, ADVOGADA

cionais e registrou boletim
de ocorrência na Polícia Civil por estelionato, a denúncia tem como base relatos de
cooperados que querem a
devolução do dinheiro pago
à Coohabras porque o imóveis não foram construídos.
A denúncia diz que quem
aderisse ao projeto habitacional teria que pagar R$
600, mais contribuição mensal de R$ 65 e que inicialmente 1.200 famílias aderiam ao programa.
Na notícia de fato protocolada no MP (Ministério Público), os participantes do programa seriam divididos em
três faixas salariais – até 1.500
por mês, entre R$ 1.501 e R$
2.500 e acima disto. Para a primeira faixa seriam imóveis de

dois quartos; para a segunda,
três quartos; e para a terceira,
apartamentos. De acordo ainda com o Observatório Patriotas, a Aras cegou a apresentar
um escritura de um terreno
no Jardim Sumaré onde seriam construídas as moradias.
Nas redes sociais, o vereador Homero Marchese (PV)
afirmou que Mariucci se aproveitou eleitoralmente do projeto. Na denúncia feita pelo
Observatório Patriotas é relatado também que o parlamentar prometeu que se
fosse eleito “seria mais fácil lutar pela causa”. “Esperamos que a Coohabras, juntamente com a Aras, devolvam
o dinheiro pago pelas famílias
por casas que não foram construídas”, afirmou Cássia.
Em 2016, o MPF (Ministério Público Federal) recebeu
denúncia alusiva ao programa habitacional e a encaminhou à Promotoria de Defesa
do Consumidor, que a arquivou em março de 2017 por
falta de indícios de lesão a direitos individuais.

Prefeitura fez parceria
A prefeitura de Maringá
divulgou em maio do ano
passado que firmou parceria com a Coohabras,
Aras e a União Estadual
Por Moradia Popular para doação de um terreno
de 11.344 metros quadrados dentro da Zeis (Zona
Especial de Interesse Social), para construção de
162 moradias.
A proposta foi assinada
na superintendência regional da Caixa Econômica Federal. A Diretoria de
Habitação da Seplan (Secretaria de Planejamento e Urbanismo) informou
na época que se tratava do
primeiro projeto no mu-

nicípio da modalidade do
programa Minha Casa, Minha Vida-Entidades, criado em 2009 com o objetivo de tornar moradia
acessível às famílias organizadas por meio de cooperativas
habitacionais.
A faixa é a 1, com renda
mensal da família é de até
R$ 1,8 mil.
O valor do investimento do governo federal por
unidade habitacional seria
de R$ 80 mil. A Caixa comunicou na oportunidade
que as famílias pagariam
de R$ 80 a R$ 270 durante
10 anos por cada imóvel.
O vereador Carlos Mariucci (PT), ex-presidente
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da Aras, disse que as famílias a serem contempladas
já tinham sido selecionadas pelo programa.
A Diretoria de Comunicação da prefeitura informou que a parceria foi
assinada apenas entre a
Caixa, União Estadual Por
Moradia Popular e administração municipal.
Conforme ainda a comunicação da prefeitura,
a contrapartida do município, a doação do terreno,
e a liberação dos recursos não foram concretizados porque o projeto ainda não tem autorização
do Ministério das Cidades.

Cássia com os BOs e boletos pagos por cooperados | ANDRÉ RENATO/METRO MARINGÁ

Viagem
Em junho do ano passado,
a Câmara de Maringá aprovou um projeto de resolução que concedeu licença a
Mariucci, no período de 10
a 15 de julho, para representar o legislativo em uma
viagem de trabalho e estudo
sobre o cooperativismo habitacional com uma comiti-

va da Coohabras, em Montevidéu, no Uruguai.
A assessoria de comunicação da Câmara informou
que a viagem foi feita pelo
parlamentar sem ônus para
o legislativo.
EDUARDO
XAVIER
METRO MARINGÁ

Outro Lado

Mariucci
faz boletim de
ocorrência
O vereador Carlos Mariucci (PT) disse ontem que registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil contra
quem publicou, compartilhou e comentou notícias
“mentirosas”sobre o programa habitacional da Coohabras em parceria com a
Aras. “Sou apoiador do projeto na condição de vereador hoje e não há nenhuma
irregularidade nele”, disse.
O vice-presidente da
Coohabras, José Luiz Araú-

jo, disse que a construção
das primeiras moradias depende de autorização da
Caixa Econômica Federal e
do Ministério das Cidades,
dentro da parceria firmada
com a prefeitura de Maringá em maio do ano passado.
Hoje, segundo Araújo,
560 famílias participam
do projeto em Maringá. A
taxa de adesão hoje é de
R$ 700 e cada família paga R$ 35 de taxa administrativa e mais R$ 45 para
uma poupança, um fundo
para a construção das unidades habitacionais. Araújo não quis informar o valor disponível no fundo.
METRO MARINGÁ
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Folia na Vila Olímpica
Carnaval. Organizadores da festa popular esperam entre 5 mil e 8 mil foliões por dia na Vila Olímpica, local
escolhido para a concentração dos dez blocos; policiais e guardas municipais farão segurança do público
O Carnaval de rua em Maringá espera reunir entre 5 mil
e 8 mil pessoas por dia a partir de hoje. Serão quatro dias
de muita diversão e folia na
Vila Olímpica, na Zona 7.
Para garantir a segurança dos foliões, os organizadores mobilizaram o efetivo do 4º BPM (Batalhão
da Polícia Militar), a Guarda Municipal e seguranças
particulares. Os socorristas
do 5º GB (Grupamento dos
Bombeiros) também estarão presentes.
Durante o trajeto pelas
ruas da cidade, os foliões dos
dez blocos inscritos no Carnaval (leia mais na página
9) serão acompanhados por
agentes da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana).
“Não haverá nenhum bloqueio de rua para a passagem dos blocos. Apenas o
tráfego será reduzido durante o percurso”, explicou o gerente de Eventos da Semuc
(Secretaria Municipal de Cultura), Luiz Fernando Neves.
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ABRE E FECHA
PREFEITURA
O Paço Municipal e as secretarias estarão fechados na segunda
e na terça-feira. Na quarta-feira o
expediente começa às 13h.

