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Ricardo Boechat
apresentará os colegas

PILAR OLIVARES/REUTERS

O técnico Tite
durante convocação
da Seleção Brasileira
ontem, na CBF

Marcos Valério
assina delação
sobre estatais
em Minas
Pivô dos ‘mensalões’ (de PT e PSDB),
o publicitário fechou acordo para
falar sobre atos de corrupção desde o
governo Eduardo Azeredo (PSDB) PÁG. 02

Condenados por
corrupção perdem
direito a indulto
Ministro Roberto Barroso, do STF, reviu
pontos do indulto natalino proposto por
Temer e endureceu os critérios PÁG. 03

Trânsito tem alta de
30% nas mortes nos
2 primeiros meses
Depois de ano com redução expressiva,
número de vítimas no DF passou de 40
a 52 em janeiro e fevereiro PÁG. 06

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

TITE
ARRISCA
COM
TALISCA

Marcia Tíburi | DIVULGAÇÃO/OESP

Para enfrentar ‘as
crises’, diálogo
Museu Nacional e UnB recebem 11
intelectuais em ciclo de debates PÁG. 12

Ele não tem figurinha no álbum da Copa,
mas, ao lado de Willian José, é a surpresa
do treinador na penúltima convocação

PÁG. 15

Premiê britânica
culpa Rússia por gás
Ação de Moscou no ataque a ex-espião
é ‘altamente provável’, diz May PÁG. 10
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Valério fecha delação
orrupção. Empresário acusado de operar o Mensalão promete delatar
desvios nas estatais de Minas durante governos de PSDB, MDB e PP

C

Condenado a 37 anos de prisão por operar o Mensalão
do PT e ainda réu no processo do Mensalão do PSDB,
o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza fechou um acordo de delação
premiada com a Polícia Civil
de Minas Gerais. De acordo
com a corporação, serão investigados esquemas de corrupção nas empresas estatais
mineiras, como Cemig, Copasa e Codemig, além de licitações públicas no período
de 1998 a 2014. As obras para
a construção da Cidade Administrativa, na região Norte de BH, também serão analisadas ao longo do processo.
A polícia enfatizou que “o
acordo não abrange matérias
de interesse da União, das atri-

buições da Polícia Federal, ou
pessoas com foro por prerrogativa de função na Justiça Federal ou nos Tribunais Superiores”. Todas as informações
prestadas por Marcos Valério
serão comparadas com as delações sobre a “Lista de Furnas” e o “Mensalão Tucano”
fornecidas por Nilton Antônio
Monteiro – em 2005, ele também denunciou o esquema de
desvios de recursos públicos
para a campanha à reeleição
de Eduardo Azeredo (PSDB).
Cemig, Copasa e Codemig aguardam mais detalhes para se pronunciarem.
O PSDB acionou o Ministério
Público e disse que “Valério
está associado ao governo do
PT para perseguir adversários políticos”. METRO BH

As investigações
Corporação apura desvios
nas estatais e em licitações
públicas entre 1998 e 2014,
nos governos de:
Eduardo Azeredo, PSDB - 1998
Itamar Franco, na época eleito
pelo PMDB - 1999 a 2002
Aécio Neves, PSDB - gestão
entre 2003 e 2010
Antonio Anastasia, PSDB março de 2010 a março
de 2014
Alberto Pinto Coelho (na
época no PP) - abril a
dezembro de 2014

Em menos de 24h, duas
grávidas são mortas no RJ

Caso JBS

Passaporte
com a Justiça
O empresário Joesley
Batista entregou o
passaporte ontem à Justiça
Federal, em São Paulo.
Ele foi solto na última
sexta-feira por decisão
do STJ (Superior Tribunal
de Justiça), mas deve
cumprir medidas cautelares
como: não ter contato
com o irmão Wesley
Batista, não deixar o país,
comparecer em juízo
sempre que necessário,
não frequentar as
empresas do grupo e usar
tornozeleira eletrônica.
Joesley é acusado de usar
informações privilegiadas
para conseguir lucros no
mercado financeiro.

A semana começou violenta no Rio de Janeiro. Desde sexta-feira, 12 pessoas
foram baleadas – oito mulheres, das quais sete morreram. As últimas vítimas
foram duas grávidas, uma
de 6 meses e outra de 5 meses. Só um bebê sobreviveu.
Só neste ano, 461 vítimas de armas de fogo foram
atendidas, até domingo, nos
cinco hospitais de urgência
e emergência da rede estadual, o que dá uma média de
quase sete por dia.
Dandara Helena Damasceno de Souza, 21, foi encontrada em casa, com um
tiro na cabeça, na comunidade Vila Vintém, em Padre
Miguel, na manhã de ontem. Ela foi levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas
já chegou morta.
Como os médicos detectaram batimentos cardíacos
do bebê de 6 meses, fizeram
uma cesariana de emergência
e conseguiram salvar o menino, que está internado na UTI

Dandara (esq.), grávida de 6 meses; Katyara, de 5 meses | REPRODUÇÃO BAND E FACEBOOK

em estado gravíssimo. Segundo o coordenador da maternidade, Juciney Pacheco, os
próximos dias serão fundamentais para a sobrevivência
do bebê, que nasceu pesando
apenas 900 gramas.
“Não sabemos o tempo
que se passou entre o óbito e
a retirada desse bebê com vida. É prematuro, seus órgãos
não estão totalmente formados. As complicações pulmonares e principalmente infecciosas que podem acometer
esses fetos são importantes.
FALE COM A REDAÇÃO
leitor.bsb@metrojornal.com.br
061/3966-4607
COMERCIAL:061/3966-4615
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As próximas 48, 72 horas serão fundamentais”, explicou.
Parentes de Dandara acusam o marido da vítima do
crime. A DH (Divisão de Homicídios) abriu inquérito para
investigar o caso.
A outra grávida morta,
Katyara Pereira da Silva, também foi encontrada morta
em casa, no Parque São José,
em Belford Roxo, depois que
vizinhos ouviram os gritos
de uma das filhas dela. Nesse caso, porém, o bebê não
sobreviveu. METRO RIO E BAND

Marcos Valério em exame no IML em 2013 | PEDRO GONTIJO/O TEMPO/FUTURA PRESS

Tráfico. Venda de bebê
é investigada em Minas
Dois casais presos após tentarem comprar um bebê em
Contagem, na Grande BH,
podem ter ligação com o tráfico internacional de crianças. As investigações da Polícia Civil apontam que os
suspeitos atuavam por meio
das redes sociais e, de acordo
com registros de conversas,
as crianças eram negociadas
por até R$ 30 mil.
“A gente identificou pessoas da Itália e dos Estados
Unidos em grupos de WhatsApp onde crianças eram
vendidas e compradas livremente”, explicou o delegado
Christiano Xavier.
O caso foi descoberto na
última semana, quando o
quarteto, que veio do Rio de
Janeiro, foi preso no Hospital
Municipal de Contagem. Eles
negociavam um bebê que havia nascido no local. Os dois
casais não têm passagem pela
polícia. A função de um deles
na rede criminosa ainda não
foi descoberta; será investigado se o grupo participava como mentor ou apenas utilizava o esquema como forma
de adquirir crianças. Eles já

Acusados foram presos na semana
passada | UARLEN VALERIO/O TEMPO/FOLHAPRESS

são pais de filhos com idades
avançadas e possuem uma
condição financeira pouco estável. Um dos homens, por
sua vez, não utiliza redes sociais e afirmou não saber das
vendas; já a mulher é apontada como a principal articuladora da rede no país.
A mãe do neném nascido
na ocasião, de 24 anos, também foi detida, mas pagou
fiança e foi solta. Ela afirma
ter sido enganada e se arrependido de participar do esquema após o nascimento do
filho. METRO BH COM TV BAND MINAS
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Barroso revisa pontos de
indulto de Natal de Temer
Polêmica. Ministro proíbe benefício para condenados por crimes de
corrupção e garante direito apenas após cumprimento de 1/3 da pena
O ministro Roberto Barroso,
do STF (Supremo Tribunal
Federal), tornou mais rígidas
as regras para a concessão
do indulto de Natal, benefício que permite a saída temporária de presos durante as
festas do fim de ano. Em decisão sobre o decreto editado
pelo presidente Michel Temer em dezembro – que estava suspenso por liminar –,
Barroso excluiu a possibilidade de detento condenado
por corrupção ser beneficiado e fixou o cumprimento de
um terço da pena como pré-requisito para ter a autorização de deixar a cela, reestabelecendo entendimento
aplicado de 1988 até 2015.
“Pode significar um tratamento bastante brando ao
crime de colarinho branco”,
escreveu na sentença.
O decreto de Temer era

menos rigoroso e permitia
a saída após cumprir 20% da
sentença. Na época, o texto
foi considerado favorável a
políticos, sobretudo presos
da Lava Jato.
Barroso também impôs a
exigência de penas inferiores a oito anos por crimes
sem ameaça ou violência. O
decreto de Temer era mais
abrangente e não previa nenhum limite.
O ministro tomou a decisão com base num pedido da
Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro.
O ministro queria levar a
discussão para o plenário do
STF, mas as pautas antecipadas de março e abril não contemplam a discussão.
MARCELO
FREITAS

Principais mudanças
Veja as alterações feitas pela
decisão de Roberto Barroso:
• Requisitos mínimos.
Condenação inferior
a 8 anos por crimes
sem grave ameaça ou
violência.
• Crimes excluídos.
Corrupção ativa e
passiva, concussão,
peculato, tráfico de
influência, contra o
sistema financeiro,
fraude em licitação,
lavagem de dinheiro,
ocultação de bens e
associação criminosa.

