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Anistia cobra mais rigor
do MP no caso Marielle
3 meses. Procurador-geral do Rio afirma que crime foi político e que esforços são para encontrar os verdadeiros culpados
Na véspera de os assassinatos
da vereadora Marielle Franco
(Psol) e do motorista Anderson Gomes completarem três
meses, a Anistia Internacional
fez um ato, ontem, em frente ao MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) para cobrar um papel mais ativo nas
investigações. O procurador-geral do estado, Eduardo Gussem, se reuniu com parentes
da parlamentar e representantes da entidade e reafirmou o
compromisso em elucidar o
crime. “Foi um crime executado de forma bem planejada e premeditada. Sem dúvida, foi um crime político para
calar uma das maiores representante de direitos humanos
do país. Não estamos poupando esforços na busca dos esclarecimentos. Não é encontrar
qualquer culpado. É encontrar o verdadeiro culpado”,
disse Gussem, esclarecendo
que já foi criado um grupo específico para acompanhar os
trabalhos da polícia.
Os pais de Marielle, Marinete Silva e Antônio Francisco da Silva, e a viúva, Mônica
Benício, participaram do ato

Conselheiro
afastado do
TCE, Brazão
é intimado

Ato da Anistia Internacional cobrando solução para o crime foi em frente à sede do MP-RJ | TÂNIA RÊGO/ABR

e da reunião e disseram que
esperam por respostas concretas. “Que a gente possa ter
firmeza nessas investigações.
Estamos confiantes de que
tenhamos uma notícia mais
concreta. São três meses de
dor, muita luta. A família precisa, a sociedade precisa [saber]. O Brasil está à espera de
quem cometeu essa atrocidade”, afirmou a mãe, Marinete.
A principal linha de investigação da DH (Divisão de Ho-

micídios) aponta para o envolvimento de milicianos, mas o
inquérito segue sob sigilo.
A Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) vai votar hoje
o projeto de lei que cria o Dia
de Luta Contra o Genocídio
da Mulher Negra, batizado como Dia Marielle Franco. A intenção é que instituições públicas e privadas promovam
debates como reflexão sobre
o genocídio da mulher negra.
METRO RIO E BANDNEWS FM

“O crime da
Marielle foi
político. Só
podemos
concluir que tem uma
pessoa muito poderosa
atrás disso. Vamos
continuar lutando e
cobrando respostas.”
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A DH (Divisão de Homícidios)
intimou, ontem, o conselheiro afastado do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado) Domingos Brazão para depor no
inquérito que apura a morte
de Marielle Franco. Policiais
também intimaram um técnico do tribunal, Gilberto Ribeiro, ex-assessor de Brazão.
Os investigadores querem
saber a relação do conselheiro afastado com o delator que
apontou o vereador Marcelo
Siciliano (PHS) e o miliciano
e ex-PM Orlando de Araújo,
o Orlando de Curicica, como
mandantes do crime. A testemunha, um policial que integrava a milícia de Orlando, teria ligação com o ex-assessor
de Brazão. Os dois devem ser
ouvidos nos próximos dias. Ao
jornal “O Globo”, Brazão disse
que a polícia está querendo
chamar atenção. METRO RIO

‘Estamos em guerra’, diz delegado em carta
Defesa

Militar no
comando
O general do Exército
Joaquim Silva e Luna se
tornou o primeiro militar
a comandar efetivamente
o Ministério da Defesa,
criado em 1999. O
presidente Michel Temer
confirmou ontem Luna,
que estava interino no
cargo desde fevereiro. Nos
últimos 19 anos, todos os
10 ministros da Defesa
tinham sido civis.
Disque Denúncia (21 2253-1177) oferece R$ 5 mil por informações | DIVULGAÇÃO
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A morte do 3o policial civil no
Rio de Janeiro este ano levou
mais um delegado a escrever
uma carta, em tom de desabafo, criticando a situação precária da instituição. O titular
da Dcod (Delegacia de Combate às Drogas), Felipe Curi,
enumerou elogios ao colega
Ellery de Ramos Lemos, chefe
de investigações da especializada, e disse que, mesmo sem
estrutura, a morte do inspetor
não ficará impune: “Nós mesmos iremos chegar aos responsáveis por essa barbárie”.
Na carta, que circula por
grupos de redes sociais de policiais, Curi reclama das carências da Polícia Civil, que
não teria acesso a ferramen-

“Enquanto acharem
que segurança pública é
feita somente com mais
viatura, armamento, farda
e policiamento ostensivo,
a situação só irá piorar.”
FELIPE CURI, DELEGADO

tas modernas de inteligência,
com viaturas parecem sucatas
e blindados que só funcionam
“na gambiarra”.
“Não conheço outro local no mundo, em situação
de paz, que tem mais de 60
mil armas de grosso calibre
nas mãos de marginais em regiões onde a polícia só entra

com aparato de guerra. Esse
é o verdadeiro Rio de Janeiro.
Realmente estamos em guerra e alguns hipócritas não assumem”, criticou o delegado.
Ellery Lemos foi assassinado na terça-feira durante uma
operação na favela de Acari,
na zona norte. O corpo dele
foi enterrado ontem no cemitério Jardim da Saudade, em
Sulacap, na zona oeste. “A Polícia Civil toda não vai medir
esforços até conseguir identificar, localizar e prender esses
criminosos que foram responsáveis pela morte do policial”,
garantiu o delegado Henrique
Damasceno, da 39a DP (Pavuna), que abrange a região de
Acari. METRO RIO E BANDNEWS FM
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Condenado, dono
da Delta devolve
R$ 400 milhões
Saqueador. Cavendish vai cumprir 4 anos de prisão por corrupção em contratos da empreiteira
com o estado. O contraventor Carlinhos Cachoeira e outros 13 também foram condenados
O empresário Fernando Cavendish e o contraventor
Carlinhos Cachoeira foram
condenados por lavagem de
dinheiro e associação criminosa, ontem, pelo juiz Marcelo Bretas, da 7a Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro, no
processo da operação Saqueador, o primeiro desdobramento da Lava Jato no Rio. Outras
13 pessoas foram condenadas
e oito réus absolvidos.
Considerado o principal
líder do esquema criminoso
e “o grande beneficiário das
práticas de lavagem de dinheiro”, Cavendish vai cumprir só 4 anos, 2 meses e 10
dias de prisão por ser réu confesso e ter colocado R$ 400
milhões à disposição da Justiça como forma de reparação
de danos. Já Cachoeira foi sentenciado a 9 anos e 6 meses
de reclusão, mesma pena recebida pelo empresário Adir
Assad e seu sócio, Marcelo Ab-

bud, também condenados.
A ação investigou o esquema de corrupção envolvendo a empreiteira Delta, de Cavendish, que desviou cerca de
R$ 370 milhões dos cofres do
estado por meio de contratos
com o governo do Rio na gestão de Sérgio Cabral (MDB).
O esquema, denunciado
pelo MPF (Ministério Público Federal) em 2016, usou 18
empresas de fachada, de propriedade de Assad e Cachoeira, para lavar os valores recebidos através de contratos
fictícios. Depois, operadores
sacavam dinheiro em espécie
para o pagamento de propina a agentes públicos e as empresas fantasmas também ficavam com um percentual.
As defesas de Cavendish e
Assad disseram que a sentença mostra que eles colaboraram com as investigações. A
de Cachoeira se disse “perplexa” e vai recorrer. METRO RIO

180 agentes, 80 escrivães e
30 papiloscopistas.
Os salários previstos variam de R$ 12 mil a R$ 23 mil.
O reforço na PF foi uma das
primeiras medidas anuncia-

O STF (Supremo Tribunal
Federal) adiou para hoje o
julgamento que trata da legalidade das conduções
coercitivas. A sessão foi suspensa ontem com quatro
ministros favoráveis à medida – Alexandre de Moraes,
Edson Fachin, Roberto Barroso e Luiz Fux – e dois contrários – Gilmar Mendes, relator, e Rosa Weber.
Alexandre de Moraes abriu
a divergência do voto de Mendes – que na semana passada
chamou a medida de “espetacularização da investigação.”
Moraes defendeu a manutenção do direito de ficar em
silêncio e de não se autoincriminar, mas que o acusado

RS registra casos
de sarampo

“As circunstâncias (...) das
práticas de lavagem de
capitais são perturbadoras
e revelam desprezo pelas
instituições públicas.”
JUIZ MARCELO BRETAS SOBRE CAVENDISH

R$ 3,7 mi
foram disponibilizados à Justiça, no
início do mês, por outros três réus,
que se disseram arrependidos, em
troca de redução de pena.