Feriadão

Movimento
nas estradas
O movimento nas estradas
das região deve aumentar
15% a partir desta tarde, segundo estimativa da concessionária Viapar. A previsão da empresa é que a
BR-376 sentido Porto Rico,
cidade localizada às margens do Rio Paraná, seja a
Quem também estará
presente na festa é a Patrulha do Som. Caberá aos seus
integrantes a dispersão dos
foliões após as 22h. “A festa está liberada das 16h às
22h”, ressalta Neves.
Equipes da Sasc (Secretaria de Assistência Social
e Cidadania) também estarão de plantão no local para coibir o consumo de bebidas alcoólicas por menores
de 18 anos. O trabalho será

SHOPPINGS

mais movimentada.
Além deste segmento,
na terça-feira, após o almoço, as rodovias da região de
acesso ao litoral devem receber um número expressivo de veículos, já que simbolicamente chega ao fim o
período de férias.
As polícias rodoviárias
Federal e Estadual vão intensificar a fiscalização nas
estradas até lá. METRO

Na terça-feira apenas as praças
de alimentação e de entretenimento estarão funcionando.
As lojas ficarão fechadas, com
retorno do atendimento na
quarta-feira, das 14h às 22h.

BANCOS
Os bancos não abrirão na
segunda e na terça-feira. Na
quarta-feira o expediente
começa às 12h.

preventivo e de atendimento a denúncias.
Já o serviço de Abordagem
de Crianças e Adolescentes
vai atuar em conjunto com
a Guarda Municipal e Conselho Tutelar. Menores flagrados consumindo bebidas ou
drogas serão encaminhados
para o Conselho Tutelar.
ROSÂNGELA
GRIS
METRO MARINGÁ

COMÉRCIO
O comércio de rua estará
fechado na terça-feira e abrirá
às 12h na quarta-feira.

SUPERMERCADOS
Pré-carnaval reuniu mais de 10 mil foliões semana passada

| VIVIAN SILVA/PMM

Os supermercados vão
funcionar normalmente.
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Energia.
CIBiogás
recebe apoio
O projeto de produção de
biofertilizantes apresentado
pelo Centro Internacional de
Energias Renováveis-Biogás
(CIBiogás) recebeu o apoio
formal do Estado do Paraná, Itaipu Binacional, Parque
Tecnológico Itaipu (PTI) e Instituto Agronômico do Paraná
(Iapar) nesta quarta-feira (7),
no Seminário Agroinovação,
promovido pelo Iapar, durante o 30º Show Rural Coopavel em Cascavel (PR).
A parceria contempla a
atuação conjunta para inserir o Programa IBITIBA,
o Projeto para Instalação
do Polo de Nutracêuticos
e de Alimentos Funcionais
(PNAF) como pauta permanente do Sistema Regional
de Inovação Oeste (SRI) do
Programa Oeste em Desenvolvimento (POD). A iniciativa tem como objetivo incentivar que os produtores
rurais tenham uma alternativa sustável e viável, produzindo biogás e biofertilizantes a partir do processo de
biodegradação
anaeróbia,
ou seja, na ausência de oxigênio, de resíduos como dejetos de animais. METRO
Turismo

Grupo de energias
limpas é formado
pelo Executivo Paraná possui 41 usinas
Biodigestor no Oeste do Estado | DIVULGAÇÃO / CIBIOGÁS

Incentivos. Ideia inicial é usar Paraná Competitivo para fomentar
programa energéticos. Uso de dejetos animais é outra prioridade
O governo do Estado instituiu esta semana um grupo de trabalho para colocar em andamento o
“Programa Paranaense de
Energias Renováveis”. A
Secretaria do Planejamento será a coordenadora do
novo programa, que quer
promover e incentivas a
produção e o consumo de
energias renováveis, principalmente a eólica, solar
e biomassa.
Entre
as
primeiras
ações previstas está a integração do programa ao
Paraná Competitivo (que
oferece incentivos fiscais
para empresas que investem no Estado) e a busca por fontes de financia-

127
usinas de biogás funcionam
no Brasil e outras 22 estão
em fase de planejamento,
segundo a CIBiogás
mentos para projetos de
energia renovável.
Segundo o governo, um
dos primeiros temas a ser
tratado é o uso de dejetos de animais, como suínos e bovinos, para a geração de energia (veja mais
ao lado).
O Estado tem o maior
rebanho de suínos do País,
com 7,13 milhões de ca-

beças, segundo dados do
IBGE. “Precisamos dar um
fim para os resíduos produzidos pelos animais, e
um deles poderia ser a destinação para a produção de
energia renovável”, disse o
secretário do Planejamento e Coordenação Geral, Juraci Barbosa Sobrinho.
Metas
A política energética nacional, seguida pelo Estado. prevê redução da participação
da hidroeletricidade de 81%
para 73% até 2020 e a ampliação da geração de energia proveniente de biomassa
de 5% para 10% e da energia eólica de 0,4% para 4%.
METRO CURITIBA

de biomassa registradas
Segundo um estudo da Fiep
(Federação das Indústrias do
Estado do Paraná), feito a partir de dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), o Paraná conta com 41
usinas usando materiais orgânicos para a produção de
energia. A maioria utiliza o
bagaço da cana, mas há também aproveitamento de esgoto, pela Sanepar, e de dejetos de animais por diversos
produtores rurais.
A conclusão da Fiep é de
que o Estado subutiliza o seu
potencial da biomassa, especialmente levando em consideração a grande produção
rural. “A pecuária do Paraná abasteceria um município de 709.000 habitantes,
equivalente à soma da população atual de Londrina e Paranaguá”, conclui a Fiep.

