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REPRODUÇÃO

E SEMPRE
ESTIVERAM,
É O QUE
REGISTRA
A MOSTRA
‘MONSTROS
NO CINEMA’,
QUE TOMA
O CCBB DE
HOJE A 7 DE
AGOSTO
PÁG. 12
Cena de ‘Gremlins’,
sucesso de 1984

DF tem queda na cobertura
de 9 das 11 vacinas básicas
Abaixo da meta. Comparação entre o primeiro bimestre de 2017 e o deste ano (últimos dados disponíveis) revela diminuição do
alcance da imunização em crianças de até 2 anos; Secretaria de Saúde atribui situação a uma suposta ‘acomodação das famílias’ PÁG. 07

Detran revela
alta de 43%
em mortes
no trânsito

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR
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Estatísticas de segurança no DF no 1º
semestre são positivas, com exceção da
grave piora da violência no trânsito PÁG. 05

‘Javalis’ acenam
para o mundo
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Croatas celebram vitória sobre os
ingleses com gols de Perisic no 2º
tempo e Mandzukic na prorrogação

Primeiras imagens depois do
resgate mostram os meninos ainda
isolados, mas em boas condições
de saúde, segundo o governo
tailandês PÁG. 10
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Ação militar no Rio
vaza nas redes sociais
Crime organizado. Informação sobre a megaoperação em favelas foi divulgada por
moradores em trocas de mensagens do WhatsApp 10 horas antes da atuação do Exército
O baixo número de buscas,
apreensões e prisões nas operações do Exército no Rio de
Janeiro pode estar ligado ao
vazamento de informações
das ações dos militares. A
BandNews FM teve acesso a
mensagens de grupos nas redes sociais de moradores do
Lins, que já falavam da possível operação na região, 10 horas antes de ela acontecer.
Nas conversas em grupos
de WhatsApp, um morador
fala: “Pessoal, está rolando o
boato de operação do Exército amanhã [ontem]. Cuidado quem for sair de madrugada”. Um outro integrante
do grupo também faz o alerta: “Galera que mora no Lins,
atenção amanhã de manhã.
Operação do Exército e do
Bope no entorno do Complexo do Lins.”
Quase 4 mil agentes
Às 5h, 3,7 mil militares das
Forças Armadas, junto a 200
policiais militares e 90 policiais civis foram mobilizados
para mais uma operação do
comando conjunto da intervenção federal e seguiram para o Complexo do Lins, e para
as comunidades do Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia e Chapéu Mangueira, na

Mensagens nas redes sociais alertavam
sobre a ação militar | REPRODUÇÃO/BAND

zona sul. A ação, em apoio à
Secretaria de Estado de Segurança, envolveu cerco, estabilização das áreas e remoção
de barricadas. Sete pessoas foram presas na operação.
O porta-voz do CML (Comando Militar do Leste), coronel Carlos Cinelli, tentou
minimizar um possível vazamento de informações sobre
a operação: “Só toma ciência
da operação aquele que vai
participar dela, por necessidade de conhecer estritamente.
Eventualmente, o indivíduo
é induzido a acreditar que vai
ter uma ação, porque a patrulha está passando ali à noite.
É muito difícil poder controlar 100% as informações que
fluem pelos canais informais,
mas providências são sempre
tomadas em relação a isso”.

Segurança Pública

Ministério é criado
oficialmente
O Ministério da Segurança Pública foi criado oficialmente ontem após a
sanção da lei aprovada pelo Congresso. O presidente Michel Temer vetou
três pontos: o que previa
que Polícia Ferroviária Federal e as guardas portuárias ficassem na estrutura do órgão; a criação do
Inesp (Instituto Nacional
de Estudos sobre Segurança Pública); e autonomia
ao ministro para pedir o
uso das Forças Armadas.
O novo ministério comandará as polícias Federal
e Rodoviária, o Departamento Penitenciário Nacional, a Secretaria Nacional de Segurança Pública
e os conselhos de Segurança Pública e de Política
Criminal e Penitenciária.
METRO BRASÍLIA

Rebelião

Presos serão
indiciados
Militares fizeram patrulha na orla e nas comunidades | TÂNIA RÊGO/ABR

