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A urbanista Vivi Tiezzi, 25, e
o advogado Vicente Tito, 26,
prontos para os blocos de Carnaval
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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. A rádio
BandNews FM vai cobrir
os desfiles de escolas de
samba do RJ e vai trazer
ainda os desfiles do Rio
e terá o quadro “Vô no
Bloco” – com dicas dos
melhores blocos em todo
o país.
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Carnaval com desfiles de
Folia. Com volta da verba, Marechal Deodoro terá novamente disputa pela campeã do Carnaval amanhã. No domingo, é a vez
O Carnaval em Curitiba não
tem a mesma pompa de outras grande capitais, com
centenas de blocos e desfiles
de samba suntuosos, mas as
festas também acontecem e
até se diversificaram ao longo dos últimos anos.
Classificada até como refúgio anticarnaval padrão,
eventos como a Zombie
Walk ganharam terreno e viraram parte do calendário
do feriado (leia abaixo).
Contudo, o Carnaval tradicional segue mais vivo do
que nunca. Depois de um
2017 com corte de 50% nos
recursos, a prefeitura disponibilizou por meio da FCC
(Fundação Cultural de Curitiba) pouco mais de R$ 1 milhão neste ano para despesas
de infraestrutura e apoio,
sendo cerca de R$ 600 mil
para escolas e blocos.
Desta maneira, até a competição retornou, já que no
ano passado não houve disputa pelo título. Ao todo
vão desfilar na Av. Marechal
Deodoro amanhã sete blocos carnavalescos e nove es-

colas de samba, sendo cinco
do Grupo Especial e quatro
do Grupo de Acesso (veja ordem no box).
Antes dos adultos entrarem em cena, a partir das
15h30 até perto das 4h da
madrugada de domingo, um
baile infantil vai abrir os festejos das 14h às 15h30.
A proclamação da escola campeã será feita no domingo a partir das 15h, no
Memorial de Curitiba, onde
acontece a apuração das notas. A última vencedora do
Carnaval de Curitiba foi a
Mocidade Azul, em 2016.
Bloqueio
A estrutura para receber três
mil pessoas está sendo montada desde segunda na Marechal, entre Barão do Rio
Branco e a Marechal Floriano. A partir do meio-dia de
amanhã até as 7h de domingo, o trecho entre a Mariano
Torres a Dr. Muricy ficará totalmente bloqueado e 22 linhas de ônibus terão seus
itinerários desviados pela
Urbs. METRO CURITIBA

Na Marechal
Confira a ordem e os horários dos desfiles:
• Blocos carnavalescos.
15h30: Afoxé Áiyé Layó;
16h: Sambistas do
amanhã; 16h30:
Derrepent; 17h: Boêmios
da Madame; 17h30:
Unidos de Judá;
18: Fogosa; 18h30:
Rancho das Flores
• Escolas de samba Grupo de Acesso.
19h10: Enamorados do
Samba; 20h: Unidos de
Pinhais; 20h50: Império
Real do Colombo; 21h40:
Os internautas
• Escolas de samba Grupo Especial. 22h30:
Imperatriz da Liberdade;
23h35: Embaixadores
da Alegria; 0h40: Leões
da Mocidade; 01h45:
Acadêmicos da Realeza;
02h50: Mocidade Azul

Com praça de alimentação
e mais shows, Zombie Walk
aguarda 20 mil pessoas

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)

Caminhada dos ‘zumbis’ toma conta do Centro por quase duas horas | RODRIGO FÉLIX LEAL
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A Zombie Walk chega a sua
9ª edição neste domingo de
Carnaval com novidades. Pela primeira vez, o evento contará com uma praça de alimentação ao fim do percurso
e mais shows: serão cinco
bandas curitibanas. “Neste
ano, além do punk teremos
duas bandas de metal”, conta Flávia Nogueira, uma da
organizadoras.
A concentração começa
às 12h na Praça Osório, mas
desde às 10h já será possível
fazer maquiagens no local,
para quem não sabe ou não
deseja fazer em casa. Cada
uma custará R$ 25.
A marcha dos mortos-vivos sairá às 13h30 da Boca
Maldita e seguirá pela Rua XV
até o Paço da Liberdade, onde
haverá uma parada de 30 minutos para uma apresentação
de dança perto das 14h.
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Depois a caminhada seguirá pela Riachuelo e Cândido de Abreu até a Praça Nossa
Senhora da Salete, palco dos
shows das 15h30 até as 20h.
Segundo Flávia, a expectativa
é reunir mais de 20 mil pessoas. “É uma alternativa que
atrai gente de fora, de Belém,
BH”, diz. METRO CURITIBA
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e vivos e mortos
dos mortos-vivos tomarem o Centro da capital e na segunda, o rock domina
CIDO MARQUES/FCC

