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VAI ENCARAR?
Atual campeão do Brasileirão,
Corinthians vence o Fluminense por 2 a 1

PÁG. 16

Lucyanna Melo é motorista | ANDRESSA ANHOLETE/METRO ESPECIAL

DF ganha apps
de transporte
só para elas
Contra assédio, aplicativos como o
Femitáxi, lançado no mês passado, só
têm motoristas mulheres PÁG. 06

Outro ataque à
Síria pode ser o
caos, ameaça Putin
Declaração foi dada ao presidente do
Irã após EUA, França e Reino Unido
lançarem mísseis contra o país PÁG. 08

O que é preciso saber
sobre consórcios

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

Modelo de aquisição de bens ainda
desperta muitas dúvidas PÁG. 07

Sem suspeitos, caso
Marielle faz 1 mês
Rodriguinho fez os dois gols da vitória do Timão em Itaquera | MICHEL SCHINCARIOL/FOLHAPRESS

Amanhã, mais um vereador será
ouvido sobre mortes PÁG. 02

02|
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No Jaburu

Temer
se reúne
com Maia
O presidente Michel Temer
se reuniu ontem com o
presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), no Palácio
do Jaburu. Segundo a
assessoria do Planalto, o
encontro foi para tratar
sobre a pauta legislativa,
com foco nos projetos de
privatização da Eletrobras
e da reoneração da folha
de pagamento de alguns
setores da economia,
duas propostas que ainda
enfrentam resistência
de parlamentares

Cotações
Dólar
+ 0,58%
(R$ 3,427)
Bovespa
- 1,30%
(84.334 pts)
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Caso Marielle completa
um mês de dúvidas
Investigação. Nenhum suspeito foi preso até agora. Amanhã, mais um vereador vai ser ouvido pela Polícia do
Rio de Janeiro. Atos lembraram as mortes da vereadora e de Anderson Gomes ao longo de todo o fim de semana
No último sábado, completou
um mês das mortes da vereadora Marielle Franco (PSOL) e
de seu motorista, Anderson
Gomes, e ainda não há respostas sobre o caso. Amanhã
o vereador Jones Moura (PSD)
prestará esclarecimentos à
Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o crime. Pelo menos
sete parlamentares da Câmara Municipal já foram ouvidos
pelos investigadores.
Manifestações pedindo
justiça ocorreram ao longo
do fim de semana, no Rio.
No sábado, houve uma marcha do Centro até o Estácio,
na zona norte, local em que
ambos foram assassinados.
Uma missa também foi realizada para lembrar o caso.
“Ela teve ascensão rápida
e a intenção das pessoas que
fizeram isso foi justamente
não deixá-la galgar mais alto.
Ela iria muito além”, lamenta
Antônio Francisco da Silva, 67
anos, pai de Marielle.
Os atos foram marcados

“É uma dor muito grande.
Nós temos sentido um
carinho muito grande das
pessoas. É a fé que tem
nos sustentado.”
Missa e atos foram realizados para pedir justiça para o caso |JOSE LUCENA/FUTURA PRESS

pela emoção. A luta pelos
direitos humanos, contudo,
não foi deixada de lado pela família. “Eu mesma irei
manter esse legado vivo”,
garante Anielle Franco, irmã
da parlamentar.
Nenhum culpado foi preso. Nem mesmo os esforços da intervenção federal
na segurança pública foram

Selic
(6,5% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)

quando há interesse do Estado de acobertar”, afirma Jean
Wyllys (PSOL), coordenador
da comissão de deputados federais formada para acompanhar os desdobramentos do
episódio de violência no Rio.
Integrante do CNDH (Conselho Nacional dos Direitos
Humanos) e da organização
Justiça Global, Sandra Car-

valho acredita que há indícios de que balas do mesmo
lote do crime foram usadas
em chacinas anteriores ao caso: “Requer uma investigação
muito rigorosa. Pode haver
um elemento muito importante para desvendar o crime
e até levar a uma teia criminosa que possa estar articulada.”
BAND COM AGÊNCIA BRASIL

Tragédia em Mariana provocou Em Niterói. Dez são
depressão em 29% dos atingidos presos após morte de PM
O rompimento da barragem
de Fundão em Mariana, na
região Central de Belo Horizonte, também deixou um
rastro de destruição emocional. Pelo menos 29% das pessoas que perderam casas e comércios em Bento Rodrigues,
Gesteira e Paracatu de Baixo tiveram depressão após
a tragédia. Conforme o estudo realizado pela Faculdade
de Medicina da UFMG, o número é cinco vezes superior
à média registrada na população brasileira e está próximo aos níveis de estresse pós-traumático desenvolvidos
por quem presenciou o atentado ao World Trade Center,

Distrito de Bento Rodrigues foi o mais afetado pelos rejeitos | JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

nos Estados Unidos, em 2001.
O levantamento apontou
ainda que os índices são ainda maiores entre as crianças e adolescentes. A cada
dez jovens, quatro tiveram
FALE COM A REDAÇÃO

Euro
+ 0,67%
(R$ 4,228)

capazes de esclarecer as circunstâncias do crime até
agora. Na semana passada, a
perícia identificou vestígios
de digitais em cápsulas usadas pelos criminosos.
As autoridades têm optado por manter o sigilo durante as investigações. “Não há
nenhum crime que não possa ser solucionado, a não ser

MARINETE DA SILVA, MÃE DE MARIELLE
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061/3966-4607
COMERCIAL: 061/3966-4615

O Metro Jornal circula em 21 países e tem alcance diário superior a 18 milhões
de leitores. No Brasil, é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação
e da Metro Internacional. É publicado e distribuído gratuitamente de segunda a sexta
em São Paulo, ABC, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Brasília, Espírito Santo e Maringá, somando 505 mil exemplares diários.

a doença. Outros 83% dos
menores de 18 anos desenvolveram sintomas como
insônia e irritabilidade. A
pesquisa ouviu 271 pessoas,
de 10 a 90 anos. METRO BH

Policiais Militares prenderam ontem dez suspeitos
durante operação no morro
da Grota e em vários pontos
de São Francisco, em Niterói, na região metropolitana. A ação foi em resposta
ao assassinato do cabo Diogo Bernardo Alcântara, 34
anos. Foram apreendidas
quatro armas e drogas.
O agente foi morto a tiros,
na madrugada de sábado,
após reagir a uma tentativa
de assalto. Ele tinha acabado
de deixar o trabalho. O PM
foi enterrado na manhã de
ontem, em Niterói.
Segundo o comandante
do 12º BPM, coronel Márcio Rocha, foi apreendi-

34 anos
Tinha o cabo Diogo Bernardo
Alcântara, morto na
madrugada de sábado
do um carro que teria sido
usado pelos bandidos na
morte do agente.
A Divisão de Homicídios
aguarda o resultado do laudo criminalístico, que será
anexado no inquérito que investiga a morte do cabo, para identificar os criminosos.
Diogo é o 36º PM assassinado este ano no Estado do
Rio. METRO RIO E BANDNEWS FM
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Procura-se
um nome
Líder nas pesquisa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentará, mesmo da prisão, ser um cabo eleitoral | PAULO PINTO/AGÊNCIA PT

Eleições. Embora insista na candidatura de Lula até o fim, PT começa a definir estratégias e estuda se fará aliança com partidos de esquerda
ELEIÇÕES

CENÁRIOS

2018
Mesmo preso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
ainda é sustentado pelo PT
como o principal candidato
do partido nas eleições deste
ano. O discurso oficial é para apostar em Lula até o fim.
Mas há movimentos para a
escolha do substituto. Falta,
contudo, um herdeiro natural para ficar com o patrimônio eleitoral que colocou o
petista na liderança das pesquisas eleitorais – segundo
pesquisa Datafolha divulgada ontem, ele continua no topo, com 31% das intenções de
voto (leia mais abaixo).
O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e o ex-governador da Bahia Jaques
Wagner aparecem de largada como plano B, mas não
unem as diversas alas petistas. Nomes como da senadora Gleisi Hoffmann (PR),
presidente nacional do PT,
também são considerados
poucos competitivos.
Figurões como Gleisi, José
Eduardo Cardozo (SP), Aloizio Mercadante (SP), Patrus
Ananias (MG) e Ideli Salvatti (SC) são vistos como políticos que podem ser puxadores de votos para reforçar
uma bancada na Câmara.