O principal centro de
estudos brasileiro sobre o
biogás está no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), em
Foz do Iguaçu. O CIBiogás
( Centro Internacional de
Energias Renováveis) é formado por 22 instituições e
apoia 11 unidades de produção de biogás no país.
O projeto mais ambicioso deve ficar pronto em
2019 – quando será finalizada uma rede integrada de 19 biodigestores em
19 propriedades suinocultoras da região de Entre
Rios do Oeste.
Quando o projeto estiver
pronto, a expectativa é de
que toda a energia pública
consumida pela prefeitura
venha através do sistema, zerando a conta do município.
METRO CURITIBA

Febre amarela

Votação
popular destaca
atrações de
2017

Testes em
macacos serão
feitos em todo
o Estado

Já foram, até ontem,
mais de 23 mil votos
contabilizados na escolha dos candidatos ao
Top Tur - Prêmio Panorama do Turismo.
Em sua sexta edição,
o prêmio vai apontar
quem são os profissionais e quais as iniciativas que mais se destacaram no turismo
paranaense ao longo do
ano de 2017.
São, ao todo, 23 categorias em disputa e a
votação vai até o próximo dia 17, através
do site te Panorama do
Turismo (www.panoramadoturismo.com.br).
Os três mais votados de cada categoria
serão convidados para o jantar de gala da
premiação.
Já cada vencedor
receberá um troféu
criado pelo escultor
Luiz Gagliastri, que
inaugurou, esta semana em Curitiba, a sua
galeria de arte.

A Secretaria de Estado
da Saúde, em parceria
com a UFPR capacitou
nesta semana 60 profissionais das 22 regionais
de saúde do Estado.
O objetivo é descentralizar a coleta de
material biológico de
macacos, que atualmente é feita apenas
na Capital.
“Ainda não tivemos
nenhum caso de macacos mortos (por febre amarela) na nossa
regional, mas estamos
vigilantes para essa
questão. Havendo a notificação iremos até o
local e faremos os devidos procedimentos”,
diz a médica veterinária da 10ª Regional de
Saúde (Cascavel), Roselane Langer.
Nenhum caso da
doença foi registrado
no Estado até agora,
mas a vigilância está intensificada em função
dos casos registrados
em São Paulo e Minas
Gerais. METRO CURITIBA

METRO CURITIBA
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Loanda. Advogados são Na Itália. Renata Bueno
presos por lesar clientes quer voltar ao Parlamento
Três advogados foram presos na manhã de ontem
em Loanda, no noroeste
do Paraná, suspeitos de lucrar cerca de R$ 5 milhões
com golpes em pelo menos 29 clientes.
Segundo o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado), os advogados procuravam pessoas idosas ou

de pouca instrução e ofereciam entrar com ações
contra o Banco do Brasil,
pedindo indenizações por
perdas decorrentes de reformas econômicas.
O dinheiro, porém, era
repassado apenas parcialmente ou não repassado
às vítimas. Os crimes ocorreram entre 2011 e 2015.
METRO CURITIBA

Cervejas eram falsificadas
A polícia descobriu na última quarta um barracão em Curitiba,
onde se fazia fasificação de cerveja. Foram encontrados 35
engradados com rótulos de marcas conhecidas, mas ainda não se
sabe que cerveja havia dentro de cada garrafa| | DIVULGAÇÃO / BOPE

Primeira brasileira eleita
para a Câmara de Deputados da Itália, a dirigente nacional do PPS Renata Bueno,
está em Maringá nesta hoje
para falar da sua campanha
à reeleição ao Legislativo
italiano. Em 2013, foi escolhida por eleitores da América do Sul para representar
os italianos e cidadãos com
dupla cidadania que residem na região.
Em seu primeiro mandato na Itália, Renata Bueno
atuou em temas importantes para os dois países como
a extradição do ex-diretor de
Marketing do Banco do Brasil
Henrique Pizzolato, condenado no processo do mensalão,
e também no processo para
entrada em vigor do acordo
de reconhecimento recíproco da carteira de habilitação
entre os dois países.
Renata
explica
que,
no Brasil, só em São Paulo existem 115 mil italianos em condições de votar
(é o maior colégio eleitoral
do país, seguido por Paraná
e Santa Catarina). Ao todo,
cerca de 350 mil pessoas podem votar em todo o Brasil.
A parlamentar disputa
o cargo por uma lista cívi-

Renata tenta a reeleição para o
parlamento italiano | MIRIAM ZOMER

ca popular (Civica Popolare). Tem direito a voto todos
os italianos e cidadãos com
dupla cidadania que moram
na América do Sul. Entre os
dias 09 e 16 de fevereiro todos os registrados nos consulados receberão a cédula
em sua casa. Desde 2006, a
Itália abre espaço para candidaturas de representantes de outros países. O voto deve ser devolvido pelos
Correios até 25 de fevereiro ou entregue nos consulados até o dia 1º de março.
Caso o eleitor não receba a
cédula deve requisitá-la no
consulado até o prazo final para a entrega do voto.
METRO
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Agricultura. Safra deve
ser 6% menor, diz IBGE
A primeira estimativa para
a safra nacional de 2018,
feita em janeiro, é de queda de 6% em relação ao
ano anterior. A produção
de cereais, leguminosas e
oleaginosas deve totalizar
226,1 milhões de toneladas, uma redução de 14,5
milhões de toneladas em
relação aos 240,6 milhões
de toneladas de 2017.
A previsão é do IBGE
(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
A estimativa da produção aumentou 0,8%, somando 224,3 milhões de

toneladas.
Os três principais produtos deste grupo, que são
arroz, milho e soja, representaram 92,8% da estimativa da produção e respondem por 86,8% da área a
ser colhida.
Sobre
2017,
houve
acréscimo de 2% na área da
soja e reduções de 7,1% na
área do milho e de 3,3% na
área de arroz.
Na produção, a previsão
é de decréscimos de 2,2%
para a soja, 13,8% para o
milho e 5,7% para o arroz.
METRO