Programação
Festas para todos os gostos
de amanhã a segunda-feira:
Cortejo Real do Carnaval
2018: 1ª Princesa Paula Mello
Galvão, Rei Momo Rubens
Marques da Silva, Rainha
Renatha Karolina Rosa e 2ª
Princesa Edna dos Santos Souza

• Desfies dos Blocos
Carnavalescos e Escolas
de Samba. Amanhã, a
partir das 15h30, com os
blocos, e das 19h com
as escolas, na Marechal
Deodoro
• Marcha Zombie Walk.
Domingo, das 12h às
20h. O roteiro sai da Boca
Maldita e passa pela Rua
XV de Novembro, Paço
da Liberdade, Riachuelo,
Praça 19 de Dezembro
e Av. Cândido de Abreu
até chegar a Praça Nossa
Senhora da Salete
• IV Curitiba Rock
Carnival. Evento do
Psycho Carnival volta
após um ano de hiato na
segunda, das 13h às 19h,
na Praça Nossa Senhora
da Salete

Evento
católico
receberá
milhares
Maior evento do Carnaval católico em Curitiba, o Gabaon
está preparado para receber
20 mil pessoas entre amanhã e terça-feira: os quatro
dias de festa ocorrem na Expo Unimed Curitiba, na Universidade Positivo.
Além do arcebispo da
Arquidiocese de Curitiba,
Dom José Antônio Peruzzo, estão confirmadas as
presenças de Irmã Zélia da
Copiosa Redenção, do Padre Cleidimar Moreira, do
Padre Cleberson Evangelista, o pregador da RCC
Brasil Ironi Spuldaro e os
cantores católicos Diácono Nelsinho Corrêa e Dunga, ambos da Comunidade
Canção Nova.
O Gabaon também terá a
presença de diversas bandas,
ministérios de música, dança e do teatro do Ministério
de Música e Artes da Renovação Carismática Católica da
Arquidiocese de Curitiba. Para as crianças está preparado um espaço com atrações
especiais.
As entradas custam R$ 2
e a programação vai das 8h
às 21h30 todos os dias.
METRO CURITIBA

Hoje será o dia de maior movimentação na rodoviária | DANIEL CASTELLANO / SMCS

65% dos embarques são
com destino às praias
A estimativa da Prefeitura de
Curitiba é de que 51,5 mil pessoas embarquem de hoje até
domingo na Rodoferroviária
de. Do total, 65% pegam ônibus em direção ao litoral do
Paraná ou de Santa Catarina.
As praias do Paraná lideram,
os embarques com 40% do tráfego, já as do Estado vizinho
somam 25%.
Os demais passageiros são
para destinos como o interior do Paraná (17%) São Paulo (12%), Rio de Janeiro (2%) e
Rio Grande do Sul (2%) A sexta-feira será o dia de maior
movimento, com quase 800
ônibus deixando a capital levando 23.500 passageiros.
Passagens
A compra pode ser feita das
6h às 23h nos guichês de 38
empresas na rodoviários. O

Dia a dia
Confira a movimentação
prevista na rodoferroviária
• Hoje.
780 ônibus - 23.500
passageiros
• Amanhã.
650 ônibus - 20.000
passageiros
• Domingo.
370 ônibus - 8.000
passageiros

atendimento é feito 24 horas
em sete: Catarinense, Cometa, Itapemirim, Penha, Ouro
e Prata, Planalto e Eucatur. É
possível saber os horários dos
ônibus no www.urbs.curitiba.
pr.gov.br. METRO CURITIBA
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ABRE E FECHA - CARNAVAL CURITIBA
PARQUES

ÔNIBUS

BANCOS

Sábado e domingo com horários
normais. Segunda com horário
de sábado e terça de domingo

As agências fecham segunda e
terça-feira e reabrem na
quarta-feira ao meio-dia

Sempre abertos. Passeio
Público e Jardim Botânico
abrem das 6h às 20h

SUPERMERCADOS

ZOOLÓGICO

SHOPPINGS
De sábado a segunda o
atendimento é normal na
maioria dos shoppings. Terça as
lojas não abrem, só alimentação

SAÚDE
Unidades básicas fecham
segunda e terça. UPAs, Hospital
do Idoso e Maternidade Bairro
Novo ficam abertas 24h

Grandes redes atendem
normalmente durante
todo o feriado

Aberto das 10h às 16h todos os
dias. Fechado para manutenção no dia 12 (segunda-feira)

M. MUNICIPAL
Amanhã: das 7h às 18h
Domingo: das 7h às 13h
Segunda: fechado
Terça: fechado

COLETA
A coleta domiciliar e seletiva só
não funciona no domingo. Já a
coleta de lixo tóxico para no
domingo e na terça-feira