Um morador, que não quis
gravar por questões de segurança, rebateu o porta-voz. Segundo o morador, toda a vez
que isso acontece, é porque o
tráfico local já obteve a informação com antecedência.
O CML voltou a defender o
uso dos mandados de busca e
apreensão por região, os chamados mandados coletivos.
Essa questão divide juristas e
chegou ao STF (Supremo Tri-

bunal Federal). O relator do
caso é o ministro Gilmar Mendes, que ainda não tomou
uma decisão. O Exército também anunciou que vai começar patrulha extensiva na região Pavão-Pavãozinho e Lins.
Por conta da operação,
uma das principais vias entre
as zonas norte e oeste, a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá,
chegou a ser interditada por
três horas. BANDNEWS FM

Vinte e três detentos da
Casa de Custódia de Curitiba serão indiciados por
causa da rebelião na unidade na semana passada.
Eles vão responder pelos
crimes de tortura, cárcere privado, associação criminosa, motim e danos
ao patrimônio público. A
rebelião durou 86 horas.
Quatro agentes penitenciários foram mantidos reféns. METRO CURITIBA

Marielle Franco

Anistia se
manifesta
Às vésperas de a morte
da vereadora Marielle
Franco (Psol-RJ) completar
4 meses, a Anistia
Internacional divulga hoje
um manifesto pedindo
providências para o
crime e afirmando que a
“credibilidade do sistema
de Justiça criminal está em
xeque”. “A não resolução
do assassinato demonstra
ineficácia, incompetência
e falta de vontade das
instituições do Sistema de
Justiça Criminal brasileiro
em resolver o caso. É
urgente o estabelecimento
de um mecanismo
externo e independente
para monitorar essa
investigação”, cobra
Jurema Werneck, diretora
executiva da entidade.

PM pede punição a autor de imagem de beijo

Vídeo circulou nas redes sociais
| REPRODUÇÃO

O soldado da policial militar que foi filmado dando
um beijo em um amigo no
metrô em São Paulo quer
punição de quem divulgou
as imagens.
Em entrevista ao programa “90 Minutos”, da
Rádio Bandeirantes, Leandro Barcelos Prior, 27,
disse que sofre ofensas e
ameaças de agressão depois que o vídeo começou
a circular em diversas redes sociais.
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Uma imagem mostrando um desses ataques, que
parece inclusive ter sido
feito por outro policial,
também foi compartilhada diversas vezes.
Prior contou ainda que
o seu pai, que também é
policial militar, cortou relações com ele.
O que foi gravado
No vídeo, que começou a
circular no fim de junho,
Prior aparece no metrô

usando o celular e conversando com outro homem.
Eles dão um selinho e nenhum dos dois parece
perceber que está sendo
filmado.
Após a divulgação das
imagens, o policial, que
está há quatro anos na
corporação, entrou de licença médica.
Na entrevista à rádio
ele disse que está tomando remédios para controlar ataques de pânico.

Anteontem, em entrevista ao programa “Bastidores do Poder”, da Rádio
Bandeirantes, o coronel
Elias Miller da Silva, da associação que defende a Polícia Militar do estado, disse que o problema foi o
beijo – pelo fato de Prior
estar fardado, não poderia
ter, pelas regras, sido dado.
Prior argumenta, porém,
que se estivesse com uma
mulher não teria nem sido
filmado. RÁDIO BANDEIRANTES
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STF devolve pensão
a mulheres solteiras
maiores de 21 anos
Controvérsia. Presidente da Corte reativa pagamento, que havia sido cortado a mando do
TCU, alegando que falta de benefício de natureza alimentar poderia prejudicar pensionistas
A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, mandou ontem
reativar o pagamento de
pensão de duas mulheres
filhas de ex-servidores dos
ministérios do Trabalho e
do Planejamento. O benefício havia sido cortado com
base em decisão do TCU (Tribunal de Contas da União)
que, a partir de um pente-fino, descobriu, no fim de
2016, recebimento ilegal de
19.520 pensões e determinou o bloqueio imediato.
O pagamento de pensão
de natureza alimentar para filhas maiores de 21 anos
se baseia numa lei de 1958,
mas que foi revogada por
outra lei de 1990.
O benefício deveria ser
suspenso caso a pensionista
obtivesse outra renda ou um
cargo público permanente.
Desde maio, o ministro
Edson Fachin, do STF, tem
adotado outro entendimento em decisões que tratam
do mesmo caso: de que há
direito adquirido e que o re-