Combustíveis. Governo
pede investigação de cartel
O ministro da Secretaria
Geral da Presidência, Moreira Franco, se reuniu ontem com presidente do
Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), Alexandre Barreto
de Souza, para pedir que
o órgão inicie uma investigação para apurar se há
cartelização no setor de
combustíveis.
“O fornecedor é que fixa preço e o consumidor
tem direito a escolher um
preço mais baixo. O que
nós estamos vendo é que
quando há queda na Petrobras, ela não se reflete
na bomba de gasolina. O
consumidor não está sendo beneficiado”, disse o
ministro.
Em meio à briga do go-

-3%
é redução no preço da gasolina
nas refinarias anunciada pela
Petrobras a partir de hoje. É o
maior corte em quase 3 meses

verno com distribuidoras e revendedores, a Petrobras anunciou ontem
uma redução nos preços
da gasolina em 3% nas refinarias a partir de hoje, a
maior desde 17 de novembro. Já o diesel cairá 2,6%.
Na quarta-feira, os preços do petróleo recuaram
em razão de estoques e produção elevados nos EUA.

PF teme fuga e
prende deputado
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 (SP). A noite, o deputado foi levado para a superintendência da PF
(Polícia Federal), em Porto
Alegre (RS), mas ainda pode
ser transferido para Brasília
(DF). Ele deve aguardar decisão da 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 terça-feira, o político – que estava em férias com a família
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, no Paraguai.

Deputado está em segundo mandato | ZECA RIBEIRO /AGÊNCIA CÂMARA

A mudança levou a PF a
acionar a Interpol e o nome
do parlamentar foi incluído
na “difusão vermelha” como
procurado internacional.
A investigação apontou
que o deputado pretendia
ficar quatro dias no país vizinho e só depois ir de carro para a cidade natal, Cha-

“O objetivo é alterar
procedimentos nas seleções, especialmente na
faixa 1. Queremos colocar
em prática as seleções de
projetos que visem a acelerar a contratação, como
o estabelecimento de prazos para apresentação de
projeto e início das metas”, disse ontem o ministro das Cidades, Alexandre
Baldy.
Em 2017, a meta era de
610 mil contratações. Desse total foram realizadas
495 mil.
Baldy disse que o governo está atuando para resolver o problema de 70 mil
obras que estão paradas.
METRO

pecó (SC). O prazo coincide
exatamente com o limite
para a 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 fraude em licitação,

na época em que foi prefeito interino de Pinhalzinho
(SC), em 1999. Ele autorizou
a compra, sem licitação, de
uma escavadeira de R$ 60
mil. A setença foi dada em
2013 pelo TRF-4 (Tribunal
Regional da 4ª Região), mas
ele aguardava o julgamento
de recursos em liberdade.
Em vídeo divulgado nas
redes sociais, o deputado
afirmou que decidiu mudar
o destino para evitar “constrangimento” no desembarque em São Paulo. Rodrigues
disse que já tinha acertado
com os advogados que iria
se entregar. A defesa vai recorrer ao STF argumentando
que o crime prescreveu.
MARCELO
FREITAS
METRO BRASÍLIA

Cassação de Paulo Maluf avança
Preso desde dezembro do
ano passado, o deputado
Paulo Maluf (PP-SP) começa
a ter o futuro político decidido. A Corregedoria da Câmara irá abrir processo de

cassação de mandato.
Ex-governador de São
Paulo de São Paulo, Maluf
condenado a sete anos, nove meses e dez dias de prisão
em regime fechado por des-

METRO

‘Minha Casa’. Meta do
ano é de 650 mil imóveis
A meta do governo federal
para 2018 é contratar 650
mil novos imóveis no programa “Minha Casa, Minha Vida”.
Para a faixa 1, em que
a pessoa deve ter renda
familiar máxima de R$
1.800, o objetivo é assegurar 130 mil contratações.
Para a faixa 1,5 (renda familiar de até R$ 2.350), a
meta é de 70 mil; para a
faixa 2 (renda familiar de
até R$ 3.600), 400 mil; e
para a faixa 3 (renda familiar de até R$ 6.500), 50
mil novas unidades.
Para essas ações estão
destinados R$ 9,7 bilhões
do Orçamento da União e
R$ 63 bilhões do FGTS.
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RJ. Gilmar Mendes manda
soltar secretário de Cabral
O ex-secretário de Saúde do
Rio de Janeiro Sérgio Côrtes
saiu pelo portão da Cadeia
Pública José Frederico Marques, em Benfica, na tarde de ontem. O responsável
pela pasta durante a gestão
do ex-governador Sérgio Cabral (MDB) estava no presídio desde abril de 2017.
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.
Mendes definiu que o
ex-secretário deve cumprir medidas cautelares: fica proibido o contato com
outros investigados e a saída de casa durante noites,

Sérgio Côrtes ao deixar ontem a
cadeia | JOSE LUCENA/FUTURA PRESS

fins de semana e feriados.
Côrtes foi um dos alvos da
operação Fatura Exposta. De
acordo com as investigações,
o ex-secretário participava de
fraudes em licitações do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. METRO RIO

vio de verba pública quando
era prefeito da capital.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
informou, contudo, que irá
consultar o STF (Supremo
Triplex

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
Ficha Limpa

Defesa de Lula
detalha pedido
de habeas corpus

Fux: TSE dirá se
ficha suja pode
concorrer

Relator da Lava Jato, o ministro do STF (Supremo
Tribunal Federal) Edson
Fachin recebeu ontem os
advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
que foram detalhar o pedido de habeas corpus preventivo (protocolado na
Corte no dia 2) para evitar a prisão do petista. Fachin não deu prazo para o
julgamento, mas a expectativa da defesa é de que a
questão seja resolvida antes que os recursos no STJ
(Superior Tribunal de Justiça) e STF sejam esgotados.
Lula foi condenado em segunda instância no caso do triplex a 12 anos e 1
um mês de prisão.