O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro) determinou
ontem o bloqueio de bens
móveis, imóveis e ativos financeiros no Brasil e no exterior do ex-governador Sérgio
Cabral, do ex-secretário estadual de Saúde Sérgio Côrtes e
mais 23 réus, entre pessoas físicas e jurídicas.
A decisão é liminar e atende ao pedido feito na ação movida pelo MP-RJ (Ministério
Público do Estado) que investiga corrupção, fraude em licitação e pagamentos indevidos
na pasta da Saúde e desvio de
verbas do Fundo Estadual de
Saúde. Desdobramento da Lava Jato no Rio, a Fatura Exposta também apura corrupção

Ex-governador foi condenado em
cinco ações | JOSE LUCENA/FUTURA PRESS

na área da Saúde.
Apenas em um centro de
distribuição de remédios, o
Pavuna e Barreto, o prejuízo

foi de R$ 68 milhões.
A liminar determina ainda a quebra imediata dos sigilos bancários e fiscais dos
acusados, com objetivo de localizar bens móveis ou imóveis de propriedade que porventura não tenham sido
declarados. A Justiça do Rio
também pede o ressarcimento por danos morais e coletivos aos cidadãos fluminenses
que deixaram de ter acesso
a medicamentos e materiais
médico-hospitalares.
Cabral, condenado em
cinco ações, cujas penas somam mais de 100 anos, está preso em Curitiba. Côrtes
responde a processos em liberdade. METRO RIO

PGR: Battisti pode ser extraditado
Em parecer encaminhado
ontem ao STF (Supremo Tribunal Federal), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que o
presidente Michel Temer
pode determinar a extradição de Cesare Battisti. Con-

denado à prisão perpétua
por quatro assassinatos cometidos na Itália nos anos
1970, o italiano foi mantido
no Brasil por decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva em 2010.
Dodge entende que extra-

ditar estrangeiros é decisão
política passível de revisão.
A defesa do italiano diz
que a decisão é irrevogável
e que os crimes prescreveram. O julgamento do caso
no STF ainda não tem data
marcada. METRO BRASÍLIA

Oposição aciona
STF contra uso de
recursos próprios
PT, PDT, PSOL e PCdoB entraram com ação no STF
(Supremo Tribunal Federal) contra decisão da Justiça Eleitoral que permite a candidatos pagar as
campanhas com recursos próprios. A alegação é
que a autorização favorece os políticos mais ricos
e compromete a isonomia
das eleições. Resolução
do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) fixa, por exemplo, em R$ 70 milhões o
limite de gastos dos candidatos à presidência da
República. O autofinanciamento, porém, só valerá a partir das eleições de
2020. METRO BRASÍLIA

Ex-ministro da
CGU assume
a presidência

Ministro diz que demora pode prejudicar direito de presos | UESLEI MARCELINO/REUTERS

Justiça bloqueia bens de
Cabral e de mais 24 réus

Campanhas

Comissão de Ética

• Tempo de prisão.
Cumprimento de pelo
menos um terço da pena.

METRO BRASÍLIA
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Portos. Ex-assessores
têm sigilos quebrados
Ex-assessores do presidente
Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures e o coronel João
Batista Lima tiveram os sigilos telefônicos e de mensagens quebrados por decisão
do ministro Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal).
A providência faz parte do inquérito que apura o
pagamento de propina em
troca do decreto dos portos
que beneficiou a empresa
Rodrimar, que atua no Porto de Santos (SP).
A decisão consta no mesmo pedido que quebrou os sigilos bancários do presidente
Michel Temer entre janeiro
de 2013 e junho de 2017.
Recuo em estudo
Temer avalia recuar da decisão de tornar públicos os
dados bancários. Na semana passada, ele prometeu a
divulgação, mas agora terá
uma reunião com o advogado Antonio Cláudio Mariz
para decidir. O encontro deve ocorrer hoje. Familiares e
assessores próximos consideram desnecessária a publicidade de informações que
podem ‘comprometer a privacidade’ do presidente.

Ex--ministro da Controladoria-Geral da União do
governo Dilma Rousseff,
Luiz Navarro tomou posse ontem como presidente da Comissão de Ética
Pública da Presidência da
República. O órgão é responsável pela apuração de
denúncias éticas contra integrantes do governo. No
discurso de posse, ele afirmou que o colegiado não
será palco de “conflitos
partidários”. Navarro substitui o advogado Mauro
Menezes. METRO BRASÍLIA
Municípios

Governo promete
banda larga
via satélite
Temer reforçou a defesa em reunião
com aliados | UESLEI MARCELINO/REUTERS

Reunião
Temer reuniu ontem líderes
e vice-líderes do governo da
Câmara e no Senado e pediu
empenho na defesa do “legado” do governo. O presidente quer evitar que a investigação dos portos e a inclusão do
nome dele no rol de investigados do caso Odebrecht contaminem o governo.
Segurança
A presidente do STF, Cármen
Lúcia, afirmou ontem que o
encontro com Temer no sábado foi para discutir segurança pública. Segundo a ministra, o mutirão carcerário será
retomado em abril. O governo avalia medida provisória
para facilitar a construção de
presídios. METRO BRASÍLIA

A partir de maio, áreas
remotas de municípios
poderão ter acesso à internet banda larga via satélite. O presidente Michel Temer lançou ontem
o programa Internet para
Todos. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 2.766 cidades se
inscreveram para receber
a tecnologia. A promessa do governo é de instalar 200 antenas por dia.
O sinal será transmitido
por um satélite, que está
em órbita desde maio do
ano passado. Na cerimônia foram oferecidos R$ 2
bilhões aos prefeitos para
ações em educação, saúde
e assistência social.
METRO BRASÍLIA
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CLÁUDIO HUMBERTO

COM ANDRÉ BRITO E
TIAGO VASCONCELOS

WWW.DIARIODOPODER.COM.BR

RAUL CUTAIT É FORTE CANDIDATO DECISÃO DO OLIMPO
O ministro Luís Barroso segue de forma determinada a
A MINISTRO DA SAÚDE
O presidente Michel Temer avisou ao PP que não vai
efetivar o secretário-executivo no lugar do ministro da
Saúde, Ricardo Barros, que sairá em abril para disputar
a reeleição como deputado federal. O mais cotado é o
médico Raul Cutait, que chegou a ser indicado quando
o PP “ganhou” o ministério, mas o governo pediu um
deputado, mais útil nas negociações para votar as reformas e os casos contra Temer.

desconstrução dos poderes e prerrogativas constitucionais do presidente da República. Ontem, ditou as novas regras para o indulto de Natal.

TREINO É TREINO

“Será uma reforma
[da Previdência] mais dura
e mais profunda.”
RELATOR DA REFORMA, ARTHUR MAIA (PPS-BA) ADMITE QUE
O TEXTO ATUAL NÃO PASSA, MAS O PRÓXIMO...

SENADOR SERVE
Opção que deixaria Temer feliz seria o PP atrair a filiação de um médico com mandato de senador, para assumir o Ministério da Saúde.

OPÇÃO PELO SOSSEGO
Jair Bolsonaro (PSL-RJ) | FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Mais de 3.500 eleitores votaram para presidente na enquete do site Diário do Poder, colocando Jair Bolsonaro
(PSL) na liderança, com 15%, e Álvaro Dias (Podemos)
em seguida, com 10%. Geraldo Alckmin (PSDB) tem 9%,
Amoêdo (Novo), 7%, e Lula (PT), em sétimo, com 5%.

NOVA PROGRAMAÇÃO
Raul Cutait | BRUNO POLETTI/FOLHAPRESS

Temer adoraria ter como ministro Raul Cutait, um dos
médicos mais respeitados do país. Mas a família do cirurgião não gosta da ideia.

OS ELEITORES
A escolha do ministro da Saúde passa por dois “eleitores”: o presidente do PP, Ciro Nogueira, e o líder do
partido na Câmara, Arthur Lira (AL).

ESPECULAÇÕES
Arthur Lira nega qualquer movimentação para a escolha do novo ministro da Saúde. “São apenas especulações”, diz.

BRASILEIRO PAGARÁ R$ 2,4
TRILHÕES EM IMPOSTOS
O contribuinte brasileiro vai pagar cerca de R$ 2,4 trilhões em impostos ao governo, em 2018. A previsão
é do “Impostômetro” da Associação Comercial de São
Paulo, que contabiliza em tempo real o recolhimento
de impostos do contribuinte. Esta semana a marca dos
R$ 500 bilhões pagos em impostos foi superada. Em
2017, esse valor somente foi atingido em 20 de março,
em 2016, um pouco depois, em 29 de março.

