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À ESQ., ‘ESPERANÇA’; ACIMA, ‘NÓS ESTAMOS VOLTANDO PARA CASA!’

FORÇA PARA OS MENINOS
8 salvos. Corrente de solidariedade aos garotos e socorristas se espalha pelas redes sociais e brasileira
conta como está ajudando na Tailândia; quatro jovens e o treinador ainda aguardam resgate PÁG. 08
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À ESQ. ‘O MUNDO UNIDO’; ACIMA, ‘O MUNDO ACABA DE ENCONTRAR
SEU TIME DE FUTEBOL MAIS INSPIRADOR E CORAJOSO’

Datena desiste
de candidatura
ao Senado
Filiado ao DEM, apresentador da
Band diz ter ouvido ‘Deus, a família
e amigos’ antes de decidir PÁG. 04

Habeas corpus de
Lula deve ir ao STJ

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

É o que defende a Procuradoria-Geral
da República para evitar conflitos PÁG. 04

Starbucks decide
banir canudinhos
AO ALTO, ‘ESPERANÇA É REAL’; ACIMA, ‘É VERDADE... NEM TODOS SUPER-HERÓIS USA CAPAS’

IMAGENS: REPRODUÇÃO

Rede anunciou que até 2020 vai
eliminar os canudos plásticos PÁG. 06
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Motoristas de ônibus
reduzem multas em 31%
Mais obedientes. Número de infrações registradas caiu de 15,7 mil para 10,8 mil no intervalo de um ano. Excesso
de velocidade e deixar de usar a faixa destinada aos coletivos estão entre as irregularidades mais cometidas na capital
Não são apenas os condutores de carros e motos que estão respeitando mais as leis
de trânsito na capital – ou pelo menos só levando menos
multas. Também os motoristas de ônibus estão reduzindo o número de infrações.
A queda no total de multas nos coletivos foi de 31%
em um ano e passou de 15,7
mil, no primeiro trimestre
do ano passado, para 10,8
mil no mesmo período neste ano, de acordo com os dados mais atualizados do Painel de Mobilidade Segura,
da Prefeitura de São Paulo.
Em intervalo igual, a redução no número de multas
entre os veículos de passeio
foi de 24,5% e entre as motocicletas, de 11,5%.
De cada quatro multas
levadas pelos motoristas de
ônibus, três foram registra-

das pelos radares (8.192) e
uma foi notificada manualmente pelos fiscais de trânsito (2.692) – mesmo percentual entre carros e motos.
O excesso de velocidade
é a infração mais comum
entre os condutores dos ônibus e representa 40,5% das
multas verificadas pelos radares. Entre as infrações
manuais, o avanço no farol
vermelho lidera, com 28,3%.
Para o SPUrbanuss, sindicato das empresas de ônibus, a redução está relacionada aos programas de
treinamento e de qualificação profissional, que têm
conscientizado os motoristas, além do monitoramento eletrônico dos veículos.

INFRAÇÕES
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POR RADARES
Excesso de velocidade (até 20% acima)
Deixar de conservar a faixa destinada
PELOS FISCAIS
Avançar o farol vermelho
Manusear, segurar ou usar telefone celular
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Condutor pode
ser punido e
assume pontos
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Novo
ministro
toma posse

Eleições

Propaganda
institucional
está proibida

O presidente Michel Temer
(MDB) empossa hoje, às
15h, o novo ministro do
Trabalho. O advogado Caio
Luiz de Almeida Vieira
de Mello substitui Eliseu
Padilha (MDB), que estava
à frente da pasta como
interino desde quintafeira, quando o então
ministro Helton Yomura
(PTB) pediu demissão
após ser afastado pelo
STF (Supremo Tribunal
Federal), pois é acusado de
envolvimento em fraudes
de registros sindicais.

Motorista perdeu controle e bateu em muro | REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Zona leste. Bêbado bate
carro lotado e mata dois

86 anos da Revolução de 32

Cotações
Dólar
- 0,10%
(R$ 3,865)

Militares desfilaram ontem na região do parque Ibirapuera
(zona sul) em comemoração aos 86 anos da Revolução
Constitucionalista de 1932. O governador Márcio França (PSB)
acompanhou a solenidade | RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS

Bovespa
+ 0,61%
(75.010 pts)
FALE COM A REDAÇÃO

Euro
+ 0,26%
(R$ 4,553)
Selic
(6,50% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)

O motorista flagrado cometendo infração de trânsito
não paga do próprio bolso
pela multa, mas assume os
pontos e pode ser punido,
segundo o SPUrbanuss.
Em nota, o sindicato afirmou ao Metro Jornal que
“as multas não são descontadas dos motoristas. Entretanto, há aplicação de ações
disciplinares previstas na
legislação trabalhista, além
da identificação do condutor do veículo no Detran para efeito de pontuação.”
A frota do transporte público da capital tem 14,4
mil ônibus e cerca de 33 mil
motoristas. METRO

leitor.sp@metrojornal.com.br
011/3528-8522
COMERCIAL:011/3528-8561

O ' (   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.

Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em
um acidente na manhã de
ontem na avenida Dr. Francisco Mesquita (zona leste).
O grupo voltava de uma
festa que ocorreu durante a
madrugada quando o motorista perdeu o controle do
carro e bateu em um muro.
O condutor, segundo a
polícia, tinha bebido antes
de pegar o carro. Ele estava

com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida
e também não poderia estar
dirigindo, pois já foi detido
por tráfico de drogas e deveria cumprir medida restritiva que o impede de sair.
Além de responder pelo
duplo homicídio e por dirigir
embriagado, o condutor foi
multado por levar três pessoas a mais do que o permitido dentro do carro. METRO

A veiculação de propaganda institucional por parte
dos órgãos públicos está
temporariamente proibida. A medida, em cumprimento da lei eleitoral
e em vigor desde sábado, tem por objetivo evitar que cargos e funções
públicas sejam usadas em
benefício de partidos ou
candidaturas. O conteúdo
dos sites governamentais
– como secretarias estaduais e órgãos como Detran – estará indisponível até o fim das eleições.
São permitidos só informes de caráter educativo.
Estão mantidos, no entanto, serviços oferecidos
nos portais, como agendamentos. METRO

EXPEDIENTE
Metro Jornal.    Cláudio Costa Bianchini (MTB: 70.145)
E    Luiz Rivoiro (MTB: 21.162)
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E     Daniel Lopes e Tiago Galvão.    Elizabeth Silva
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Datena desiste de
disputar o Senado

Política

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

AMEAÇAS DE MORTE A
MORO VOLTAM ÀS REDES
SOCIAIS. A armação petis-

ta para tentar a soltura do
ex-presidente Lula, domingo, fez ressurgir com força
ameaças de morte ao juiz
federal Sérgio Moro nas
redes sociais. “Gente, temos que mandar matar o
Moro”, diz um dos posts
no Twitter, associando-se
a outros como o que exorta os adoradores curitibanos de Lula a “ir ali e matar o Moro”, outro pediu
um “assassino de aluguel”
uma mulher promete: “Eu
vou matar o Moro”. Outra
promete festa e cerveja de
graça no dia quem matarem o juiz.
PENDURADO NA BROCHA. A coluna procurou

o Conselho Nacional de
Justiça, a Justiça Federal
do Paraná e a Polícia Federal. Ninguém quis falar sobre as ameaças.
PROTEÇÃO FEDERAL. No

Brasil costumam subestimar ameaças públicas
de morte, mas, pelo sim,
pelo não, o juiz Sérgio
Moro tem proteção federal 24 horas por dia.

Juiz federal Sergio Moro
| GERALDO BUBNIAK/AGB/FOLHAPRESS

TWITTER SE OMITE. São
dezenas de mensagens
de ódio. O Twitter diz ter
“política rigorosa” contra

“UMA CHICANA

MUITO BEM
ARDILOSAMENTE
PREPARADA.”
SENADORA ANA AMÉLIA (PP-RS)
SOBRE A MANOBRA DE DOMINGO
PARA TENTAR LIBERTAR LULA

isso, mas não respondeu
aos questionamentos sobre o assunto.
NADA A DECLARAR. A Aju-

fe, entidade de juízes
federais, curiosamente
não se impressiona. Sua
assessoria informou que
“não há indicativo de posicionamento”.