51.826
mulheres recebem pensões com
base em lei de 1958. Os custos
estimados com o benefício ficam
em torno de R$ 3 bilhões por ano
passe era legal na época da
morte do pai das beneficiárias. Ao todo, 216 processos
foram julgados seguindo a
interpretação.
À frente do plantão do Judiciário, Cármen Lúcia manteve o entendimento de Fachin e reconheceu que as
seguradas poderiam sofrer
consequências com a perda
da única fonte de renda.
“Seu indeferimento poderia conduzir à ineficácia
da medida se a providência
viesse a ser deferida somente no julgamento de mérito por ter a pensão natureza alimentar, com gravosas
consequências do não recebimento”, escreveu a ministra. METRO BRASÍLIA

Casas começam a ser desenhadas
Nos quintais, lembranças
que marcaram a memória de
gerações. Entre as paredes de
cimento, palcos de encontros
e histórias entre as famílias.
Cada um com sua singularidade, casas, comércios e espaços públicos destruídos pelo mar de lama da Samarco
em Mariana, na região Central de Minas Gerais, começaram a ser redesenhados para
o reassentamento do distrito de Bento Rodrigues. Após
um treinamento de cerca de
três meses, arquitetos iniciaram reuniões coletivas e individuais com os atingidos pelos rejeitos da mineração.
Dividido em seis fases, o
projeto arquitetônico das novas estruturas tem como objetivo resgatar os laços e a rotina comunitária perdidos há
quase três anos. “Para termos
mais assertividade, é preciso
determinar uma relação de
confiança entre a comunida-

Área de reassentamento começa a ser preparada | DIVULGAÇÃO/FUNDAÇÃO RENOVA

de e estes profissionais, além
de considerar toda a dinâmica social”, afirma Alfredo Zanon, especialista em Obras e
Projetos da Fundação Renova.
As visitas aos locais das
obras vão começar após a
preparação do terreno com a
retirada de árvores. “O desenho das casas abarca mais do

Caso tríplex. Presidente do
STJ rejeita 143 HCs e critica
‘uso político do Judiciário’
Numa canetada, a presidente do STJ (Superior Tribunal
de Justiça), Laurita Vaz, arquivou ontem 143 pedidos de liberdade do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Todos
os habeas corpus seguiam o
mesmo padrão e foram apresentados após o embate entre decisões pró e contra Lula do TRF4 (Tribunal Regional
Federal da 4ª Região) no último domingo. Em comum, os
pedidos tinha o subtítulo “Ato
Popular 9 de julho de 2018 –
Em defesa das garantias constitucionais” e contestavam a
execução provisória da pena.
Na decisão, a ministra
contestou o uso do Judiciário
para “atos populares” e lembrou que a atitude acabou
“sobrecarregando a rotina de
trabalho, já suficientemente
pesada” do tribunal.
“A questão envolvendo a
determinação de cumprimento provisório da pena em tela
já foi oportunamente decidida por este Superior Tribunal
de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal”, sublinhou.
A presidente do STJ também enfatizou que Lula tem
Desembargador

Cármen Lúcia seguiu a interpretação do STF | MARCELO CAMARGO/ABR

que a percepção da estrutura física, como locais de passagem, áreas onde as pessoas
trabalhavam e o reconhecimento dos espaços onde elas
habitavam”, disse.
As estruturas de prédios
como igrejas e praças também serão elaboradas de
forma coletiva. METRO BH