Edital de concurso da PF sai até amanhã
O edital do concurso para a
Polícia Federal deve ser divulgado até amanhã. Serão
oferecidas 500 vagas para
cinco funções: 150 delegados, 60 peritos criminais,

4 a 2. STF adia decisão
sobre condução coercitiva

Saúde

Cavendish quando prestou depoimento na PF, em 2017 | JOSE LUCENA/FUTURA PRESS

das pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.
O edital irá definir a data
das provas e os pré-requisitos dos candidatos.
A organizadora será a Ce-

braspe (Centro Brasileiro de
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos)
O último concurso feito na corporação foi em
2013. METRO BRASÍLIA
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O Centro de Vigilância em
Saúde do Rio Grande do
Sul confirmou ontem cinco casos de sarampo em
Porto Alegre. O primeiro
foi de uma estudante de
25 anos que esteve em Manaus. Oss demais são de
pessoas vinculadas a ela.
Outras duas suspeitas estão sendo investigadas, na
capital gaúcha e em Vacaria. Com as confirmações,
já são seis casos de sarampo no estado neste ano. O
primeiro foi registrado em
março, envolvendo uma
criança de um ano de idade, não vacinada, da cidade de São Luiz Gonzaga, que se contaminou em
viagem à Europa, onde há
um surto da doença.
Além do Rio Grande do Sul, a doença está
presente em Roraima e
Amazonas. METRO POA

não pode se negar a comparecer para depoimento.
Fachin defendeu que o
juiz possa substituir prisão
temporário por condução
coercitiva.
Barroso afirmou que a
medida iguala o direito à Justiça. “Não trato os pobres como se fossem invisíveis e os
ricos como se fossem imunes. Nem viro os olhos pro
outro lado se o réu for poderoso. Precisamos de um direito penal mais brando no
andar de baixo e mais severo
no andar de cima”, declarou.
Faltam votar Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurélio, Celso de Mello e
Cármen Lúcia. METRO BRASÍLIA
Operação

PF descobre rede
de contrabando

PF/DIVULGAÇÃO

Ação apreendeu
360 mil maços de cigarro

Uma operação integrada
da PRF (Polícia Rodoviária
Federal) e da Polícia Federal desarticulou uma rede
de contrabando de cigarros com atuação no Rio
Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e
no Uruguai. O número de
maços retirados de circulação foi de cerca de 360
mil somente nesta operação, mas desde a investigação o total passa de 1
milhão. A estimativa de
impostos sonegados chega a R$ 10 milhões. Foram decretadas 17 prisões
temporárias. METRO POA
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CLÁUDIO HUMBERTO

COM ANDRÉ BRITO E
TIAGO VASCONCELOS

WWW.DIARIODOPODER.COM.BR

CUBA HOSTILIZA TEMER, MAS
LEVA R$ 1 BILHÃO ANUAIS
Dois anos após a posse do presidente Michel Temer,
Cuba ainda não reconheceu o governo brasileiro. O
não reconhecimento de Cuba é irrelevante, até porque não provocou qualquer consequência jurídica. Mas
a ditadura não se faz de rogada, embolsando mais de
R$ 1 bilhão por ano do Brasil, em razão do programa
Mais Médicos. Tudo não passa de teatro: Cuba chamou
de volta seu embaixador, após a posse de Temer, mas
mandou em seu lugar um diplomata mais importante.

GESTO BRASILEIRO
O Brasil também mandou para Havana um diplomata
de primeiro nível, Antonio Alves, mas, lá, ele não pode
ser chamado de “embaixador”.

RECIPROCIDADE
Embaixador de fato em Brasília, Rolando Gómez González representou Cuba em La Paz, posto a que a ditadura atribui importância.

CAPITALISMO SELVAGEM
A ditadura de Cuba explora sem piedade. Cada médico
cubano custa R$ 11 mil mensais ao Brasil, mas só recebe R$ 3 mil.

BLOCO DOS SUJOS
Como recebeu bilhões dos governos do PT, Cuba considera Temer “ilegítimo”, como se uma ditadura pudesse
dar lições de legitimidade.

SEM TER COMO INVESTIR
Os ministros do TCU também culpam a profusão de renúncias fiscais pela perda de capacidade do governo de
fazer investimentos mínimos.

TIJOLO NO TORNOZELO DO PAÍS
O Ministério do Planejamento informa que os gastos
com pessoal em 2017 somaram R$ 172,02 bilhões. Entre janeiro e abril deste ano, foram gastos R$ 54,07 bilhões em salários e benefícios a 1.276.253 pessoas.

“Direito ao silêncio não é
direito de destruir provas.”
MINISTRO LUIZ FUX (STF) NO JULGAMENTO SOBRE O
USO DE CONDUÇÃO COERCITIVA

ESPELHO MEU
O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou com ressalvas, nesta quarta (13), as contas de 2017 do governo
Michel Temer. A decisão confirma a informação antecipada nesta coluna na terça-feira (12).

JOGANDO PARA PLATEIA
Em tempos de Copa, o ministro Sérgio Sá Leitão (Cultura) jogou para a plateia, ao ameaçar se demitir do cargo para protestar contra o corte de verbas. Ele sabe que
um pedido de demissão seria aceito prontamente.

OTIMISMO
A ex-secretária de Planejamento Leany Lemos, candidata a senadora em Brasília, acha competitiva a candidatura do governador Rollemberg. Ela cita pesquisa indicando que metade do eleitorado não vota no líder nas
pesquisas: a rejeição de Jofran Frejat (PR) chega a 49%.

EMBAIXADOR NA COSTA RICA

TCU: FARRA DE INCENTIVOS
GEROU ROMBO NAS CONTAS

Antonio Francisco da Costa e Silva Neto | MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

PODER SEM PUDOR
Filho de Antonio da Costa e Silva, um dos mais importantes diplomatas do nosso tempo, o elogiado Antonio
Francisco Da Costa e Silva Neto será embaixador na
Costa Rica, cujo governo já concedeu agrément.

UM ATAQUE CONTIDO

FIM DO MARTÍRIO
Vital do Rêgo | DIVULGAÇÃO/TCU

A aprovação por unanimidade do relatório do ministro
Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU),
nesta quarta (13), destacou que o fator primordial para
os seguidos rombos nas contas públicas foi a concessão
de incentivos fiscais. Segundo o relator, se o governo
mantivesse a média de 3,4% do PIB nas renúncias fiscais, as receitas teriam aumento de R$ 131 bilhões este
ano, e não haveria deficit. Mas os governos do PT exageraram e o governo Temer manteve tudo.

INCENTIVOS PARA RICOS
Vital do Rêgo também criticou o direcionamento dos
incentivos para a região Sudeste. “O benefício não vai
para quem mais precisa”, disse.

PELO RALO, 5,4% DO PIB
O TCU constatou que o governo abriu mão de R$ 354,7
bilhões em impostos só em 2017, 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

O ex-secretário de Saúde do DF Rafael Barbosa foi absolvido por unanimidade no Tribunal de Justiça. Era
atormentado por um processo criminal pela contratação emergencial de médicos temporários.

CAIXA SEM NOÇÃO
O governo liberou o PIS, mas o cidadão não acessa os
dados na Caixa pela internet. É que o site está com os
certificados vencidos, por isso nenhum navegador carrega as páginas dos extratos de PIS e FGTS. Resta ao cidadão, que banca esses folgados, pegar fila na agência.

DESCULPA DE AMARELO
O Itamaraty diz que a remoção para o Rio de Janeiro de
João Caros Souza-Gomes, diplomata acusado de assédio
sexual, “não é prêmio e nem punição” e tem “obrigação” de lotar servidores. No ócio do Rio?

PENSANDO BEM...
... com um jogo de abertura entre Rússia e Arábia Saudita, a Copa do Mundo não começa hoje.

Ex-secretário-geral da Presidência da República, Eduardo Jorge era discreto, evitava declarações fortes desde a
época de poder. Mas certa vez
surpreendeu um interlocutor
que queria saber sua opinião
sobre o governo do PT. Ferrenho defensor da era FHC, EJ
surpreendeu:
- Eles têm muitas ideias boas

e novas...
Confundindo o comentário
com elogio, o interlocutor
não se conteve:
- Dr. Eduardo, o senhor
“lulou”?
Com seu estilo de sempre, o
ex-ministro esclareceu:
- Não. O problema é que as
ideias boas não são novas, e
as ideias novas não são boas.
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Escolas públicas vão liberar
alunos mais cedo na Copa
Flexibilidade. Redes pública e particular de ensino poderão reduzir horários, desde que cumpram os 200 dias letivos previstos na lei
As escolas do DF devem liberar os alunos mais cedo durante os jogos do Brasil na
Copa do Mundo. Em nota, a
Secretaria de Educação informou que as instituições públicas estão autorizadas a “flexibilizar” o calendário escolar,
desde que façam reposição
das aulas e cumpram o ano letivo legal de 200 dias.
Para o diretor do Sinpro
(Sindicato dos Professores
do Distrito Federal) Cleber
Soares, as escolas, tanto públicas quanto privadas, têm
autonomia para discutir a liberação dos alunos nesse período – e diz que é provável
que isso aconteça.
O comércio também terá
o horário alterado para os jogos e deve ficar fechado durante parte do tempo. Mas a
Fecomércio (Federação do Comércio do Distrito Federal)
vislumbra lucro nas áreas de
vestuário, venda de eletrônicos e alimentação.
O presidente da federação,
Adelmir Santana, disse que “a
Copa é a oportunidade para
os empresários equilibrarem
o faturamento”. METRO

ROTINA ALTERADA
Comércio, escolas e transporte público terão programação especial nos dias de jogos do Brasil
Transporte público

Lojas e shoppings
No domingo, os shoppings
ﬁcarão fechados durante todo o
dia, e o comércio de rua só
abrirá pela manhã
Na sexta-feira seguinte, dia 22,
shoppings e comércio de rua só
abrirão depois das 12h
Na quarta, dia 27, shoppings e
lojas fecham às 14h30 e podem
voltar às 17h30
Se o Brasil se classiﬁcar, o
esquema especial permanecerá
nos dia dos demais jogos