PETISTAS FALTAM ATÉ 25%
DAS SESSÕES PARA BAJULAR LULA. A peregrinação

de parlamentares do PT e
partidos satélites a Curitiba para bajular o ex-presidente Lula, preso por
corrupção e lavagem de
dinheiro, levou deputados do PT a faltar a mais
de 25% das sessões da Câmara. É o caso do deputado Paulo Pimenta (RS),
um dos autores da vexatória manobra de tentar
soltar Lula no plantão do
desembargador Rogério
Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, domingo.

PENSANDO BEM... apesar de não haver folga
hoje, a Copa do Mundo
continua.

PODER SEM PUDOR

Cola tudo
Na campanha de 1986, o
empresário Camilo Cola
disputava vaga no Senado
pelo PMDB do Espírito Santo. Os adversários logo batizaram sua chapa de “Macaca”, que seriam as iniciais
de Max Mauro, (Gerson)
Camata e o milionário dono da viação Itapemirim.
COM ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS
WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR
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Mas o que tirou Camilo Cola do sério, levando-o à Justiça Eleitoral, foi a distribuição de um certo cartaz.
Dizia: “se a sua filha perdeu a virgindade, não se
preocupe: Camilo cola”.
A brincadeira pegou e ele
o empresário acabou perdendo a eleição.

Por São Paulo. Jornalista e apresentador da Band voltou ontem ao seu programa ‘Brasil
Urgente’ e afirmou que ouviu Deus, a família e amigos e concluiu não estar preparado
ELEIÇÕES

2018
O jornalista e apresentador
de rádio e TV José Luiz Datena afirmou ontem em seu
programa “Brasil Urgente”,
da TV Bandeirantes, que não
disputará uma vaga ao Senado pelo estado de São Paulo
nas eleições de outubro.
A desistência foi anunciada apenas 11 dias depois do
evento em que Datena confirmou oficialmente a sua
pré-candidatura na Coligação Acelera São Paulo, que
tem o ex-prefeito da capital
João Doria (PSDB) como pré-candidato ao governo.
A presença de Datena no
programa ontem, do qual
estava afastado por conta
da legislação eleitoral – que
proíbe a participação de pré-candidatos como apresentadores ou comentaristas –, já
era indicativo de que o jornalista havia mudado de ideia.
Logo na abertura, ele apresentou suas justificativas.

Datena disse que “estava
realmente decidido a ser candidato ao Senado”, porém
concluiu não estar preparado
para a carreira política. “Eu
pensei bem, refleti, conversei com minha família, conversei muito com Deus, conversei com poucos amigos.
Ouvi muitas opiniões e achei
que ainda não era a hora.”
A decisão foi tomada em
comum acordo com Doria.
“Datena é um grande valor
da televisão brasileira, uma
figura humana exemplar e
contribuirá para a vida pública prosseguindo à frente de
seus programas no rádio e na
televisão”, afirmou o pré-candidato ao governo do Estado.
Na liderança
A última pesquisa Band/Ibope, divulgada no mês de
maio, mostrou que Datena
– filiado ao DEM – tinha 26%
das intenções de voto ao Senado em São Paulo, atrás
apenas de Suplicy (PT), com
30%. Neste ano, dois candidatos serão eleitos. METRO

Datena disputaria sua primeira eleição | DIVULGAÇÃO/BAND

Acordo de leniência

Odebrecht vai
pagar R$ 2,7 bi
A Odebrecht se comprometeu a pagar R$ 2,7 bilhões como parte do acordo de leniência com o
governo. A empresa é acusada de participar do esquema investigado pela
Lava Jato. Com o acordo, a
Odebrecht segue autorizada a assinar contratos públicos. METRO BRASÍLIA
Atropelado

Secretário foi
morto por ciúme
Ex-jogador de vôlei e secretário de esportes de Assis Chateaubriand (PR), Elder Coutinho foi vítima de
crime passional. Na quinta-feira, o secretário foi
atropelado por caminhonete que invadiu ginásio
de esportes onde ele estava. A esposa do motorista
disse à polícia que teve relacionamento extraconjugal com a vítima. METRO

PGR pede que STJ julgue
habeas corpus de Lula
Na tentativa de evitar novo imbróglio jurídico envolvendo tentativas de soltura
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, a PGR (Procuradoria-Geral da República)
defendeu que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) seja a corte competente para
julgar os pedidos de habeas
corpus. Em manifestação, o
procurador-geral da República em exercício, Humberto Jacques de Medeiros,
afirmou que as solicitações
apresentadas pela defesa do
petista são nulas.
O procurador também
afirmou que não é competência do desembargador de
plantão revisar decisões colegiadas da 8ª Turma do TRF4
(Tribunal Regional Federal
da 4ª Região) e pediu que a
presidente do STJ, Laurita
Vaz, comunique à PF (Polícia Federal) sobre a invalidade de ordens determinadas
por decisões de primeira ou

Queda de braço

“Desembargador plantonista
não possui
atribuição para expedir
ordem liminar contra
decisão colegiada da
própria Corte (...) a
competência para este tipo
de impugnação é do STJ.”
HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS,
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
EM EXERCÍCIO

segunda instâncias.
“Determine à autoridade policial custodiante do
paciente que se abstenha
de executar mandados judiciais referentes à liberdade
do paciente que não contenham a chancela do Superior Tribunal de Justiça”, escreveu. METRO BRASÍLIA

Favreto tem
7 queixas no
CNJ; Moro 4
Atores da guerra de despachos em que se tentou
sem sucesso, no domingo, soltar o ex-presidente Lula, o desembargador Rogério Favreto e o
juiz Sérgio Moro têm sido
acionados no CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
Os documentos pedem
que se apurem as condutas de ambos. Favreto era,
até a noite de ontem, alvo
de sete reclamações. Moro tinha quatro. Não há
prazo para a análise das
queixas, que podem se
transformar em processos
administrativos. METRO
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4,17%

Vs lideram queixas
opa
em compra

é projeção do mercado para
inflação oficial neste ano.
Instituições levaram estimativa
pela oitava semana seguida

Defesa do consumidor. Mais de 3 mil reclamações foram feitas no Reclame Aqui em três
semanas. Atraso na entrega e produto não recebido são os problemas mais relatados

te também foi para baixo,
mas em menor intensidade:
3,05%, ante 3,10% no levantamento anterior.
Para as instituições financeiras, a Selic deve permanecer em 6,5% ao ano até
o final de 2018. Para 2019,
a expectativa é aumento da
taxa básica, terminando o
período em 8% ao ano.
Diante das incertezas
que rondam a economia
brasileira, o BC decidiu não
se comprometer com sinalizações sobre seus próximos
passos na política monetária, mas reafirmou que ela
tem foco exclusivo na inflação, seus balanços de risco
e atividade econômica, segundo a ata de seu último
encontro. METRO

Em três semanas, site Reclame Aqui recebeu 3.044 reclamações de consumidores
com os termos “Copa” e “Copa do Mundo”. O número,
registrado entre 14 junho a
05 de julho de 2018, representa uma alta de 10% em relação à Copa de 2014.
Os três produtos mais
reclamados no período foram: TV (41,8%), celular (5%)
e camisetas (3,3%). Entre os
principais problemas relatados estão o atraso na entrega e produto não recebido
(43,2%), mau atendimento
(4,8%) e produto com defeito (3,3%). Por categorias, as
queixas se concentraram em
eletroeletrônicos
(28,2%),
problemas com atendimento (14%) e editoras (13,4%).