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e
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 fará 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

METRO BRASÍLIA

MARINGÁ, SEXTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2018
www.metrojornal.com.br

{ECONOMIA}

07|

Inflação desacelera em janeiro
Custo de vida. IPCA sobe 0,29%, a menor taxa para o mês desde a criação do Plano Real
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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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 a
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 memes 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 final 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
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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 ,9 4
-3 ,3 2
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-0 ,4 9
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Colômbia fecha fronteira
para povo venezuelano
Crise migratória. Limite entre os países será vigiado por 2.120 soldados colombianos. Presidente afirma que haverá tenda humanitária da ONU
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 vai manter 2.120
soldados
na
fronteira
compartilhada.
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 mais de
550 mil pessoas.
“Tomamos medidas pa-

O Brasil também tem recebido 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 por melhores condições na saúde | CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS

ra trazer 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 problema 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) na fronteira para
ajudar os venezuelanos.

Eleições
Em meio a uma das maiores
crises econômicas do país,
a Venezuela anunciou eleições presidenciais para o
dia 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

Milícia pró-Assad e coalizão
dos 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
aliança militar síria questionou a informação, dizendo
que sete membros das forças morreram e outros 27 ficaram feridos.

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

O governo sírio classificou as mortes de “crimes
de guerra”, enquanto a aliada Rússia disse que a presença dos americanos na
Síria tem apenas interesses
econômicos.
Na cidade de Ghouta
Oriental, área rebelde a les-

te de Damasco, bombardeios
continuam a matar civis.
A ONG Observatório Sírio afirma que ao menos 59
pessoas morreram ontem.
A ONU havia pedido cessar fogo na região para ajudar os feridos pelos bombardeios. METRO

MARINGÁ, SEXTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2018
www.metrojornal.com.br

{CULTURA}

09|

Hoje é dia de folia!
Carnaval 2018. Festa maringaense começa hoje e vai até o dia 17 deste mês, e tem na programação bandas,
blocos e trio elétrico. ‘Esquenta’ na semana passada reuniu cerca de 10 mil foliões na Vila Olímpica
É chegada a hora de tirar
a fantasia do armário, puxar pela memória as velhas
marchinhas, munir-se de
apetrechos coloridos e colocar o pé na rua. Afinal, hoje
já é dia de folia.
Ao todo, são 10 blocos,
quatro bandas e um trio elétrico que fazem as festas
dos foliões, em Maringá, entre hoje e segunda-feira. Semana que vem, no dia 17,
um último suspiro dos ares
carnavalescos na Cidade
Canção, com encerramento
na Vila Olímpica.
Segundo o gerente de
eventos da Semuc (Secretaria Municipal de Cultura),
Luiz Fernando Neves, a expectativa para o carnaval é
parecida com a do pré-Carnaval que ocorreu na semana passada, quando cerca de
10 mil foliões lotaram a Vila
Olímpica da cidade.
“Nós fizemos diversas

10
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É o número de blocos que
participam do carnaval 2018
em Maringá, entre hoje e
segunda-feira
Joaquin Phoenix

reuniões com foco na segurança e já há uma nova estratégia para o carnaval”, disse.
Os blocos que participam
do carnaval este ano são: Oi
Sumida, Confraria do Samba, Bumbum de Ouro, Tô
Dentro, BloCão de Rua, Ipa
Lê Lê, Insula, Kika na Rua,
Renofest e Acorda Menina.
Os horários da festa variam de acordo com o dia,
e a programação completa
está disponível no site da
prefeitura de Maringá, pelo endereço www.maringa.
pr.gov.br. METRO

Novo
Coringa?
Segundo a revista
“Variety”, o ator indicado
a três Oscars negocia
interpretar o personagem
Coringa no filme solo
do vilão da DC Comics,
que será dirigido por
Todd Phillips. O estúdio
Warner Bros. não
comentou o assunto.

Cerca de 10 mil foliões participaram do pré-carnaval na Vila Olímpica | VIVIAN SILVA/ PMM
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Trabalhos de Adilson Orikassa são
expostos | DIVULGAÇÃO
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Aos 80, Martinho
festeja Vila Isabel

Curitiba.
Gibiteca ganha Samba. Em novo álbum, cantor e compositor faz ode à escola que lhe deu fama e
pela qual irá desfilar na próxima segunda-feira, mesmo dia de seu aniversário
novas mostras
A Gibiteca de Curitiba recebe hoje duas novas exposições:
“Underground
Ilustrado: A Arte Visual da
Cena Musical Curitibana” e
“Adilson Orikassa”.
A primeira mostra reúne trabalhos de 17 músicos
ilustradores que se dividem entre pinturas, esculturas e instalações interativas. Por meio de imagens,
a exposição busca retratar
o universo da cena punk
rock curitibana.
Já a montagem “Adilson
Orikassa”, que recebe este nome em homenagem à
vida e obra do quadrinista
curitibano, traz um resgate das histórias em quadrinho e o fanzine “Wacgiada”,
produzidos
pelo
artista homenageado.
A abertura das mostras
conta com shows das bandas Rabo de Galo e Repelentes. Além da música ao
vivo que embala o evento, o público pode conferir
uma homenagem ao poeta,
pintor e ilustrador Magoo,
falecido em 2015.
As duas exposições ficam expostas até o dia até
30 de março. METRO CURITIBA