Escolas
As escolas, tanto particulares
quanto públicas, poderão
ﬂexibilizar o calendário escolar
e fazer a recomposição das
aulas quando necessário, desde
que os 200 dias letivos sejam
cumpridos. A tendência é de
que a maior parte das unidades
libere os alunos

Apenas na data do primeiro
jogo, neste domingo, não haverá
mudanças no transporte. Na
sexta, 22, os ônibus seguirão a
tabela normal de dia útil e, das
12h às 14h, vão circular com o
mesmo reforço de frota usado
durante o horário de pico matinal
O metrô vai operar com 15
trens e três reservas pela manhã.
Das 12h às 14h, aumentará para
20 trens. No início da tarde, das
14h às 16h45, funcionará com
15 trens.
Na última partida do Brasil na
primeira fase, dia 27, os ônibus
funcionarão normalmente pela
manhã, com reforço no horário
de pico
O metrô funcionará
normalmente, em horário de
pico, das 6h às 8h45. No resto
da manhã, 15 trens vão circular
para atender a população

Delegacias e segurança
Delegacias funcionarão
normalmente e policiamento
terá reforço de 250 policiais em
áreas de aglomeração

Trânsito
Nos dias de jogos pela manhã,
as duas vias da Estrutural serão
apenas no sentido Taguatinga/
Plano Piloto, das 12h às 14h
Nos dias de jogos à tarde, as
vias estarão no sentido
Brasília/Taguatinga no
mesmo horário
Os primeiros jogos
funcionarão como teste para
avaliar a real necessidade da
mudança no trânsito

Detran
Blitze da Lei Seca e ﬁscalização
de estacionamento irregular
serão intensiﬁcadas

23456

Emergências hospitalares
(incluindo maternidade), UPAs,
Samu e Centro de Atenção
Psicossocial III não vão ter o
funcionamento alterado
As Unidades Básicas de Saúde e
os ambulatórios não abrirão no
turno em que ocorrer o jogo,
mas funcionarão no outro
turno normalmente

267

viço público em geral

O GDF terá expediente reduzido
nos dias de jogos do Brasil.
Quando as partidas forem de
manhã, o expediente começará às
14h; quando forem à tarde, o
trabalho se encerrará às 13h
No dia 22, o atendimento ao
público externo do TJDFT (Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e
Territórios) será das 13h30 às 19h;
e no dia 27, das 8h às 12h30

Paranoá

Criança de 3 anos
fica trancada em
agência bancária
Uma criança de 3 anos
foi resgatada pela
Polícia Militar e pelo
Corpo de Bombeiros
após ficar trancada
dentro de uma agência
bancária no Paranoá na
noite de terça-feira. A
mãe contou que, ao sair
do banco, após usar um
caixa eletrônico, o filho
correu para a agência e
a porta do local travou
automaticamente. Os
militares tentaram
contato com a central
da agência, que
informou que não havia
nada que pudesse ser
feito. Os bombeiros
avisaram que
destravariam a porta e
resgatariam a criança.
Eles libertaram o
menino, e em seguida
travaram a porta
novamente. METRO

PPP. Audiência pública
sobre concessão do
autódromo ocorre hoje

Operação prende 11 por
receptar cargas roubadas

Interessados no projeto de
parceria público-privada do
Autódromo
Internacional
Nelson Piquet poderão tirar
dúvidas e fazer sugestões na
audiência pública do projeto,
que ocorre hoje, às 14h30, na
sede da Terracap (Agência de
Desenvolvimento do Distrito
Federal), localizada atrás do
Palácio do Buriti.
Na ocasião, a empresa vai
divulgar o cronograma das
próximas etapas do processo
de concessão.

A Polícia Civil do DF prendeu
ontem 11 pessoas, acusadas
de participar de uma quadrilha de receptação de cargas
roubadas. Todas vão responder também por lavagem de
dinheiro e falsidade ideológica. Entre os investigados, estão donos de supermercados.
A operação, batizada de
Vocatus, é um desdobramento de uma apreensão,
ocorrida em 7 de março, de
50 toneladas de mercadorias roubadas.
Segundo apontou a investigação, a quadrilha atuava
há pelo menos quatro anos
no DF como uma espécie de
“centro de distribuição” de
cargas roubadas.
Seus “fornecedores” eram
assaltantes do Entorno do
DF, que interceptavam motoristas na BR-060 e na BR-153.
A carga roubada era armazenada em galpões.

O projeto
O autódromo está fechado para reforma desde 2014. A proposta do governo prevê uma
concessão de 35 anos, com
uma redução na pista para abrigar também um empreendimento imobiliário e
comercial, aos moldes da concessão do Mané Garrincha,
por exemplo, que prevê um

Autódromo está fechado desde 2014
| TONY WINSTON/AGÊNCIA BRASÍLIA

shopping e área comercial.
A empresa investidora deverá desembolsar R$ 172 milhões. A contrapartida da Terracap seria de R$ 11 milhões
. A expectativa do governo é
de uma arrecadação de tributos de R$ 1,6 bilhão em todo o
período. METRO

“O esquema criminoso se valia de um ciclo
de empresas, que iam sendo sucessivamente
descartadas e então criadas novas, a fim de não
chamar atenção das autoridades competentes.”
MARCO AURÉLIO VERGÍLIO, CHEFE DA COORDENAÇÃO DE
REPRESSÃO AOS CRIMES PATRIMONIAIS

Empresas de fachada
O grupo criminoso, então,
criava empresas de fachada
para emitir notas fiscais e repassar as mercadorias a supermercados da região do
Gama, Santa Maria e Estrutural, em conluio com empresários e usando laranjas.
“O esquema criminoso se
valia de um ciclo de empresas, que iam sendo sucessivamente descartadas e então criadas novas, a fim de
não chamar atenção das autoridades
competentes”,
explicou o chefe da Coor-

denação de Repressão aos
Crimes Patrimoniais, Marco
Aurélio Vergílio.
A polícia ainda apura
quantas empresas de fachada foram criadas e quanto
de dinheiro foi movimentado. Apenas uma delas, com
“sede” em Santa Maria, teria movimentado R$ 100
milhões. Segundo o delegado Vergílio, os pagamentos eram feitos ao grupo
em espécie e as notas emitidas com valores diferentes,
o que dificulta a apuração.
METRO COM BANDNEWS FM
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Para todas as idades
PIS-Pasep. Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988, de todas as idades,
poderão sacar recursos do fundo a partir da próxima 2ª feira; prazo vai até 28 de setembro
O governo ampliou os saques do PIS/Pasep para todos que trabalharam entre 1971 e 1988. A partir
da próxima segunda-feira (18) até 28 de setembro, qualquer pessoa titular de conta do fundo ou
seu herdeiro podem sacar
os recursos (conforme cronograma ao lado).
Quem puder aguardar
para resgatar o dinheiro a
partir de agosto, poderá ganhar um pouco a mais, pois
o reajuste anual dos valores
nas contas será feito em julho. No exercício passado, o
reajuste foi de 8,9%.
O governo liberou no
início deste ano o saque
dos recursos do PIS/Pasep
para pessoas com mais de
60 anos. A medida agora mantém por tempo indeterminado o saque para
pessoas acima desta idade,
mas libera até 28 de setembro as cotas para pessoas
com menos de 60 anos que

COMO SACAR
o
Trabalhadores cadastrados no
fundo PIS/PASEP entre 1971 e 4 de
outubro de 1988 que ainda não
sacaram o saldo total de cotas na
conta individual de participação

89:; <:; =>?:><
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PIS: www.caixa.gov.br/cotaspis
Pasep: www.bb.com.br/pasep
io
1 8 /6 : liberação nas agências para
cotistas com idade igual ou
superior a 57 anos. Nesse caso,
não há rendimento anual
De 30/6 a 7/8: Pagamentos são
interrompidos
8/8: liberação das TEDs para os
cotistas correntistas da Caixa e do

IHG:C=J?