Focus. Economistas pioram
projeções para inflação e PIB
As projeções para a inflação
neste ano continuaram em
trajetória de alta, com novas
reduções nas contas para a
atividade, mostrou a pesquisa semanal Focus do Banco
Central divulgada ontem.
As instituições financeiras consultadas pelo BC aumentaram pela oitava semana seguida a estimativa
para a inflação este ano. A
projeção para a variação do
IPCA subiu de 4,03% para
4,17%, neste ano. A estimativa para a inflação em 2019
está em 4,10% – a mesma estimativa há três semanas –
e em 4% em 2020 e em 2021.
Sobre a atividade econômica, o cenário ficou mais
pessimista uma vez que a
projeção para a expansão
do PIB em 2018 foi reduzida a 1,53%, ante 1,55% antes. Para o ano que vem, a
expectativa continua sendo
de um avanço de 2,50%.
Os economistas pioraram sua visão para o crescimento industrial em 2018
a 2,65%, contra 3,17% antes.
Para o próximo ano, o ajus-
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PRINCIPAIS MOTIVOS
Reclamações entre 14 junho e 05 de julho
1 Atraso na entrega
2 Mau atendimento
3 Troca/devolução do produto
CATEGORIAS MAIS RECLAMADAS
1 Eletroeletrônicos
2 8 ,2 %
2 Problemas com atendimento 1 4 %
3 Editoras
1 3 ,4 %

o índice, maior o medo do
desemprego.
O medo do desemprego
cresceu mais para os homens
e as pessoas com menor grau
de instrução. Entre março e
junho, o indicador subiu 5,6
pontos para os homens e 2,8
pontos para as mulheres. Para quem tem até a quarta série do ensino fundamental, o
índice subiu 10,4 pontos e alcançou 72,4 pontos. Entre os
que tem educação superior, o
índice subiu 0,6 ponto, para
60,5 pontos. METRO

Felipe Paniago, diretor
de marketing do Reclame
Aqui, lembra que geralmente há um grande ciclo de troca de televisores de quatro
em quatro anos devido à Copa. “Os cidadãos ficam an-

A Starbucks vai começar a
eliminar o uso de canudos de
plástico em seus restaurantes
até 2020 em suas 28 mil unidades no mundo. Os canudos
serão substituídos por novas
tampas recicláveis e canudos
de materiais alternativos.
O anúncio foi feito dias
após sua cidade natal, Seattle, barrar canudos e utensílios de plástico em restaurantes, em meio a um esforço
global mais amplo para desencorajar o uso do material.

No mês passado, o
McDonald’s anunciou planos
para a transição para canudos
de papel em seus restaurantes
do Reino Unido e Irlanda, começando em setembro com
conclusão em 2019.
O Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente estima que 8 milhões de
toneladas de plástico sejam
despejados no oceano todos
os anos, o equivalente a um
caminhão de lixo a cada minuto. METRO

siosos para o grande evento esportivo, colocam muita
expectativa e até um alto investimento, como a compra
de uma TV, para aproveitar.
Portanto, qualquer quebra
no fluxo do planejamento

Direitos
O atraso na entrega caracteriza descumprimento de
oferta, segundo o CDC (Código de Defesa do Consumidor), informa o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor). Nesse caso, o
consumidor pode exigir entre: o cumprimento forçado da entrega; outro produto equivalente; ou desistir da
compra e restituir integralmente o dinheiro já pago,
incluindo o frete, e também
eventuais perdas e danos decorrentes da demora. METRO

Monsanto. Começa julgamento
por herbicida de glifosato

Dewayne Johnson acompanha o julgamento | JOSH EDELSON/VIA REUTERS

Consulta ao IR

Meio ambiente. Starbucks
vai banir canudos de plástico

PRODUTOS MAIS RECLAMADOS
1 TVs
4 1 ,8 %
2 Celular
5%
3 Camisetas
3 ,3 %

FONTE: RECLAME AQUI

CNI. Medo do desemprego é
um dos mais altos da história
O Índice do Medo do Desemprego, medido pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), subiu para 67,9 pontos
em junho, 4,2 pontos acima
do registrado em março.
O índice está entre os
maiores da série histórica iniciada em 1996. Só em maio de
1999 e em junho de 2016, o
indicador alcançou 67,9 pontos. Segundo a CNI, o valor está 18,3 pontos acima da média histórica de 49,6 pontos.
O indicador varia de zero
a 100 pontos. Quanto maior

4 3 ,2 %
4 ,8 %
3 ,3 %

gera muita reclamação. Podemos confirmar isso com
o aumento de 10% de reclamações em relação ao último Mundial”, diz .

Teste de emissão

A Monsanto começou a enfrentar ontem seu primeiro julgamento nos EUA a
respeito de possíveis efeitos
cancerígenos do Roundup,
herbicida que contém glifosato. A substância é objeto
de estudos científicos de resultados contraditórios sobre seu caráter cancerígeno.
O processo de Dewayne
Johnson, 46, um americano
que trabalhou fazendo fumigação de Roundup por mais
de dois anos, está sendo analisado em San Francisco. Ele foi
Transportes

diagnosticado com linfoma
de Hodgkin incurável há dois
anos. O julgamento deve durar pelo menos três semanas.
“A Monsanto sabe há 40
anos que os principais componentes do Roundup podem
causar tumores em animais
de laboratório”, disse o advogado Brent Wisner.
O grupo químico, que acaba de ser comprado pela alemã Bayer, diz que mais de
800 estudos apoiam suas negativas sobre a periculosidade
do produto. METRO
Fraude de vinho rosé

Site da Receita
fica fora do ar

Nissan admite
irregularidade

Uber terá aluguel
de patinete

Espanhol é vendido
como francês

Por causa do grande volume de consultas ao
segundo lote de restituições do Imposto de
Renda, o site da Receita Federal ficou fora do
ar na manhã de ontem.
A recomendação era
que os interessados fizessem a consulta ao lote pelo Receitafone 146.
O portal (idg.receita.fazenda.gov.br) voltou a
funcionar no período
da tarde. METRO

A Nissan informou ontem que mediu indevidamente as emissões
de poluentes e a economia de combustível de
mais 19 modelos de veículos vendidos no Japão,
no segundo caso em menos de um ano em que
foram descobertas irregularidades em seus processos de inspeção. A fabricante afirmou que
não há risco para os consumidores. METRO

A Uber fez uma parceria
com a Lime, que aluga
patinetes elétricos, e vai
investir US$ 335 milhões
na companhia, como parte de uma rodada de financiamento, em um
acordo liderado por um
dos braços da Alphabet, a
controladora da Google.
A Uber quer promover o
Lime em seu app e exibir
seu logotipo nos patinetes, contaram executivos
à “Bloomberg”. METRO

Milhões de litros de vinho rosé espanhol foram
vendidos como se fossem
franceses. O caso engloba
70.000 hectolitros de vinho, disse o chefe da Direção Geral da Concorrência, Consumo e Prevenção
de Fraudes, Alexandre
Chevallier, ao jornal “Le
Parisien”. Quatro empresas participaram do esquema. A bebida era vendida
no atacado como “vinhos
de França”. METRO
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Brasileira ajuda em
resgate na Tailândia
Solidariedade. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, professora de inglês do Paraná que
vive há seis anos no país asiático conta como auxiliou as equipes a evitarem uma tragédia
Se tudo correr de acordo
com o planejado, hoje 12 dos
13 jovens do time de futebol
e seu técnico já terão sido
resgatados da caverna Tham
Luang, na Tailândia, onde estavam presos desde o último
dia 23 de junho. Até ontem,
oito foram tirados de lá, restando quatro para hoje e o
último deles para amanhã.
A operação de resgate
envolveu especialistas e voluntários de diversos países
– inclusive do Brasil. A professora de inglês brasileira Tatiane Araújo, 36 anos,
está entre eles. Há seis anos
vivendo na Tailândia como
missionária da Comunidade
Getsêmani, da Igreja Batista, e há três morando a apenas uma hora e dez minutos
do complexo de cavernas,

Tatiane Araújo em foto com crianças tailandesas | REPRODUÇÃO / ARQUIVO PESSOAL

ontem ela conversou ao vivo
com o jornalista Luiz Megale, no programa “90 Minutos”, da Rádio Bandeirantes.