Martinho da Vila é desses sambistas tão identificados com sua escola de
samba que incorporou parte do nome dela à sua própria alcunha artística.
Essa devoção está destilada do começo ao fim no
recém-lançado álbum “Alô
Vila Isabeeeel!!!”, no qual
o compositor se propõe a
contar a história do Grêmio
Recreativo Escola de Samba
Unidos de Vila Isabel.
Inédita, a primeira das
13 faixas entrega, de cara,
a própria fundação da agremiação. “Quatro de Abril”
se volta aos primórdios da
escola, em 1946, sob a batuta do lendário Seu China.
Já “Sempre a Sonhar”
evoca personalidades históricas, como Gilda Pretinha, seu Eurico e o Birica
– primeiro compositor da
Vila – para fazer uma ode
aos anos de esforço da escola por um título que demorou a vir – o primeiro
no Grupo Especial foi conquistado apenas em 1988.
Inspiração para a criação da Branco e Azul, Noel
Rosa (1910-1937) também
é reverenciado pela faixa
“tripla” composta por “Pal-

“ALÔ VILA
ISABEEEEL!!!”
MARTINHO DA VILA
SONY MUSIC
R$ 33 (DISPONÍVEL
EM STREAMING)

pite Infeliz”, “Feitiço da Vila” e “Alô, Noel”, com participação de Claudio Jorge
e da Velha Guarda Musical
de Vila Isabel.
O álbum abre ainda espaço para um pout-pourri
com um clima de roda de
samba, reunindo trechos
de músicas como “Um Barraco na Vila”, “Feliz da Vila”, “Filho da Vila”, “Isabel” e “Vilancete”.
O espírito de confraternização é ressaltado pelo desfile de colaborações.
Martinho canta ao lado das
filhas Mart’nália (“Segunda Opção”) e Maíra Freitas,
entre outros nomes marcantes para a agremiação.
O lançamento de “Alô
Vila Isabeeeel!!!” será coroado nesta segunda-feira,
quando o sambista completa 80 anos em pleno Sambódromo, com a escola, no
desfile sob o enredo “Corra que o futuro vem aí”.
METRO

DVD

Sambista vira
apresentador
em filme
Martinho da Vila convida
o público a uma viagem
por seu gênero musical
favorito no documentário “O Samba” (2015), do
francês Georges Gachot,
lançado agora em DVD.
No filme, o cantor
passeia por algumas das
principais manifestações
desse estilo musical, passando pelo carnaval, o
ritmo em suas variações
e os causos de décadas
de carreira do próprio
Martinho da Vila.
Apesar de estrangeiro, Gachot tem credenciais para se apropriar
de uma sonoridade tão
brasileira. Ele é autor
dos filmes “Maria Bethânia, Música É Perfume”
(2005) e “Rio Sonata”
(2010). METRO
“O SAMBA”
DIR.: GEORGES
GACHOT
BISCOITO FINO
R$ 45

Artista usa disco para passear pela história da agremiação | MARCOS HERMES/DIVULGAÇÃO

Desfiles marcantes, mas derrotados, ganham livro

Carro da Unidos da Tijuca não garantiu título em 2004 | JOÃO WAINER/FOLHAPRESS

Em 2004, um desfile se tornou quase unanimidade do
público durante a apresentação das Escolas de Samba no
Carnaval do Rio.
O carro em que a Unidos
da Tijuca usou 127 pessoas
para representar o DNA humano, a partir de uma complexa coreografia, foi o elemento mais comentado da
folia daquele ano. O título
de campeão, no entanto, ficou com Beija-Flor.
Essa e outras nove histórias são relatadas agora no
livro “Por que Perdeu?”, no
qual o jornalista Marcello de
Mello relembra desfiles que,
apesar de emblemáticos para o Carnaval carioca, não
foram reconhecido pelo júri como os melhores do ano.
Jurado do prêmio Estandarte de Ouro, Mello entre-

“POR QUE
PERDEU?”
MARCELO DE
MELLO
ED. RECORD
210 PÁGS.
R$ 45

Carnaval
Desfiles abordados no livro:
• 1977 - União da Ilha
• 1979 - Portela

vistou personagens e fez pesquisas para contar histórias
de enredos como “Domingo”, defendido pela União
da Ilha, em 1977, bem como o histórico desfile em
que a Beija-Flor apresentou
um Cristo Redentor coberto
de preto, em 1989, até chegar ao título que não aconteceu para a Unidos da Tijuca.
No fim de cada capítulo,
o autor faz ainda um exercício de imaginação em torno
do que a vitória das referidas
escolas teria influenciado no
desenvolvimento dos carnavais seguintes. METRO

• 1983 - Império Serrano
• 1983 - Mocidade
• 1986 - Beija-Flor
• 1989 - Beija-Flor
• 1995 - Portela
• 1999 - Mocidade
• 2001 - Beija-Flor
• 2004 - Unidos da Tijuca
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Os invasores

Leitor fala

Receita Minuto

Radares começam a multar
Voltou a indústria da multa. Mais 40
pontos de arrecadação espalhados pela
cidade. Depois das luzinhas de Natal e
dos milhões no Carnaval, chegou a hora de pagar a conta. Motoristas maringaenses, tremei!

DANIEL
BORK
DANIEL.BORK@METROJORNAL.COM.BR

JOSÉ ROBERTO STORTO - MARINGÁ

QUICHE NAPOLITANA

Cruzadas

Radares começam a multar II
Só paga multa quem não respeita a velocidade da via, ou as leis de trânsito.
Conheço muita gente que reclama dos
radares mas mostra, ao dirigir que fazem por merecer as multas que levam.
CLÁUDIA SANTIN - MARINGÁ

Apocalipse
Finalmente é Carnaval, feriado para os
que não gostam, folia para os que gostam. Para aqueles que não gostam e
não têm feriado: o equivalente brasileiro de um apocalipse zumbi, com glitter.
DAVI OLIVEIRA – RIO DE JANEIRO, RJ

INGREDIENTES

Quer mais?