O PT não tem pressa para decidir sobre a
corrida presidencial, mas tem na mesa
algumas situações que serão avaliadas:
Lula até o fim
Lula será candidato e apostará na demora do
julgamento sobre a inelegibilidade no TSE e em
recurso no STF para concorrer
Reforço ao vice
Lula será candidato, mas atuará como cabo eleitoral do
candidato a vice – também petista–, tendo apenas a foto
na urna eletrônica
Guilherme Boulos (esq.) e Manuela D’Ávila lançaram pré-candidatura, mas têm resistência do PT

O escolhido será anunciado apenas na reta final e com
as bênçãos de Lula.
Aliança de esquerda
Os petistas também resistem ao apoio a pré-candidaturas de esquerda, como
dos aliados Manuela D’Ávila
(PCdoB) ou Guilherme Boulos (Psol), ainda vistos como
pouco experientes.
A candidatura de Ciro Gomes (PDT) poderia ser um caminho natural, mas está longe de ser consenso.
O PSB trabalha na costura
de um acordo com um outsider: Joaquim Barbosa, mas
o PT guarda mágoas da atuação do ex-ministro do STF

(Supremo Tribunal Federal)
no escândalo do mensalão.
No colo do TSE
Condenado a 12 anos e 1 mês
por corrupção e lavagem de
dinheiro no caso do tríplex
do Guarujá (SP), o ex-presidente é considerado “ficha-suja” pela Lei da Ficha Limpa,
mas precisará de uma decisão
da Justiça Eleitoral para ficar
inelegível, ou seja, proibido
de disputar a eleição.
A condição coloca em
marcha uma estratégia. O PT
trabalha para registrar na última hora a candidatura de
Lula, na véspera ou no dia 15
de agosto – prazo final previsto pela lei eleitoral. Com

|MARLENE BERGAMO/FOLHAPRESS

isso, espera colocar em prova
a velocidade do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) para julgar o recurso. Não havendo
julgamento até 17 de setembro, 20 dias antes das eleições, Lula pode até ser impedido de concorrer, mas terá a
foto e o nome registrado na
urna eletrônica. É tudo que
o PT quer. Neste caso, o vice
encabeçaria a chapa e teria
a ajuda-extra da imagem do
ex-presidente para combater o efeito colateral: o pouco
tempo para se tornar conhecido dos eleitores.
MARCELO
FREITAS

Aliança de esquerda
Construirá com PDT, PCdoB, Psol e PSB uma frente de
esquerda, de onde sairia um candidato único dos partidos
Reencontro com as origens
Guilherme Boulos (Psol), ligado ao Sem Teto, teria os
petistas no palanque. Considerada remota, existe a
hipótese do partido indicar o candidato a vice
Agenda em comum
Manuela D'Ávila (PCdoB) seria a escolhida do partido, mas
com o compromisso de agregar a agenda de programa em
elaboração pela cúpula petista
Vice como opção
Ciro Gomes (PDT) ocuparia a cabeça de chapa. É o único
presidenciável que os petistas consideram indicar a vice
Boicote
O partido não indicaria candidatos a presidência da
República, Câmara e Senado como forma de protesto e
para reforçar a tese de perseguição política

METRO BRASÍLIA

Lula lidera pesquisa Datafolha Cela em presídio está pronta
Segundo pesquisa Datafolha divulgada ontem pelo
jornal “Folha de S.Paulo”,
o ex-presidente Lula segue
na liderança das pesquisas de voto, com 31%, mesmo após a prisão. Os pré-candidatos Jair Bolsonaro
(PSL) e Marina Silva (Rede)
vêm em seguida, com 15%
e 10%, respectivamente.
Nos seis cenários imaginados em que Lula não
concorre, Bolsonaro aparece tecnicamente empatado com Marina Silva, com

17% e 15%. Ciro Gomes, do
PDT, vem em seguida, com
9%. O ex-ministro do STF
(Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa (PSB)
também aparece com 9%
das intenções de voto.
A pesquisa Datafolha foi
feita entre 11 e 13 de abril,
em 227 municípios, com
4.194 entrevistados. A margem de erro é de 2 pontos
percentuais para mais ou
para menos.
Em nota, o PT reforçou
a intenção de lançar o pre-

sidente como candidato e
atacou a pesquisa ao excluir o ex-presidente de
seis cenários. “A manobra
para tentar criar um imaginário em que Lula não
esteja no pleito esbarra
numa questão fundamental: a preferência popular.
Lula tem o dobro das intenções de voto dos candidatos que, empatados, liderariam o pleito se ele é
retirado artificialmente da
disputa”, afirmou o partido. METRO BRASÍLIA

Presos do CMP ficam em celas como
essa | HEULER ANDREY / ARQUIVO METRO

Preso há pouco mais de uma
semana em uma sala na sede da PF (Polícia Federal) em
Curitiba, o ex-presidente Lula pode estar de saída para
outro local: o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região de Curitiba, onde hoje
há 13 presos da Lava Jato.
O presídio pode receber
Lula na sexta galeria – que
abriga os condenados da Lava Jato –, onde há espaço para três detentos por cela, ou
em uma sala isolada, fora da
galeria. Este espaço, que esta-

va desativado, já está preparado para recebê-lo, segundo
o Depen-PR (Departamento
Penitenciário do Paraná).
“Existe o espaço, há tempos já estamos preparados
para isso. Mas é só uma cogitação, vai depender da Justiça”, afirma Luiz Alberto Cartaxo, diretor do Depen-PR.
A decisão de transferir
Lula cabe ao juiz Sérgio Moro, mas até a noite de ontem
ainda não havia um pedido
formal da PF para isso.
METRO CURITIBA
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LULA DEVE FICAR PRESO POR DEZ
ANOS, NO MÍNIMO

COM ANA PAULA LEITÃO
E TERESA BARROS

INTOLERÂNCIA

A estimativa é de magistrados que não atuam no caso
e criminalistas, alguns deles com clientela de investigados na Operação Lava Jato: o ex-presidente Lula permanecerá no sistema carcerário pelo prazo mínimo de
dez anos. Condenado na primeira sentença a 12 anos e
1 mês de prisão, ele teria direito ao regime semiaberto dentro de dois anos, correspondentes a um sexto da
pena. Só que não.

“Não adianta
inflação baixa se
não tem emprego”
MINISTRO EDUARDO GUARDIA (FAZENDA)
AVISANDO QUE SAÍDA DA CRISE NÃO É PARA JÁ

SÓ AUMENTA
O problema de Lula é que, réu em outros sete casos, cada nova condenação aumentará o tempo mínimo de
permanência na prisão.

E VAI AUMENTANDO
Condenado a 10 anos no segundo caso (sítio de Atibaia), por exemplo, a pena vai a 22 e um sexto dela
corresponderia a 3 anos e 7 meses.

TÁ FEIA A COISA

Aldo Rebelo | ALAN MARQUES/ FOLHAPRESS

Agora candidato a presidente, o ex-ministro Aldo Rebelo está preocupado com as liberdades democráticas
ameaçadas pelo elevado teor de intolerância e de ódio
na política, à esquerda e à direita.

Ê VIDA FELIZ
Nesta segunda (16) a Câmara dos Deputados marcou
duas sessões não-deliberativas. Isso quer dizer que deputados não são obrigados a participar. É como ter
“ponto facultativo” no trabalho toda semana.

BB HOSTILIZA POBRES
O Banco do Brasil detesta clientes pobres, por isso já
não disponibiliza saques inferiores a R$ 50, nos caixas
eletrônicos, em todo o Brasil. Que se vire aquele tem
até R$ 49 na conta, por exemplo.

INVASÃO NUTELLA
Luiz Inácio Lula da Silva | MARCOS BIZZOTTO/AGIF/FOLHAPRESS

Há estimativas de até um século de prisão, mas se Lula
for sentenciado a 60 anos, isso o manterá no presídio
por dez anos, um sexto da pena.

SAÚDE NOS TRINQUES
Para ganhar regime domiciliar, a defesa pode alegar
questão de saúde, mas o próprio Lula tem propalado
que está bem e com vigor de garoto.

SEM FORO, MAIS DE 80
PARLAMENTARES ‘DANÇAM’
São 23 senadores enrolados na Lava Jato, que respondem a processo e são investigados pela Polícia Federal.
Assim como os deputados eles não precisam deixar os
cargos no Congresso para disputar a reeleição. Mas se
não forem reeleitos, perderão de vez o foro privilegiado e seus processos vão para a primeira instância da
Justiça, nas mãos de Sérgio Moro. Entre os deputados
são mais de 60 os enrolados na Lava Jato.

CALAFRIOS
Caso emblemático, o senador Renan Calheiros (MDB-AL)
é alvo de 18 inquéritos no STF. Sem reeleição, vai à primeira instância.

MARCA DO PÊNALTI
Os senadores petistas Gleisi (PR) e Lindbergh (RJ) podem acabar nas mãos de Sérgio Moro, caso não se
reelejam.

TUCANO NA RODA
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) também precisa se
reeleger este ano. É outro que, sem mandato, o caso
vai à mesa de Sérgio Moro.

Alunos que invadiram a reitoria da Universidade de
Brasília criaram página no Facebook para obter apoio.
E para pedir descartáveis, materiais de higiene e “fast
food”, como McDonalds, claro.

INVASÃO RAIZ
Há 10 anos, estudantes invadiram a reitoria da UnB
por 15 dias até a saída do reitor Timothy Mulholland,
aquele das magníficas mordomias que incluíram apartamento de luxo por conta do contribuinte otário.

LOBBY PODE PASSAR
O projeto que regulamenta a profissão de relações institucionais, o lobby, pode ser finalmente votado esta
semana, após dez tentativas. Qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, e até instituições e órgãos
públicos poderão praticar o lobby, segundo o projeto.

PODER SEM PUDOR
FILÉ-MIGNON JEITOSO

NOVA E ATRASADA
A comissão especial que analisa a “nova” Lei de Licitações se baseia num projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados em 1995. A Lei 8.666, que regulamenta licitações atualmente em vigor, é de 1993.

ONDE MORA O PERIGO
O projeto que altera a lei de licitações, a mais desrespeitada do País, começou com um projeto obrigando
o contratado a notificar o órgão público sobre eventuais subcontratações que fizer. O perigo mora nos 228
projetos apensados de lá para cá. Muitos deles criando
brechas.