“Após quatro dias de buscas, anunciaram no jornal
que precisavam de voluntários para ajudar na tra-

dução entre os integrantes
da equipe. Como falo várias
línguas, me ofereci”, diz Tatiane, que, logo no início,
traduzia informações entre uma oficial norte-americana e os tailandeses da
equipe de resgate. Mas ela
também fez muitas vezes
a “ponte” entre o que acontecia lá dentro e jornalistas.
A professora disse que ontem o treinador era o mais
debilitado de todos, mas que
os cinco já não estavam mais
onde foram encontrados, e
sim em um local próximo
da entrada. “Nesse ponto
eles recebem total assistência e agora não existem mais
riscos para nenhum deles”,
afirmou Tatiane. METRO

O batismo foi conduzido
pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby, o mesmo
que casou o príncipe Harry
com a atriz Meghan Markle.
Seguindo a tradição da monarquia, Louis foi batizado
com água proveniente do
rio Jordão, na Terra Santa,
onde Jesus Cristo teria recebido o primeiro sacramento.
Foi a primeira vez que o casal real apareceu em público com os três filhos. METRO

Louis tira uma ‘soneca’ no colo da mãe, Kate Middleton | DOMINIC LIPINSKI / REUTERS

‘Brexit’. Boris Jonhson
deixa o governo por ser
contra ‘divórcio suave’

Boris Johnson: segunda baixa em 24 horas |SIMON DAWSON / REUTERS

O governo da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, perdeu mais uma
peça importante por causa
do “Brexit”: o secretário de
Relações Exteriores, Boris
Johnson, renunciou ao cargo ontem por discordâncias
com o plano da premiê para um divórcio “suave” com
a União Europeia.
A retirada de Johnson se
segue à renúncia de David
Davis, secretário do gover-

Quem são os 1 2 meninos e o técnico
do time de futebol infantil Wild
Boars que comoveram o mundo

Nattawut Takamrong
IDADE: 14 anos
APELIDO: “Tern”

Chanin Vibulrungruang
IDADE: 11 anos
APELIDO: “Titan”

Peerapat Sompiangjai
IDADE: 17 anos
APELIDO: “Night”

Panumas Sangdee
IDADE: 13 anos
APELIDO: “Mig”

Ekarat Wongsukchan
IDADE: 14 anos
APELIDO: “Bew”

Duangpet Promtep
IDADE: 13 anos
APELIDO: “Dom”

Prajak Sutham
IDADE: 15 anos
APELIDO: “Note”

Adul Sam-on
IDADE: 14 anos
APELIDO: não tem

Pipat Pho
IDADE: 15 anos
APELIDO: “Nick”

Sompeong Jaiwong
IDADE: 13 anos
APELIDO: “Pong”

Pornchai Kamluang
IDADE: 16 anos
APELIDO: “Tee”

Mongkol Booneiam
IDADE: 13 anos
APELIDO: “Mark”

Ekkapol Chantawong
(técnico)
IDADE: 25 anos
APELIDO: “Ake”

Sob a hashtag # ThaiCaveRescue, cartunistas de
todo o mundo compartilharam no Twitter
mensagens de apoio aos jovens aprisionados na
caverna e aos incansáveis integrantes das equipes
de resgate, incluindo Saman Gunan, mergulhador
da equipe Seal da Marinha tailandesa, que morreu
quando ajudava a preparar a operação de resgate

Leia mais no metrojornal.com.br

Príncipe Louis é batizado na capela real do
Palácio St. James com água do rio Jordão
Os duques de Cambridge,
William e Kate Middleton,
batizaram ontem seu terceiro filho, Louis Arthur
Charles, de dois meses de
idade, sem a presença da
rainha Elizabeth 2ª e de seu
marido, Philip. A cerimônia, privada, ocorreu na capela real do Palácio St. James. Louis foi batizado por
três casais de padrinhos,
nenhum deles pertencente
à monarquia.

OS 13 DA CAVERNA

no para o “Brexit”, também
insatisfeito com o plano de
May. O anúncio do secretário de Relações Exteriores
chegou pouco antes de um
discurso da primeira-ministra na Câmara dos Comuns.
Johnson e Davis são expoentes da corrente eurocética do Partido Conservador.
Após nomear Dominic Raab
para o lugar de Davis, May indicou Jeremy Hunt para substituir Johnson. METRO

Oriente Médio.
Israel fecha
rota comercial
para Gaza

Japão. Começa
a busca de
sobreviventes
após temporais

O governo de Israel decidiu ontem fechar a passagem de fronteira de Kerem
Shalom, na Faixa de Gaza,
usada para o transporte de
itens comerciais. Segundo
o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o objetivo
é atingir o “regime do Hamas” no território palestino, após o lançamento de
“pipas incendiárias e outras atividades terroristas”
contra Israel.
Kerem Shalom é a única passagem comercial para Gaza e permanecerá
aberta apenas para “produtos humanitários, incluindo alimentos e remédios”,
que serão aprovados “individualmente” pelo órgão
do Ministério da Defesa para o controle dos territórios
palestinos. O Exército também anunciou o fim da expansão da zona de pesca em
Gaza, de seis para nove milhas marítimas, que havia
entrado em vigor para o verão boreal.
O Hamas chamou o bloqueio de “crime contra a
humanidade” e fez um apelo para a comunidade internacional “colocar fim ao assédio de Gaza”. METRO

Equipes de resgate do Japão
escavaram lama e detritos
às pressas ontem para tentar encontrar sobreviventes
após as chuvas torrenciais
provocarem enchentes e
deslizamentos de terra que
mataram ao menos 114 pessoas e deixaram dezenas de
desaparecidos.
O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, cancelou uma viagem ao exterior
para lidar com a pior crise
causada por enchentes no
país desde 1983, que obrigou milhões de pessoas a
deixarem suas casas. Autoridades disseram que o impacto econômico total ainda não é claro.
“Não podemos tomar banho, a descarga não funciona e nosso estoque de comida está acabando”, disse
Yumeko Matsui, cuja casa na cidade de Mihara, na
zona administrativa de Hiroshima, está sem energia desde sábado. “A água
e o chá em garrafa acabaram”, disse a funcionária de
23 anos de uma creche em
uma estação de suprimento
de água de emergência. Ontem, cerca de 11,2 mil lares
estavam sem luz METRO
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Avançar é preciso
Meio ambiente. No Brasil, condomínios são protagonistas em implantação de coleta seletiva e reciclagem
Em meio a um mar de desinformação, a coleta seletiva
e a reciclagem, lentamente,
avançam no Brasil, principalmente em condomínios.
Mas, na opinião de especialistas, é preciso muito mais. O
cenário já foi bem pior, antes
da lei de 2010, que instituiu a
Política Nacional de Resíduos
Sólidos. Após duas décadas
de tramitação, ela se encontra em fase de implementação. “A regulamentação destravou investimentos e ações
do setor público e privado”,
diz Erich Burger, diretor da
Recicleiros, que trabalha
com a implantação de sistemas de gestão de resíduos.
“Por mais que existam
críticas ao que está sendo
feito e sobre a efetividade
dos investimentos, hoje em
dia existe um mecanismo
para forçar tanto o setor público (municípios) quanto a
iniciativa privada (setor empresarial que comercializa
produtos em embalagens)
a efetivar investimentos na

Brasil consumiu em 2017 cerca de
600 mil toneladas de garrafas PET

PEXELS

estruturação dos sistemas
de coleta, transporte, processamento e destinação final dos resíduos”, observa Burger. Segundo ele, as
mudanças, embora tímidas,
criaram um movimento que
atinge desde a educação ambiental até a destinação final para reciclagem.

A parcela mais expressiva dessa nova onda vem dos
condomínios, afirma Alexandre Furlan Braz, fundador do instituto Muda, empresa de gestão de coleta
seletiva em prédios da cidade de São Paulo. Ele acredita que os números da capital
paulista refletem os contor-

nos do problema no país.
“De 20 mil toneladas diárias
de lixo, 80% vêm das residências. Desse total 2% é reciclado”. Ele acrescenta que
no universo de 30 mil condomínios existentes na cidade, a prefeitura estima em 3
mil os pontos onde há coleta
seletiva e reciclagem.