ESTADO GIGANTESCO
A previsão do impostômetro é de R$
2.389.354.376.046,37 que o contribuinte brasileiro vai
pagar em impostos somente em 2018.

É MUITO DINHEIRO
A Associação Comercial paulista estima que, se o total
de impostos fosse aplicado na poupança, renderia juros de R$ 321.291 por minuto.

DAS MAIORES DO MUNDO
O painel do impostômetro foi implantado em 2005, no
centro da capital paulista, para conscientizar o cidadão
sobre a alta carga tributária.

A Band promove almoço nesta terça (13) no Unique Palace, em Brasília, para o lançamento da sua nova programação para 2018, com a presença do elenco da
emissora.

EMBAIXADOR INOCENTADO
A 4ª Vara Federal de Brasília eximiu o embaixador do
Brasil em Praga, Márcio Florêncio Nunes Cambraia, de
“qualquer participação dolosa ou culposa” no acúmulo com o cargo de professor da Universidade de Brasília, a 9.600 km. A UnB ainda terá de pagar custas e
honorários.

GARON EM BUENOS AIRES
O embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sérgio Danese, é um sujeito de sorte: terá Cláudio Garon como ministro conselheiro, a partir de abril. É um dos mais admirados diplomatas da sua geração.

PODER SEM PUDOR
UM SOCO DE CINEMA

PRÊMIO ÀS INFRAÇÕES
As multas impostas pela Justiça Eleitoral a políticos e
a partidos já renderam R$ 14.279.401,72 apenas este
ano. Mas esse valor volta aos infratores, rateado conforme o critério de divisão do Fundo Partidário.

FESTA CRIMINOSA
Festa “rave” tipo som “bate-estaca” torturou milhares de famílias de Brasília durante 30 horas, de sábado à madrugada de segunda-feira (12). A polícia não
se aproximou, nem mesmo com as suspeitas de uso
de muita droga: era festa gay e ninguém quis parecer
“homofóbico”.

SEU BOLSO
No próximo dia 15 é o Dia do Consumidor no Brasil.
Sem grandes motivo para comemorar, o contribuinte
vai ter pago até esta quarta (14) mais de R$ 500 bilhões
em impostos que não retornam em benefícios.

PENSANDO BEM...
...em declínio, quebrada e com seus grevistas afundando a empresa ainda mais, os Correios poderiam mudar seu slogan para “Mandou – veja bem, quem sabe
– chegou”.

Ao chegar na Câmara para
trabalhar, em 1990, o jovem
deputado Eduardo Siqueira Campos, então no PDC,
soube que Brandão Monteiro (PDT-RJ) fizera violento discurso contra seu pai, governador do Tocantins. Eduardo
é do tipo boa praça e encontrou Monteiro ainda no plenário. Ao vê-lo, o deputado

do Rio insultou-o e a seu pai,
outra vez. Eduardo pediu que
parasse, mas Monteiro, que
tinha fama de valentão, insistiu. O filho virou fera ferida: fechou os olhos e desferiu um soco de cinema, único
de sua vida, que pegou em
cheio e entrou para a História, deixando Brandão nocauteado no chão do plenário.
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Acidentes fatais no
trânsito aumentam
D
FEm janeiro e fevereiro deste ano, acidentes com morte nas vias do DF aumentaram 20%
em comparação com o mesmo período do ano passado; o número de vítimas avançou 30%
.

Assembleia ontem à tarde: à espera de acordo, greve suspensa | DIVULGAÇÃO/SINDESV

Paralisação. Vigilantes
aceitam mediação do TRT
e suspendem a greve
Após 12 dias de paralisação
os vigilantes fizeram um
acordo com o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) e
voltaram aos postos de trabalho ontem à noite. A categoria reivindica aumento no salário, manutenção
de seguro de vida e plano
de saúde. A vice-presidente
do tribunal, Maria Regina
Machado Guimarães, marcou para hoje a primeira audiência de negociação com
a categoria.
A vice-presidente previu na proposta de negociação que ambas as partes se encontrassem para
fazer um acordo assim que
a greve fosse suspensa. O
documento, que também
tem participação do Ministério Público do Trabalho,
exige, em contrapartida,
que as empresas suspen-

dam o processamento dos
descontos dos dias parados
até 19 de março.
De acordo com o Sindesv
(Sindicato dos Sindicato dos
Empregados de Empresas
de Segurança e Vigilância),
mesmo sem acordo sobre as
reinvindicações os vigilantes retomaram, os postos
de trabalho em todo Distrito Federal.
São cerca de 20 mil vigilantes que trabalham em
bancos, hospitais, postos de
saúde do INSS, parques, escolas, entre outros. A negociação começou em janeiro e a greve, em 28 de
fevereiro. Até ontem, eles
não haviam aceitado as
propostas das empresas,
que sugeriram pagar metade do vale-alimentação
por meio de cestas básicas.
METRO BRASÍLIA

O número de acidentes de
trânsito com morte no Distrito Federal subiu 20% em
janeiro e fevereiro deste
ano, em comparação com o
mesmo período do ano passado – 40 acidentes em 2017
e 48 em 2018, segundo dados do Detran/DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal).
A quantidade de vítimas teve um aumento ainda mais alarmante: 30% –

40 óbitos em 2017 e 52 em
2018. Entre as principais
causas dos acidentes neste
ano está a colisão entre veículos (20). Ontem, por volta
da 5h30, dois carros colidiram em São Sebastião, deixando uma criança e dois
adultos feridos.
Os motociclistas são as
principais vítimas de 2018:
17. Em seguida, pedestres (16) e passageiros (7).
Quem mais morre no trân-

RAIO-X
DAS RUAS
Veja os principais
números:

40

de meningite foram registrados
pela Secretaria de Saúde este
ano e nenhuma morte foi
confirmada
trados dois casos da doença
no DF, já tratados; ela sustenta que o servidor ainda não teve o diagnóstico confirmado.
“Esse foi um caso ainda não
confirmado, mas as pessoas
próximas foram medicadas
por precaução”, informou.
O
segundo-secretário
da Mesa Diretora da CLDF,
Robério Negreiros (PSDB),
aguarda resposta da Secretaria de Saúde para saber o
tipo de meningite e, dependendo do resultado, pode solicitar o fechamento da Casa para uma limpeza geral.
METRO BRASÍLIA

Morte por
acidente de
trânsito

ANA LUIZA
VINHOTE
METRO BRASÍLIA
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Meningite. 11 servidores
da CLDF fazem exames

2 casos

“Quanto mais ações e
fiscalizações houver, mais
os condutores vão se sentir intimidados a praticar
imprudências. As pessoas
ainda têm a cultura de que
mesmo sendo imprudentes conseguirão se livrar
de acidentes no trânsito”,
avalia.

Mais conscientização
Para o o professor do Departamento de Engenharia Civil
e Ambiental da UnB (Universidade de Brasília) Paulo César
Marques, não basta apenas
educar a população sobre as
regras de trânsito na época de
volta às aulas ou chuvas, por
exemplo; para ele, as campanhas precisam ser constantes.

40

LOS

Um caso de suspeita de meningite na CLDF (Câmara
Legislativa do Distrito Federal) levou 11 servidores,
incluindo o presidente da
Casa, Joe Valle (PDT), a se
consultar e fazer exames de
sangue, por precaução.
O chefe do cerimonial da
CLDF, Carlos Antônio Vieira, foi internado no sábado
com suspeita de meningite
e deixou os servidores em
alerta. O departamento médico da Casa recomendou
a quem teve contato direto
com o servidor desde quando foi lançada a candidatura
de Ciro Gomes (PDT) à Presidência, último evento público do qual ele tinha participado, na quinta-feira, que
procurasse o serviço médico para receber orientações.
A diretora de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Beatriz Ruy, afirma que este ano foram regis-

sito da capital são os homens (45 dos 52)

7

6

MULHERES

MOTOCICLISTAS

PEDESTRE

PASSAGEIRO

17

16

7

OBSERVAÇÃO: OS DADOS DE 2018 SÃO PRELIMINARES, POIS O DETRAN/DF (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL)
CONSIDERA COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE AQUELE EM QUE HÁ ÓBITO ATÉ 30 DIAS APÓS A DATA DO ACIDENTE

FONTE: DETRAN/DF

Detran começa greve hoje Motorista que atropelou e
por tempo indeterminado matou casal de idosos morre
Os servidores do Detran-DF
decidiram em assembleia
a paralisação dos serviços a
partir de hoje por tempo indeterminado. Eles reivindicam a adequação da nomenclatura de cargos, a jornada
de trabalho de 30 horas semanais e o pagamento da
terceira parcela do reajuste
de 5% no salário prometido
pelo GDF desde 2015.