PENSANDO BEM...
...para quem prometia “parar o País” se Lula fosse preso, simpatizantes do petista não conseguiram emplacar nem uma greve.

Político, no interior, às vezes
vira juiz de paz, delegado e
até conselheiro matrimonial.
Certa vez, o deputado Péricles Rolim, da região de Sorocaba (SP), precisou levar
um papo sério com um compadre que se enrolou com

uma loura e estava prestes a
largar a mulher e o filho.
- Tá fazendo besteira,
compadre...
- Ah, deputado, o senhor já
viu vira-lata com filé-mignon
na boca? É isso que tá acontecendo comigo...
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Apps oferecem serviço de
transporte só para mulheres
Contra assédio. Opções de aplicativos que permitem chamar carros particulares dirigidos por elas e para elas começam a surgir no DF
A insegurança ainda persegue as mulheres ao chamar
um carro particular por meio
de um aplicativo de transporte. Relatos de passageiras que
foram assediadas por motoristas homens surgem constantemente. Foi pensando
nesses casos que a empresária Adriana Falcomer decidiu trazer para o DF um app
de mobilidade exclusivo para motoristas e passageiras:
Femitáxi. “Eu tenho uma filha adolescente e sempre tive muito medo de deixá-la
sair sozinha, então acredito
que essa é uma forma dela se
sentir mais segura e eu mais
tranquila”, explica.
Lançado no mês passado
no DF, o Femitáxi já existe
em Estados como SP, RJ e BH.
Para garantir a segurança das
clientes, quando a motorista se cadastra no aplicativo,
é solicitada uma série de documentações, avaliando também se a candidata tem antecedentes criminais. “Com
relação a cliente, temos o
mesmo cuidado analisando
o perfil por meio do CPF. Já
aconteceu de homens quererem se cadastrarem, mas não
aceitamos de jeito nenhum”,
garante Adriana.
Outro aplicativo de transporte privado só para elas é

Serviço
Os aplicativos de transporte particular só para mulheres Femitáxi e Venuxx estão
disponíveis no App Store e
no Google Play. O MOBi5
será lançado em 21 de abril
e estará disponível nessas
mesmas plataformas.

Lucyanna decidiu ser motorista depois que descobriu um aplicativo só para mulheres | ANDRESSA ANHOLETE/ESPECIAL PARA O METRO

o MOBi5 – que será lançado
no dia do aniversário de Brasília, 21 de abril. Além de utilizar o mesmo método de segurança do Femitáxi, para
confirmar que as passageiras são realmente mulheres,
após o cadastro elas também
receberão um ligação.
O angolano Vinda Daniel
Afonso, criador da plataforma, teve a ideia de lançar o
aplicativo após mulheres comentarem o quanto se sentiriam mais seguras e confortáveis se existisse esse tipo de
serviço. “Os homens também
vão poder participar das corridas como passageiros, mas

só se tiverem acompanhados
por outra mulher”, explica.
Segundo o empresário, cerca
de 78 motoristas já se cadastraram no aplicativo, que primeiramente circulará no Plano Piloto e expandirá para as
demais cidades. “Além de trazer mais segurança e conforto
para as motoristas e passageiras, é uma forma de empregar mulheres na capital”, diz.
Lançado no final de 2016,
Venuxx também é outra opção de transporte feminino
no DF (confira em Serviço).
Motoristas
A artesã Lucyanna Marcella

Melo, 45, pensou em trabalhar como motorista de aplicativos, mas a insegurança
e os riscos que corria por ser
mulher fez com que ela quase desistisse da ideia. Quando
soube do Femitáxi por uma
amiga, pesquisou e concluiu
que o aplicativo era realmente só para o sexo feminino.
“Decidi virar motorista
para fazer diferença na vida
das mulheres e, até mesmo
de mães e pais de crianças e
adolescentes, que precisam
de mais segurança. Durante muitos anos, eu que levava e buscava meus filhos
e seus amigos nos lugares”,

Defesa Civil. Casa da Mulher Educação. Ocupação na
Brasileira é interditada
UnB completa cinco dias
A Casa da Mulher Brasileira,
na 601 Norte, foi interditada por tempo indeterminado por conta de problemas
na estrutura do prédio. O local oferece vários serviços a
mulheres vítimas de violência doméstica.
A medida foi tomada
pela Defesa Civil do Distrito Federal após recomendação da empresa Fundex
(Fundações e Recuperação
de Estruturas), que é contratada pelo Banco do Brasil para verificar os problemas estruturais do prédio.
O banco é responsável pela
gestão de recursos e obras
no espaço.
Esta é a segunda vez que
o prédio é interditado. Em
2016, parte da estrutura
foi interditada pela Defesa
Civil devido a um afunda-

R$ 8 mi
foi o investimento feito para
construção do prédio, que já
havia sido interditado sete
meses após a inauguração
mento do chão.
Em nota, a Sedestmidh (Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade
Racial e Direitos Humanos), responsável pela coordenação do local, informou
que, enquanto o espaço estiver interditado, as mulheres devem recorrer à Deam
(Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher), na
204/205 Sul, para registrar
ocorrências. METRO BRASÍLIA

Estudantes da UnB (Universidade de Brasília) continuam
ocupando o prédio da reitoria desde a última quinta-feira. Os alunos pressionam a
universidade a explicar a situação financeira que ameaça interromper as aulas no
segundo semestre. A expectativa é que a ocupação termine hoje, após uma reunião
entre os estudandes, a reitora, Márcia Abrahão, e o MEC
(Ministério da Educação).
Por meio da página do Facebook Ocupa UnB, os alunos
publicaram no sábado um documento assinado por Márcia, no qual ela garante que
“nenhum estudante ou trabalhador presente [...] será penalizado de forma administrativa por iniciativa da reitoria”.
Segundo o chefe de ga-

Estudantes começaram a ocupação na
quinta | DIVULGAÇÃO/MÍDIA NINJA

binete da reitoria da UnB,
Paulo César Marques, ainda
não é possível saber como
está a conservação do local,
pois o acesso ao prédio está bloqueado pelos alunos.
METRO BRASÍLIA

conta ela, que trabalha quase todos os dias da semana
e faz cerca de dez viagens
por dia. Lucyanna fala que
suas passageiras afirmam
sentir mais conforto por ser
um serviço de mulher para mulher. “Algumas clientes dizem que tem receio de
viagens com homens, principalmente à noite”, lembra.
Fernanda Antunes, 45, trabalha no Uber há sete meses,
e agora decidiu ser motorista
também no MOBi5. “Sempre
tem aqueles homens que fazem brincadeiras, gracinhas,
mas já corto logo. Só faço
corridas durante o dia, justaAcidente

mente por causa da insegurança que sinto por ser mulher, mas também conheço
colegas que trabalham à noite e nunca tiveram problema
com isso. Com essa opção de
um aplicativo só para a gente, com certeza me sentirei
mais confortável”, diz.
A estudante Camila Flôr,
18, conta que prefere quando tem a opção de pedir um
carro particular no qual a
motorista é uma mulher.
“Quando eu peço o transporte por outro aplicativo, compartilho a minha localização
e as informações do motorista e do carro com minha família ou amigos, me sinto
mais segura quando a motorista é uma mulher”, diz a
moradora da Asa Sul.
ANA LUIZA
VINHOTE
METRO BRASÍLIA

Saúde

Idoso morre
atropelado e
motorista foge

Roriz é internado
em hospital
com febre alta

Um idoso de 60 anos
morreu atropelado na
manhã de ontem, por
volta das 6h20, na Via
Estádio, sentido Taguatinga Centro para Ceilândia, enquanto voltava do trabalho. O
motorista do veículo,
um Fiat Palio vermelho,
fugiu sem prestar socorro, mas teve a placa do
carro fotografada por
testemunhas. As imagens foram entregues
para a Polícia Civil, que
fez a perícia no local.
O caso está sendo investigado pela 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro.

O ex-governador Joaquim Roriz foi internando no Hospital Home ontem. Ele está na
Unidade de Terapia Semi-Intensiva por causa
de uma febre alta recorrente. A equipe médica
analisa trocar o medicamento que estava sendo
usado pelo ex-político.
O hospital não quis
dar detalhes sobre o quadro de saúde de Roriz.
O ex-governador é paciente renal crônico e
diabético. Um laudo do
IML (Instituto Médico
Legal) atestou insanidade mental de Roriz em
fevereiro deste ano.