Banco do Brasil. Cotistas a partir de
57 anos continuam podendo sacar,
agora com o rendimento anual
14/8: pagamento para todos os
cotistas
29/9: pagamento volta a ser feito
apenas aos cotistas que atendem
aos critérios habituais de saque,
que contemplam trabalhadores a
partir de 60 anos
KHLH;:C<E : =ED9;:C<HNOE

PIS
Até R$ 1,5 mil: no
autoatendimento da Caixa apenas
com a Senha Cidadão. Já com
Cartão Cidadão e Senha Cidadão, o
saque pode ser feito nas lotéricas
e no Caixa Aqui, com documento
oﬁcial de identiﬁcação com foto

Até R$ 3 mil: no autoatendimento,
lotéricas e Caixa Aqui com Cartão
do Cidadão, Senha Cidadão e
documento de identiﬁcação oﬁcial
com foto
Acima de R$ 3 mil: nas agências,
com documento oﬁcial de
identiﬁcação com foto
Pasep
Para saldo de até R$ 2,5 mil, o
cotista poderá realizar a
transferência via TED para outro
banco, sem nenhum custo, nos
terminais de autoatendimento do
BB ou na internet pelo site
www.bb.com.br/pasep.
Para os demais, os saques poderão
ser realizados nas agências do BB,
bastando apresentar documento
oﬁcial de identiﬁcação

FONTE: BANCO DO BRASIL, CAIXA E MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

trabalharam com carteira
assinada entre 1971 e 1988.
A ampliação dos saques

injetará R$ 39,3 bilhões na
economia, que podem representar, de acordo com o

Ministério do Planejamento, 0,55 ponto percentual
no PIB. METRO

07|

Plano de saúde individual.
Justiça limita reajuste a 5,72%
Uma decisão liminar da Justiça limitou o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares em 5,72% neste ano.
A determinação do juiz José Henrique Prescendo da
22ª Vara Federal de São Paulo
atende a um pedido feito pelo Idec (Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor).
Com base em um relatório do TCU (Tribunal de Contas da União) que mostrava
problemas no cálculo da ANS
(Agência Nacional de Saúde
Suplementar), o Idec entrou
com ação pedindo que o reajuste fosse limitado ao IPCA
relativo à saúde e cuidados
pessoais em 12 meses.
Há 16 anos, a ANS utiliza
a mesma metodologia para

determinar o índice máximo
de reajuste anual. Segundo o
Idec, basicamente, o cálculo
leva em conta a média de reajustes do mercado de planos
coletivos com mais de 30 beneficiários, que não são controlados pela agência.
Até 2009, o índice autorizado estava muito próximo à variação do IPCA. Contudo, segundo o TCU, neste
ano houve uma distorção em
um dos itens que compõem
o reajuste. Os chamados fatores exógenos – custos relacionados ao acréscimo de procedimentos no rol de cobertura,
que é atualizado anualmente pela ANS – foram computados duas vezes pelo órgão
regulador. METRO

ÚLTIMOS AUMENTOS
REAJUSTE AUTORIZADO PELA ANS

2012
2013
2014
2015
2016
2017
FONTE: ANS E IBGE

7,93%
9,04%
9,65%
13,55%
13,57%
13,55%

IPCA (MAIO A ABRIL)

5,1%
6,49%
6,28%
8,17%
9,28%
4,08%
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Pesquisa. Americanos
aprovam cúpula, mas
duvidam de seus efeitos
Pesquisa divulgada ontem
mostra que 51% dos norte-americanos dizem aprovar
o modo como o presidente
Donald Trump lidou com a
Coreia do Norte, mas apenas 26% afirmam acreditar
que Kim Jong-un cumpra
com as promessas.
Trump e o líder norte-coreano se reuniram na terça-feira, em Singapura, pela
primeira vez na história. Documento assinado por ambos prevê a destruição das
armas nucleares existentes
na Coreia do Norte.
A pesquisa de opinião foi
realizada pela Reuters/Ipsos
e contou com a participação
de 1.000 pessoas entre terça
e quarta-feira.
Mais otimista que a população, o presidente dos
EUA usou seu Twitter ontem novamente para comemorar os resultados. “Todos
agora podem se sentir muito mais seguros do que no
dia em que assumi. Não há
mais ameaça nuclear da Coreia do Norte.”
O secretário de Estado norte-americano, Mike
Ataque a porto

“Estamos esperançosos
de que vamos alcançar
isso (desnuclearização)
em dois anos e meio.”
SECRETÁRIO DE ESTADO, MIKE POMPEO

Aquarius recebeu ajuda de outras embarcações italianas para realizar a viagem até a Espanha | KARPOV/SOS MEDITERRANEE VIA REUTERS

Pompeo, afirmou ontem
esperar que as negociações
com a Coreia do Norte levem à completa desnuclearização do país em até dois
anos e meio.
Os EUA também se comprometeram na cúpula a
suspender os exercícios militares realizados com a Coreia do Sul. A medida preocupa o Japão, país vizinho
ameaçado pelos testes com
mísseis da Coreia do Norte.
“As manobras e a presença militar americana cumprem um papel vital na segurança do sudeste da Ásia.
Não há mudança em nossa política, que consiste
em pressionar a Coreia do
Norte”, disse o ministro de
Defesa japonês, Itsunori
Onodera. METRO
Ministro da Cultura

Árabes lançam
ofensiva no Iêmen

Governo espanhol
tem sua 1a baixa

A aliança de estados árabes liderada pela Arábia
Saudita atacou ontem Hodeida, principal cidade
portuária do Iêmen, buscando deixar o movimento governista houthi sem
saída. As informações são
da “Reuters”. A operação marca a primeira vez
que estados árabes tentaram capturar uma cidade grande desde que se
juntaram, há três anos, à
guerra contra os houthis,
que são alinhados ao Irã.
Mas o ataque pode gerar
também crise humanitária na região, já que milhões de pessoas contam
com a chegada de alimentos e outros suprimentos
básicos pela cidade portuária. A guerra civil no Iêmen matou cerca de 10
mil pessoas desde 2014.

O ministro espanhol da
Cultura, Maxim Huerta,
renunciou ontem, após relatos de sonegação fiscal. É
a primeira baixa do governo chefiado pelo premiê
Pedro Sánchez. Huerta teria deixado de pagar 200
mil euros (R$ 873 mil) em
impostos quando trabalhou como jornalista, há
dez anos. Ele negou irregularidades e afirmou que
já havia pago multas referentes aos valores. METRO

METRO
STRINGER/REUTERS

Destruição no Iêmen

Imigração

1 milhão deixaram
Venezuela rumo
à Colômbia
O governo colombiano informou ontem que mais
de 1 milhão de pessoas
deixaram a Venezuela nos
últimos 15 meses em direção à Colômbia, sendo
que 250 mil delas são colombianos que estão retornando. A Colômbia pediu
aos imigrantes para se registrarem quando não tiverem vistos ou outro tipo
de permissão. METRO

Itália e França brigam
após recusa de navio
Refugiados. Presidente francês chamou de irresponsável decisão italiana de barrar imigrantes
A recusa italiana em receber
a embarcação Aquarius, com
629 refugiados a bordo, gerou crise diplomática com a
França. As declarações do presidente francês, Emmanuel
Macron, irritaram o governo
italiano, que exige pedido de
desculpas do país vizinho.
“Aqui temos uma demonstração de uma forma de
cinismo e de uma parte de irresponsabilidade do governo
italiano frente a uma situação humanitária dramática”,
disse Macron anteontem.
Em resposta à declaração,
o ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, pediu para
a França passar “das palavras
aos atos”, para demonstrar
sua “generosidade” e aco-

lher os imigrantes, informou
a agência “Ansa”. “Nossa história não merece ser afrontada por expoentes do governo
francês, os quais espero que
nos peçam desculpas”, disse
Salvini, em discurso no Senado. “Não quero que crianças
entrem em um barco e morram no Mediterrâneo porque
alguém os iludiu de que na
Itália tem trabalho e casa para
todos. Estou farto”, afirmou.
Macron voltou a se pronunciar ontem sobre o caso,
mas não pediu desculpas.
“Quem procura a provocação? Quem diz: ‘Eu sou mais
forte que os democratas e
mando embora um navio
que vejo chegar na minha
costa’? Se eu dou razão para

uma declaração assim, ajudo a democracia?”, afirmou.
Após a polêmica, Roma
convocou o embaixador francês para consultas e o ministro da Economia da Itália,
Giovanni Tria, anulou encontro em Paris, agendado para
ontem, com seu homólogo
francês Bruno Le Maire. O encontro entre Macron e o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, marcado antes
da crise para amanhã, continuava de pé ontem.
Crise migratória
Os 629 refugiados do Aquarius, operado pelas ONGs
SOS Mediterranée e Médicos
Sem Fronteiras, foram resgatados com a ajuda da guarda

costeira italiana no domingo.
Mas os governos da Itália
e de Malta, que eram os mais
próximos da embarcação, se
recusaram a receber os imigrantes, em sua maioria africanos. O impasse foi resolvido
após a Espanha oferecer seu
território. O navio zarpou anteontem com ao menos mais
quatro dias de navegação até
chegar ao Porto de Valência.
Ontem, um novo navio, comandado pela guarda italiana
com 937 migrantes, atracou
no porto de Catânia, na Sicília
De acordo com dados da
ONU, a França dá refúgio
a 376,7 mil pessoas (0,56%
de sua população) e a Itália abriga 292 mil (0,48% de
seus habitantes). METRO

Câmara argentina se divide sobre
votação de lei que libera o aborto
A Câmara dos Deputados da
Argentina iniciou às 11h de
ontem uma disputada discussão sobre a liberação do
aborto em qualquer circunstância até a 14a semana de
gestação. A previsão era de
que o tema fosse votado durante a madrugada de hoje.
O país permite o procedimento atualmente apenas
em casos de estupro e quando há riscos para a mãe, assim como ocorre no Brasil,
que abre exceção também
para fetos anencéfalos.
Na América Latina, apenas
Cuba e Uruguai permitem o
procedimento por decisão da
mãe até a 14a semana.
A previsão dos jornais ar-