Durante a greve, não serão feitos atendimentos ao
público, fiscalizações, liberação de veículos, emissões de
carteiras de motorista e nem
de documentos nas 16 unidades do órgão.
Por dia de paralisação estima-se que deixarão de ser
feitos 10 mil atendimentos,
além de 1,6 mil vistorias já
agendadas. METRO BRASÍLIA

A condutora do carro que
atropelou e matou o casal de
idosos na QL 10, no Lago Norte, em 18 de janeiro, Luciana Pupe Vieira, 46, morreu
ontem, cerca de dois meses
depois da tragédia. O hospital onde ela estava internada
confirmou o óbito, mas não
informou a causa da morte.
Em janeiro, a família da
motorista divulgou que ela

estava em coma e que o protocolo de morte encefálica tinha sido iniciado, mas foi interrompido porque Luciana
apresentou sinais de melhora.
O laudo da Polícia Civil
apontou que Luciana estava
a 140km/h na hora do acidente. Uma possibilidade levantada é de que ela teria tido um
mal súbto, pois era diabética.
METRO BRASÍLIA
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Focus. Mercado passa a ver
corte na taxa básica de juros
Economistas de instituições financeiras passaram a
ver novo corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica
de juros na reunião do Banco Central na próxima semana, diante da persistente
fraqueza da inflação.
Segundo o boletim semanal Focus do BC, a projeção
agora é de que a Selic seja
reduzida dos atuais 6,75%
ao ano para a nova mínima
histórica de 6,5%. Para 2019,
a estimativa segue em 8%.
A inflação baixa ratifica essa expectativa, depois que o
IPCA atingiu o menor nível
em 18 anos para fevereiro, a
0,32%. Nos 12 meses até fevereiro, o IPCA acumulou avanço de 2,84%, menor leitura para o período desde 1999.
No Focus, a expectativa
para a inflação medida pelo
IPCA neste ano foi reduzida
pela sexta semana seguida, a
3,67%, 0,03 ponto percentual
a menos do que na semana
anterior. Para o ano que vem
a conta caiu a 4,20%, de 4,24%.
Os economistas passaram a ver ainda crescimento do PIB neste ano de
2,87%, sobre 2,90% antes.

Presidente do Banco Central, Ilan
Goldfajn | NACHO DOCE/FOLHAPRESS

Em 2019, a expansão aceleraria a 3%, sem alteração.
Em evento em São Paulo,
o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, voltou a repetir que o cenário básico do
BC tem inflação em direção às
metas, com recuperação consistente da atividade, mas destacou riscos com a falta das reformas e reversão do cenário
externo. “O Brasil precisa continuar no caminho de ajustes
e reformas para manter a inflação baixa, a queda das taxas de juros estruturais e a
recuperação sustentável da
economia”, afirmou. METRO

mar uma decisão coletiva
em relação aos EUA.
Azevêdo afirmou que o
governo brasileiro “não exclui” a possibilidade de pedir a arbitragem da OMC,
mas busca outras alternativas de solução do conflito.
“Acho que nós estamos em
um primeiro momento da rodada de negociações e espero
muito que esse entendimento frutifique e que nós consigamos evitar uma situação de
quiproquó”, disse. METRO

Janeiro. Pequenos negócios
dobram geração de empregos
Em janeiro, os pequenos
negócios brasileiros geraram 82,5 mil empregos
com carteira assinada. No
mesmo período, as médias
e grandes empresas fecharam quase 4 mil vagas.
Segundo levantamento
mensal realizado pelo Sebrae, com base no Caged
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados),
o saldo de empregos gerados pelos pequenos negócios dobrou sobre igual período de 2016.

Correios podem cobrar
por plano de saúde
Crise na estatal. Decisão do TST autoriza cobrança de mensalidade de funcionários.
Pais de trabalhadores podem ficar com convênio até julho do ano que vem, diz tribunal

Tarifa do aço. Brasil busca
saída antes de recorrer à OMC
O diretor-geral da OMC (Organização Mundial do Comércio), Roberto Azevêdo, afirmou ontem que o governo
brasileiro não deve, ao menos
por ora, recorrer à entidade
para questionar a decisão do
presidente dos EUA, Donald
Trump, de sobretaxar importações de aço e alumínio.
Segundo Azevêdo, que se
reuniu com o presidente Michel Temer, o Brasil busca
chegar a um entendimento
com outras nações para to-
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O setor de serviços liderou a geração líquida
de empregos em janeiro deste ano, com a criação de 45,5 mil novas vagas. Os pequenos negócios
da indústria de transformação apareceram em segundo, respondendo pela
geração de 32,3 mil novos
postos de trabalho. No setor de serviços, puxaram
a geração de emprego as
micro e pequenas empresas do ramo imobiliário
(22,2 mil vagas). METRO

O TST (Tribunal Superior
do Trabalho) decidiu ontem
mudar as regras para plano
de saúde dos trabalhadores
dos Correios. Pela decisão,
funcionários da estatal, que
entraram em greve ontem,
passarão a pagar mensalidade proporcional ao salário,
que varia de 2,5% a 4,4%, e
ao número de dependentes.
As mudanças valem a
partir da data da publicação
da sentença, prevista para
hoje, até julho de 2019. Em
agosto de 2019, data base
da categoria, representantes da estatal e de trabalhadores voltam a negociar um
novo acordo.
O TST também decidiu
que pais e mães de funcionários com o plano poderão continuar com o convênio até julho de 2019. No

Funcionários entraram em greve ontem | TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

caso de pais e mães que estejam em tratamento médico, o plano será mantido até
a alta médica.
O trabalhadores dos Correios devem avaliar a decisão do TST em assembleia.
Segundo a Fentect (Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de
Correios e Telégrafos e Similares), a categoria é contra as

mudanças no plano de saúde, que previam, além do pagamento das mensalidades,
a retirada de dependentes
dos contratos. “Além disso, o
benefício poderá ser reajustado conforme a idade, chegando a mensalidades acima
de R$ 900”, informou.
Segundo os Correios,
a greve de ontem não teve reflexos nos serviços de

Convênios médicos lideram
queixas de consumidores
Os planos de saúde seguem
no topo do ranking de questionamentos feitos por consumidores ao Idec (Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor). Em 2017, os contatos relacionados a operadoras de saúde representaram
23,4% do total de queixas.
No período, o Idec registrou 3.792 chamados a respeito das dúvidas de consumo.
No caso dos planos de saúde, a principal queixa é o reaVarejo

juste abusivo, principalmente
de planos coletivos, que não
são regulados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). O percentual de casos chegou a 45%. Por outro
lado, houve queda do número de queixas sobre descredenciamento, que correspondeu por 2,1% das dúvidas de
2017, contra 8,5% em 2016.
A Abramge (Associação
Brasileira de Planos de Saúde) contesta os dados do Idec,
Combustíveis

“por refletir somente o perfil
da demanda de seus clientes”.
A entidade diz considerar a
enquete viciada, sem critérios
técnicos transparentes.
Segundo a Abramge, levantamento do Sistema Nacional de Informações de
Defesa do Consumidor, do
Ministério da Justiça, feito
com mais de 400 Procons,
apontou os planos de saúde
em 17º lugar no ranking de
reclamações em 2017. METRO
Tecnologia

atendimento. A paralisação se concentrou na área
de distribuição e 87,15% do
efetivo total dos Correios
compareceu ao trabalho,
informou a empresa.
Os Correios afirmam
ainda que hoje os custos do
plano de saúde representam 10% do faturamento
da empresa, o que equivale a uma despesa da ordem
de R$ 1,8 bilhão ao ano. A
empresa também criticou
a paralisação dos funcionários. “Mesmo reconhecendo que a greve é um direito
do trabalhador, a empresa entende o movimento
atual como injustificado e
ilegal, pois não houve descumprimento de qualquer
cláusula do acordo coletivo
de trabalho da categoria”,
disse em nota. METRO

PARTICIPAÇÃO
NO TOTAL DE
RECLAMAÇÕES
1º Planos de Saúde 2 3 ,4 %
2º Produtos

1 7 ,8 %

3º Serviços
Financeiros

16,7%

4º Telecomunicações 15,8%
5º Água, Energia
e Gás
Outros

7,2%
19,1%

F O N T E & '()*

Imposto de Renda

Carrefour vai
investir R$ 1,8 bi

Petrobras eleva
preço da gasolina

Apple compra
serviço de revistas

2,4 mi enviaram
declaração do IR

O Carrefour Brasil investirá R$ 1,8 bilhão em 2018,
principalmente nas operações do Atacadão e na integração de lojas físicas e
do comércio eletrônico.
Segundo o diretor vice-presidente de finanças e
diretor de relações com investidores da empresa, Sébastien Durchon, o plano
prevê abertura de 20 lojas
do Atacadão, 10 hipermercados e 20 unidades do
Carrefour Express. METRO

A Petrobras elevará os preços do diesel em 1,6% e os
da gasolina em 1,7% nas
refinarias a partir de hoje.
O valor da gasolina às distribuidoras, sem tributos,
será de R$ 1,5608. O preço
do diesel passa para
R$ 1,7583. Na última semana, o preço médio da
gasolina nas bombas ficou
em R$ 4,189 e o do diesel,
em R$ 3,378, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo). METRO

A Apple vai comprar o
serviço de revistas digitais Texture, que permite aos usuários ler diversas revistas por uma taxa
de assinatura mensal. A
empresa não divulgou os
termos financeiros do negócio. A Texture é propriedade da Next Issue
Media, uma joint-venture entre Condé Nast,
Hearst Magazines, Meredith Corp, News Corp e
Rogers Media. METRO