Entraves
Uma questão que não quer calar é, afinal, por que no Brasil
a coleta seletiva ainda engatinha? Para Erich Burger, da
Recicleiros, é um problema
sistêmico. “Faltam comunicação, fiscalização para o fortalecimento das práticas, e um
serviço mais bem estruturado
e eficiente por parte da administração pública”.
Estrutura e remuneração
precárias para quem realiza
a triagem e destinação desses
materiais são também empecilhos que impedem o avanço e a eficiência do sistema,
na análise de Burger. “Precisa
mais orientação, campanhas
de engajamento e fiscalização, não há estimulo ao cumprimento da lei e de boas
práticas”. E no caso da coleta seletiva nas casas, as mudanças devem demorar ainda mais, porque é mais cara
do que a convencional. “Isso
tende a inibir a prática e o incentivo por parte dos gestores públicos.” METRO

+
PLUS
Levantamento

Quem
recicla?
Dos 1.320 municípios
que têm coleta seletiva,
apenas 2% dos resíduos
são de fato separados
para reciclagem, de
acordo com dados de
levantamento do Sistema
Nacional de Informação
sobre Saneamento,
do Ministério do
Meio Ambiente.
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CULTURA
Notas

Risadaria
Gratuito, o show “Vem
Dançar com a Nina”, às 18h,
no Tietê Plaza Shopping, é
a pedida infantil do dia.

ABANDONO DE EMPREGO A (EL
FOODS ALIMENTOS LTDA EPP),
CNPJ:06.137.270/0001-25, sito a
(AV: REBOUÇAS N° 3970 LJ 409 L3
3° PISO). Solicita o comparecimento
de (JESSICA OLIVEIRA DE MORAIS), portador da CTPS 0087703
Série: 00414/SP no prazo de: 48
horas. O seu não comparecimento
caracterizará abandono de emprego,
conforme o artigo 482, Letra I da CLT.
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‘Glow’ reflete batalhas
femininas em 2º ano
Streaming. Série que retrata luta livre de mulheres dos anos 1980 usa
humor para aprofundar conceitos contemporâneos como sororidade
Quando a primeira temporada de “Glow” estreou,
no ano passado, a série da
TV que ficcionaliza o nascimento dos shows de luta
livre feminina rapidamente se tornou uma queridinha do público e da crítica. Alison Brie, Betty Gilpin
e Marc Maron conduziram
com bastante sucesso o amplo elenco feminino por dez
episódios que dosaram comédia, drama e a teatralidade da luta livre.
Essa turma está de volta
agora para a segunda temporada da produção, já disponível no serviço de streaming.
A despeito das lutas e do
humor, “Glow” também é
uma série sobre os movimen-

tos #MeToo e #TimesUp, que
varreram Hollywood contra o
assédio sexual e a desigualdade de gênero neste ambiente.
A primeira temporada surgiu
antes das primeiras denúncias contra o produtor Harvey Weinstein, mas o pano de
fundo da trama já mostrava a
batalha para as mulheres se
integrarem à indústria do entretenimento nos anos 1980.
“’Glow’ aborda o problema a seu próprio modo. Esses
movimentos não inventaram
o problema. Eles apenas estão jogando luz sobre ele para que a gente possa, talvez,
fazê-lo parar”, explica Rebekka Johnson, que, ao lado de
Kimmy Gatewood, interpreta a dupla de “velhinhas” do

time de lutadoras.
Para a atriz, “Glow” é parte desse movimento de protesto, bem como a novata
série “Dietland”. Neas, as mulheres são maioria no elenco
e também no time criativo.
“Esse é um espaço muito
inspirador para se trabalhar.
Eu dirijo, escrevo, produzo e
atuo. Em muitos de meus outros trabalhos não estou cercada de mulheres. Em geral
tem muito homem e pouca
mulher. Então é incrível ver
quantas delas fazem parte
desse processo tanto por trás
quanto pela frente das câmeras. Isso faz com que este seja um ambiente realmente
saudável”, conclui Johnson.
METRO INTERNACIONAL

Garotas lideram produção tanto na frente quanto por trás das câmeras | DIVULGAÇÃO

Cinema

Música. Niall
Horan faz
show solo em
São Paulo

Memorial Parque Paulista
Edital de convocação
Ficam os concessionários ou sucessores de jazigos do Cemitério
Memorial Parque Paulista, abaixo relacionados, notificados à
comparecerem à administração situada à Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309
06º andar – Pinheiros – SP de segunda a sexta sexta-feira das 08 às 17hs,
no prazo Máximo de 05 (Cinco) dias úteis contados da data da presente
publicação para fins de interesse pessoal:

VAGNO OLIVEIRA SOUZA
LEONTINO DE SOUZA [+]
ELZA DANTAS TAVARES (+)
JOSE ALVES NETO
LEANDRA BRITO DE JESUS E OU
MARIA JOSE SANTIAGO DAS CHAGAS
ANA LOPES BRAVO (+)
VAGNO OLIVEIRA SOUZA
JOAO RICARDO CAVALCANTI (+)
MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS
AMALDE RODRIGUES BONFIM
MARGARIDA DAS DORES PEDRO
WILSON MARTINS
MARGARIDA AP.REIS SILVA E/OU
JOSE ANTONIO DA SILVA
IGREJA PENT. DOS FILHOS DA LUZ DIVINA
MAGDA FERNANDA RIBEIRO ARRUDA
LENIROSE GOMES RAMOS
KAZUO FUNAGOSHI
JOSE GUIMARAES CAVALCANTE
ADELIA MATILDE ALVES PARTELLI
CLAUDIO ALVES FRANCA E OU
MANOEL SOARES DANTAS E FAMILIA (+)
MARIA DE LOURDES SILVA VIEIRA E OU
CLAUDIMEIRES FRANCISCA DOS REIS
ZILDA MARTA DUARTE DA SILVA E OU
REGINA FERREIRA E OU

RUTH BATISTA DA SILVA
ENEDINA LUIZA DA SILVA
DOMINGOS DE SENA REBOUCAS
FRANCISCO DE SOUZA E/OU
LUIZ DE OLIVEIRA CARDOSO E OU
KARLA PEREIRA BORGES
DENILSON TAVARES E FAMILIA
MARIA AUGUSTA DA SILVA E OU
JULIA DO ESPIRITO SANTO E/OU
JOANA W.HEIMANN E HELGA I.HEIMANN
BENEDITA APARECIDA FERREIRA E/OU
MARYSE HELENA BEMDI
TERUYO IWASAKI
ISTER CARDOSO
ANGELA BEZERRA DA SILVA
LAUDERI ALVES PEREIRA
KIYOSHI SEIDA E OU
LEONAS KELCIAUSKAS E OU
ANA XAVIER DA SILVA E OU
GILBERTO FRANCISCO SOARES E/OU
JOSE MARIA DE FREITAS E/OU(+)
JOSE GOMES DE CASTRO
JOSE MARCONDES
WENDRIS NASCIMENTO DA SILVA E OU
JOSE RODRIGUES DA SILVA E OU
WANDERCY FERREIRA JUNIOR

Sexta temporada de ‘House of Cards’
vai ao ar ainda este ano | DIVULGAÇÃO

TV. Robin
Wright ‘não
socializava’
com Spacey
Em sua primeira entrevista desde as denúncias de assédio sexual que afastaram
Kevin Spacey da série “House of Cards”, a atriz Robin
Wright disse desconhecer o
homem por trás do ator.
“Kevin e eu nos conhecemos entre o ‘ação’ e o ‘corta’
(...) Nós éramos colegas – nunca socializamos fora do trabalho”, afirmou ela ao programa de TV americano “Today”.
A atriz disse ainda estar
agradecida de a sexta e última temporada da série da
Netflix ter sido produzida
a despeito do desfalque de
seu protagonista. Os novos
episódios estreiam ainda este ano. METRO