Estradas já enchem hoje
e seguem cheias amanhã
A vida do folião ou do curitibano que busca refúgio fora da capital não será fácil
nas estradas. O movimento já será alto nesta tarde
e só deve ficar tranquilo
no domingo (ou durante as
madrugadas).
Rumo ao litoral do Estado, o fluxo deve ficar até
seis vezes acima do normal
entre 17h e 18h de hoje e
não muito abaixo disso até a
meia-noite. Já rumo ao litoral catarinense o movimento cresce quase 50% hoje na
região de São José dos Pinhais e Garuva-SC. Amanhã
este índice passa dos 70%.
Já com relação ao retorno, o movimento nas ro-

Horários de pico
Confira os piores horários
para pegar as rodovias segundo as concessionárias:
• BR-277 (Ecovia - litoral).
Hoje das 17h à meia-noite
Amanhã das 6h às 19h
• BR-277 (CCR RodoNorte interior).
Hoje das 15h às 19h
Amanhã das 8h às 13h

dovias cresce na tarde de
terça-feira e se mantém
na quarta-feira de manhã.
O retorno do litoral do Es-

• BR-376/101 (Autopista
Litoral Sul - litoral SC).
Hoje das 14h à meia-noite
Amanhã das 6h às 16h
• BR-116 (Autopista
Planalto Sul - interior SC).
Hoje das 15h às 20h
• BR-116 (Autopista Régis
Bittencourt - São Paulo).
Hoje das 16h à meia-noite
Amanhã das 5h às 14h

tado também deve ser alto na noite da quarta-feira
de cinzas, das 19h às 21h.
METRO CURITIBA

Ônibus Lilás atende em
Matinhos por dois dias
O Ônibus Lilás, unidade
móvel de atenção à violência contra as mulheres, já
realizou 1.366 atendimentos a mulheres nesta temporada de Verão. No Carnaval, amanhã e domingo a
unidade está na Praia Central de Matinhos – próximo à sorveteria D’Vicz. No
próximo final de semana a
ação será na Praia Central
de Guaratuba.
O veículo é administrado
pela Secretaria de Estado da
Família e Desenvolvimento
Social e já esteve em quatro
balneários paranaenses nos
últimos quatro finais de semana. A coordenadora de
Política da Mulher da Secretaria da Família, Ana Claudia Machado, conta que a
maior procura foi por infor-

Veículo estará em Matinhos sábado e domingo

mações gerais a respeito da
política da mulher e sobre
proteção contra violências,.
“Aproveitamos a concentração de famílias nos balneários para abordar o assunto, já que há o aumento de
ocorrências neste período
do ano”, explica.

| DIVULGAÇÃO / SEDS

O ônibus tem espaço individual e sigiloso e desde
que foi lançado, em 2015, já
atendeu 10.138 mulheres.
Nele há equipes que atuam
nas áreas de assistência social, psicológica, jurídica e de segurança pública.
METRO CURITIBA
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Após quatro anos fechada,
Oswaldo Cruz vai reabrir
Em março. Sem uso desde o final de 2013, espaço será reinaugurado e vai oferecer natação, ginástica e musculação, além de esportes coletivos
Esportistas de Curitiba receberam ontem uma notícia
esperada há mais de quatro
anos: estão abertas as matrículas para as atividades do
complexo esportivo da Praça Oswaldo Cruz, que deverá
ser reinaugurado na primeira
semana de março, segundo a
prefeitura.
O espaço, chamado oficialmente de Centro de Esporte
e Lazer Dirceu Graeser, foi fechado para reformas em novembro de 2013, na gestão
do ex-prefeito Gustavo Fruet
(PDT), quando boa parte das
estruturas estava degradada.
A promessa inicial era de
que a reforma estaria concluída até o fim de 2014, mas as
obras só começaram em fevereiro de 2015.
Mais de dois anos depois,
em setembro de 2017, com
a reforma quase concluída,
a prefeitura chegou a prometer a inauguração para dezembro, mas ajustes finais
adiaram a data. Agora, a reabertura fará parte das comemorações do aniversário de
325 anos de Curitiba.
O espaço, custeado pela
Caixa Econômica Federal por
R$ 3,9 milhões, conta com
uma piscina coberta e aque-