A Receita Federal recebeu 2.403.375 declarações
do Imposto de Renda até
as 17h de ontem. O total
equivale a 8,35% dos 28,8
milhões de documentos
esperados para este ano.
O programa de preenchimento da declaração do
IRPF de 2018, ano base
2017, está disponível no site da Receita. O prazo para a entrega da declaração
começou no dia 1º e vai
até 30 de abril. METRO
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Para May, Rússia é
principal suspeita
Helicóptero é içado do East River, em Nova York | SHANNON STAPLETON/REUTERS

Aviação. Três tragédias
aéreas deixam 66 mortos
O mundo assistiu em dois
dias a três acidentes aéreos,
em três pontos muito distantes entre si. O primeiro deles
ocorreu às 8h09 (11h39 em
Brasília) de domingo, quando oito amigas turcas voltavam da despedida de solteira de uma delas em Dubai
e o avião particular em que
estavam caiu no Irã. Todas
morreram, além dos três tripulantes. A noiva, Mina Basaran, 28, era filha do magnata do setor energético
turco Huseyin Basaran.
O segundo acidente aéreo também foi no domingo, em Nova York, onde por
Vaticano

volta das 19h (20h em Brasília) um helicóptero perdeu o
controle e caiu sobre o East
River. Os cinco passageiros
que estavam na aeronave
morreram. Apenas o piloto,
que conseguiu sair do equipamento, sobreviveu.
O terceiro e mais grave
dos acidentes aéreos ocorreu às 14h20 (5h20 em Brasília) de ontem no Nepal.
Um avião que tinha partido de Bangladesh com 67
passageiros e quatro tripulantes a bordo caiu quando aterrissava no aeroporto
de Katmandu. Ao menos 50
pessoas morreram. METRO
Itália

Reino Unido. Primeira-ministra britânica afirma ser ‘altamente provável’ que ex-expião e
filha tenham sido expostos a agente químico por ordem ‘direta ou indireta’ do governo russo
A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse ontem ser “altamente
provável” que a Rússia seja
responsável pelo envenenamento, no último dia 4, do
ex-agente duplo russo Sergei Skripal e de sua filha,
em Salisbury (Inglaterra),
por meio de um agente químico de uso militar.
“O Estado russo ou foi diretamente responsável pelo envenenamento ou permitiu que o veneno, que
pertence ao grupo de agentes nervosos conhecido como Novichok, chegasse às
mãos de outros”, disse May
ao parlamento britânico.
O Ministério das Relações
Exteriores da Rússia reagiu imediatamente, dizendo que os comentários de
Alemanha

OSSERVATORE ROMANO/REUTERS

JULIAN STRATENSCHULTE / REUTERS

Renzi volta a
recusar aliança
‘com extremistas’
Bento 16, em
foto de 2008

Bento 16 critica
preconceito
contra Francisco
Na véspera do aniversário de cinco anos da eleição do papa Francisco,
o papa emérito Bento
16 criticou a existência
de “preconceito” contra seu sucessor por parte daqueles que acreditam que o argentino
seria um “homem prático, privado de particular
formação teológica ou filosófica”. “Aplaudo essa
iniciativa que pretende
se opor e reagir ao tolo preconceito pelo qual
o papa Francisco seria
apenas um homem prático, privado de particular formação teológica
ou filosófica, enquanto
eu teria sido unicamente um teórico da teologia que pouco entendia
da vida concreta de um
cristão de hoje”, afirmou
em carta Bento 16, de 90
anos. METRO

Perícia protege local onde vítimas foram encontradas | PETER NICHOLLS/REUTERS

May são um “circo” e fazem
parte da campanha política
de informações contra seu
país. O embaixador da Rússia em Londres foi convocado para explicar ao secretário britânico das Relações
Exteriores, Boris Johnson,
como o agente químico foi
usado no incidente.
Um policial britânico que
foi um dos primeiros a socorrer o espião intoxicado também foi afetado pelo produto. Ele está consciente e em
estado grave. “Na quarta-feira estudaremos em detalhe
a resposta do Estado russo”,
afirmou May. “Caso não haja
uma resposta crível, concluiremos que esta ação equivale a um uso ilegal de força
do Estado russo contra o Reino Unido.” METRO

O ex-líder do PD (Partido Democrático) e ex-premiê da Itália Matteo Renzi voltou a afirmar ontem
que não irá fazer nenhuma aliança com o M5S
(Movimento 5 Estrelas) e
a Liga Norte para formar
um novo governo. É uma
resposta à proposta do
também ex-premiê Silvio
Berlusconi, do FI (Força
Itália), que convidou o
PD a ajudar seu bloco de
centro-direita a formar
um novo governo, dizendo que a Itália precisa evitar um rápido retorno às
urnas. “Não há um governo liderado pelo M5S que
possa obter uma colaboração do PD. Nós dissemos que nunca faríamos
um governo com os extremistas, e, para nós, o M5S
e a Liga são extremistas”,
disse Renzi. METRO
CIRO DE LUCA / REUTERS

Renzi: PD fora
do governo

Gröning: sustentação
financeira ao nazismo

Morre aos 96
anos o ‘contador
de Auschwitz’
Morreu ontem, aos 96
anos, o ex-oficial da força paramilitar nazista (SS) Oskar Gröning,
mais conhecido como
o “contador de Auschwitz”. Ele estava internado em um hospital
na Alemanha. Gröning
era o encarregado de
contar o dinheiro e os
bens apreendidos das
vítimas de Auschwitz,
campo de concentração
e extermínio montado pelo regime de Adolf
Hitler na Polônia
Em 2015, o ex-oficial
da SS havia sido condenado a quatro anos de
prisão pela cumplicidade
na morte de 300 mil pessoas. O dinheiro apreendido em Auschwitz era
enviado para a SS em
Berlim, ajudando a dar
sustentação financeira
ao nazismo. METRO

Trump revê proposta de elevar
idade mínima para portar armas
O presidente dos EUA, Donald Trump, deu um passo
atrás ontem e recuou da proposta de aumentar de 18 para 21 anos o limite mínimo
de idade para a compra e o
porte de armas no país.
A ideia, já adotada pelo
Estado da Flórida, havia sido
sugerida pelo próprio presidente, em meio à comoção
pelo massacre com 17 mortos em uma escola de Parkland, mas ele indicou que

“As coisas estão se
movendo rapidamente
nesse sentido, mas não
há muito apoio político
(para ser suave).”
DONALD TRUMP, PRESIDENTE DOS EUA

não há apoio político para
alterar a regra no momento.
A Casa Branca anunciou
uma força-tarefa encarrega-

da de formular propostas e
examinar as legislações estaduais. O grupo será liderado pela secretária de Educação dos EUA, Betsy DeVos,
em um plano que prevê até
ajuda para treinar professores para uso de armas.
No próximo dia 24 haverá uma grande marcha
em Washington contra as
flexíveis leis do país para
compra e porte de armas.
METRO

Chile. Piñera
quer reforma
tributária já

Sebastián Piñera: medida determinada no primeiro dia de governo | REUTERS

O novo ministro da Fazenda do Chile, Felipe Larraín,
disse ontem que o presidente Sebastián Piñera determinou, em seu primeiro dia de
governo, a implementação
de uma reforma tributária
até o fim deste ano. Segundo o ministro, atualmente
as empresas chilenas estão
pagando impostos demais.
Larraín afirmou ainda que
um ajuste fiscal entrará em
curso. O Chile fechou 2017
com um deficit de 2,1% de
seu PIB. METRO
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Simples, sustentável
ecológica e econômica
Para morar. Com menor impacto, bioconstrução vem ganhando
adesão de quem busca construir sem prejudicar o meio ambiente
Construir uma casa com pedras, barro, madeira e palha
pode parecer ultrapassado –
mas não é. A bioconstrução
está na crista da onda do que
há de mais moderno. Afinal,
é uma alternativa de construção mais sustentável, que utiliza materiais de baixo impacto ambiental. Além disso,
reduz custos com o transporte de materiais.
Esses são alguns dos motivos da crescente popularização da bioconstrução. Engenheiros e pessoas antenadas
em soluções ecológicas estão
de olho no método. Foi o caso
do jornalista e bioconstrutor
Edilson Cazeloto. Ele comprou um terreno e com a ajuda de amigos construiu uma
casa utilizando técnicas de

edificação com barro. “Apesar de antigos, esses métodos
estão sendo aprimorados”,
comenta o bioconstrutor.
Entre as técnicas e materiais mais em uso hoje na
bioconstrução destacam-se
o superadobe, procedimento que utiliza sacos com terra comprimida para fazer
paredes e coberturas; o tijolo de adobe feito de barro e
palha, moldado e seco naturalmente; e o cob, composto
de argila, areia e palha, usado para moldar a casa.
O engenheiro agrônomo
e bioconstrutor Angelo Negri vive com sua família numa casa construída a partir
de terra ensacada em sacos
individuais. A obra, segundo ele, levou dez meses pa-

ra ser concluída. Além de
ser sustentável, esse tipo de
edificação tem “vantagens
superiores a uma casa de
alvenaria convencional, inclusive no custo”, por utilizar materiais encontrados
localmente e reutilizáveis,
afirma o engenheiro.
A bioconstrução também
melhora a qualidade do ar
e o isolamento termoacústico, observa Cazeloto. “No
calor ou no frio, a temperatura média continua agradável, e, quando o barro não é
impermeabilizado, permite uma troca de gases com
a parte externa da casa, que
melhora a qualidade do ar
do ambiente se comparado
a uma residência construída
com concreto”. METRO

+
ESPECIAL
Faça você mesmo

Não
precisa
experiência
O livro “Manual do
Arquiteto Descalço”
(Editora B4, 2014) do
arquiteto Johan Van
Lengen propõe técnicas e
materiais que permitem
soluções em energia,
água e saneamento
de obras, pelo uso de
tecnologias ecológicas e
alternativas.