METRO BRASÍLIA

METRO BRASÍLIA
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Vai entrar num
consórcio? Veja
seus direitos
Opção. Modelo de aquisição de bens e serviços tem se expandido,
porém ainda é baixo o nível de conhecimento de como ele funciona
O sistema de vendas por consórcio bateu recorde entre
janeiro e setembro do ano
passado, somando R$ 73,5 bilhões – aumento de 29,3% sobre as vendas no mesmo período de 2016, segundo a Abac
(Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios).
A Proteste, associação de
consumidores, reuniu e publicou algumas dicas para
que o consumidor avalie as
condições do consórcio antes de fechar negócio – ou,
ainda, para que negocie claramente com a empresa que
administra as cotas.
Para fugir de armadilhas

R$ 73,5
bilhões foram negociados por
meio de consórcios somente
de janeiro a setembro do ano
passado – um recorde, diz Abac
é preciso conhecer bem o
funcionamento do consórcio, já que ele é uma reunião
de pessoas (físicas e jurídicas) buscando comprar um
bem ou serviço através do
autofinanciamento, alerta a
Proteste. Cotas mensais são
pagas por um período, com
prazo determinado, cuja ad-

ministração fica sob os cuidados de uma empresa.
Existem três maneiras de
aderir ao sistema: a primeira é procurando um grupo
já formado e entrar em uma
cota ainda não preenchida. A
segunda é pela cota de reposição, que surge quando alguém é excluído da vaga ou
desiste dela. Já a terceira é por
via de transferência, entrando
no lugar de alguém. Seja qual
for a situação, o consumidor
deve conhecer seus direitos
e deveres. Confira ao lado alguns deles. METRO
Leia mais no metrojornal.com.br

Movimentação de cargas e contêineres no porto de Santos (SP): safra agrícola recorde | REPRODUÇÃO / BEEFPOINT.COM

Exportações brasileiras avançam
acima da média, registra OMC
O Brasil ampliou sua participação nas exportações
mundiais em 2017. No último ano, o crescimento das
vendas brasileiras ao exterior foi a sexta mais expressiva entre os 30 maiores
exportadores do mundo,
superando países como Estados Unidos, China e Alemanha. Os dados são da
OMC (Organização Mundial do Comércio), segundo
a qual, em valores, as exportações brasileiras cresceram 17,5% em 2017, acima da média mundial, após
cinco anos de queda.

17,5%
foi o crescimento das
exportações brasileiras em
2017, acima da média global
no período, que foi de 4,7%
De acordo com a OMC, o
comércio mundial apresentou expansão de 4,7% em
2017, o maior avanço dos
últimos seis anos. O resultado também se refletiu na
ampliação da participação
brasileira nas vendas mun-
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diais, que passou de 1,16%,
em 2016, para 1,23% do total, em 2017.
A safra agrícola recorde, o crescimento da produção de petróleo e o desempenho favorável das
exportações de bens manufaturados, como do setor
automotivo, também foram
apontados como os responsáveis pelo crescimento das
exportações. Em 2017, o
Brasil exportou 791 mil automóveis e veículos de cargas para 83 países, crescimento de 40% em relação a
2016. METRO

SIM, CONSÓRCIO É UMA BOA, MAS...
...como toda compra com pagamentos em prazos longos, é preciso saber como ele funciona
 alor da mensalidade é:

Valor total
do bem

Número de
cotistas

Antes de assinar qualquer
documento, veriﬁque se a
empresa do consórcio é de
conﬁança no site do Banco
Central (www.bcb.gov.br) e
ﬁque atento a reclamações nos
órgãos de defesa do consumidor
É importante saber que, no ﬁm,
não é feita a entrega do bem,
mas de uma carta de crédito
para comprá-lo. A carta deve
estar disponível até o terceiro
dia útil depois do sorteio
É possível escolher um bem
diferente do que consta no
contrato, mas você terá de
pagar a diferença. Se for um
valor inferior, a diferença será
descontada nas prestações
que faltarem

Fundo de reserva
(para cobrir eventuais
desistências ou exclusões)

Você tem direito a escolher onde
irá comprar o bem. Quando o
consórcio exige que ele seja
retirado em uma loja especíﬁca,
está realizando uma prática ilegal
Também é possível receber o valor
do crédito em dinheiro, quitando
todas as obrigações, após 180 dias
da contemplação
Não é obrigatória a contratação de
um seguro de vida para entrar em
um consórcio, mas ele permite
que os dependentes consigam
quitar as parcelas restantes
Os reajustes das parcelas do
consórcio são feitos quando o
preço do bem ou do serviço
aumenta, e sempre na mesma
proporção, nunca acima

Taxa de
administração

Se seu nome estiver ‘sujo’, é
preciso uma permissão da
administradora do consórcio
para entrar no grupo. Mas para
resgatar a carta de crédito, o
nome precisa estar ‘limpo’
Jamais compre uma cota já
contemplada sem checar toda a
documentação do vendedor e
da empresa administradora do
consórcio. Há golpistas que
fazem fortuna vendendo ‘cota
contemplada’ que não existe
Em caso de algum problema ou
dúvida sobre seu consórcio,
entre imediatamente em
contato com a Abac (Associação
Brasileira de Administradoras
de Consórcio) pelo site
www.abac.org.br

F ONTE: PROTESTE

Startups. BC
não pretende
regular fintechs
‘em excesso’

IBGE. Setor de serviços
cresce 0,1%, abaixo do
esperado, diz Reuters

O presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn, afirmou na última sexta-feira
que a autoridade monetária não quer regular as fintechs (startups financeiras)
em excesso, ressaltando
que regras para as fintechs
de crédito sairão este mês,
após o BC ter ouvido os
participantes do mercado
e suas demandas.
“Nós temos incentivado as fintechs. A quantidade de fintechs que têm entrado no sistema brasileiro
não é pequena, é um mercado extremamente vivo, e
nós não pretendemos regular em demasia, apenas regular em momentos que o
sistema nos pede para fazer
isso, como é com fintechs
de crédito”, disse Goldfajn.
Ele apontou que, para o
BC, é preciso “deixar entrar,
deixar competir e regular
apenas quando necessário”,
abrindo espaço para maior
competição no sistema financeiro, com redução de
custos em várias áreas.
Goldfajn reforçou que o
país precisa continuar no
caminho de ajustes e reformas, em especial as medidas de ajuste fiscal e reforma da Previdência. METRO

O setor de serviços voltou
a crescer em fevereiro, porém, com um resultado
bem abaixo do esperado e
insuficiente para recuperar
as perdas do mês anterior,
destacando a dificuldade de
imprimir um ritmo sustentado de recuperação.
O volume de serviços teve em fevereiro avanço de
0,1% na comparação com janeiro, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O resultado ficou bem
abaixo da expectativa em
pesquisa da “Reuters”, de alta de 0,5%, após recuo em
janeiro de 1,9%. Em relação
ao mesmo mês do ano anterior, o volume registrou perdas de 2,2%, ante expectativa de queda de 0,3%.
O leve ganho no volume
em fevereiro deveu-se exclusivamente à atividade de serviços profissionais, administrativos e complementares,
única a apresentar alta sobre
o mês anterior, de 1,7%.
Entre as outras, os serviços prestados às famílias
caíram 0,8%, outros serviços tiveram queda de 0,7%,
serviços de informação e comunicação perderam 0,6%,
transportes e serviços auxi-

Atividades turísticas apresentaram
queda de 3,4% em fevereiro | PIXABAY

liares aos transportes e correio recuaram 0,3%. As atividades turísticas, por sua
vez, apresentaram queda de
3,4% em relação a janeiro.
Em meio a uma recuperação gradual da economia
brasileira, o setor vem apresentando uma retomada
mais irregular. “O setor não
mostra sinais claros de uma
recuperação sustentada. Os
serviços estão com comportamento como a economia
em geral, com perdas e ganhos”, diz o coordenador
da pesquisa no IBGE, Rodrigo Lobo. METRO
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Putin fala em ‘caos’ se
houver um novo ataque
Síria. Comentário do presidente russo foi feito após vice-chanceler
ter dito que Moscou buscaria vias diplomáticas para contornar crise
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou ontem
que mais ataques ocidentais contra a Síria trariam o
caos aos assuntos mundiais,
enquanto surgiram sinais
de que Moscou e Washington querem recuar da pior
crise em suas relações em
anos. Putin fez as declarações em uma conversa por
telefone com seu colega iraniano, Hassan Rouhani, depois que EUA, França e Reino Unido lançaram mísseis
contra a Síria do presidente Bashar al-Assad no último
sábado (sexta à noite no Brasil), por suspeita de um ataque com gás venenoso.
Um comunicado do
Kremlin disse que Putin e
Rouhani concordaram que

as ações ocidentais prejudicaram as chances de se chegar a uma solução política
para o conflito de sete anos
que já matou ao menos
meio milhão de pessoas.
“Vladimir Putin, em particular, enfatizou que se tais
ações cometidas em violação à Carta da ONU continuarem, isso inevitavelmente levará ao caos nas
relações internacionais”, informou o comunicado.
Os mísseis atingiram o
coração do programa de armas químicas da Síria, disse Washington, em retaliação a um suspeito ataque
com gás venenoso há duas
semanas. Os três países insistiram que o ataques não
visavam derrubar Assad.