Piscina agora é coberta e aquecida | DIVULGAÇÃO / SMELJ

Obra custou R$ 3,9 milhões e foi bancada pela Caixa Econômica Federal | DIVULGAÇÃO / SMELJ

cida – antes era sem aquecimento e a céu aberto –, salas de dança e musculação e
um ginásio poliesportivo para futsal, basquete, vôlei e outras modalidades coletivas,
aberto para a população.
Já estão abertas as inscrições para ginástica, musculação e natação. Até o dia 16
de fevereiro serão priorizadas as rematrículas de alunos
que frequentavam as atividades em 2014 e, a partir de 19

de fevereiro, novos alunos poderão se matricular.
Ao longo do ano, conforme a demanda, a Smelj (Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer), abrirá novas turmas
em outras modalidades. A expectativa da prefeitura é atender 2,2 mil pessoas por mês
na unidade.
RAFAEL
NEVES

Como se matricular
- As inscrições são presenciais, na Praça Oswaldo Cruz
(R. Brigadeiro Franco, 2.333)
Horário: das 9h às 12h e das
14h às 18h
- Rematrículas (para quem
era aluno): até 16/02
- Novas matrículas: a partir
de 19/02
- Modalidades iniciais: ginástica, natação e musculação

METRO CURITIBA

Ginásio oferece futsal, basquete e outros esportes coletivos | DIVULGAÇÃO / SMELJ

Evangélico cobra repasse Advogados roubavam clientes
atrasado de R$ 2,16 mi
Em grave crise financeira e
sob intervenção judicial desde 2014, o Hospital Evangélico, em Curitiba, cobra um repasse de R$ 2,16 milhões que,
segundo a instituição, deveria ter sido pago até o dia 20
de janeiro.
Sem o dinheiro, a direção
do hospital afirma que tem
sido obrigada a rolar dívidas
com fornecedores e médicos
para seguir aberto. “Estamos
no limite”, diz Ladislau Zavadil Neto, administrador judicial do hospital, que atende
até 30 mil pacientes por mês.
A verba não recebida é referente aos meses de novembro e dezembro do ano passado. Para o Evangélico, a verba
deveria ter sido repassada pela Secretaria Municipal de
Saúde, mas a prefeitura, procurada pelo Metro Jornal,

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

Hospital está sob intervenção judicial desde 2014 | ARQUIVO METRO / RODRIGO LEAL

afirma que os recursos são
relativos ao FAEC (Fundo de
Ações Estratégica e Compensação), que são quitados após
repasse do Ministério da Saúde. A Secretaria diz que ainda
não recebeu do governo federal. “Assim que forem credita-

dos ao município, os valores
serão repassados ao prestador. Em janeiro, a Secretaria
Municipal da Saúde repassou
à instituição R$ 8.518.617,24,
em relação aos serviços contratualizados”, diz a prefeitura em nota. METRO CURITIBA

Cervejas tinham rótulo trocado em barracão
A polícia descobriu na última quarta um barracão no bairro Boqueirão, em Curitiba, onde se fazia
fasificação de cerveja. Após ser preso em um shopping ao entregar dinheiro e uma arma a uma
mulher, um homem confessou o esquema. Foram encontrados 35 engradados com rótulos de marcas
conhecidas, mas ainda não se sabe que cerveja havia dentro de cada garrafa | DIVULGAÇÃO / BOPE
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Folia em SP estreia casa nova
Blocos. Pela primeira vez avenida 23 de
maio será fechada para as festas. Prefeitura
espera que 500 mil passem pelos blocos
É Carnaval! Depois de vários
finais de semana de pré-festa,
oficiais e não oficiais, o feriado chegou com blocos, desfiles, fantasias e muito glitter.
Pela primeira vez, a avenida 23 de Maio (zona sul)
vai ser palco da folia dos
blocos. Nos dias 11,12 e 13 a
via vai ficar interditada das
6h às 22h entre o Complexo Viário Jorge João Saad e a
praça da Bandeira.
Segundo a prefeitura, a
previsão é que 500 mil pessoas passem pelos blocos da
avenida 23 de Maio em todos os dias de festa.
Mais de 170 blocos vão
desfilar pela cidade. Em
dois deles, para promover
o respeito e Carnaval sem
assédio, tatuagens com a
frase “Não é Não!” serão
distribuídas. Amanhã, no
Ritaleena - Ipiranga (zona
sul) e no domingo no Bloco

COMO BRILHAR NO CARNAVAL
FOTOS ANDRÉ PORTO/METRO

Afro Ilú Obá de Min, na Casa Verde (zona norte).
Além deles, no palco fixo do Vale do Anhangabaú,
o destaque será para MC Carol no domingo e Raça Negra na terça-feira.
Separe os acessórios, maquiagem, o glitter, gel e pincéis