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

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:

Modo de preparo

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

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.

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

MARINGÁ, SEXTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2018
www.metrojornal.com.br
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Fabrício aparece no BID e
pode pegar o Rio Branco
Paranaense. Volante anunciado como reforço esta semana está à
disposição do técnico Fernando Marchiori para a partida de amanhã

MARINGÁ
•
•

RIO BRANCO

Estádio. Regional Willie
Davids, sábado, 16h30
Transmissão. Rádios Band
News e Nova Ingá

O volante Fabrício, anunciado na última quarta-feira como reforço, está liberado para
estrear pelo Maringá Futebol
Clube no Campeonato Paranaense 2018. O nome do jogador apareceu no BID (Boletim
Informativo Desportivo) da
CBF (Confederação Brasileira
de Futebol) e assim ele está à
disposição do técnico Fernando Marchiori para enfrentar o Rio Branco, amanhã, às
16h30, no estádio Willie Da-

vids. Em quinto lugar na tabela de classificação do Grupo
A, com apenas quatro pontos, o Maringá precisa da vitória em casa para continuar
sonhando com uma vaga nas
semifinais da 1ª Taça.
Além de Fabrício, Marchiori pode ter dois reforços vindos do Departamento Médico.
Lucão e o Edmar já treinaram
com o grupo e se não sentirem fisicamente, estarão à
disposição do treinador. Já o
atacante Dandan segue sem
condição de jogo por conta de
uma lesão no tornozelo.
Ontem à tarde o grupo
treinou com os portões fechados no Willie Davids. Hoje, às 9h, o trabalho será no
CT (Centro de Treinamento).
Na sequência, os jogadores
ficam concentrados no Hotel Internacional.

ROSÂNGELA
GRIS
METRO MARINGÁ

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

Apesar de falar de Gabigol, 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.
“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. San-

ESPORTE

Ingressos
Os ingressos para o jogo contra o Rio Branco estão disponíveis no site www.ingressonacional.com.br,
na
Panificadora Ariane, na avenida das Palmeiras, nº 428,
e no Centro de Treinamento do Maringá FC Avenida
Pioneira Devige Schiavoni,
1651, Jardim Tóquio.
As entradas custam R$
50,00 a inteira e R$ 25 a
meia para arquibancada coberta. Para a área descoberta os valores são R$ 24 inteira e R$ 12 meia. Crianças até
seis anos e idosos acima de
65 anos não pagam. Crianças
de sete a 12 anos e idosos de
60 a 65 anos pagam meia.

Ventura confirma Gabigol
contra Ferroviária amanhã
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.
“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 Bambu, David Braz e
Caju (Jean Mota); Matheus
Jesus; Rodrygo, Vecchio,
Renato e Arthur Gomes;
Eduardo Sasha (Gabigol).

3

tos 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.”
Bruno Henrique
O atacante sofreu cinco lesões diferentes no olho direito, após bolada no rosto
na partida contra o Linense,
no dia 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

Jogadores batem bola em treino no Willie Davids | RODRIGO ARAÚJO/METRO MARINGÁ

Galo. Oswaldo de Oliveira
pede desculpas após briga
O técnico do Atlético-MG,
Oswaldo de Oliveira, protagonizou uma discussão acalorada com o repórter Léo
Gomide, da Rádio Inconfidência, após o empate de
seu time com o Atlético-AC,
por 1 a 1, que classificou seu
time para a próxima fase da
Copa do Brasil.
“Ouvi o maior desaforo de
minha carreira. Tenho teste-

munhas de tudo o que saiu da
boca desse rapaz”, declarou.
Em entrevista ao canal
SporTV, o jornalista afirma
que não xingou o treinador
e que foi mal interpretado.
“Quando tirava meu celular
do tripé, já estava de costas
para ele, aconteceu o fato”,
afirmando que repetiu algumas vezes “estou fazendo
meu trabalho”. METRO

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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Dutra e mais dez em campo

Paulistão
6ª rodada
QUARTA-FEIRA

1

0

X

SÃO PAULO
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BRAGANTINO

HOJE

Campeonato Paulista. Líder do grupo A,
Corinthians enfrenta hoje o Santo André
repetindo a escalação da última partida

19h

X
SANTO ANDRÉ

CORINTHIANS
19h15

X

SANTO ANDRÉ

SÃO BENTO

CORINTHIANS

LINENSE
•

AMANHÃ

•

16h30

X
FERROVIÁRIA

SANTOS
16h30

X
PONTE PRETA

NOVORIZONTINO

16h30

X
BOTAFOGO

ITUANO
19h

X
MIRASSOL

PALMEIRAS
19h

X
SÃO CAETANO

RED BULL BRASIL

Estádio. Bruno José Daniel.
Hoje, às 19h.
Transmissão. Rádio
Band News FM e Rádio
Bandeirantes