Os atentados, saudados
pelo presidente dos EUA,
Donald Trump, como um sucesso, mas denunciados pela Síria e por seus aliados – a
Rússia como principal – como um ato de agressão, marcaram a maior intervenção
dos países ocidentais contra
Assad e a Rússia, e o ministro das Relações Exteriores,
Sergei Lavrov, os considerou
“inaceitáveis e sem lei”.
Os comentários de Putin
foram publicados logo após
o vice-ministro das Relações
Exteriores da Rússia, Sergei
Ryabkov, ter feito uma nota mais conciliatória dizendo que Moscou faria todos
os esforços para melhorar
as relações políticas com o
Ocidente. METRO

Para presidente russo, ataque reduziu chance de paz | MAXIM SHIPENKOV / REUTERS

EUA anunciarão
outras sanções
contra a Rússia
por apoiar Assad
A embaixadora dos EUA na
ONU (Organização das Nações Unidas), Nikki Haley,
revelou ontem que o governo do presidente Donald
Trump está preparado para
anunciar mais sanções contra a Rússia. A declaração
foi dada durante uma entrevista de Haley à rede “CBS
News”. Segundo ela, as medidas poderão ser divulgadas ainda hoje.
A norte-americana também acusou a Rússia de alimentar as tensões com os
EUA e não fazer nada para impedir que o regime de
Bashar al-Assad use armas
químicas. “As sanções já foram promulgadas e continuaremos a fazê-las”, disse
a diplomata.
Haley afirmou, ainda,
que a Síria até agora tem
se negado a participar de
quaisquer negociações multilaterais como parte de um
processo político proposto
pela ONU. METRO
Leia mais no metrojornal.com.br

Itália

Doente, Barbara Bush pede
para não voltar mais ao hospital

Líderes das Américas durante encontro em Lima | IVAN ALVARADO / REUTERS

Peru. Grupo de países pede
eleições justas na Venezuela
Os chefes de Estado e de
governo do Grupo de Lima
(do qual o Brasil faz parte),
formado por 14 países das
Américas que se opõem politicamente à administração
de Nicolás Maduro, além do
primeiro-ministro das Bahamas e do vice-presidente
dos EUA, divulgaram uma
declaração conjunta na noite de sábado, em Lima, ao final da 8ª Cúpula das Américas, pelo qual manifestam
preocupação com “o agravamento da crise política, econômica, social e humanitária” da Venezuela.
No comunicado, os países fazem um chamamento
“urgente” ao governo venezuelano para que as próximas eleições presidenciais,

A ex-primeira-dama dos EUA
Barbara Bush, 92 anos, está
em estado delicado de saúde
e sendo cuidada na casa da
família em Houston. Ela decidiu que não quer mais voltar para o hospital. Seu marido, o ex-presidente George
H. Bush, a filha Doro e os filhos Marvin e Neil fazem
companhia a ela em casa. Os
outros dois filhos, o ex-presidente George W. Bush e o
ex-governador Jeb Bush, a visitaram na semana passada.

Barbara Bush: mulher e mãe de
presidentes | DAVID J. PHILLIP / REUTERS

“Não surpreenderá aqueles que a conhecem que Barbara Bush tem sido uma rocha diante de sua falta de
saúde, preocupando-se não

por si mesma – graças a sua
fé permanente –, mas pelos outros. Ela está cercada
por uma família que ama
e aprecia as muitas mensagens gentis e especialmente as orações que está
recebendo”, diz um comunicado divulgado ontem
pela família. Aos 92 anos
de idade, Barbara Bush vem
lutando há algum tempo
contra uma doença pulmonar crônica e insuficiência
cardíaca. METRO

Casa é leiloada
com corpo do
dono na sala
Um casa em Vicenza, na
Itália, foi leiloada na última sexta-feira, mas ninguém notou que o proprietário estava morto no
sofá da sala havia nove
meses. O corpo de Walter
Dal Zotto foi encontrado
depois do término do leilão, quando um oficial de
Justiça foi até o local para realizar o despejo do
proprietário. As causas de
sua morte são desconhecidas. METRO
Montenegro

14 países

Milo Djukanovic
vence eleição
presidencial

americanos fazem parte do
Grupo de Lima, que durante a
8ª Cúpula das Américas discutiu a
administração de Nicolás Maduro
previstas para 20 de maio
próximo, tenham as “garantias necessárias para um
processo livre, justo, transparente e democrático, sem
presos políticos, que inclua
a participação de todos os
atores políticos venezuelanos” e dizem que o resultado das eleições não terá legitimidade e credibilidade se
essas condições não forem
respeitadas. METRO

Catalães pedem liberdade a líderes presos
Cerca de 350 mil pessoas foram ontem às ruas de Barcelona (Espanha) pedir que seus líderes
separatistas presos sejam libertados para um deles assumir a presidência da região autônoma | REUTERS

O DPS (Partido Democrático dos Socialistas) de Montenegro declarou ontem a
vitória de seu líder, o ex-primeiro-ministro Milo Djukanovic, nas eleições presidenciais do país.
Os últimos dados preliminares divulgados ontem
apontavam que 54,1% dos
votos foram para Djukanovic, contra 33,3% obtidos pelo opositor, Mladen
Bojanic. METRO
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A

nostalgia vai bater forte na turma de marmanjos que não se
cansava de ouvir o robô B9 dizer “Perigo, perigo, Will Robinson!”
nos anos 1960, 1970 e 1980.
Produzida entre 1965 e 1968 por
Irwin Allen, a série “Perdidos no Espaço” ganha uma versão repaginada,
disponível no Netflix.
Dessa vez, a família Robinson se
vale de sua inteligência para sobreviver em um planeta desconhecido
quando a missão de colonização da
qual fazem parte dá errado.
Apesar de diferenças sensíveis no
roteiro, a amizade entre Will e o Robô
permanece. Já o Dr. Smith... METRO

{CULTURA}

Com gosto
de matinê

2
CULTURA

Série. ‘Perdidos no Espaço’
ganha reboot apostando
em misto de aventura
com drama familiar

A FAMÍLIA
ROBINSON
1965 - 1968
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John, o pai
(Guy Williams)
Astrofísico
especializado em
geologia planetária,
é ele quem
comanda a família
e a missão

(Toby Stephens)
Veterano do Exército
americano, usa a
viagem espacial
como forma de
reparar as longas
ausências que
tinha da família

Maureen, a mãe
(June Lockhart)
Apesar de ser
bioquímica, a
personagem passa
a maior parte do
tempo preparando
refeições e sendo a
voz da compaixão
em relação ao
controverso
Dr. Smith

(Molly Parker)
Engenheira
aeronáutica e
extremamente
inteligente, é ela
quem comanda a
nave, o que a leva
a bater cabeça com
John, o pai das
crianças, com quem
vive uma relação
estremecida

OS AGREGADOS

Penny, a filha do meio
(Angela
Cartwright)
No original,
a garota é
mais menina.
É muito ingênua
e transforma
um alien em
mascote

(Mina
Sundwall)
Já adolescente,
ela se vale do
sarcasmo para
se destacar da
sombra de Judy
enquanto morre
de saudades
da Terra

Robô
O robô de modelo B9 não tem
nome. É apenas Robô. Ele detém
força sobrehumana e armamentos
futuristas, além de carregar
características humanoides

Dr. Smith
(Jonathan Harris) Agente espião de
um governo estrangeiro, irritante,
medroso e inseguro, ele tenta
boicotar a missão, mas acaba preso
dentro da nave dos Robinson

Judy, a mais velha
(Marta Kristen)
A jovem precisou
abandonar uma
promissora carreira
no teatro musical
na Terra para
acompanhar a
família em suas
aventuras espaciais

(Taylor Russell)
Filha do primeiro
casamento de
Maureen, Judy agora
é negra, atlética e
com formação em
medicina. Ela cobra
muito de si e se
culpa pela separação
de seus pais

Composto por uma mistura intimidadora
de metal alienígena e material orgânico,
ele se torna o fiel escudeiro de Will,
mas tem um passado misterioso a ser
revelado ao longo da série

(Parker Poser) Tão carismática quanto
misteriosa, ela é extremamente
manipuladora, pouco confiável e fará
de tudo para sobreviver mesmo
à custa das pessoas a seu redor

Will, o caçula
(Bill Mumy)
É um menino
prodígio, capaz
de lidar bem
com eletrônica e
computadores.
É o único capaz de
manter algum nível
de amizade com
o Dr. Smith

(Maxwell Jenkins)
Criativo, simpático
e sensível, o garoto
entrou na missão
com um “jeitinho”
da mãe. Inseguro,
ganha confiança aos
poucos ao se provar
essencial para a
sobrevivência de todos

Don West
(Mark Goddard) Astrofísico com
carreira militar, é o galã e piloto da
nave Júpiter 2. Braço direito de
John, West não suporta o
Dr. Smith e é apaixonado por Judy

(Ignacio Serricchio) Desordeiro e
desconfiado, esse mecânico não
acredita no ideal de igualdade da
colonização especial, mas encontrará
nos Robinson a família que nunca teve

Nick Cave

De volta ao
Brasil
O cantor australiano Nick
Cave fará show único no
Brasil, acompanhado da
banda The Bad Seeds,
em 14 de outubro no
Espaço das Américas, em
São Paulo. Os ingressos
custam entre R$ 200 e
R$ 360 e já estão à venda
no site ticketload.com.
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JAIME ACCIOLE/REPRODUÇÃO

Série de pinturas
“Brasília em Ruínas”,
feita por Oscar em 1964,
estará na mostra

Pinturas raras de Niemeyer retratam
a Praça dos Três Poderes (esq.) e
o Palácio da Alvorada em ruínas