Brilhando
Para entrar no clima, os foliões separaram muito glitter e espalharam pelo corpo
inteiro: no rosto, no peito,
nos braços, no cabelo, na
barriga e até na barba.
A urbanista Vivi Tiezzi,
25 anos, já assumiu que é “a
louca do Carnaval” e começa a pensar nas fantasias logo após o Ano Novo - depois
de prontas, ela publica tudo no Instagram (@chatiezzi). METRO
Acompanhe a cobertura do
Carnaval e dos blocos de São
Paulo no metrojornal.com.br

Misture o gel com glitter e passe no corpo

Pincéis ajudam a passar o glitter

Complemente com maquiagem:
delineador e batom são bem-vindos

Finalize com mais brilho!
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Sapucaí terá tons de crítica
Rio de Janeiro. Em ano de crise, quatro das 13 maiores escolas de samba escolheram temas que destacam problemas sociais
Reduto 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

Fantasia da
Tuiti satiriza
paneleiros

Blocos circulam
pela cidade neste
fim de semana

Beija-Flor aborda
questão ambiental

Comissão
de frente da
Portela terá
surpresas
ALEXANDRE VIDAL/DIVULGAÇÃO

do presidente Michel Temer
(MDB), que será retratado
como um vampiro. A reforma trabalhista, aprovada no
ano passado, também será
criticada.
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.
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
de “Frankenstein”, de Mary
Shelley, para denunciar os
monstros que acometem o
Brasil. O prédio da Petrobras,

3º maior, Carnaval de Salvador
abre com Cláudia Leitte 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 Leitte 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%.

Mangueira
critica
homofobia

115
trios elétricos, pelo menos,
desfilarão no Carnaval
deste ano de Salvador. Este
é o número de veículos
que pediram autorização à
Prefeitura.

Show de abertura ontem |

VALTER PONTES / SECOM

Programação
A folia organizada pela prefeitura 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

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

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 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 haverá dez

Instalação do galo gigante ontem
| ARNALDO CARVALHO/JC IMAGEM/FOLHAPRESS

palcos espalhados pela Cidade Alta. Coube ao cantor
Alceu Valença abrir oficilamente, ontem, o Carnaval
de Olinda. METRO
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{BRASIL}

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
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 cau-

Mãe de Jeremias se desespera no velório do menino | JOSE LUCENA/FUTURA PRESS

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

telares. 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 Barata 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 Estelli-

ta 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

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

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
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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{MUNDO}

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 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 se-

Venezuelanos protestaram ontem

centro humanitário em parceria com a ONU na fronteira
para ajudar os venezuelanos.
O Brasil também tem recebido grande quantidade de
imigrantes. Em Boa Vista, capital de Roraima, a prefeitura
afirma que já são 40 mil venezuelanos, o equivalente a 10%
da população.
| CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS

mestre de 2017, alcançando
mais de 550 mil pessoas. “Tomamos medidas para 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”, disse Santos
em vídeo em seu Twitter.
O presidente colombiano
prometeu também abrir um

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. METRO
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Disputa. Milícia próAssad 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.

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

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 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.
METRO
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{ECONOMIA}

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
rondando 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

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

Governo pede investigação de
suposto cartel em combustíveis
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 pre-

-3%
é redução no preço da gasolina
nas refinarias anunciada pela
Petrobras a partir de hoje. É o
maior corte em quase 3 meses
ço mais baixo. O que nós
estamos vendo é que quando há queda na Petrobras,
ela não se reflete na bomba de gasolina. O consumi-

dor não está sendo beneficiado”, disse o ministro.
Em meio à briga do governo 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. METRO

Agricultura. Safra deve
ser 6% menor, diz IBGE

Escoamento de grão no porto de
Paranaguá | IVAN BUENO/ APPA/FOTOSPÚBLICAS

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
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Gibiteca abre
novas mostras
Arte. Com duas novas exposições, espaço faz homenagem à obra
de quadrinista e expõe obras sobre o punk rock da capital
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
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O Metro indica

Dança
Aulas. O Studio de
Dança Juliana Ribeiro
oferece aulas de samba e
samba de gafieira para
quem quiser treinar o passo
para o carnaval. Amanhã
das 9h às 12h na Rua Chile,
1877, Rebouças. Aulas de
R$25 a R$35 cada.

Teatro
‘O Bêbado’. Na peça,
um homem embriagado
narra suas histórias de vida
a um interlocutor
imaginário, a quem chama
de ‘doutor’. A cada caso
contado, entra em cena um
novo personagem. Hoje às
23h59 no Teatro Lala
Schneider. Ingressos de
R$20 a R$40 pelo Disk
Ingressos.

Debate
Trabalhos de Adilson Orikassa são expostas na Gibiteca de Curitiba | DIVULGAÇÃO

Serviço
Hoje às 19h na Gibiteca de
Curitiba. Entrada gratuita.