Reflexo do edifício do Congresso nos óculos de manifestante

gentinos era de disputa bastante dividida de votos, o
que deixaria a decisão na
mão dos indecisos.
Até as 19h, o “Clarín”
contava 126 deputados contra, 122 a favor, 1 absten-

| MARTIN ACOSTA/REUTERS

ção e 6 indecisos. Para o “La
Nacion”, eram 126 contra,
123 a favor, 5 indecisos e 1
abstenção.
A divisão no país era visível também do lado de fora
do Congresso, onde milha-

res de pessoas protestavam
pró e contra a proposta.
A cor verde, presente
principalmente em lenços,
se tornou símbolo das feministas que apoiam a liberação. Os grupos que
se opõem, impulsionados
principalmente pela Igreja
Católica, adotaram o azul
claro e o vermelho.
Após a votação na Câmara, a lei sobre aborto precisa
ainda do aval do Senado e do
presidente. Mauricio Macri é
contra a proposta, mas já se
comprometeu a não barrar a
escolha dos parlamentares e
liberou seus parceiros a votar de acordo com sua consciências. METRO
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Teatro, dança
e música em
agenda única
Palco Cerrado. Teatro dos Bancários recebe de hoje a domingo uma
atração por dia de diferentes linguagens da arte, a R$ 20 (inteira)
Após a estreia no mês passado, o festival Palco Cerrado
volta a ocupar o Teatro dos
Bancários (516 Sul) com um
mix de linguagens artísticas
em um fim de semana, privilegiando grupos do DF.
Este mês, a agenda terá como foco o teatro, com
dois espetáculos no fim de
semana, incluindo “Sobre
silêncios”, da Trupe por Um
Fio, no sábado.
A trupe tem uma proposta artística semelhante à do
festival, com uma mistura de linguagens artísticas:
circo, teatro de formas animadas (bonecos, marionetes), dança e música, tudo
em um espetáculo só. Nesta
peça, o grupo retrata a violência do cotidiano urbano
através de uma mistura dessaas manifestações.
Hoje a apresentação é da
banda Deus Preto, que está
em cartaz há quatro anos. A
banda é formada por Dinei
Oliveira (vocal), Carlos Henrique Batista (guitarra), Biral Ferreira (teclado), Betão

Cinema

Maravilha
de ombreira
Foi divulgada ontem
a primeira imagem do
filme “Mulher Maravilha
2”. O filme se passará
em 1984 e terá como
vilã a Mulher-Leopardo.
A maior novidade sobre
o longa protagonizado
por Gal Gadot (na foto)
será o retorno do ator
Chris Pine, que viveu
Steve Trevor na primeira
história, que se passava
no anos 1940.

Peça “Sobre silêncios” ocupa o Teatro dos Bancários | DIVULGAÇÃO

Nascimento (baixo) e Jhonatan Carioca (bateria).
Amanhã é a vez do espetáculo de dança “Na pegada
popular, no coração do Brasil”, da Transições Cia. de
Dança e Arte, que se inspira
na vegetação do cerrado para criar o espetáculo.
No domingo, encerrando a agenda, a peça infantil
“Sementes” do grupo Casulo que trata de como a solidão pode ser magicamente

reveladora.
A programação mensal
ficará em cartaz até agosto, com sessões sempre de
quinta a sábado, às 21h; e
domingo, às 16h. As inteiras para qualquer uma das
apresentações custa R$ 20.
“O Palco Cerrado beneficia o cenário artístico do
DF, valorizando a produção
local”, diz Thiago Enoque,
um dos criadores do evento.

Mostra esteve em cartaz em 2014 | TONY WINTSON/AGÊNCIA BRASILIA

com visitações abertas de terça a domingo, das 9h às 21h,
e gratuitas, a mostra intitulada “Aventura modernista brasileira” com desenhos de Antonio Delei e com bordados
de Evelyn Tom Back.
Os seis tapetes da exposi-

Teatro. Comédia sobre
casamento gay traz Eri
Johnson ao DF até sábado
Com 38 anos de palco, Eri
Johnson assume um projeto difícil – em um tempo em
que o politicamente correto
e o conservadorismo estão
em embate tão duro: criar
uma comédia sobre casamento gay não é fácil, mas é
exatamente o que ele propõe
em “Um casamento feliz”.
No espetáculo, o ator vive
um heterossexual que decide
casar-se com o melhor amigo
para desfrutar de uma herança que havia sido deixada para ele por uma tia.
O espetáculo ocupa de ho-

je a sábado o Teatro Royal Tulip (SHTN, trecho 2), sempre
as 20h30. As inteiras custam
R$ 80 hoje e amanhã e R$ 90
para a sessão de sábado.
Estrelado pelo próprio Eri,
o espetáculo traz no elenco
Renato Rabelo – que vive o
amigo que aceita casar-se com
ele durante um ano – e João
Lima Jr. – que interpreta o advogado que propõe essa ideia
pouco ortodoxa.
Comédia corporal e de diálogos rápidos, não busca agradar nenhum grupo, apenas
fazer rir. METRO BRASÍLIA

METRO BRASÍLIA

Programação valoriza a
arte moderna em Brasília
O Museu Vivo da Memória
Candanga organiza dois eventos a partir de hoje – mas nenhum deles em sua sede, no
Núcleo Bandeirante – que
têm como foco a arte moderna brasileira.
O primeiro é uma palestra com Pelusa Borthwick,
curadora de arte argentina,
que discute o impacto da tela “Abapuru” (1928), de Tarsila do Amaral, um símbolo do
movimento antropofágico no
Brasil, mas que faz parte do
acervo do Museu de Arte Latino Americana de Buenos Aires. A palestra será no Museu
Nacional da Rapública, hoje,
às 19h, com entrada franca.
O segundo evento organizado pela instituição será
uma exposição no foyer do
Teatro Nacional. O local recebe de hoje até 1º de julho,

Eri Johnson e Renato Rabelo estão no elenco | DIVULGAÇÃO

ção foram inspirados no quadro “Abaporu”. “Nos tapetes,
eu represento a criatura do
quadro visitando outros países, como a Grécia e a Índia”,
disse Delei quando a mostra
foi exibida em 2014, no Palácio do Buriti. METRO BRASÍLIA

Britânico de 25 anos canta domingo no Memorial da América Latina

| GETTY IMAGES

Música. George Ezra usa
voz grave para embalar
canções sobre delicadeza
Com apenas 25 anos, o britânico George Ezra soma feitos como ter sido o terceiro
maior vendedor de discos no
Reino Unido, em 2014, com
seu álbum de estreia, “Wanted on Voyage” – atrás apenas
de Ed Sheeran e Sam Smith.
O pleno domínio da voz
de barítono do moço, aliado a um pop agradável tanto
de se ouvir quanto de se dançar, fez com que faixas como “Blame It on Me” e “Budapest” logo se tornassem
hits. O mesmo se repete agora com seu recém-lançado
segundo álbum, “Staying at
Tamara’s”, detentor dos simpáticos singles “Paradise” e
“Don’t Matter Now”.

“STAYING AT
TAMARA’S”
GEORGE EZRA
SONY MUSIC
R$ 31 (DISPONÍVEL
EM STREAMING)

Apesar de encerrar um
tanto melancólico, com baladas como “The Beautiful
Dream” e “Only a Human”, o
álbum “Staying at Tamara’s”
é essencialmente solar e caloroso, com canções delicadas – o tipo de CD para se ouvir durante uma viagem de
carro. É difícil, por exemplo,
não deixar o sorriso escapar
com o refrão contagiante da
faixa de abertura, “Pretty
Shining People”. METRO
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Veteranas com ânimo (e
libido) estrelam comédia
Estreia. Mulheres acima de 60 anos retomam suas vidas amorosas
após leitura de ‘50 Tons de Cinza’ em ‘Do Jeito que Elas Querem’
As lendas de Hollywood Diane Keaton, 72; Jane Fonda, 80;
Candice Bergen, 72; e Mary
Steenburgen, 65, finalmente
estão reunidas na telona em
“Do Jeito que Elas Querem”,
comédia romântica que estreia hoje sobre um grupo
de amigas que busca se reconectar com suas vidas amorosas após incluírem o romance
erótico “50 Tons de Cinza” no
clube de leitura.
Dirigido por Bill Hoderman, o longa apresenta um
olhar generoso de Hollywood
para uma geração mais velha
que não vê a idade como impeditivo para se divertir.
“Eles nos chamam de ‘mulheres de certa idade’ e sempre peço para que digam que
idade é essa. Com que idade
a gente se torna irrelevante

“Com que idade passei
a não querer me
divertir? Acho que isso
precisa ser seriamente
questionado.”
MARY STEENBURGEN, ATRIZ DE 65 ANOS

enquanto ser humano? Com
que idade eu passei a não querer me divertir, me espantar, tentar algo novo, dançar
na frente dos outros ou fazer
qualquer coisa que me torne
viva? Acho que isso é algo que
precisa ser seriamente questionado. Se filmes são um reflexo da nossa sociedade e das
nossas vidas, então esses elementos precisam estar lá”, defende Mary Steenburgen.
Mary apenas folheou o ro-

mance de E.L. James em busca das cenas mais safadas,
mas ela consegue enxergar
certo grau de importância na
publicação. “Definitivamente é um livro sensual, e provavelmente algo bom por ter
feito pessoas se abrirem um
pouco mais sexualmente. Jane leu tudo. Ela diz que o livro
fez bem aos EUA”, diz a atriz.
As reuniões das amigas
do filme são frequentemente regadas a álcool, e Mary
adorou a experiência compartilhada com as amigas.
“Não sou capaz de escolher
uma favorita entre elas. Eu
nos adoro enquanto grupo”,
declara a veterana atriz.
MATT
JUUL
METRO INTERNACIONAL
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Estreias no cinema

‘Talvez uma
História de Amor’
[Brasil, 2017], de Rodrigo
Bernardo. Com Mateus Solano
e Bianca Comparato. Clara
rompe namoro pela secretária
de voz, mas erra o número – e
o homem é solteiro.