Mostra revela um Niemeyer
que vai além da arquitetura
Arte. Exposição no TCU reúne obras de autoria do artista – que fez muito mais do que prédios – para homenagear os 110 anos de seu nascimento
Criador de edifícios arquitetonicamente inventivos, Oscar Niemeyer era um artista.
Não só pelos prédios que projetou, que formam a identidade de Brasília, mas também por sua criação estética.
Além de monumentos, ele
criou móveis, joias, desenhos
e até pinturas. As obras e os
distintos materiais com que
trabalhou formam os alicerces da mostra “Oscar Niemeyer – Territórios da Criação”.
A mostra foi montada pela primeira vez em dezembro
passado no Rio de Janeiro e
chega agora para uma temporada em Brasília, ocupando o Espaço Cultural Marcantonio Vilaça (na sede do TCU,
próximo ao CCBB) de amanhã até 9 de junho.
Um pouco de tudo
A exposição traz um acer-

vo que prova a versatilidade
da criação de Niemeyer, reunindo desenhos e croquis
originais do arquiteto, pinturas, esculturas móveis, projetos gráficos, joias e as Revistas Módulo e Nosso Caminho,
além de raros manuscritos.
“Niemeyer criou uma
iconografia que nos identifica como nação, e ela se faz
presente não só nos prédios
que projetou, mas também
em seus desenhos, pinturas, etc. A exposição traz a
público alguns desses exemplos, que revelam a maestria, o talento e a inteligência do nosso artista maior”,
alvalia o curador da mostra,
Marcus de Lontra Costa.
Entre as obras expostas está uma série de pinturas criadas pelo arquiteto que mostram a capital federal em
ruínas em uma espécie de

futuro apocalíptico. Formas
que criou para os prédios da
cidade são uma constante
em sua produção, aparecendo até nos croquis em que
ele retrata o corpo feminino
– outra de suas obsessões.
O mobiliário criado por
Niemeyer também tem destaque na exposição, trazendo
peças como um divã cujas réplicas atualmente são avaliadas em mais de R$ 20 mil.
Bons amigos
A exposição reúne ainda
obras de outros artistas tais
como Cândido Portinari; Bruno Giorgi; Burle Marx; Joaquim Tenreiro; Athos Bulcão; Alfredo Ceschiatti; Franz
Weissmann; Tomie Ohtake,
entre outros. Cada um deles ícones da arte moderna
no Brasil – várias obras estão espalhadas por Brasília,

como os anjos de Ceschiatti
para a Catedral. Eram todos
também amigos pessoais de
Niemeyer. As peças assinadas por estes parceiros foram
criadas para edifícios projetados pelo pai de Brasília.
A exposição conta ainda
com retratos do arquiteto registrados por dez renomados
fotógrafos do país já nos anos
finais de sua criação, todos selecionados por Luiz Garrido.

“Niemeyer elaborou
uma sofisticada
estratégia artística que
superou os limites da
arquitetura e serviu de
base para definição de
um pensamento estético
nacional e surpreendente”
MARCUS DE LONTRA COSTA, CURADOR

Rascunho ‘Sem
Título’, feito à caneta

BRUNO
BUCIS
METRO BRASÍLIA

Poltrona alta,
criada em 1971

Serviço
Centro Cultural do TCU, próximo ao CCBB. Abertura hoje,
às 19h. Visitação de amanhã
a 9 de junho, e terça a sábado
das 9h às 19h. Entrada franca.
FOTOS:DIVULGAÇÃO

Parkshopping recebe mostra
Mostra faz correlação entre
arquitetura árabe e a de Brasília com curiosidades de Brasília
Está em cartaz no Museu
dos Correios (SCS, quadra
4) a exposição “Fragmentos
de utopias”. A mostra que fica aberta até 10 de junho recebe fotos feitas por Nick Elmoor de um projeto criado
ao lado de sua mulher, Patrícia El-moor. Juntos eles propõem em imagens uma correlação entre a arquitetura
de Brasília e a das cidades espanholas com influência árabe, como Córdoba e Granada.

Inicialmente ideias tão
afastadas, as interligações das
imagens fazem sentido quando se vê os arcos do palácio
da Justiça ao lado dos de uma
antiga mesquita. Para os El-moor, tanto a ocupação da
Espanha quanto a criação de
Brasília foram utopias históricas – o que influiu na grandeza de seus projetos. O Museu recebe visitantes de terça
a sábado, das 10h às 19h. Entrada franca. METRO BRASÍLIA

Fotos foram tiradas por Nick ELmoor
em três países | DIVULGAÇÃO

O aniversário de Brasília,
que será comemorado no sábado, é a motivação de uma
mostra especial que fica em
cartaz na praça central do
Parkshopping da próxima
quarta até o dia 29.
Com visitação gratuita no
horário de funcionamento do
shopping, a mostra reúne carros da década de 1960, fotos
da época da construção da cidade e textos com curiosidades sobre os primórdios da ca-

pital – todo este material foi
reúnido por João Carlos Amador, administrador da página Histórias de Brasília no facebook. Amador aproveita a
abertura da mostra para lançar o terceiro livro com histórias da cidade, desta vez focando nos casos de crimes
que repercutiram no DF.
A mostra inclui ainda uma
oficina de confecção de cartões postais com fotos históricas da cidade. METRO BRASÍLIA

Mostra interativa terá totens com
fotos antigas da cidade| REPRODUÇÃO
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‘Aos Teus Olhos’ problematiza
onda de linchamentos virtuais

A Boogie wit da Hoodie é um dos entrevistados | DIVULGAÇÃO

Netflix faz
perfil de
rappers
Série. Estreou no serviço de streaming um
documentário que investiga a vida e as
tentativas de sucesso de novos nomes do rap
nos EUA e como eles têm renovado o estilo
Lançada de forma tímida no
serviço de streaming Netflix,
a série documental “Rapture” ajuda a compreender o
atual cenário do hip hop e
do rap nos Estados Unidos.
Cada um dos oito episódios se dedica a traçar um
perfil de um personagem específico. São rappers e produtores que têm ajudado a
conferir uma aura de mainstream ao gênero surgido nos
guetos americanos.
Nas & Dave East, T.I.,
Rapsody, Logic, G-Eazy, A
Boogie wit da Hoodie, 2
Chainz e Just Blaze são os
nomes contemplados. As
câmeras acompanham o dia
a dia dos artistas, em meio a
turnês lotadas de fãs, complicadas produções de dis-

cos e processos criativos.
As cenas são intercaladas por entrevistas que
apontam a relação do trabalho deles com as ruas e
ajudam a explicar o porquê
de o rap fazer tanto sucesso nos dias de hoje. A série
faz questão de humanizar
seus personagens, mostrando suas origens e suas famílias, provocando identificação no espectador.
A produção fica a cargo
do coletivo Mass Appeal, especializado em produção de
conteúdo de cultura urbana. É ele que assina o filme
“Fresh Dressed”, exibido no
Festival de Sundance, que
relaciona hip hop à moda a
partir de nomes como Kanye
West e Riccardo Tisci. METRO

Coachella vira ‘Beychella’
Após um ano afastada, Beyoncé retornou aos palcos em um show
transmitido ao vivo para todo o mundo na madrugada de ontem.
A apresentação, que teve uma homenagem ao grupo Destiny
Child, foi no festival Coachella – a hashtag ‘Beychella’ foi uma das
mais tuitadas do mundo durante todo o dia | LARRY BUSACCA/GETTY IMAGES

Premiado como melhor filme pelo júri popular do último Festival do Rio, “Aos Teus
Olhos”, que estreia hoje, propõe uma discussão bastante
presente nos dias de hoje.
No longa dirigido por Carolina Jabor, Daniel de Oliveira vive Rubens, um professor

de natação infantil popular
entre seus alunos até o dia em
que vira alvo de uma grave
denúncia publicada em redes
sociais pela mãe de um deles.
A palavra dela basta para
torná-lo alvo de um imediato
linchamento virtual, fazendo com que Rubens seja en-

carado com dúvida até mesmo pela diretora da escola e
um colega de trabalho.
O filme é inspirado na
peça espanhola “O Princípio de Arquimedes”, de Josep Maria Miró, e traz ainda
no elenco Marco Ricca e Malu Galli. METRO

Daniel de Oliveira protagoniza longa
de Carolina Jabor | DIVULGAÇÃO
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Os invasores

Leitor fala

Linhas de ônibus restritas
De manhã o trânsito na EPTG é horrível e quando quebra um ônibus piora,
ainda mais quando é o que você está.
A minha linha de ônibus (que vai pra
UnB) só sai uma vez de manhã e demora quase duas horas para passar outro.
Semana passada o ônibus quebrou e
eu fiquei comprometida com isso, porque não tinha mais nenhuma linha
que ia pra L2. Às vezes a quantidade é
reduzida pela demanda em determinado horário, mas poderia ter uma alternativa melhor em vez de ter que esperar duas horas. Já vi isso acontecer até
com ônibus que vai para o Lago Sul, é
só uma rota e se quebra tem que esperar o próximo.

com Angélica Banhara
@angelicabanhara

QUAL É A SUA IDADE
VERDADEIRA?

Cruzadas

Você aparenta a idade que tem? É cada vez mais comum encontrarmos pessoas que parecem ter menos
(ou mais) idade do que aquela registrada na carteira de
identidade. Embora a idade cronológica seja um parâmetro fixo, a idade biológica pode ser muito maior ou
menor daquela que aparece no RG. Não é só questão de
aparência. Nossos hábitos interferem na saúde das nossas células, por dentro e por fora.
A importância do comportamento no dia a dia é tamanha que o médico norte-americano Michael Roizen, um dos maiores especialistas em longevidade do
planeta, decidiu medir o impacto de cada hábito para
a nossa saúde. “A nossa idade real é a idade do nosso
organismo, a idade biológica. E o maior fator relacionado ao envelhecimento é o estresse”, aponta o especialista. Como não existe mundo “zero estresse”, para viver mais precisamos desenvolver táticas para lidar
melhor com os fatos estressantes na nossa rotina: essa
conquista nos daria um “crédito” de 32 anos (veja quadro abaixo).