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

Exposição
‘Poema Sem Rosto’.
Série de 25 gravuras que
remetem à infância da
artista Ivana Lima. De
amanhã a domingo das 09h
às 18h no Museu Alfredo
Andersen. Gratuito.

Arte. A Bienal de
Curitiba promove uma mesa
redonda com os curadores
Dannys Montes de Oca
(Cuba), Royce Smith (EUA) e
o artista cubano Reinier
Nande para discutir temas
relacionados aos processos
curatoriais de arte
contemporânea. Hoje às
16h30 no auditório da
Escola de Múisca e Belas
Artes do Paraná. Gratuito.

2
CULTURA
Artes plásticas

Inscrições
O Centro Juvenil de
Artes Plásticas está com
inscrições abertas para
o primeiro semestre de
2018, com aulas gratuitas
para crianças e jovens de
6 a 17 anos. As inscrições
para alunos da rede
pública podem ser feitas
de 19 a 23 de fevereiro,
e para os demais
estudantes as matrículas
começam no dia 26. As
aulas começam dia 1º de
março. Mais informações
e inscrições estão no site
www.cjap.seec.pr.gov.br.
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Bares e casas noturnas de Curitiba entram no clima do Carnaval e promovem vários dias de folia para quem vai ﬁcar na capital. Entre as programações,
destacam-se atrações internacionais, matinês, covers, decorações temáticas e marchinhas
METRO CURITIBA

1

No Mundo da Copa

Carnaval Soviet

She Rocks é uma das atrações | RUBENS NEMITZ

O Santa Mônica Clube de Campo escolheu como
tema de carnaval o maior evento futebolístico do
mundo para proporcionar uma programação especial para toda a família.
Com matinês, marchinhas e muita música
com o DJ Juninho e a banda Coração Brasil, o Carnaval do Santa Mônica acontece de domingo ao
dia 13 de fevereiro, das 16h às 23h. Os ingressos
são gratuitos para associados do clube, e R$30 para convidados de associados. E para associados de
clubes co-irmãos os ingressos custam R$20.

A casa oferece uma programação intensa de 4
dias ao som de muito pop, funk, EDM e axé. Além
dos DJ’s residentes, como Fefo, Dimis, ADRN e Lumo, Claudia Bukowski e Ana Guimarães são algumas das DJ’s convidadas para o festejo.
O carnaval no Soviet começa hoje e vai até o
dia 12, sempre às 23h, com entrada de R$15 a
R$25 de acordo com o dia.

2 3

Carnarock

O Sheridan’s Irish Pub promove 5 noites de folia ao
som de muito rock’n roll, com 10 bandas, decoração
especial e várias promoções. Radiophonics, Lucky
7, She Rocks, U2 Pop e Legião Urbana Cover Curitiba são alguns dos grupos musicais que agitam a casa neste período. O Carnarock começa hoje e vai até
o dia 13, sempre às 19h. A entrada varia de R$5 a
R$15 de acordo com o dia.

Tema do carnaval do clube é a Copa | MICHELLE LARA

4 8

O Carnaval é Rock

Psycho Carnival 2018

festas de
Carnaval em
Curitiba
Zé Rodrigo e banda também tocam na casa | DIVULGAÇÃO

7

Carna Santa

O Santa Marta Bar oferece uma programação especial
de Carnaval e, para isso, recebe as duplas Marjourie e
Mell, Octávio Feliz e Mr. Buiú, Taís e Rafael, o DJ Gui
Nobrega, e o grupo Kaduká, entre outras atrações.
O Carna Santa acontece hoje, às 21h, e no domingo
e na terça, às 19h, com entradas que variam de R$10 a
60, de acordo com o dia.

6

Banda Double Deck é uma das atrações | DIVULGAÇÃO

Carnaval American Mex

O carnaval do Phoenix American Mex está marcado por apresentações de bandas locais, covers,
rock, pop e estreias inéditas no palco.
A folia na casa acontece hoje e amanhã às 18h,
com entrada a R$25.

5

O Crossroads propõe ao público 6 noites de festa, cada uma com uma atração especial para levar
o rock’n roll e suas vertentes aos amantes do gênero. Algumas das atrações são as bandas Pepperland, Drive True, Milk’n Blues e República Pine.
O evento vai de hoje ao dia 12, sempre às 21h,
com entrada a R$30, valor que pode revertido em
consumação das 21h à 0h.

Para comemorar o carnaval em grande estilo, o
Jokers Pub recebe diversas bandas do Brasil, da
América do Sul, do Norte e da Europa para embalarem 4 dias de muita folia. Algumas das atrações
são Sick Sick Sinners (Curitiba), Nausea Bomb
(França) e Salidos de La Cripta (Colombia).
O Psycho Carnival começa hoje e vai até o dia
12, sempre às 20h. Os ingressos variam entre
R$44 e 104,50 pelo site www.sympla.com.br.