‘Sol da Meia-Noite’
[EUA , 2017], de Scott Speer.
Com Bella Thorne, Patrick
Schwarzenegger e Rob Riggle.
Katie tem uma doença que
impede seu contato como sol,
mas ainda assim vive um
romance de verão.

‘Baronesa’

Candice Bergen, Jane Fonda e Mary Steenburgen no longa | DIVULGAÇÃO

[Brasil, 2017], documentário
de Juliana Antunes.
Uma guerra entre traficantes
na Vila Mariquinhas, em BH,
faz com que Andreia queira
sair da comunidade onde vive.
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Leitor fala

Os invasores

Violência doméstica
Vi uma matéria no Metro ontem que
falava que os casos de violência doméstica aumentaram por causa das denúncias, mas não acredito que seja por
causa disso. A moça que trabalha na
minha casa apanha do marido e, quando foi à delegacia denunciar, foi tratada muito mal pelos próprios agentes
da polícia, e desistiu. Deveria ter um
melhor treinamento para isso. A pessoa já está em uma situação delicada
e ainda é tratada mal, desse jeito não
tem como resolver nada.

Cruzadas

ADRIANA VIANA - TAQUARI (DF)

Seleção pouco acessível

Aplicativo permite procurar
músicas ao sacudir o celular no ar

A maioria da população brasileira ganha um pouco mais de um salário mínimo e colocam a blusa da seleção por
R$ 500. Ninguém tem condições de pagar isso em uma blusa. A pirataria é
ilegal, mas é uma alternativa para essa
época. Ninguém vai usar a camisa no
dia a dia para concordar em pagar esse
preço. A gente passa na rua e vê aquelas camisas penduradas em cordas em
todo lugar, e que não chegam a ser
R$ 50. Essa é uma alternativa fácil para boicotar a CBF. Ser torcedor é muito
mais que uma blusa cara.

Agora, você pode ser
seu próprio maestro
Música. Aplicativo
procura música pelos
gestos das mãos
O aplicativo experimental para iOS, chamado
Soundtracer, é um dispositivo de busca de músicas desenvolvido pelo pesquisador
Olivier Lartillot na Universidade de Oslo. Os usuários
simplesmente precisam balançar o seu aparelho no
ar para cima e para baixo
de maneira similar aos graves e agudos da música, e o
aplicativo - graças ao acelerômetro e giroscópio - irá
acompanhar o gesto e encontrará uma combinação.
O projeto de pesquisa já
existe há algum tempo. Por
alguns anos, os pesquisadores da Universidade de Oslo
têm estudado a movimentação corporal aplicada à música. Isso inclui entender como músicos se mexem ao
tocar um instrumento e como os ouvintes se movimentam ao escutar música. Para
Lartillot, “nós ficamos interessados em desenvolver novas tecnologias para controlar a música ao movimentar
as mãos no ar”. Já que quase todos carregam um smartHoróscopo

phone por onde vão, a solução óbvia foi desenvolver um
aplicativo para essas plataformas. O aplicativo, a partir
daí, irá procurar uma música
do arquivo que corresponda
aos gestos feitos pelo usuário.
O aplicativo está disponível de graça para iPhones e iPads e é bem simples
de usar: o usuário só precisa tomar o cuidado de não
deixar o aparelho cair. Fora isso, basta sacudir o aparelho no padrão desejado e,
enquanto isso, o dispositivo
irá emitir um som correspondente ao movimento.
Ao final, ele toca a música
de volta para o usuário.
Embora o aplicativo seja
completamente funcional,
ainda existem diversos recursos a serem implementados - como o uso de outros
movimentos além de subir
e descer com o celular - e o
catálogo de músicas ainda
é um pouco restrito. Outros
projetos que estão sendo desenvolvidos incluem relacionar a melodia de músicas a
uma determinada emoção
e recomendar músicas para o usuário de acordo com
seu estado de espírito. Até
lá, Soundtracer parece uma
opção para brincar de ser
maestro. METRO INTERNACIONAL

Astrólogo de Plantão

Planeta que rege seu signo, Vênus
ingressa em Leão, o que destacará
sua espontaneidade para mais
exposição dos sentimentos.

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

Sudoku

Por: Guilherme Salviano

www.astrologo.blog.br
Momento em que acentuam
tendências para se envolver com
eventos e acontecimentos diferentes
capazes de alterar a sua rotina.

INGRID QUADROS - NÚCLEO BANDEIRANTE (DF)

Vênus ingressou em seu signo e
aumenta tendências para convívios
sociais e diversões. Favorece
momentos especiais na vida amorosa.

guisalviano@gmail.com
O dia é mais propício para
solucionar burocracias, ainda
que isso traga alguns desgastes.
Propensões para obter novos conhecimentos.

emocional.

O momento é importante
para confidências e
compreensão diante de
assuntos que envolvam relacionamentos mais íntimos.

seus sentimentos.

Cuide para que vaidades e mesmo
alguns caprichos que tenha não
provoquem atritos na vida amorosa.
Tendências a mais diversões.

Vênus ingressou em Leão, seu
signo oposto, trânsito capaz de
torná-lo mediador diante das
relações profissionais e com amigos.

Tendências a priorizar novos
interesses materiais e aquisições.
Atente-se para que estes temas
não provoquem excessos.

Atente-se para que as obrigações
de sua rotina não provoquem
posturas individualistas ou
dispersão em algumas relações.

As causas solidárias ou mesmo
que despertem seu senso de
justiça marcarão suas emoções e
ocuparão mais espaço em sua rotina.

O cuidado na comunicação
será essencial para evitar malentendidos e deixar mais claros os

Aproveite o dia para observar mais
o seu ritmo, o corpo e cuidados que
precisa, tanto na parte física como

Soluções
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Acabou a ansiedade! Começa hoje, às 12h, a 21a Copa
do Mundo de Futebol. Os
encarregados para a abertura da festa são a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, como
parte do Grupo A. O palco,
Estádio Lujnik, em Moscou,
com capacidade para cerca
de 80 mil pessoas e que será
cenário da grande final, no
dia 15 de julho.
A Rússia chega ao Mundial com certa desconfiança
de sua torcida. E não é à toa.
A seleção local é a pior do
ranking da Fifa das 32 que
disputam a Copa, em 70º.
Pior até mesmo que a frágil
Arábia Saudita, a segunda
pior da lista, na 67a posição.
Stanislav Tchertchesov,
técnico da Rússia, pediu
apoio da torcida e blindou
o elenco das muitas críticas
que vêm recebendo. “Temos
que fazer o possível para
tornar a crítica em feedback
positivo e acho que estamos
preparados para a partida
de amanhã”, disse ontem.

RÚSSIA

•
•

A. SAUDITA

Estádio. Lujniki, Moscou.
Hoje, às 12h.
Transmissão. TV Globo,
SporTV, FoxSports
e Bandnews FM

Do lado da Arábia Saudita o otimismo é alto para
conseguir surpreender na
estreia. “Nós não podemos
nos importar com o que é
falado fora de campo. A nossa ambição é grande, temos
que aproveitar as oportunidades para ganhar e vamos
buscar o jogo”, afirmou o
goleiro Abdullah Al-Mayouf.
Cerimônia
Esqueça as cerimônias de
abertura arrastadas e intermináveis dos outros Mundiais. A que abrirá a Copa
do Mundo começará apenas meia hora antes das se-

leções entrarem em campo.
As estrelas da festa serão o
cantor inglês Robbie Williams e a soprano russa Ainda Garifulina, que receberão outros artistas, como
o pianista Denis Matsuev e
cantores de ópera renomados, como o tenor espanhol
Placido Domingo.
O espetáculo terá cerca
de 500 dançarinos e acrobatas, que tentarão sintetizar algumas das artes e habilidades do país da Copa de
2018. O ex-atacante Ronaldo estará no palco. Outro
confirmado é o goleiro Iker
Casillas, aposentado da seleção espanhola, mas que será o encarregado de levar a
taça Copa do Mundo ao gramado antes do apito inicial.
Quem não vai aparecer
mesmo é Pelé, que segue
tratamento fisioterapêutico de um problema na perna, e não está confirmada
a presença do ator americano Will Smith, um dos
compositores da canção

REPROD
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CAPA É INSPIRADA EM RODCHENKO
O cartaz tipo lambe-lambe da primeira página foi produzido em
silk screen inspirado em obra de 1925 do artista russo Alexandr
Rodchenko (1891-1956). A peça original foi encomenda do então
governo soviético para incentivar a troca de vodka caseira (“menos
saudável”) por cerveja. Outra novidade é que, a partir de hoje, o
Metro Jornal traz um projeto gráfico especialmente desenvolvido para
a Copa. Confira o making of em metrojornal.com.br | REPRODUÇÃO
oficial do Mundial da Rússia, “Live It Up”.
Pela primeira vez na história, a cerimônia do estádio será complementada

em outro local: a Praça Vermelha, onde ficam o Kremlin e a Catedral de São Basílio, que terá um concerto e
mais surpresas. METRO

COPA DE 2026 SERÁ NO MÉXICO, CANADÁ E EUA

Chamada de ‘United’, campanha celebra a escolha da Fifa | CATHERINE IVILL/GETTY IMAGES