VINÍCIUS LOPES- CEILÂNDIA (DF)

Mercado profissional em Brasília
Conseguir emprego e se manter aqui é
muito difícil. A gente tem que se submeter a muita coisa que não queria só
para poder conseguir viver. Acho que a
falta de oportunidade é nacional. Esse
ano tem eleição e espero que mude essa forma de administrar o país e as cidades. A gente precisa de um emprego
para ser ser feliz e conseguir viver.
MATHEUS CASTRO - GAMA (DF)

REDUZA SUA IDADE REAL
Impacto sobre a idade do RG
Controle o estresse

- 32 anos

Coma saudável

- 27 anos

Controle a pressão arterial

- 25 anos

Sexo frequente e com qualidade

- 16 anos

Pare de fumar

- 10 anos

Pratique atividade física

- 8,5 anos

Faça exames periódicos de saúde

- 8,2 anos

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.
Para falar com a redação:

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

www.facebook.com/metrojornal

Roizen transformou suas descobertas em um programa que calcula o efeito sobre o envelhecimento de
mais de 100 comportamentos relacionados à saúde, da
alimentação ao fumo, para avaliar a própria idade biológica. O programa está no livro A Idade Verdadeira, best
seller no mundo todo, e ganhou uma versão digital que
inclui um teste para calcular a Idade Verdadeira e apresenta dicas de como melhorar o resultado. O teste pode
ser feito baixando o aplicativo gratuito Sharecare, disponível para Android e IOS. Já adianto uma dica: a atividade
física regular é um dos melhores caminhos para combater os efeitos negativos do estresse. Boa semana!

Sudoku

Angelica Banhara é jornalista e palestrante especializada em fitness, alimentação saudável
e bem-estar. Foi diretora das revistas Boa Forma, Women’s Health e Men’s Health.
Angélica Banhara Fitness Alimentação Saudável e Bem-Estar

Horóscopo

Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br

Por: Guilherme Salviano

guisalviano@gmail.com

Propensões a obter ganhos em
negociações. Valorize conversas
sobre valores para perceber com
quem tem mais e menos afinidades.

Tendências a tratar objetivos
pessoais de longo prazo
profissionalmente. Na vida afetiva,
evite que fatos antigos atrapalhem momentos.

Mudanças importantes
marcarão a maneira de
lidar com certas relações.
Tendências a mudar pensamentos sobre pessoas.

Com a Lua em seu signo,
esteja mais atento a impulsos
e cuide para que assuntos sem
importância não alterem seu humor.

Fará bem buscar novos
conhecimentos e informações
que sejam úteis para projetos e
para mudar situações que causam problemas na rotina.

Viverá momentos intensos
socialmente, como
eventos e lazer em família.
Romantismo e flertes estão favoráveis na vida afetiva.

Evite desgastes com assuntos
sem importância nas relações.
Momento para compreender
melhor certos padrões que as pessoas são apegadas.

A oposição de seu regente
Vênus com Júpiter recomenda
cuidado com exageros e
impulsos. Seja cuidadoso com o jeito de se expressar.

Assuntos familiares tomarão
atenção especial para ajustes
de antigos problemas. Seja
paciente com as tradições das pessoas.

Procure ser mais participativo
com algumas relações. Período
para somar esforços em
projetos e interagir com grupos.

A Lua está em Touro, seu
signo oposto, influência
capaz de proporcionar
maior envolvimento com assuntos de outras pessoas.

Período positivo para valorizar
estudos e empenho a temas
culturais que dão prazer.
Procure retomar contatos com quem gosta.

Soluções
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Nem ligou
para eles
Fórmula 1. Ricciardo desbanca favoritos
Vettel e Hamilton e fatura o GP da China
Nem Sebastian Vettel, nem
Lewis Hamilton. O GP da
China de Fórmula 1 ficou
nas mãos de Daniel Ricciardo. O australiano da Red
Bull largou em sexto ontem, mas deixou para trás
os favoritos em uma prova
surpreendente e faturou no
Circuito Internacional de
Xangai a primeira vitória
da equipe nesta temporada.
Foram 15 provas sem subir ao lugar mais alto do pódio, mas Ricciardo encerrou
o jejum em grande estilo. O
australiano aproveitou a entrada do Safety Car para diminuir a distância para os
líderes e, depois, ganhou
posição por posição graças a
belas ultrapassagens.
Pior para os favoritos ao
título, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Vettel, da Ferrari, até largou na ponta,
mas não resistiu às investidas de Ricciardo e ainda foi
prejudicado por uma tenta-

29/4
é a data da próxima etapa
da Fórmula 1, a quarta da
temporada. A disputa será
no GP do Azerbaijão.
tiva de manobra do companheiro do australiano, Max
Verstappen, o que o fez terminar em oitavo. Já Hamilton, da Mercedes, esteve
longe de seus melhores dias
e teve que se contentar com
a quarta colocação.
Classificação
O resultado ainda embolou
a briga pelo título do Mundial de Pilotos. Vettel continua na ponta, agora com 54
pontos, mas já vê as aproximações perigosas de Hamilton, com 45, Valtteri Bottas,
com 40, e do próprio Ricciardo, com 37. METRO COM BAND
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Oscar vê melhora no esporte
| BRUNO SANTOS/FOLHAPRESS

pela NBA. O Mão Santa considera importante a experiência que eles trazem para a disputa, mas cobra a presença
deles na Seleção.
“Ajuda ter eles aqui, mas
teriam que ter ficado mais
tempo na Seleção e não ficaram. O Brasil não teve esses jogadores da NBA por um
bom tempo, isso é ruim para
o basquete. Espero que agora
eles possam voltar a jogar no
Brasil e na Seleção”, comentou. METRO COM BAND

3
ESPORTE

Ricciardo surpreendeu no GP da China | LARS BARON/GETTY IMAGES

Oscar. ‘Já se respira um
outro ar no basquete’
Oscar Schmidt é o nome mais
respeitado no Brasil quando
o assunto é basquete. O Mão
Santa nunca escondeu que é
um entusiasta da modalidade,
sempre tendo uma visão positiva e confiante em dias melhores para o esporte. No momento, o ídolo acredita que a
gestão de Guy Peixoto, novo
presidente da Confederação
Brasileira de Basquete, está
trazendo muitas melhorias.
“O basquete brasileiro começa pelo novo presidente da
Confederação que é um ótimo jogador de basquete, um
cara que tem mil caminhões,
não precisa ficar se metendo
em rolo. Com isso, já se respira um outro ar no basquete
brasileiro, e isso é fazer bem
feito, porque o cara que está
colocando dinheiro do bolso
dele para fazer esses torneios
todos aí, tem que ser respeitado, eu acredito que com ele o
basquete brasileiro vai voltar
a brilhar”, contou em entrevista ao Portal da Band.
A disputa do NBB (Novo
Basquete Brasil) nesta temporada conta com as presenças
de Leandrinho e Anderson Varejão, atletas com passagens

13|

Apresentação:

Apoio:

BAIXE O APLICATIVO COMIDADIBUTECO.

/COMIDADIBUTECO |

_COMIDADIBUTECO | COMIDADIBUTECO.COM.BR

14|

BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2018
www.metrojornal.com.br

{ESPORTE

Resgate de autoestima
Campeonato Brasileiro. Em São Januário, Vasco vence o Atlético-MG por 2 a 1 e garante seus três primeiros pontos na tabela

21
VASCO

ATLÉTICO -MG

Os torcedores mais descrentes já deixavam São Januário quando o Vasco conseguiu, ontem, a vitória por 2
a 1 contra o Atlético-MG na
estreia do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino não
vencia em partidas de estreia
do Brasileirão desde 2013.
O resultado pode representar a retomada da autoestima do clube, após a derrota
na final do Campeonato Carioca, contra o Botafogo, na
semana passada.
O começo, porém, foi
ruim. No 12o minuto de partida, Otero arriscou de longe.
A bola pegou efeito, foi parar no ângulo. O goleiro Martín Silva não conseguiu evitar
que o Galo abrisse o placar.
O time da casa não esmoreceu. Apesar do resultado

Pikachu (ao centro) marcou o gol da vitória | RAFAEL RIBEIRO/FRAMEPHOTO/FOLHAPRESS

“No intervalo, nós conversamos um pouco e
tentamos buscar um equilíbrio. Deu certo. O mais
importante é que a vitória veio por merecimento.”
ZÉ RICARDO, TÉCNICO DO VASCO DA GAMA

parcial ruim, o apoio das arquibancadas manteve o clube da colina em alerta. E o resultado veio só no fim.
Quando faltavam cinco
minutos para o fim do tempo
regulamentar, Yago Pikachu
cruzou a bola, o experiente
Wagner mandou para a rede.
Nos acréscimos, foi marcado pênalti na chegada da
defesa mineira em Rildo. Os
atletas atleticanos reclamaram muito com o juiz, mas a
arbitragem não recuou.
Pikachu converteu a cobrança e deu a vitória ao Vasco. O próximo compromisso do time carioca é contra
o Racing (ARG) na quinta-feira, pela Libertadores da América. A partida é decisiva para
o futuro da equipe na principal competição continental.