Ex-integrante da boyband
One Direction, o irlandês
Niall Horan se apresenta hoje, em São Paulo, dentro da
turnê “Flicker World Tour”.
Aos 24 anos, o músico
canta o repertório de seu
primeiro álbum solo, “Flicker”, em faixas como o single “This Town”, além de
sucessos da banda que o tornou conhecido.
O show acontece às 21h
no Espaço das Américas (r.
Tagipuru, 795, Barra Funda,
tel.: 2027-0777; de R$ 290 a
R$ 420). Quem chegar mais
cedo vai conferir, a partir
das 19h40, o show de Maren
Morris, conhecida pelo hit
“The Middle”. METRO

Irlandês integrou a boyband One
Direction | GETTY IMAGES

Longa de temática
jovem é exibido
no Itaú Cultural
Amizade, amadurecimento, perda e a descoberta
do amor são alguns dos
temas que permeiam o
longa “Beira-Mar” (2015),
de Filipe Matzembacher
e Marcio Reolon. No filme, que ganha sessão gratuita hoje, às 19h, no Itaú
Cultural (av. Paulista, 149,
Paraíso, tel.: 2168-1777),
dois amigos passam o fim
de semana de inverno enclausurados em uma cidade pequena. METRO
Assédio sexual

Harvey Weinstein
se declara inocente
em 3ª acusação
Pivô da onda de denúncias de assédio sexual em
Hollywood, o produtor
Harvey Weinstein se declarou inocente, ontem,
ao responder pelo terceiro
processo do tipo, relacionado a um episódio ocorrido em 2006. Mais de 70
mulheres, entre atrizes e
trabalhadoras da indústria
do cinema, acusaram Weinstein de comportamento inapropriado. METRO
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Leitor fala

Os invasores

Copa sem Brasil
É claro que é frustrante quando nossa
Seleção não ganha e temos que aceitar
que não vai existir mais nenhum jogo
para torcer. Foi muito divertido ver como tantas pessoas se uniram para vibrar pelos jogadores. A internet, mais
do que nunca, estava verde e amarela.
O problema é que quando acabou, toda a paixão se transformou em revolta.
Uma grande maioria não quis lamentar, mas sim atacar os jogadores, depositando uma culpa sem sentido em
todos eles. Inclusive, foram feitos muitos comentários preconceituosos. O jogo foi na semana passada e ainda vejo
ataques desnecessários. Espero que a
gente não tenha que esperar mais quatro anos para que o amor volte. E que,
ainda antes disso, as pessoas aprendam a ser mais educadas e respeitosas.

no
ivana.moreira@canguruonline.com.br

COMO CRIAR PARA O MUNDO
Pode-se dizer que esta é a pergunta de 1 milhão de dólares: o que devemos fazer para criar filhos melhores para o mundo? São inúmeros os livros, as palestras e os
filmes que procuram responder a esse dilema que acompanha os pais – especialmente as mães – desde que o
mundo é mundo. Jornalistas envolvidos com o projeto
Canguru entrevistaram catorze especialistas em temas
relacionados à educação das crianças (pessoas como o filósofo Mário Sérgio Cortella, autor de livros best sellers
na área) para ajudar nessa reflexão. A reportagem completa, você pode ler no site canguruonline.com.br. Confira a seguir, as principais dicas de cinco deles.

Cruzadas

HUGO FREITAS - SÃO PAULO, SP

Samantha!
Fiquei muito feliz com a notícia da estreia de uma sitcom brasileira. Sou fã
das americanas, mas faltava mesmo algo com a cara do Brasil e acredito que
Samantha! pode trazer isso. Muito legal que a série vai tratar questões bem
atuais também, como o veganismo.
JOYCE CASTRO - SÃO PAULO, SP

Quer mais?

Lídia Arantangy, psicanalista: “Trate de dar bons exemplos nas miudezas do cotidiano. Isso não é fazer belos sermões nem enunciar sua
posição diante dos grandes problemas da humanidade. A vida se define no varejo e no concreto, não no atacado e no abstrato.”

Clique metrojornal.com.br
para acessar conteúdo exclusivo,
atualização de nossas reportagens,
todos os nossos colunistas e galerias
com as melhores imagens do dia.

Mário Sérgio Cortella, filósofo: “É preciso uma dedicação maior do
que aquela que se vem tendo, um esforço maior em relação ao exercício da maternidade e da paternidade. É preciso ter humildade para
buscar aprender com os outros e não supor que criar filhos é uma atividade automática.”

Para falar com a redação:

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

www.facebook.com/metrojornal

Rossandro Klinjey, psicanalista: “Não prometa que fará seu filho feliz. Prometa dar o máximo de você para que seu filho tenha a competência de viver a vida da melhor forma possível.”
Fernando Dolabela, especialista em pedagogia empreendedora:
“Os grandes protagonistas das próximas décadas serão os que estiverem dispostos a inovar, gerando coisas boas para a sociedade. Permita que seus filhos explorem seus sonhos e potencialidades, indo muito
além da educação convencional.”

Sudoku

Roberta Bento, educadora: “Ensine seus filhos a lidarem com a frustração para que reajam de forma tranquila aos obstáculos que certamente virão. E estimule a autoestima em nível adequado, que evitará
que eles sejam vítimas e causadores de bullying.”
A canguruonline.com.br é uma plataforma de conteúdo sobre primeira infância
e prestação de serviços para pais e educadores. A coluna Canguru no Metro
é publicada todas as terças-feiras, sempre neste espaço.

Horóscopo

Astrólogo de Plantão

Por: Guilherme Salviano

www.astrologo.blog.br

guisalviano@gmail.com

Momento em que os relacionamentos
mais frequentes da rotina devem ser
vivenciados de maneira mais atenta para
esclarecer alguns assuntos.

Tendências a definir assuntos
financeiros. Também é um momento
importante para refletir sobre o que
tem valor, mas que não é material.

Tendências a mudanças na maneira
de lidar com as relações de
trabalho. Na vida afetiva, evite ficar
indiferente a assuntos do seu par.

Vênus - planeta que rege seu signo ingressou em Virgem, o que deverá
deixá-lo mais exigente e detalhista em
assuntos cotidianos.

O ingresso de Vênus em seu signo
facilitará a mediação de relações e a
aproximação de pessoas, especialmente
em momentos mais formais.

Período especial para mais
exercício da fé e de suas
ideologias. Em relacionamentos,
é uma ocasião especial para contatos à distância.

Há tendências para mais
envolvimento na solução de
contratempos domésticos e
esclarecimentos no convívio com parentes.

acelerar metas.

A vida amorosa trará oportunidades
para conversas. Um pouco mais
de romantismo surpreenderá
positivamente quem estiver ao seu lado.

O momento é positivo para retomar
amizades e lidar com grupos. A
retomada de contatos ajudará em
decisões relacionadas a trabalho.

A disciplina com assuntos de trabalho
será maior do que o habitual. Alguns
sacrifícios serão vivenciados para

O interesse por assuntos espirituais,
terapias ou atividades que
recomponham suas energias serão
bem-vindos para seu dia.
Questões relacionadas a sociedades
são propensas a ajustes. Momento em
que o envolvimento com assuntos de
outras pessoas será intenso.

Soluções

Mais de

CLASSIFICADOS
Acesse o site do maior jornal de classificados do Brasil www.primeiramao.com.br
Veículos
A EMPRESA KOMFORT HOUSE SOFÁS está agregando veículos (IVECO, MASTER, SPRINTER)
com baú e Altura Mínima de 2,30m interna. Tr
Tel.(11)94736-9264 Flaviano Tel.(11)94353-5949
Jorge
AGREGA-SE VEÍCULOS Iveco, Hr, Vuc, 3/4
aberto ou baú para coletas e entregas SP Capital e
Regiões (ABCD e outras). Contatos: Tel.(11)40631164 Tel.(11)99363-9122

Negócios & Oportunidades
A PESSOA AMADA LOUCA POR VOCÊ P/ SEMPRE! Posso e Trago seu Amor aos seus pés c/Garantia e Rapidez!Prometo e Cumpro!Tel.5083-7088/
Claro:96336-0568/Vivo:97406-3090/Tim
whats:95922-6453
www.apessoaamada.com
ADVOCACIA SCHMIDT Escritório de advocacia
com profissionais qualificados e reconhecidos. Procure seus direitos! Tel.(11)3384-5285/ Claro
whats: 97210-1417/ Tim whats: 995079926. www.schmidtadvogados.com
ESCADAS PRÉ MOLDADAS Inst. gratuita, act
cartões. Solicite seu orçamento via whats
Tel.(11)9.4041-1143 informe q encontrou o anúncio no Jornal e ganhe o corrimão grátis ao realizar o fechamento.