Em um processo tenso, a Fifa
definiu a América do Norte
como sede da Copa do Mundo de 2026. Esta é a primeira vez que o evento será disputado em um continente,
e não apenas num país. O
Mundial ainda volta para o
mercado norte-americano,
mais de três décadas depois
da primeira Copa, em 1994.
A América do Norte ficou
com 134 votos, contra apenas 65 para o Marrocos – o
Brasil votou no país africano. Assim, será também a

primeira vez que um Mundial será disputado em três
países ao mesmo tempo. Antes, o evento só havia sido dividido em dois países, no Japão e na Coreia do Sul, em
2002, quando o Brasil faturou o pentacampeonato.
A votação ocorreu ontem,
em Moscou, durante o Congresso Anual da Fifa. Os norte-americanos usaram uma
cartada que agradou a muitos na Fifa: a promessa de
uma receita recorde de US$
15 bilhões (cerca de R$ 55 bi-

lhões), quase três vezes o que
se obteve no Brasil em 2014.
Pelos planos da América
do Norte, um total de 23 cidades se candidataram para receber os jogos, mas esse número será diminuído para 16,
sendo que 80% da Copa ocorrerá nos EUA, enquanto México e Canadá ficarão cada um
deles com 10% das partidas. A
Copa será a primeira com 48
seleções, o que exigirá 80 partidas, dezenas de campos de
treinamento e uma infraestrutura perfeita. METRO

metrojornal.com.br

Tudo no site
do Metro
Para começar a Copa
do Mundo da Rússia
no clima, munido com
informações sobre todos
os grupos, confrontos e
análises de cada uma das
32 seleções basta clicar
em metrojornal.com.
br e conferir o conteúdo
exclusivo preparado
para você. Dê também
uma espiada na série
“Grandes Craques”, com
reportagens especiais
sobre os jogadores que
prometem brilhar nesse
Mundial. E não esqueça
de baixar a tabela
completa dos jogos para
não perder nenhum lance.
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O técnico Tite deu uma pista ontem da Seleção Brasileira que vai estrear na Copa do Mundo, domingo,
contra a Suíça, em Rostov.
No treinamento realizado
num dos campos do resort
que serve de concentração
para a delegação, em Sochi,
ele repetiu o time que venceu a Áustria por 3 a 0, no
último amistoso, em Viena:
Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Willian,
Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.
Oficialmente, Tite só vai
confirmar o time, se o fizer
antes de domingo, após o
treinamento de hoje ou de
amanhã. “Eu não tenho o
hábito de antecipar a escalação, e são os treinos da semana que vão dizer o time
que joga”, disse o treinador.
No entanto, a boa atuação do time e principalmente o comportamento do
quarteto formado por Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus e Willian – só o último
não fez gol – já deixava claro que não havia razão para mudanças. Só um fator
de última hora, como uma
contusão, justificaria alterações na equipe.
Enquanto isso, Fred, que
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lesionou o tornozelo direito na última quinta-feira, após sofrer entrada dura de Casemiro durante o
treino, voltou a ser ausência na atividade com os
seus companheiros. O jogador do Shakhtar Donetsk
trabalhou em outro campo
com um dos fisioterapeutas da Seleção e continua
com a situação incerta.
A viagem da delegação
para Rostov será realizada
amanhã, no fim da tarde.
Pela manhã, a equipe faz
um treino totalmente fechado à imprensa e aos torcedores. A volta para Sochi
será depois da partida contra os suíços.
O Brasil enfrenta a Suíça
às 15h, horário de Brasília.
Em seguida, jogará contra
Costa Rica, no dia 22, em
São Petersburgo, e Sérvia,
no dia 27, em Moscou, en-
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‘TEMOS QUE
TER PACIÊNCIA’,
DIZ PAULINHO

cerrando a participação na
primeira fase.
Na miúda
Os treinos são abertos à
imprensa por apenas 20
minutos. Depois, são reservados apenas para jogadores e comissão. Tite defende os treinos fechados
sob o argumento de que a
privacidade é fundamental na preparação do time
na Rússia. Há outros motivos. Um deles é evitar “dar
o ouro ao bandido”, tentar “esconder” dos rivais
detalhes que poderiam ficar claros em treinamentos
abertos diariamente, com
acesso de possíveis “espiões”.
METRO COM BAND
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Um dos jogadores mais importantes no esquema tático
de Tite, o volante Paulinho falou ontem sobre a dificuldade
que vai ser enfrentar a Suíça,
em Rostov, pela abertura do
Grupo E, especialmente por
ter uma defesa bem postada e
que leva poucos gols.
“Tive a experiência de jogar contra a Suíça uma vez e
imagino que eles venham jogar dessa forma, com marcação bem forte. O torcedor
pode imaginar que não seja
um grande clássico, mas nós
sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Temos que
ter paciência, vamos enfrentar dificuldades, mas estamos
preparados para isso.” METRO

ANDRE MOURAO/MOWA PRESS

‘SE JOGARMOS O QUE SABEMOS,
VAMOS LONGE’, AVALIA MESSI

A APENAS 2 DIAS DA ESTREIA,
ESPANHA DEMITE SEU TÉCNICO
Poucas horas após anunciar
a demissão do técnico Julen
Lopetegui, a Real Federação
Espanhola de Futebol definiu Fernando Hierro como
o treinador da seleção espanhola na Copa do Mundo da
Rússia. A troca no comando
da equipe acontece a apenas
dois dias da estreia no Mundial, contra Portugal, marcada para amanhã.
Hierro, 50, vai comandar
a equipe, a princípio, somente na Copa do Mundo. A entidade não revelou informações sobre contrato e duração
do vínculo. O ex-jogador da
seleção assume a equipe às
pressas após a surpreendente demissão de Lopetegui, na
manhã de ontem, já em Kras-

nodar, na Rússia.
O presidente da Federação, Luis Rubiales, decidiu
pela troca como uma resposta à decisão do treinador em
romper seu contrato unilateralmente com a seleção ao
fim do Mundial da Rússia para comandar o time do Real
Madrid. O inesperado acerto
com o atual tricampeão da Liga dos Campeões da Europa
foi feito na última terça-feira.
A notícia irritou a cúpula
da entidade espanhola porque Lopetegui havia renovado seu contrato com a seleção
há menos de três semanas.
Pelo novo vínculo, o técnico
comandaria a equipe até a Eurocopa de 2020. FERNANDO VA-

Messi cancelou sua aposentadoria pela seleção para tirar a
corda do pescoço da Argentina nas Eliminatórias, levar o
país para mais uma Copa do
Mundo e tentar outra vez ser
campeão depois de bater na
trave em 2014 – perdeu a final para a Alemanha.
E o camisa 10 está confiante. Em entrevista publicada
pelo jornal inglês “Express”,

METRO

SALAH VOLTA A TREINAR COM
BOLA E EGITO FICA OTIMISTA

LEIKA DE BARROS E WILSON DELL’ISOLA
REUTERS

NÃO PODIA FALTAR O VIDENTE
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o atacante do Barcelona evitou falar sobre o futuro após
o Mundial, analisou os adversários da primeira fase e mostrou que o otimismo está presente no time.
“Se a Argentina for lá e jogar tão bem como sabemos
que pode, então vai ser muito
difícil nos baterem. Podemos
ir longe”, declarou La Pulga.

A Copa do Mundo da Rússia já tem seu bicho “vidente”.
Depois do sucesso estrondoso do polvo Paul no mundial da
África do Sul, em 2010, agora o responsável pelos palpites
é o gato Achilles. O felino já iniciou as previsões apostando
em uma vitória da Rússia no jogo de abertura com a
Arábia Saudita, hoje, em Moscou. Achilles, que é surdo e
vive no museu de Hermitage, em São Petersburgo, faz as
apostas por meio de tigelas com comida que representam
as seleções. O gato já havia feito sucesso durante a Copa
das Confederações do ano passado e até passou por dieta e
treinamento para emagrecer e brilhar na Mundial deste ano
| DYLAN MARTINEZ/REUTERS

Grande astro da seleção egípcia, Mohamed Salah realizou
ontem seu primeiro treino
com os demais colegas de seleção, em Grozny. Após dois
dias fazendo corridas em volta do gramado, o jogador do
Liverpool retornou a campo,
algo que não acontecia desde
a lesão no ombro sofrida na
final da Liga dos Campeões,
em 26 de maio.
Apesar da atividade aumentar a expectativa para uma possível aparição
na estreia diante do Uruguai, amanhã, o Egito adota
cautela e não confirma sua
participação. METRO

s
u, ma
treino
do
a
m
Salah
ir
f
tá con
não es

KARIM JAAFAR/AFP/GETTY IMAGES

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2018
www.metrojornal.com.br

{ESPORTE}

Que desagradável

Brasileirão
12a rodada
TERÇA-FEIRA
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Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

9 gols
tem Róger Guedes, do AtléticoMG. Willian, do Palmeiras, vem
atrás com sete gols. Nenê, do
São Paulo, Pedro, do Fluminense,
e Ricardo Oliveira, do Atlético
Mineiro, têm seis gols cada.
No Independência