Sick Sick Sinners agita o Psycho Carnival | DIVULGAÇÃO

Soviet promove
4 dias de folia na
capital | HANA LÍDIA

Marjourie e Mell
cantam no Carna
Santa | DIVULGAÇÃO

Denis é um dos DJ’s
que agita a casa
| DIVULGAÇÃO

8

Semana de Carnaval no James
A casa segue promovendo mais 5 noites de folia para todos os gostos, com pop, arrocha, rock e
muitas promoções.
O Carnaval 2018 do James vai de hoje até o dia
13 de fevereiro, sempre às 22h, com entrada de
R$10 a R$30, de acordo com o dia.
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Sertanejo e reggae dão
o tom à folia do litoral
Shows. Na onda do Carnaval, Café Curaçao Guaratuba leva duas noites com grandes nomes da música nacional à praia paranaense
O Café Curaçao Guaratuba promove duas noites de
muita folia para quem for
passar o Carnaval no litoral
paranaense.
A dupla sertaneja Munhoz & Mariano é a atração
que conduz a festa de amanhã com um show repleto
de hits. Sucessos consagrados, como “Camaro Amaralo”, “Seu Bombeiro” e “A Bela
e o Fera” não ficam de fora do
repertório.
Além dessas músicas, a dupla apresenta canções inéditas do EP “Ensaio MeM 10”,
que acaba de ser lançado e inclui faixas como “Boca Seca”,
“Como é que Resiste”, “Se Bobear Cê Já Me Ama” e “Alphaville Alphavela”.
Já no sábado, a festa que
toma conta do litoral paranaense é o Festival Nação
Guerreira, que reúne 4 grandes atrações em um só lugar.
Uma delas é a banda Chimarruts, que sobe ao palco

Serviço
O Carnaval 2018 Café Curaçao acontece amanhã, às
23h, com ingressos de R$50
a R$195 pelo Disk Ingressos.
Já o Festival Nação Regueira acontece no domingo, às
23h, com ingressos de R$50
a R$161, também pelo Disk
Ingressos. Ambos os eventos serão na Avenida Brejatuba, nº 500, Guaratuba.

com a turnê do seu álbum
mais recente “A Diferença”,
sexto disco da carreira do
grupo.
Além das faixas “Não Rola”, “Me Leva” e “Sinto a Liberdade”, que integram o novo
trabalho dos artistas, a banda promete reviver clássicos
como “Do Lado de Cá”, “Não
Deixe de Sonhar” e “Pra Ela”.
Outra atração que agita
o público do litoral é a banda brasiliense Maskavo, que

comparece ao evento para
introduzir as suas músicas
mais recentes, como “O Mar
Pro Sonhador” e “Maria Joana”. Sucessos já conhecidos,
como “Um Anjo do Céu” e
“Folhas Secas”, também serão revividos no show pelo
sexteto.
A banda paulista Planta &
Raiz também compõe o time
de atrações do festival e vai ao
litoral para cantar os clássicos
de sua carreira, como as músicas “Com Certeza”, “Oh Chuva” e “Aquele Lugar”.
Além dessas, o grupo
também apresenta as faixas
do seu último lançamento,
“Exército Delirante”, disco divulgado no último ano e que
traz faixas como “Bons Ventos”, “Se Você Quiser” e “Filho
do Leão”.
Além das bandas, o DJ Rasta também sobe ao palco do
evento para comandar a festa
durante os intervalos entre os
shows. METRO CURITIBA

Dupla sertaneja Munhoz & Mariano é a atração de que agita o Café Curaçao Guaratuba de amanhã | DIVULGAÇÃO

Estreias na TV

TV. Série segue dilemas
de família progressista
‘Homeland’

‘Grand Prix Driver’

Estreia de sáb. para dom., à 1h,
no canal pago Fox Premium.
Estrelada por Claire Danes, a
série abre sua sétima temporada mostrando o que aconteceu
após a tentativa fracassada de
assassinato à presidente dos
EUA, que tomará medidas
contra a inteligência do país.

Estreia hoje no catálogo da
Amazon Prime Video.
Em quatro episódios, a série
documental dá acesso inédito
aos bastidores da McLaren
durante a temporada de 2017
da Fórmula 1 a partir do piloto
novato Stoffel Vandoorne e do
bicampeão Fernando Alonso.