SALÃO DE BELEZA Passa-se o Ponto. Clientela formada, próx. Estação de Metrô e Shopping, região Zona Sul. Ótimo faturamento. Opção com ou sem
equipe. R$ 35.000 negociável! Tel.(11)98892-1944
Bastos

FAZENDA - INTERIOR DA BAHIA Região de
Poções e Nova Canaã. 29 hectares cada, (290.000m2),
R$14.000,00 por hectare. Toda em pasto, pronta para criação de gado ou Haras. Tel.(11)97786-5455 c/
Artur

25.000
ofertas
semanais

LOTEAMENTO DE CHÁCARAS Rod. Castello
Branco - Fazenda ALELUIA. (PROMOÇÃO ESPECIAL),
Lotes de 1.000m2, R$550,00 de entrada + parc. de
R$650,00. Luz, água encanada, iluminação pública.
Tel.(14)99162-9717 whats Tel.(14)3813-1850 fixo

PARA ANUNCIAR SUA
OFERTA AQUI LIGUE:

3896-7900
CONFIRA ALGUMAS DAS OFERTAS DESSA SEMANA

PRAIA GRANDE - CASA TEMPORADA Vila
Caiçara, 2 dorms, sala, cozinha, 2 wcs, churrasqueira,
garagem. Para Fins de semana e Feriados, Natal e Ano
Novo Tel.(11)97467-1230 Tel.(11)3932-2876
Tel.3477-5800

TERRENO COM 8 CASAS Vende-se, estilo
apartamento, ótimo localidade, ótimo para locação, e
excelente fonte de renda. tR. Tel.(11)97044-1837 e
98122-7778

VENDO 2 TERRENOS - LITORAL SUL 300
PIANO STEINWAY & SONS Tipo apartamen- STUDIO - METRÔ MARECHAL 397 Studios m2, c/ escritura. R$21.000,00/cada, aceito carro e
ALUGA-SE
KITCHE
CENTRO
Rua
Aurora,
Imóveis
to e Jazigo 3 gavetas no Cemitério Redentor - Suma- reformados sem fiador. Pça Marechal Deodoro, 397. aceito proposta. Tel.(19)9.8962-1506 whats
próx. Av. São João. Tr. Vimar Tel.3101-0137 Tel.3221- ré. Tel.9.7631-1999
Email: venerifreitas@gmail.com Tel.(11)3214-3007
Tel.(19)9.8759-3229 whats Tel.(11)4171-2616
2 DORMS - MOOCA Lindo. 63 m2, c/ lazer, próx. 5727
Metro. Só R$270mil. Tenho outro: 3 dorms, etc. Aceito
financiamento. Tel.(11)98179-9261 Tel.3275-5231 CHÁCARAS ESTIVA/MG Áreas rurais, 1000 m2,
Creci 7537
plano. Valor R$25mil á vista e ganha + 1000m2 no
mesmo valor. Rodovia Fernão Dias, 160 km-SP.
ALUGA-SE APTO SÃO VICENTE 1 dorm, sa- Tel.(11)3331-8981 Tel.96215-6802
la, coz, wc, área de serviço, garagem. Em frente ao
mar. R$1.000,00. Tel.(13)3466-4023 Tel.(11)4996- COTA CONTEMPLADA Crédito Imobiliário R$
4740
400.000,00. Quero R$ 48.000,00 e passo dívida.
Particular Tel.(11)98304-5848
CHÁCARA - IBIÚNA 4.000m2, ótima localização, próx. de ônibus. Aceito carro até R$ 15.000,00. KITCHE - BELA VISTA Vendo, Rua Paim, com
Valor R$ 62.000,00 Tel.(11)3536-9026 Tel.96683- escritura, R$ 160.000,00. Tr. Rosangela das 10h às 17h
7721 oi Tel.99714-0756 Vivo
Tel.(11) 3214-4971
CHÁCARA - IGUAPE 6.700m2,casa c/ 3 dorms,
sala cozinha banheiro, mais 2 comodos com banheiro. Água encanada da cachoeira, R$ 98.000,00, porteira fechada. Tel. whatsapp: (11)97250-3971 com
Gabriele

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA M/F - 3 Vagas de Ajudante geral. Comparecer na Av. Raimundo ALUGO QUARTO próximo à Estação do Metrô
Pereira de Magalhães, 11858 - Parada de Taipas/SP,
Ana Rosa. Tratar Tel.(11)5573-0311 com Dalva
munido de documentos. Tel.(11)3971-8333
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Espanha

Luis Enrique

FRANÇA

•

BÉLGICA

Estádio. São Petersburgo,
às 15h

“Estou feliz pelo que
estamos produzindo,
mas é preciso manter
os pés no chão. Nada
está ganho”
GRIEZMANN, AO METRO

BOTTER
ILL/GET
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anos depois de estrear como
técnico, levou o Monaco a
uma inédita final da Liga dos
Campeões. Depois, conduziu
o Marselha de volta ao título francês. Não foi surpresa,
portanto, quando, em 2012,
o baixinho Deschamps substituiu Laurent Blanc com a missão de preparar a França.
Já Martínez é um filho dos
tempos da globalização. Catalão de nascimento, casado
com uma escocesa, há dois
anos ele foi colocado no comando da Bélgica substituindo Marc Wilmots, considera-

CATHERINE IVILL/GETTY IMAGES

do um dos maiores atacantes
belgas de todos os tempos –
ele enfrentou o Brasil em Nagoya, em 2002 – e que tinha
ido muito mal na Euro 2016.
Seu cartão de visita era
um trabalho feito em clubes
ingleses, primeiro como jogador do Wigan, entre 1995 e
2001, depois como treinador.
Mesmo com recursos modestos, levou times como o
Swansea, o próprio Wigan e
o Everton a boas colocações,
com sistemas de jogo bem organizados. Considerado um
mestre nas táticas, ele também é conhecido como um
excelente gestor de recursos
humanos. Um de seus feitos
no Everton foi, exatamente,
recuperar um certo Lukaku,
o atacante grandalhão com
quase 100 quilos, e que estava em baixa no futebol inglês. FERNANDO VALEIKA DE BARROS

SHAUN

A Federação Espanhola
de futebol anunciou o
nome de Luis Enrique
como novo técnico da
seleção. O ex-treinador
do Barcelona, 48,
chega para a vaga que
havia sido ocupada
emergencialmente por
Fernando Hierro na
Copa do Mundo – Julen
Lopetegui foi demitido a
dois dias da estreia por
ter acertado com o Real
Madrid.

Sentados a poucos metros de
distância um do outro, hoje, às 15h, no estádio Krestovsky, em São Petersburgo,
o francês Didier Deschamps,
49, e o espanhol Roberto
Martínez, seis anos mais jovem, farão um dos duelos táticos mais esperados da Copa
do Mundo. E, ao mesmo tempo, colocarão frente a frente
duas trajetórias muito diferentes no mundo do futebol.
Ex-capitão da seleção francesa, Deschamps é um dos
jogadores mais vencedores de todos os tempos. Ganhou com a seleção francesa
o mundo em 1998 e a Europa
em 2000. Foi líder e símbolo
do emergente Olympique de
Marselha. Levou o time francês a um inédito título europeu em 1991. Repetiu o feito,
cinco anos depois, na Juventus, ao lado de Zidane. Três