Casa do engenheiro Angelo
Negri com paredes onduladas
e telhado preenchido com vegetação
DIVULGAÇÃO/ANGELO NEGRI
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Márcia Tiburi fala hoje, na UnB, às
19h | DIVULGAÇÃO/ESTADO DE SÃO PAULO

Intelectuais
debatem as
crises do Brasil

Djamila Ribeiro fará duas
palestras em 10 de abril | DIVULGAÇÃO

Pensadores. Palestras com 11 filósofos, militantes e escritores
discutirão temas que têm gerado desconforto no política nacional

Renato Janine palestra no dia 20, no
museu | FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR

Militante Célia Xakriabá fala no dia
27, na UnB | DVULGAÇÃO

Em tempos de trocas de
acusações por várias frentes políticas, o diálogo se
torna cada vez mais importante. É este pensamento
que é a base do evento “Diálogos
contemporâneos”,
que trará a Brasília 11 pensadores para palestras gratuitas e abertas ao público.
Os debates serão feitos de
hoje a 12 de junho no Museu
Nacional e na UnB. Em suas
palestras, os intelectuais discutirão as diferentes crises
sociais e políticas que o Brasil enfrenta atualmente.
“O momento é de dialogar. Há atualmente uma insatisfação que permeia a todos os brasileiros e temos
que nos dedicar a refletir
mais aprofundadamente sobre como nos unirmos para
sair dela”, diz Nilson Rodrigues, criador do evento.
Com debates semanais, a
programação discutirá não
só temas como política e direitos de comunidades indígenas, como também a
teologia na atualidade e o

NILSON RODRIGUES, CRIADOR DO EVENTO

respeito ao meio ambiente.
“Queremos dialogar com
o público que sente esse
mal-estar e intrumentalizá-los para que eles sejam
agentes da mudança e lutem
contra os retrocessos que temos vivido atualmente”, diz
o curador do evento.
Os pensadores
Foram selecionados 11 nomes para participar do evento, incluindo Mirian Goldenberg, Fernanda Kaingáng e
Viviane Mosé. “A seleção dos
particpantes se deve à atividade destes intelectuais e
também às ideias que eles defendem”, afirma Nilson.
O curador da programação rebate as críticas feitas à

agenda do evento por reunir
em sua maioria pensadores
filiados a movimentos da esquerda política. “Claro que
uma organização diferente
poderia ter convidado pessoas diferentes para discutir
este universo, mas todas elas
estão plenamente capacitadas para discutir o momento atual”, defende.
A abertura da programação, hoje, às 19h, no anfiteatro 9 da UnB, é com a filósofa e escritora Márcia Tiburi.
Ela falará sobre como conceitos fundadores da política
como ética e autoritarismo
são discutidos na internet.
Os próximos encontros
serão para discutir a educação, com o ex-ministro Renato Janine, e a causa indígena,
com a militante Célia Xakriabá. A programação completa do evento e está no site
www.dialogoscontemporaneos.com
BRUNO
BUCIS
METRO BRASÍLIA

Política. MinC investirá
até R$ 1,25 bilhão no
audiovisual neste ano

Música

Turnê
conjunta
Após muita especulação,
a cantora Beyoné
anunciou ontem uma
turnê conjunta com o
rapper Jay-Z, seu marido.
A cantora havia cancelado
apresentações no ano
passado por conta da
gravidez, o que a impediu
de promover uma turnê
do álbum “Lemonade”
(2016). Amanhã, o ‘casal
20’ da música norteamricana anunciará datas
e preços dos shows em
36 cidades da América do
Norte e da Europa. Ainda
não há perspectivas para
um giro na América do
Sul.

“Só vamos sair das
várias crises sociais que
vive o Brasil buscando o
entendimento. Por isso
nos interessa o diálogo.”

Empresário posa com sua musa, a atriz Audrey Hepburn, em 1985 | DIVULGAÇÃO

Moda. Morre estilista que
fundou a grife Givenchy
O estilista francês Hubert de
Givenchy, que fundou a grife Givenchy nos anos 1950,
morreu no último sábado aos
91 anos. O anúncio foi feito
ontem pela maison, que não
revelou a causa da morte.
Givenchy se tornou presença imponente na moda
desde que apresentou sua primeira coleção em Paris, aos
24 anos, sendo alçado a sinônimo de elegância e glamour

despretensioso. Seu estilo vestiu estrelas como Jacqueline Kennedy Onassis e Grace
Kelly, além de Audrey Hepburn, que se transformou em
sua musa – é dele o famoso
vestido preto usado pela atriz
em “Bonequinha de Luxo”.
Givenchy se aposentou da
moda em 1995, mas seguiu
ativo como especialista de
antiguidades para a casa de
leilões Christie’s. METRO

O MinC (Ministério da Cultura) anunciou ontem o lançamento de seis editais para financiar a produção de filmes
e seriados para a TV no Brasil
que somam R$ 471 milhões.
O valor é referente a verbas que foram liberadas no
ano passado. As deste ano
só devem ser lançadas em
uma nova rodada de editais, que deve ser divulgada
a partir de maio.
Com isso, a expectativa
é de que o lançamento dos
novos editais some R$ 1,25
bilhão ao longo deste ano,
“grande parte ainda no primeiro semestre”, afirmou o
ministro Sérgio Sá Leitão.
O lançamento dos editais também marcou uma
nova forma de operação do
FSA (Fundo Setorial do Au-

R$ 471
milhões em editais de apoio ao
setor foram anunciados ontem.
Os valores devem ser mais que
dobrados em novos editais que
serão lançados a partir de maio
diovisual), que passou a ter
critérios de pontuação mais
definidos e uma política
processual mais transparente, permitindo aos candidatos ao incentivo acompanharem seus processos.
Os editais lançados ontem são destinados para a
produção de conteúdo e para manter pequenos cinemas que exibem filmes nacionais. METRO BRASÍLIA

Filósofo Vladimir Safatle participa
em 15 de maio | MARCOS SANTOS/USP

Ignácio De Loyola Brandão fala em
29 de maio| DIVULGAÇÃO

Netflix 1

Brasília ganha
‘corruptômetro’
Para promover sua nova série, “O Mecanismo”,
que estreia dia 23, a Netflix instalou na frente da
Ponte Honestino Guimarães um outdoor que mostra um corruptômetro,
com os números de ONGs
sobre o desvio de dinheiro
no país. METRO BRASÍLIA
Netflix 2

Kondzilla fará
uma série musical
Produtor de grande parte dos célebres funkeiros
cariocas, Kondzilla será o
produtor de uma nova série da Netflix, “Sintonia”,
que foi anunciada ontem
e está prevista para estrear internacionalmente
em 2019. METRO BRASÍLIA
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Band festeja
programação
nacional no DF

O que ainda estreará
FOTOS: DIVULGAÇÃO BAND

“Este evento é uma prova
da importância que tem o
mercado de Brasília para
o Grupo Bandeirantes.”
FLÁVIO LARA RESENDE,
DIRETOR-GERAL DO GRUPO EM BRASÍLIA

tes este tipo de anúncio só
ocorria em São Paulo e no
Rio de Janeiro. Esta realização é uma prova da importância que tem o mercado
de Brasília para o grupo”,
afirmou o diretor-geral do
Grupo Bandeirantes em Brasília, Flávio Lara Resende.

O evento irá apresentar
as novidades da programação da TV Band a jornalistas e empresários do DF,
com destaques para as estreias de novos programas, entre os que ainda serão lançados (leia mais ao
lado) e os que chegaram à
telinha este mês, como o
programa de variedades
“Melhor da Tarde”, com Catia Fonseca, que é exibido
de segunda a sexta a partir
das 15h; e o matutino “Cozinha do Bork”, com Daniel
Bork, que vai ao ar também de segunda a sexta, às
8h50. METRO BRASÍLIA

Agora é com
Datena. Show
dominical de
variedades terá
o apresentador.

1

1

José Luiz Datena estreia em
abril nas tardes da Band, com
programa que mistura games
com famosos e reportagens.

Superpoderosas.
Programa diário
e interativo sobre a
força feminina.

2

Televisão. Evento trará a Brasília ícones da programação da emissora,
como os chefs de “Masterchef” e o apresentador Ricardo Boechat
A Band fará hoje, às 12h,
um evento em Brasília para
promover na capital federal o lançamento da programação nacional da emissora. Grandes nomes da rede,
como os jornalistas Ricardo
Boechat e Ana Paula Padrão,
além dos chefes do programa “Masterchef” (Paola Carosella, Érick Jacquin
e Henrique Fogaça) estão
entre as presenças confirmadas no evento, que será
realizado no Unique Palace
(próximo à Ponte JK).
“É a primeira vez que
faremos um evento desta
magnitude em Brasília. An-

13|
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Programa voltado às mulheres com participação de internautas terá chefia de Natália Leite. Estreia em abril.