FLAMENGO

Brasileiro. Jogo tinha
tudo para ser um dos
melhores do torneio,
mas terminou
em pancadaria
A partida entre Palmeiras e
Flamengo era a mais aguardada da rodada. Poderia
mudar todo o Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo.
Mas, apesar da boa movimentação que se viu na
maior parte da disputa, o
que ficou marcado mesmo,
negativamente, foram as
pancadarias e as expulsões
nos minutos finais do jogo.
A confusão toda começou após linda jogada de
Dudu, que na sequência
sofreu falta dura de Cuéllar. O palmeirense empur-

Dudu foi um dos pivôs da pancadaria | MARCO GALVÃO/FOLHAPRESS

rou o zagueiro e começou
a briga.
Foram quase dez minutos de discussões que renderam tapas, socos, empurrões, brigas entre reservas
no túnel do vestiário e, claro, expulsões. Resultado da
confusão: do lado do Palmeiras foram expulsos Dudu, Jailson e Luan. Já no
Flamengo levaram cartão
vermelho Cuéllar, Jonas e
Henrique Dourado, que estava no banco.
Ah, os gols? William fez

Galo opera milagre no
Horto e é o vice-líder
O Atlético-MG teve trabalho
para superar o valente Ceará
no Independência. O time visitante fez jogo duro, soube se
defender e até abriu o placar
na reta final da partida, mas o
Galo reagiu a altura e teve forças para virar o jogo nos acréscimos. O resultado não só assegurou a vice-liderança do
alvinegro como também encurtou a distância para o líder Flamengo, que é de apenas quatro pontos.
O Galo começou a partida
a mil por hora, mas esbarrou
Melancólico

em um esquema defensivo
sólido do Ceará, que apostava em contra-ataques e abriu
o placar com Naldo.
A reação veio em apenas
dois minutos. Róger Guedes
bateu com força, da entrada
da área, para empatar. A partir daí, a pressão do Galo só
aumentou. O gol da virada
surgiu com Luan, que partiu
do meio de campo, tabelou
meio sem jeito com Ricardo Oliveira e ficou cara a cara com o goleiro Éverson para
marcar. METRO BH
Sem emoção

Coelho não
supera a retranca
da Chapecoense

Flu joga mal e
perde para o Peixe
no Maracanã

Cruzeiro ﬁca no
empate sonolento
com o Paraná

América-MG e Chapecoense abriram a rodada de ontem em um horário incomum – às 16h
de uma quarta-feira – e,
apesar de algumas chances criadas no primeiro tempo, não conseguiram sair do 0 a 0. Além
de tudo igual no placar,
o Coelho e a Chape seguem colados na tabela, ambos com 14 pontos, bem perto do Z-4.

O último jogo do Fluminense antes da pausa do
Brasileirão para a Copa foi
melancólico para os tricolores que foram ao Maracanã. Na noite de ontem,
o clube das Laranjeiras
não conseguiu fazer uma
boa partida e foi derrotado
pelo Santos por 1 a 0. As
melhores chances vieram
do lado santista e, a poucos minutos do fim, Bruno
Henrique marcou o gol da
vitória do Peixe. METRO

O futebol apresentado pelo Cruzeiro no Brasileirão
continua desinteressante. Ontem, o time ficou no
1 a 1 com o Paraná, fora
de casa, e somou seu terceiro jogo sem vitória no
campeonato. Em um contra-ataque puxado por Patrick Brey, o jogador terminou derrubado na área
e o juiz marcou pênalti. Sóbis bateu e marcou.
O Paraná empatou com
Silvinho. METRO BH

METRO

para o Palmeiras com cinco
minutos de jogo e chegou
ao seu sétimo no campeonato. O Flamengo empatou
aos 10 do segundo tempo,
com Thuler.
Retorno
Os times entram na pausa
do Campeonato Brasileiro e
voltam a campo apenas em
julho. O Verdão tem clássico contra o Santos, dia 19,
enquanto o líder Flamengo
recebe o São Paulo, dia 18,
no Maracanã. METRO

Bom resultado
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Desapontou

Inter bate o Vasco
e vai para a pausa
em terceiro

Grêmio ﬁca no 0
a 0 contra o Sport
em Recife

Traumatizado com a queda de divisão, eliminação precoce no Campeonato Gaúcho e vacilante
nas primeiras rodadas do
Campeonato Brasileiro, o
Inter encontrou o seu caminho. Os jogadores colorados acompanharão a Copa do Mundo ocupando a
terceira colocação no Brasileirão. Nico López, Damião e Cuesta marcaram
para os colorados. Andrey
descontou. METRO

Alguns dos melhores jogos
disputados em solo brasileiro nos últimos meses
foram protagonizados pelo Grêmio. Ontem, o time
de Renato Portaluppi participou de uma das partidas mais monótonas do
Brasileiro no empate em
0 a 0 com o Sport, em Recife. A pausa para a Copa chega com o Grêmio
na quinta colocação, sete
pontos atrás do líder Flamengo. METRO

No último minuto

Na vice-lanterna

Bahia surpreende
o Timão com gol
no ﬁm do jogo

Botafogo vence e
aumenta drama
do Atlético-PR

O jejum do Bahia, de quatro jogos sem vencer, foi
quebrado ontem com o
placar de 1 a 0 sobre o Corinthians. Mena, no último minuto de jogo, decidiu a partida. METRO

Mostrando serviço, o Botafogo venceu o Furacão
ontem, por 2 a 0, com
gols de Rodrigo Lindoso
Renan Lodi (contra). O time paranaense ocupa a
vice-lanterna. METRO

02

OFERTAS DE

Costela suína congelada Aurora
Peça

14

19

10

KG

0

,59

R$

GARRAFA

,76

R$

Água mineral
sem gás Indaiá
Embalagem c/ 12
garrafas c/ 500ml

Refrigerante
Coca-cola
Garrafa c/ 2L

4

Linguiça calabresa
defumada Seara
Pacote c/ 2,5kg

,90

R$

KG

R$

OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 14/6/2018 E 15/6/2018

Bacalhau salgado Saithe
A partir de

,69

R$

DIAS

Batata pré-frita
McCain
Pacote c/ 2kg

KG

15%

GARRAFA

1

R$

DE
DESCONTO

15

R$

PCT.

Cerveja Antarctica
Embalagem c/ 12
latas c/ 350ml

TODA A LINHA GATORADE

,65

11

,69

R$

1,89

2,45

R$

UNID.

EMB.

LATA

Café Santa Clara
Pacote c/ 500g

,95

7,49

R$

LATA

PCT.

LEVE 4

PAGUE 3

TODOS OS
COPOS
DESCARTÁVEIS

DE DESCONTO
NA 2ª UNIDADE

UNID.

OFERTAS DE

R$

50%

Leite
condensado
Italac
Unidade c/ 395g

R$

1,49

,89

Óleo de
soja
Unidade
c/ 900ml

TODOS OS LAVA-ROUPAS LÍQUIDOS
Creme de leite
TP Italac
Unidade c/ 200g

Refrigerante
Guaraná Antarctica
Embalagem c/ 12
latas c/ 350ml

Hambúrguer misto Rezende
Embalagem c/ 36 unidades c/ 56g

04

DIAS

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/6/2018 A 17/6/2018
PRODUTOS DA

Filezinho
sassami
congelado
Seara
Pacote c/ 6kg

6

R$

,65
KG

Coração
de frango
congelado R$
Seara
Pacote c/
1kg

13

Refrigerante
Coca-Cola
Embalagem c/
12 latas c/ 310ml

1

,99
PCT.

14

,59

R$




Arroz branco
T1 Tio João
Pacote c/ 5kg

,15

R$

LATA

0,99

R$

Milho-verde
Predilecta
Unidade c/ 200g

PCT.

UNID.

FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.

Leite em pó
Italac
Pacote c/ 400g

5

R$

,99
PCT.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ADVERTE: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA
INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ 2 ANOS DE IDADE OU MAIS.

Papel higiênico folha dupla Dama
Embalagem promocional. leve 12
e pague 11 rolos c/ 30m

8

R$

,49

Detergente líquido Ypê
Diversas fragrâncias,
unidade c/ 500ml

1

R$

EMB.

,19
UNID.

Pneu Direction Touring
175/70 R13 82T

Água sanitária Qboa
Unidade c/ 1L

1

R$

,95
UNID.

* DAS PRINCIPAIS BANDEIRAS. CONSULTE NOSSA EQUIPE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE.

RESTAURANTE
SERVINDO SABOR E
QUALIDADE POR UM PREÇO
ÚNICO, COM O APOIO DE
NOSSO PARCEIRO.

POSTO DE
COMBUSTÍVEIS MAKRO
PREÇO BAIXO E
QUALIDADE GARANTIDA.

LOJA BRASÍLIA: SIA TRECHO 14, LOTE 05, S/N - ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)
BEBA COM MODERAÇÃO • SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).

RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.
Ofertas válidas para a loja Brasília. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 14 de junho de 2018 a 17 de junho de 2018 (exceto as ofertas válidas
por 2 dias), enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fotos meramente ilustrativas. Fica ressalvada eventual
retiﬁcação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros nos planos em até 10 vezes para os
pagamentos no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão ﬁnanciadas pelo Banco
Bradesco S/A através dos Cartões de Crédito Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alterações de acordo com a data
de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço
de Atendimento ao Cliente. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista, para mais informações consulte nossa equipe de atendimento ao cliente.

165,90

R$

UNID.