PROFESSOR HENRY
No banco de reservas da Bélgica haverá um francês, campeão
mundial em 1998, como Didier
Deschamps – técnico da França.
Trata-se de Thierry Henry, contratado como assistente. “Uma
das funções dele é passar aos
nossos jogadores o caminho para vencer um Mundial, com a
experiência de quem já ganhou
um título desse nível”, disse o
espanhol Roberto Martínez, técnico da Bélgica, que é espanhol.
E RESPEITO
Enquanto isso, os franceses tratam a questão Henry com um
misto de respeito e indiferença protocolar. “Será um grande
prazer revê-lo”, disse Didier Deschamps. “Ele foi um grande jogador e é um grande senhor do
futebol francês, merece muito
respeito”, falou o goleiro Hugo
Lloris, capitão francês.
RATO, NÃO
Pickford, o jovem goleiro da Inglaterra, chegou cheio de truques à Copa. Na disputa por pênaltis, ele anotou o nome dos
cobradores colombianos e o lado em que costumavam bater.
“Só Falcao Garcia mudou”, disse. Contou também que cortou
seu dedo ao cair de mau jeito.
“Nem pensei em sair: sou um
homem, não um rato, afinal de
contas”, falou. “Quando se trata
de chegar aos meus objetivos,
nada me mete medo.”
VAI SABER
Os belgas andam animados
com uma coincidência: desde
1990, a seleção que elimina o
Brasil chega a final. Foi assim
com a Argentina (1990), França (2006), Holanda (2010) e
Alemanha (2014). O Brasil ganhou em 1994 e 2002 e, em
1998, perdeu a final.
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Baixa confirmada na seleção da Croácia para a semifinal da Copa do Mundo,
amanhã, contra a Inglaterra. Com lesão no joelho esquerdo, o lateral direito Vrsaljko, que foi titular em
todos os jogos da Croácia,
não poderá atuar.
Jogador do Atlético de
Madrid, Vrsaljko deixou o
campo na prorrogação do
jogo contra a Rússia. Porém,
exames ainda vão revelar
se o lateral terá condições
de jogo para uma possível
final, no domingo, ou até
mesmo a disputa pelo terceiro lugar, sábado.

O técnico Zlatko Dalic
evitou falar sobre o jogador
ou quem o substituirá de fato, mas exaltou seus jogadores, inclusive para parar
o atacante e artilheiro do
Mundial, Harry Kane. “Ele
não é fácil de parar, mas já fizemos com Messi”, lembrou.
Do outro lado, o treinador
Gareth Southgate terá força
máxima para o confronto. O
volante e capitão Jordan Henderson, o goleiro Pickford e o
atacante Jamie Vardy treinaram normalmente ontem e
estão recuperados de seus recentes problemas físicos. Os
dois primeiros são titulares

e o último é o reserva direto
de Kane.

CROATA É PUNIDO
APÓS VÍDEO
EM EXALTAÇÃO
À UCRÂNIA

SUÁREZ CELEBRA
URUGUAI COMO
‘O MELHOR DA
AMÉRICA DO SUL’

MÉDICO DA RÚSSIA
DIZ QUE ATLETAS
INALARAM AMÔNIA,
MAS NEGA DOPING

A Associação Croata de Futebol (HNS, na sigla em
croata) anunciou que Ognjen Vukojevic, ex-jogador
e observador técnico da
Croácia, foi dispensado e
não estará mais com a delegação na Copa do Mundo.
O motivo foi um vídeo
ao lado do zagueiro Domagoj Vida, onde os dois cantam “Glória à Ucrânia”. A
frase foi adotada por nacionalistas ucranianos anti-Rússia e o gesto tem um
grande peso político em
um contexto de conflito
entre Rússia e Ucrânia e
despertou revolta em muitos russos. METRO

O atacante Luis Suárez voltou
ao Uruguai após a eliminação
na Copa e, no desembarque
em seu país, exaltou a campanha de sua equipe.
“Chegamos como uma
seleção a mais e acabamos
em quinto, a melhor da
América do Sul, e isso tem
que ser valorizado”, disse,
ainda no aeroporto.
O jogador aproveitou para
defender o goleiro Muslera,
que falhou no segundo gol
da França. “A trajetória dele
o sustenta. Ele tem experiência suficiente e o apoio que
as pessoas estão dando a ele
é algo que se deve considerar”, comentou. METRO

O médico da seleção russa, Eduard Bezuglov, confirmou que jogadores da
equipe inalaram amônia para melhorar o desempenho
nas partidas da Copa do
Mundo. No entanto, ele negou que a prática seja caracterizada como doping.
“É um simples amoníaco
com o qual as pessoas molham o algodão e depois inalam. Vários atletas fazem isso
para ganharem ânimo. Isso é
usado há décadas”, explicou.
De fato, a amônia não
consta na lista de substâncias proibidas da Agência
Mundial Antidoping (Wada,
na sigla em inglês). METRO

Juiz definido
O turco Cuneyt Cakir será
o árbitro da semifinal entre
Croácia e Inglaterra, amanhã, às 15h, no Estádio Lujniki, em Moscou.
No Mundial, Cakir apitou a vitória da Argentina
por 2 a 1 contra a Nigéria e
o triunfo do Irã sobre Marrocos por 1 a 0. Ele também
é conhecido por apitar a final do Mundial de Clubes de
2012, quando o Corinthians
foi campeão sobre o Chelsea. METRO
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É oficial.
Barcelona
anuncia o
meia Arthur
O Barcelona oficializou a contratação do meia Arthur, do
Grêmio. Por meio de seu site
oficial, o time espanhol informou que chegou a um acordo
com os gaúchos e ativou a opção de compra acertada entre
os dois clubes em março.
O jogador assinará um contrato válido por seis anos, até
a temporada 2023/24, e vai se
incorporar imediatamente ao
novo clube. O custo da operação será de 31 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões),
com variáveis que podem
chegar a R$ 181 milhões. A
multa rescisória estabelecida
para quebra de contrato é de
400 milhões de euros. METRO
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Buffon agora é azul,
vermelho e branco
Da Itália para França. Astro da Juventus por 17 temporadas, Gianluigi Buffon troca o
time italiano pelo Paris Saint-Germain; goleiro foi apesentado ontem na capital francesa
Com status de estrela, o goleiro italiano Gianluigi Buffon
foi apresentado aos torcedores do Paris Saint-Germain.
O contrato é válido por uma
temporada, com opção de renovação por mais um ano.
Aos 40 anos, ele se mostrou surpreso pela proposta do time francês. “Eu estou muito feliz de estar aqui
com vocês e estou muito animado para esta nova aventura. Sinto uma energia particular. Não sei se pelo ambiente,
pela magia de Paris, pelo entusiasmo dos torcedores, dos
dirigentes, do presidente. Foi
uma surpresa que apareceu
no começo de maio, uma surpresa muito boa, claro”, contou, em entrevista coletiva.
O goleiro ainda deixou
claro que a conquista da Liga

Buffon na apresentação em Paris | GONZALO FUENTES/REUTERS

dos Campeões não deve ser
tratada como obsessão. “Eu
acho que não é um objetivo, obsessão... é simplesmente um troféu interessante.
Eu aceitei a proposta porque
acho que posso crescer como
pessoa e jogador”, afirmou.
O italiano falou também
sobre Neymar, que agora será seu companheiro de time.
“Eu acho que momentos pouco felizes e difíceis chegam
para todos, na vida e na carreira. Se conseguimos encarar
estes momentos, eles nos permitem crescer. Eu acho que
alguém como Neymar pode
reagir depois deste momento
na vida dele. Ele deve vir a Paris com vontade de vencer e
ter sucesso nos desafios”, disse, em relação a eliminação
do Brasil no Mundial. METRO

Será?

Jornal diz que Juve
apresentará CR7 ‘
nas próximas horas’
Continuam as especulações sobre o futuro de
Cristiano Ronaldo. A nova
vem do jornal britânico
“Daily Express”, que crava: o jogador será anunciado na Juventus “nas
próximas horas”. Os valores da transação seguem
como o que vem sendo
ventilado: 100 milhões de
euros serão pagos pela Velha Senhora. METRO
Na Itália

Ancelotti quer
Benzema no Napoli
O técnico do Napoli, Carlo Ancelotti, foi a Madri
e se reuniu com José Ángel Sánchez, diretor geral
do Real Madrid, com um
objetivo claro: tentar contratar o atacante francês
Benzema e o lateral-direito marroquino Hakimi. A
informação é do jornal espanhol “Marca”. METRO