Show do
Esporte. Milton
Neves mistura
diversão e esporte
em dominical.

3

3

Atletas participarão de show
com entrevistas, humor e
games a partir de abril.
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Leitor fala

Os invasores

Desrespeito com as mulheres

no

Eu estava mexendo no meu Instagram
hoje e vi o caso de uma menina que estava no avião com um cara ao lado dela
a desrespeitando e fazendo gestos obscenos. Ela disse no vídeo que não foi a
primeira vez, e a companhia aérea não
fez nada. Isso está se tornando uma coisa comum no Brasil. É vergonhoso no
Mês da Mulher esses casos ganharem
mais visibilidade. Isso deveria ser mostrado todos os dias, o que as mulheres
têm que passar em uma simples viagem ou no dia a dia.

ivana.moreira@canguruonline.com.br

DISCIPLINA POSITIVA: NEM
RÍGIDA, NEM PERMISSIVA

Cruzadas

DIVULGAÇÃO

Você já ouviu falar sobre
disciplina positiva? Se tem
filhos pequenos, é provável
que sim. Criada há 30 anos
nos Estados Unidos pela terapeuta Jane Nelsen, essa
abordagem para educação
de crianças vem ganhando
adeptos ao redor do mundo. No Brasil, o movimento pró-disciplina positiva é
bem recente. Mas cresceu
bastante nos últimos anos.
Considerada um meio-terBete Rodrigues
mo entre a forma rígida e
a permissiva de educar, a
proposta defende liberdade com ordem – os pais dão limites aos filhos, porém, sempre que possível, com opções de escolha.

ANDRESSA CLARA - CRUZEIRO (DF)

Greve dos vigilantes
Essa greve dos vigilantes está afetando vários setores, principalmente os
bancos. Eu fui tentar fazer um depósito hoje e nem o caixa eletrônico da
agência estava funcionando para realizar esse serviço. Isso está começando a impactar a população de uma
forma grave. Sábado eu estava na rodoviária e vi eles fazendo uma manifestação em frente ao Conic, poderiam resolver isso logo, fazer um
acordo. Muita gente está sendo prejudicada com essa paralisação.

UMA APOSTA NA NÃO-PUNIÇÃO
Mãe de 7 filhos e avó de 18 netos, a americana Jane Nelsen explica que a chave de seu programa é a não punição. Na disciplina positiva, os pais procuram a valorizar e estimular os comportamentos bons dos filhos em
vez de focar no castigo por atitudes más. “A educação
com punição cobra um custo no longo prazo”, garante Jane. “Crianças que são punidas se tornam rebeldes
ou complacentes.” Em seus livros, a terapeuta americana propõe ferramentas e estratégias diferentes do castigo para amenizar as explosões emocionais e as birras
dos pequenos.

MATHEUS ALVES - SANTA MARIA (DF)

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.

DESENVOLVENDO HABILIDADES PARA A VIDA
“Na disciplina positiva, crianças e adolescentes aprendem a desenvolver habilidades sociais e de vida, como
autoconhecimento, autodisciplina, empatia, trabalho
em equipe e capacidade para decidir e resolver problemas”, explica a consultora em educação Bete Rodrigues. Tradutora dos três livros de Jane Nelsen que já foram publicados no Brasil, Bete é uma das especialistas
convidadas para o Encontro Canguru para Pais, evento
que será realizado em três cidades (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte). E é sobre isso - como aplicar
os princípios da disciplina positiva e transformar as relações dentro de casa – que ela falará neste sábado (dia
17), no Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro. O evento
é gratuito para leitores da Canguru, mas as vagas são
limitadas. Para conferir a programação completa nas
três cidades e fazer sua inscrição, acesse www.canguruonline.com.br/eventos.

Para falar com a redação:

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

www.facebook.com/metrojornal

Sudoku

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

Horóscopo

Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br

Por: Guilherme Salviano

guisalviano@gmail.com

Tendências para maior integração
com grupos e amizades. Um
bom momento para paqueras, se

Regente de seu signo, o Sol faz
bom aspecto com Júpiter, o que
favorece contatos à distância,
planos para viagens e estudos.

Com um bom aspecto do Sol com
Júpiter – este que rege seu signo
– é importante cuidado para não
se exceder com algumas vaidades.

Temas que envolvam novas
responsabilidades serão
frequentes no trabalho. Momento
para repensar as prioridades realmente essenciais.

tem vínculo afetivo.

Atente-se para que o senso
crítico não provoque saia-justa
nas conversas com quem mais

Regente de seu signo, Saturno
faz aspecto tenso com Vênus,
configuração para repensar
responsabilidades e sua postura nas relações.

Período especial para novos
aprendizados ou aperfeiçoar
conhecimentos, especialmente
que contribuam profissionalmente.

Com o aspecto tenso de seu
regente Vênus com Saturno
recomenda-se ponderação para
não desistir de ideais por pequenos percalços.

A Lua em seu signo desperta
mais envolvimento emocional
com causas as quais valoriza e
também a amizades que há tempos não contata.

Momento para mais cautela
com negócios. É mais indicado
pesquisas e revisões de
pendências antes de se empenhar a novos projetos.

Tendências para se envolver
com mais intensidade em
assuntos familiares da vida
doméstica. Nostalgias podem marcar a vida afetiva.

Período para refletir sobre
relações. Momento também para
revitalizar suas energias com
espiritualidade, terapias e temas culturais.

estiver sozinho.

Soluções
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Ainda há surpresas
A#

ES

OS CONVOCADOS
GOLEIROS
Alisson (Roma)
Ederson
(Manchester City)
Neto (Valencia)

DEFENSORES
Marcelo (Real Madrid)
Daniel Alves (PSG)
Filipe Luis
(Atlético de Madrid)
Fágner (Corinthians)

ZAGUEIROS

Alagoano,
o atacante de 26
anos Willian José aparece pela
primeira vez na Seleção. Começou
a carreira no CSA, depois se transferiu
para o Grêmio Barueri. Ganhou destaque
jogando por São Paulo, Grêmio e Santos,
quando se transferiu para o Real Madrid, mas
foi aproveitado em apenas um jogo. De lá
passou por Zaragoza e Las Palmas, até
chegar ao Real Sociedad, quando
começou a chamar a
atenção de Tite.

RE

SA

“Willian José vem em
desenvolvimento grande como
atleta, com jogo combinado.
Talisca tem finalização de
média distância e imposição
física, que pode emprestar
virtude contra defesas.”
TITE, TÉCNICO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Casemiro (Real Madrid)
Willian (Chelsea)
Fernandinho
(Manchester City)
Fred (Shakhtar Donetsk)

ATACANTES
Anderson Talisca
(Besiktas)
Paulinho (Barcelona)
Philippe Coutinho (Barcelona)
Renato Augusto (Beijing Guoan)

Álbum da Copa é lançado
A Panini lançou oficialmente ontem o álbum da Copa do
Mundo da Rússia e o público
já poderá encontrar os pacotes de figurinhas a partir de
sexta nas bancas. Os álbuns
estarão disponíveis no dia 20.
O álbum tradicional será
vendido a R$ 7,90, enquanto o de capa dura, com 12
envelopes de figurinha, sairá por R$ 49,90. Cada pacote de figurinha, vendido separadamente, custará R$ 2.
Ao todo são 682 figurinhas, 43 a mais do que no

último álbum, com 18 jogadores por seleção. Do Brasil
foram confirmados Alisson;
Daniel Alves, Marcelo e Filipe
Luís; Thiago Silva, Miranda e
Marquinhos; Willian, Paulinho, Fernandinho, Casemiro, Renato Augusto, Giuliano
e Philippe Coutinho; Douglas
Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Neymar.
Segundo a Panini, haverá
o lançamento de figurinhas
atualizadas depois da convocação final para quem quiser
corrigir as escalações. METRO

ESPORTE

#2

MEIO-CAMPISTAS

Marquinhos (PSG)
Thiago Silva (PSG)
Miranda (Inter de Milão)
Pedro Geromel (Grêmio)
Rodrigo Caio (São Paulo)

3

P

R

semiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus,
Firmino e Neymar –, faltando apenas sete para completar os nomes para a Copa –
um goleiro, um zagueiro,
dois laterais, dois meias e
um atacante.
E o técnico avisou que
não fechou a porta para outros jogadores que antes foram chamados, como Lucas
Lima, Giuliano e Diego. “Isso não quer dizer que eles
estão fora. Absolutamente.
Não há uma situação definitiva, há margem de disputa”, disse o técnico em
coletiva de imprensa realizada ontem na sede da CBF.
Ganham também últimas chances para mostrar
serviço os zagueiros Geromel (Grêmio) e Rodrigo
Caio (São Paulo), os laterais
Filipe Luis (Atlético de Madri) e Fágner (Corinthians),
o volante Fred (Shakhtar),
o meia Douglas Costa (Juventus) e o atacante Taison
(Shakhtar). METRO