Holly Hunter encarna matriarca em ‘Here and Now’, da HBO | DIVULGAÇÃO

Mais nova aposta da HBO, a
série dramática “Here and
Now” estreia no canal pago
na madrugada de domingo
para segunda, à meia-noite.
Assinada por Alan Ball,
de “True Blood”, a série
apresenta uma família liderada pelo casal formado por
Greg (Tim Robbins) e Audrey (Holly Hunter).
Três dos quatro filhos deles foram adotados em países

“exóticos”, como Vietnã, Libéria e Colômbia, fortalecendo a aura progressista do clã.
Ao se debruçar sobre a vida deles, a série mostra que
nem tudo é tão bonito quanto
parece. Professor de filosofia,
Greg passa por um momento
de descrença absoluta na humanidade, enquanto o filho
Ramón (Daniel Zovatto) vive experiências alucinógenas
inexplicáveis. METRO

Desfiles marcantes do Rio 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, fi-

cou 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 entrevistou 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 exercí-

cio de imaginação em torno
do que a vitória das referidas escolas teria influenciado no desenvolvimento dos
carnavais seguintes.
METRO

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

Os invasores

Receita Minuto

Carnaval seguro
Já às vésperas do Carnaval, a minha
única expectativa (além de me divertir, é claro) é que, neste ano (e se possível também nos próximos), esta curta
temporada não seja cenário para violência, intolerância e desrespeito. Os
dias de carnaval são para diversão, para relaxar e esquecer os problemas um
pouco, mas sabemos que sempre existem casos de pessoas que aproveitam
a folia e a aglomeração de pessoas para cometer infrações, zombar dos outros por puro desrespeito às diferenças
e até mesmo degradar os espaços públicos. Vamos torcer para que, a cada
ano, as pessoas mostrem um respeito
maior aos outros que estão ao seu redor, afinal, todos vão para as ruas com
um único intuito em comum: se divertir e curtir os dias de folga.

DANIEL
BORK
DANIEL.BORK@METROJORNAL.COM.BR

QUICHE NAPOLITANA

Cruzadas

MARIANO ABREU SEUSS - CURITIBA - PR

Macumba
Em evento partidário, o presidente Michel Temer foi benzido por pai de santo pois estaria sendo alvo de macumba. Deveriam, também, benzer todos os
brasileiros honestos que estão sendo vítimas há anos da macumba de políticos
desonestos no comando do país.
ROBERTO FISSMER - PORTO ALEGRE - RS

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.ctb@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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Reforço livre
para estrear
Paraná. Revelado pelo Corinthians, meia Matheus Pereira retorna ao
Brasil, é anunciado pelo Paraná, aparece no BID da CBF e já pode jogar
Já está à disposição do técnico Wagner Lopes mais um reforço no Paraná: o meia Matheus Pereira foi anunciado
ontem e teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.
Esperança de oxigênio
na criação de jogadas, Pereira tem 19 anos, mas já conta com uma ficha extensa: ele
foi revelado no Corinthians,
onde acabou marcado por
perder um pênalti com cavadinha na final da Copa São
Paulo de Juniores em 2016.
Sem espaço no time principal do Timão, ele foi transferido ao Empoli-ITA e, em
seguida, ao poderoso Juventus-ITA – time com o qual o
Tricolor acertou a vinda do
atleta –, mas jogou emprestado pelo Bordeaux-FRA na últi-

Namur promete novidades
Após o empate dramático com o Parnahyba na Copa do Brasil,
o presidente Samir Namur afirmou que o clube trará novas
peças para a sequência da temporada, ainda que com os pés no
chão. “Evidente que o Coritiba vai contratar, sem descuidar de
todo um planejamento financeiro que existe”. | DIVULGAÇÃO / CORITIBA

3
ESPORTE
Grêmio

Maicosuel

Furacão. Tietado no clube,
Lucho já aparece no BID
Aos 19 anos, Pereira tenta se firmar no futebol brasileiro | DIVULGAÇÃO / PARANÁ

ma temporada.
O meia diz ter amadurecido no futebol europeu, garante já estar pronto para jogar e
reverter o mau início de ano
do Paraná. “Sei que os resultados não foram aqueles que

esperávamos nos primeiros
jogos. É início de temporada
e isso é normal. Vejo um grupo muito bom e com muita
vontade de vencer. Vamos reverter esse cenário, com certeza”, projeta. METRO CURITIBA

Cerca de 300 atleticanos foram, na última quarta, pegar autógrafos com o atacante Ederson e com o meia
Lucho González, que acertou
sua permanência no Atlético
depois de ter anunciado que
sairia no fim do ano passado.
O veterano argentino, que
já está treinando com o time

principal do Rubro-negro no
CT do Caju, teve o nome publicado ontem no BID.
A princípio ele fica com a
equipe do técnico Fernando
Diniz e não será acionado no
Paranaense, pelo menos nos
próximos jogos. O Furacão visita o Cascavel no sábado às
16h30. METRO CURITIBA

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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