O Corinhtians realizou ontem
seu último treinamento antes
da partida contra o Santo André, que acontece esta noite,
na cidade do ABC. E a expectativa é que o técnico Fábio
Carille não faça mudanças na
equipe que venceu o Novorizontino na última rodada.
No ataque, Carille vai manter Júnior Dutra. “Gostei do
primeiro tempo dele contra
o Novorizontino. No segundo,
nosso time não foi bem e ele
foi prejudicado por isso. Estou
com a expectativa de dar sequência para ele”, comentou.
Querido pela torcida corintiana, Danilo pode ga-

nhar sua primeira chance.
Ele treinou na equipe principal durante o período final
das atividades de quarta.
Novidade mesmo foi a ida
de Giovanni Augusto para o
Vasco, por empréstimo.
Fora de campo
Se dentro das quatro linhas
o time vai bem, fora dela o
clube tem passado por alguns apertos. Ontem, o Corinthians perdeu ação do zagueiro Chicão e terá que pagar ao
atleta a quantia de R$ 2 milhões por direitos de trabalho.
Eleições sem fim
As chapas encabeçadas por
Paulo Garcia e Antonio Roque Citadini fizeram uma
denúncia de fraude na eleição do Corinthians ocorrida
no último sábado e que terminou com vitória de Andrés
Sanchez. As chapas, que ficaram em segundo e terceiro lugares no pleito, afirmam
ter verificado adulteração em
uma das urnas. METRO

Dutra desbancou a titularidade de Kazim no ataque corintiano | DANIEL VORLEY/FOLHAPRESS

CLASSIFICAÇÃO
Grupo A
P V GP SG
1º
2º
3º
4º

CORINTHIANS
BRAGANTINO
ITUANO
LINENSE

12
7
7
3

4
2
1
1

9
4
6
2

6
-1
2
-5

Dorival Júnior reclama do calendário

Grupo B
P V GP SG
1º
2º
3º
4º

SÃO PAULO
PONTE PRETA
SANTO ANDRÉ
SÃO CAETANO

10
7
4
3

3
2
0
1

6
4
5
3

2
0
-2
-7

Grupo C
P V GP SG
1º
2º
3º
4º

PALMEIRAS
SÃO BENTO
NOVORIZONTINO
FERROVIÁRIA

15
8
7
2

5
2
2
0

10
5
5
3

7
2
0
-2

Grupo D
P V GP SG
1º
2º
3º
4º

SANTOS
BOTAFOGO
RED BULL BRASIL
MIRASSOL

7
6
6
5

2
2
1
1

7
5
5
4

Classificados para a 2ª fase

3 gols
Bruno Moraes, do Botafogo,
e Jadson, do Corinthians,
são os artilheiros até aqui
do Campeonato Paulista.

2
-2
0
-2

Dorival também não está gostando do time | MARCELLO ZAMBRANA/FOLHAPRESS

Três vitórias seguidas não foram suficientes para que o
torcedor são-paulino ficasse
satisfeito com a equipe. Após
o time derrotar por 1 a 0 o
Bragantino na noite de quarta-feira, pela sexta rodada do
Campeonato Paulista, o sentimento de decepção também
ficou perceptível nas declarações do técnico Dorival Junior, para além de algumas
vaias que vieram das arquibancadas do Morumbi.

Incomodado com a oscilação da equipe, o treinador
afirmou que é difícil estabelecer um prazo para que o São
Paulo comece a jogar bem
no ano e que, apesar das vitórias, vê o time caindo de rendimento durante as partidas
em função do desgaste físico
do atletas. De acordo com Dorival, o principal problema é o
calendário apertado de jogos.
“Não vamos ter qualidade de jogo agora. Desde o pri-

meiro tempo eu já percebi
que a equipe caiu de produção, tudo pela grande quantidade de jogos, que é um absurdo”, analisou o treinador.
Adiado e definido
O jogo com o Ituano, que seria na próxima quinta, foi
adiado para o dia 21, por
conta da definição da partida do Tricolor na Copa do
Brasil, dia 14, contra o CSA.
METRO COM BAND.COM.BR

Não, obrigado

Um susto. Barichello deixa
hospital após suspeita de AVC
O piloto Rubens Barrichello, de 45 anos, recebeu alta
do hospital na última quarta-feira, onde estava internado em Orlando, nos Estados
Unidos. Ele passou dez dias
no local após sentir fortes
dores de cabeça.
Na Stock Car há oito anos,
o piloto publicou um vídeo
em sua conta no Instagram
para anunciar a alta. “Fala galera, só pra falar que eu estou
indo pra casa. Que felicidade
ir pra casa!”, disse.

Agora ele começa a se preparar para voltar às pistas, como o início da temporada da
Stock, o qual já foi campeão
uma vez, em 2014.
Rubinho, que passa bom
tempo nos EUA acompanhando o início no automobilismo
dos dois filhos, Eduardo e Fernando, foi quem anunciou a
internação há alguns dias, de
maneira bem tranquila: Tive um probleminha em uma
‘veiazinha’, mas estou ótimo”,
comentou. METRO

Atletas do Eagles
recusam visita
à Casa Branca
Quatro jogadores dos Eagles já anunciaram que
não irão participar do encontro do time, vencedor do Super Bowl, com
o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca: Malcolm Jenkins, Chris
Long, Torrey Smith e LeGarrette Blount. “Não me
sinto bem-vindo naquela
casa. Vou dizer apenas isso”, disse Blount. METRO

Tem mais. Ex-nadadora dos
EUA acusa técnico de assédio
A ex-nadadora norte-americana Ariana Kukors, campeã
mundial em 2009 no individual medley, acusou o ex-técnico da seleção dos Estados
Unidos, Sean Hutchison, de
abusá-la sexualmente quando
era menor de idade.
A denúncia aponta que o
treinador teria a tocado inapropriadamente desde os primeiros treinamentos com
Hutchison, quando ela tinha
16 anos, e que ele teria feito
fotos dela nua na época.

“Nunca pensei que iria
compartilhar minha história,
porque só o fato de sobreviver
era o suficiente. Mas, com o
tempo, me dei conta que histórias como a minha são muito importantes para não serem contadas, disse.
O treinador deixou a seleção norte-americana em
2010, após especulações sobre seu envolvimento com
uma nadadora. Na época ele
afirmou que saía para buscar
novos desafios. METRO
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Bobsled do Brasil estará em duas
categorias, 4-Men e 2-Men