UR
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P
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Em sua última convocação
antes da lista final para a
Copa do Mundo, o técnico
Tite surpreendeu e trouxe
três nomes que ainda não
haviam vestido sido chamados: o goleiro Neto (Valência), o meia-atacante Anderson Talisca (Besiktas) e o
centroavante Willian José
(Real Sociedad).
Os três fazem parte de
uma lista de 25 atletas
que se preparam para enfrentar Rússia e Alemanha
nos próximos dias 23 e 27,
respectivamente.
Geralmente Tite convoca
23 jogadores, mas ele aproveitou essa última chamada
para incluir mais dois nomes
para testes. Neymar, que está machucado, ficou de fora,
mas ele já é nome certo para a convocação final para o
Mundial, que será feita na
primeira semana de maio.
O treinador já confirmou
que tem 16 nomes certos –
Alisson, Ederson, Daniel Alves, Marcelo, Marquinhos,
Miranda, Thiago Silva, Ca-

AS

O
meia-atacante
baiano Anderson Talisca,
24, chega pela primeira vez à
Seleção após se destacar no Besiktas,
da Turquia. Formado nas categorias de
base do Bahia, jogou pelo time até 2014,
quando se destacou no Campeonato
Brasileiro e se transferiu para o Benfica.
Após má fase no clube português, foi
emprestado ao clube turco no ano
passado, onde tem
se destacado.

1

Seleção Brasileira. Sem poder contar com Neymar, machucado, técnico Tite convoca 25 jogadores para os amistosos
contra Rússia e Alemanha, nos dias 23 e 27 deste mês; as novidades na lista ficam com Neto, Talisca e Willian José

Álbum terá capa dura e normal | DIVULGAÇÃO

Gabriel Jesus (M. City)
Roberto Firmino (Liverpool)
Douglas Costa (Juventus)
Taison (Shakhtar Donetsk)
Willian José (Real Sociedad)

Pelo mundo

Sampaoli convoca
a Argentina
O técnico Jorge Sampaoli
convocou ontem também
os atletas que vão vestir a
camisa da Argentina para
os amistosos com Espanha
e Itália. Ele já havia chamado uma lista estrangeira e agora completou com
nomes que atuam no país,
como os jovens Pavón (Boca Juniors) e Martínez (Racing). Icardi e Dybala estão
fora dessa chamada, mas
são nomes certos para a
Copa. METRO

Neymar

Aqui, não
A diretoria do Barcelona
teve que se pronunciar
após as muitas
especulações de que o
brasileiro gostaria de voltar
ao clube catalão. “Não nos
consta que Neymar queira
voltar ao Barcelona. O
brasileiro foi um jogador
que deixou o clube e
desejamos sorte a ele no
momento de sua saída. A
partir desse momento não
houve nada mais”, disse
Josep Vives, porta-voz da
diretoria do Barcelona,
segundo o jornal
espanhol “Marca”.
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Agressividade e determinação
São Paulo. Essas são as palavras de ordem de Diego Aguirre, novo técnico do tricolor, apresentado ontem; trabalho começa no domingo
Apresentado ontem como o
novo técnico do São Paulo,
o uruguaio Diego Aguirre
mostrou confiança no início dos trabalhos à frente da
equipe tricolor e pediu atitude para o time superar a
má fase. Para o treinador, a
pressão sobre o clube é normal e é preciso admiti-la.
“O time tem que mostrar
competitividade e atitude,
determinação total para ganhar cada jogo. O torcedor
tem que se sentir representado dentro de campo. O time
precisa ter agressividade e
determinação. Sei o que é jogar e estar num time grande.
Temos que assumir a pressão
e ter confiança”, comentou.
O novo treinador comentou sobre a possibilidade de
ser convidado para assumir
a seleção uruguaia, em boatos especulados pela imprensa do país – o atual treinador
uruguaio, Óscar Tabárez, sofre com problemas de saúde.
Ele garantiu que, mesmo se
o convite vier, cumprirá seu

Diego Aguirre
Histórico como treinador:
Plaza Colonia, Aucas,
Peñarol, Montevideo
Wanderers, Alianza Lima,
Al-Rayyan, Al-Gharafa,
Internacional, Atlético
Mineiro e San Lorenzo

•••••
contrato até o fim. Aguirre
assinou até dezembro.
“A primeira pergunta que
o (executivo de futebol) Raí
me fez foi sobre a seleção. E
eu falei: ‘Minha prioridade é o
São Paulo’. Faz muito tempo
que se fala no Uruguai sobre
essa possibilidade (assumir a
seleção), mas minha prioridade agora é o São Paulo e não

penso em outra coisa. Quero
ganhar, ser campeão e estou
num time gigante para brigar
por este sonho.”
O treinador não planeja
fazer muitas mudanças na
base do time deixada pela comissão técnica de Dorival Junior, demitido na sexta-feira. “É verdade que a falta de
tempo para treinar é uma dificuldade, mas isso teremos
de superar. Não estou pensando em fazer muitas mudanças. É uma coisa que vai
depender dos trabalhos.”
O uruguaio viaja com a
equipe para Alagoas, na segunda partida contra o CRB
pela Copa do Brasil, mas
acompanha o jogo da arquibancada. Seu trabalho em
campo começa no fim de semana, contra o São Caetano,
pelo Paulistão. METRO COM BAND

“Tenho muita informação sobre o time, mas ainda
é cedo para termos uma avaliação completa”
Aguirre garantiu uma equipe mais empenhada sob seu comando | MARIVALDO OLIVEIRA/FOLHAPRESS

DIEGO AGUIRRE, TÉCNICO DO SÃO PAULO

United, Sevilla, Shakhtar
e Roma entram em campo
Manchester United x Sevilla
e Roma x Shakhtar são os
dois confrontos de hoje, a
partir das 16h45, que definem mais duas vagas para
as quartas de finais da Liga
dos Campeões.
Na Inglaterra, o United
recebe a equipe espanhola após empate em 0 a 0 na
primeira partida. Novo empate sem gols leva a disputa para a prorrogação. Caso haja empate com gols,
o Sevilla passa de fase. Vi-

Wagner treinou ontem | PAULO FERNANDES/VASCO.COM.BR

Zé Ricardo despista, mas
pode jogar com 3 zagueiros

x
VASCO

U. DE CHILE

O Vasco estreia hoje na fase de grupos da Libertadores, contra a Universidad
de Chile, às 21h30, no estádio de São Januário. Ontem, o elenco cruz-maltino
não descansou e fez treinamento tático. O técnico Zé

Ricardo aproveitou para fazer os ajustes finais na equipe, mas não quis adiantar a
escalação.
“A equipe está definida.
Vamos jogar dentro daquilo
que apresentamos na temporada. Estamos trabalhando das duas formas, com três
ou dois zagueiros, e podemos
utilizá-las durante a própria
partida”, disse Zé Ricardo.
Oito jogadores treinaram
ontem com virose, entre
eles o goleiro Martín Silva,
além de Paulão, Paulinho e

Pikachu. Essa será a 5a partida do Vasco na Libertadores. Na fase inicial, passou
por Universidad Concepción (CHI) e Jorge Wilstermann (BOL). METRO RIO

“Estamos trabalhando
das duas formas, com
três ou dois zagueiros,
e podemos utilizá-las
durante a partida.”
ZÉ RICARDO, TÉCNICO DO VASCO

Corinthians

Convocado para a Seleção, Taison
estará em campo | GETTY IMAGES

Palmeiras

tória simples classifica o
vencedor.
No outro jogo da tarde,
também muito equilíbrio.
No primeiro jogo, na Ucrânia, o Shakhtar Donetski
venceu a Roma por 2 a 1, de
virada. Desta vez, a partida
é na Itália, e os donos da casa precisam de uma vitória
simples ou superior a dois
gols. Empate ou vitória do
time ucraniano leva a equipe dos brasileiros Fred e Taison para as quartas. METRO
Santos

Balbuena e
Romero podem
desfalcar o Timão

Weverton
comemora estreia
pelo Verdão

Rodrygo deve
ganhar vaga de
titular no Peixe

Além da convocação de
Fagner para a Seleção
Brasileira, o técnico Fábio Carille pode perder
mais dois jogadores para, pelo menos, um jogo
do Paulistão: Balbuena e
Romero. Os dois devem
ser chamados pelo Paraguai para defender a seleção no amistoso com
os Estados Unidos, dia
27 deste mês. METRO

Ainda como terceiro goleiro do Palmeiras, Weverton teve a oportunidade de fazer sua estreia
como titular no último
domingo, contra o Ituano, e celebrou. “Marca
o início da minha história com essa camisa. Espero que essa seja a primeira de muitas partidas
no Palmeiras”, disse o arqueiro. METRO

Os jogadores titulares do
Santos voltaram ao trabalho ontem no CT Rei Pelé – eles não atuaram na
derrota para o São Bento – e a novidade no time
deve ser a entrada do jovem atacante Rodrygo no
time titular para a partida
contra o Nacional do Uruguai, quinta, no Pacaembu, pela Copa Libertadores da América. METRO