Rival apenas empatou
No sábado, o Flamengo, histórico rival cruzmaltino, esbarrou no time do Vitória e nos
erros da arbitragem, no Barradão, em Salvador. Pela primeira vez sob o comando de Maurício Barbieri, a equipe do Fla
viu o time da casa arrancar
um empate por 2 a 2 no final.
Sobraram reclamações da
diretoria sobre a marcação
equivocada de um pênalti no
começo da partida e da expulsão do meia Everton Ribeiro.
Mas o juiz errou para os dois
lados: na jogado do segundo
gol do clube da Gávea, também houve uma irregularidade. Hoje, o Botafogo entra em
campo contra o Palmeiras, às
20h, no estádio Nilton Santos,
ainda pela primeira rodada
do Brasileirão. METRO RIO

De volta à elite, América-MG
vence o Sport em estreia
O América-MG retornou
ontem à série A do Campeonato Brasileiro com o
pé direito. Rebaixado em
2016, o time goleou o Sport
por 3 a 0 no estádio Independência. Em um primeiro tempo arrasador, a equipe aproveitou as falhas da
defesa rubro-negra e garantiu o após gols de Carlinhos
e Serginho. Com o resultado, o Coelho ocupou temporariamente a liderança
do torneio nacional.
A partida
Antes do primeiro minuto,
o América já abriu o placar
com Serginho, que recebeu

troca de passes de cabeça
e finalizou, sem chances
para o goleiro Agenor. O
Sport conseguiu equilibrar
a partida nos lances seguintes, mas uma falha da defesa aos 36 minutos levou o
lateral Carlinhos a marcar
o segundo gol. O abate ao
Leão foi selado aos 40 minutos: em mais um vacilo
da equipe de Recife, Serginho recebeu boa jogada e
garantiu a goleada.
No segundo tempo, o
Sport conseguiu voltar melhor em campo e teve mais
posse de bola. Os visitantes chegaram a esbarrar no
goleiro Jory, mas não con-

Jogadores comemoram gol de Serginho | ANTILDES BICALHO/PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

seguiu reverter o placar. Já
o América apostou no contra-ataque e segurou o resultado. O técnico Enderson Moreira comemorou a
largada positiva no Brasileirão e também pediu cautela. “Não importa como
começa. Importa como termina. Temos que ter muita tranquilidade. São mais
37 rodadas pra gente. Esse
campeonato vira muito rapidamente”, disse.
O Coelho agora se prepara para a segunda partida,
quando encara o Flamengo, no próximo sábado, em
duelo fora de casa.

Nico López marcou os 2 do Inter | ADILSON GERMANN/PHOTO PREMIUM/FOLHAPRESS

Inter tem vitória segura
sobre o Bahia, no Beira-Rio

METRO BH

Tantas vezes responsável
por brindar os companheiros com passes, gols e vitórias, ontem, no dia do
aniversário de 37 anos,
D’Alessandro foi presenteado com uma boa atuação e
uma vitória segura da equipe da qual é capitão. Nico
López foi o principal responsável pela festa do capitão, fazendo os dois gols da
vitória de 2 a 0 sobre o Bahia, ontem, no Beira-Rio.
O retorno à elite do futebol brasileiro foi marcado por uma atuação firme,
mas com alguns sustos. O
primeiro deles foi a saída
precoce de Rossi, aos 10

minutos, que sentiu a coxa esquerda. Logo em seguida, aos 12, a defesa do
Inter enfrentou uma confusão e o Bahia quase aproveitou a falha coletiva para
abrir o placar.
O último susto foi provocado por Pottker. Ao ver que
seria substituído, o atacante caiu no gramado e levou
a mão a coxa direita, mesmo local onde ele teve uma
lesão que o tirou dos gramados por quase dois meses no ano passado. Ontem,
porém, ele não sentiu novamente o estiramento, foi
apenas uma estratégia para
ganhar tempo em campo.

Reserva de luxo
A fatalidade da lesão de Rossi logo no começo do jogo resultou na dádiva da entrada
de Nico López. O Uruguaio,
que nunca conseguiu se firmar com a camisa da Inter
entre os 11 jogadores que
iniciam as partidas, mostrou
ontem, mais um vez, o seu
valor no elenco.
Nico entrou aos 10 minutos como quem entra no final
do jogo com a obrigação de virar o placar. Correu mais que
os marcadores, fez a recomposição, que tanto se cobra
dele e foi mortal, com gols
aos 37 do primeiro tempo e
aos 15 do segundo. METRO POA
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E tome mais festa
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Brasileirão. Em casa,
Rodriguinho brilha
na vitória por 2 a 1
sobre o Fluminense
na estreia do torneio
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Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

2 gols
têm os artilheiros do Brasileiro,
que são Rodriguinho, do
Corinthians, Nico Lopez, do Inter,
e Serginho, do América-MG.

Depois de conquistar o título do Campeonato Paulista diante do Palmeiras,
domingo passado, o atual
campeão brasileiro foi a
campo pela primeira vez
pelo torneio nacional. Em
Itaquera, os comandados
de Fábio Carille receberam
o Fluminense, mostraram
a já conhecida eficiência
e mais uma vez Rodriguinho desequilibrou na vitória por 2 a 1.
O único poupado para recuperação muscular foi Jadson. Assim, o time iniciou
com: Cássio; Fágner, Balbuena, Henrique e Sidcley;
Ralf, Renê Júnior, Rodriguinho e Matheus Vital; Romero e Clayson.
Com muita festa e cantos
da torcida, que “ignorou” a
chuva para apoiar a equipe,
os donos da casa impunham
seu jogo diante do jovem time que atuava sob a batuta
de Abel Braga.
Era o alvinegro que ficava com a bola. Sem pressa e

Corintianos levaram a taça do
Paulistão | DORIVAL ROSA/FOLHAPRESS

Rodriguinho (à dir.) comemora seu segundo gol ao lado de Pedrinho | MARCO GALVÃO /FOTOARENA/FOLHAPRESS

mostrando sua organização
habitual, o Timão encurralava o adversário, mas, apesar disso, as chances de gol
não apareciam. As melhores vieram em arremates
de longa distância, mas que
não acertavam o alvo.
Até que, no final do primeiro tempo, o gol saiu:
depois de Romero cortar

a marcação e cruzar, Rodriguinho se antecipou ao
marcador e desviou de cabeça para abrir o placar.
Na etapa complementar,
apesar da vantagem, o Corinthians seguiu em cima do
Fluminense, que tentava encaixar os contra-ataques para chegar ao empate.
O que demorou só três

Furacão resolve jogo no
final e atropela a Chape
O Atlético-PR deu ontem à
torcida, na Arena da Baixada, um motivo para acreditar em um bom Brasileirão:
com bom futebol durante
todo o jogo, os gols saíram
na etapa final e o time aplicou um 5 a 1 de virada sobre
a Chapecoense.
Com o placar zerado até
o intervalo, o Furacão saiu
atrás logo no início do segundo tempo, mas reagiu rapidamente, com Pablo, e selou a
virada com Nikão, Carleto,
Rossetto e Ederson.
A vitória deixa o Rubro-negro na liderança da Série A,
com 3 pontos e 4 gols de saldo.
O jogo
O Furacão dominou o primeiro tempo, mas não converteu a superioridade em gols.
O ponto negativo foi um choque entre Thyere e Ribamar

Pablo abriu o caminho da vitória atleticana | ERNANI OGATA / FUTURA PRESS

em que ambos se deram mal.
Mas os gols vieram com
tudo na etapa final: logo
aos 2 minutos, Wellington
Paulista se antecipou à zaga e fez 1 a 0 de cabeça. O
Furacão devolveu na mesma moeda quatro minutos depois, com Pablo. Em
seguida, aos 13 minutos,
Nikão pegou sobra de fora

da área, bateu firme e virou. Aos 22, Carleto bateu
falta e contou com ajuda da
barreira para fazer 3 a 1.
A vitória foi selada depois dos 40, com Rossetto, que limpou a marcação
e marcou, e com Ederson,
que arrematou contra-ataque e fechou a goleada.
METRO CURITIBA

minutos para acontecer.
Depois que Pedro ajeitou
de cabeça, a defesa se atrapalhou e Richard estufou as
redes de Cássio.
O Timão sentiu. Com o
passar do tempo, porém, o time assimilou o golpe e foi para o jogo, que era bem mais
aberto do que no tempo inicial, embora fossem os cario-

Marcelinho levou a taça do título de
2017 | NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS

cas que levassem mais perigo.
Nos minutos finais, o
Corinthians insistiu na vitória na base do abafa. E
conseguiu. Emerson Sheik
fez a jogada pela esquerda,
cruzou e, de novo, Rodriguinho apareceu para pegar de primeira e garantir
os primeiros três pontos do
Brasileirão. METRO

Diego Souza pode retornar
ao São Paulo no jogo de hoje
O São Paulo pode ter uma
novidade para receber o
Paraná hoje, às 20h, na
estreia do time no Campeonato Brasileiro: Diego
Souza. Ontem, no último
treino antes do confronto,
o meia-atacante retornou
aos trabalhos depois de se
recuperar de uma amigdalite e deve ser relacionado
para o confronto.
Quem não estará à disposição do técnico Diego
Aguirre é Reinaldo. O lateral-esquerdo sofreu um estiramento no músculo adutor da perna direita diante
e pode ficar afastado por
até três semanas.
A tendência é que o time jogue com: Sidão; Éder
Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Júnior Tavares
(Edimar); Jucilei, Petrose Liziero; Nenê, Tréllez (Diego
Souza) e Valdívia (Marcos
Guilherme). METRO

Diego está recuperado de uma
amigdalite | RICARDO MOREIRA/FOLHAPRESS
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Estádio. Morumbi, às 20h