Prédio com
risco de cair
é esvaziado
O prédio conhecido como
‘Caveirão’, no centro de São
Paulo, foi esvaziado após
a Defesa Civil alertar para
o risco de desabamento.
As 79 famílias cadastradas,
que viviam no local, terão
direito a auxílio-aluguel de
R$ 400 por 12 meses | BRUNO
ROCHA /FOTOARENA/FOLHAPRESS
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“O Poder Judiciário não
pode ser utilizado como
balcão de reivindicações
ou manifestações de
natureza política ou
ideológico-partidárias.”
LAURITA VAZ, PRESIDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

direito à ampla defesa. “É sabido que o ex-presidente está devidamente assistido
nos autos da ação penal referida por renomados advogados, que estão se valendo
de todas as garantias e prerrogativas do nobre ofício para exercer, com plenitude, a
ampla defesa e o contraditório, com a observância do
devido processo legal”, declarou. METRO BRASÍLIA
Lula

PGR acusa Favreto
de prevaricação

Juíza proíbe
entrevistas

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao STJ a abertura de inquérito judicial contra o
desembargador Rogério Favreto, do TRF4 – que durante o plantão decidiu pela liberdade de Lula. A peça
diz que ele “atuou por sentimentos e interesses pessoais” em “episódio atípico” que fere a credibilidade
da Justiça. METRO BRASÍLIA

A juíza Carolina Lebbos,
que cuida da execução penal do ex-presidente Lula em Curitiba, negou
ontem três pedidos de veículos de comunicação para entrevistarem o petista na sede da PF (Polícia
Federal). A juíza afirmou
que o status de pré-candidato não tem validade jurídica, pois Lula está “inelegível”. METRO BRASÍLIA

Lava Jato. TCU decide não
‘melar’ acordo da Odebrecht
Apesar de uma recomendação contrária da área técnica, o TCU (Tribunal de Contas da União) validou ontem
o acordo de leniência da
Odebrecht assinado esta semana com o governo.
A decisão foi tomada depois que os ministros da
Corte de contas receberem
a garantia de acesso aos termos do acordo fechado pela AGU (Advocacia Geral da
União) e pelo Ministério da
Transparência.

A empreiteira admitiu
o pagamento de propina e,
para evitar ser proibida de
assinar contratos públicos,
se comprometeu a pagar
R$ 2,7 bilhões de multa. O
valor deve ressarcir os órgãos prejudicados, como Petrobras, Infraero e Valec, e
ser quitado até 2040, ou seja, pelos próximos 22 anos.
“Havia uma urgência de
que esse acordo fosse celebrado”, justificou o ministro Marcos Bemquerer. METRO BRASÍLIA

04|

Política

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2018
www.metrojornal.com.br

{BRASIL}

CLÁUDIO HUMBERTO

COM ANDRÉ BRITO E
TIAGO VASCONCELOS
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CGU TAPEOU O TCU SOBRE
ACORDO COM ODEBRECHT
Além da Advocacia-Geral da União (AGU), também o
Ministério da Transparência (CGU) assumiu por escrito o
compromisso de submeter à análise do Tribunal de Contas da União (TCU) a minuta do acordo de leniência com
a Odebrecht, protagonista no maior roubo da história.
Mas o acordo foi fechado à revelia do TCU, beneficiando a empreiteira. Nem Emílio faria acordo tão camarada
com o filho Marcelo. AGU ainda contou lorota: “O espaço do TCU foi preservado”. Não foi.

ESCURINHO DO CINEMA

APOSTA PETISTA
A estratégia petista de ingressar com múltiplos pedidos de soltura de Lula, preso por corrupção, não é apenas uma maneira de debochar do Judiciário. É uma
aposta: vai que aparece outro juiz adorador de Lula...

GANGUE DOS COMBUSTÍVEIS
Sem dourar a pílula, o deputado Givaldo Carimbão
(PHS-AL) acha pouco chamar de “cartel” a ação das
grandes distribuidoras de combustíveis, tipo BR, Ipiranga e Shell, contra a venda direta de etanol aos postos. Prefere chamar essa turma de “gangue”.

“Ele produziu efeitos
nocivos sobre a
credibilidade da Justiça.”
RAQUEL DODGE (PGR) AO PEDIR
INVESTIGAÇÃO DO DESEMBARGADOR
PETISTA ROGÉRIO FAVRETO

Na prática, AGU e Ministério da Transparência, órgãos
do governo federal, esconderam do TCU os termos do
acordo com a Odebrecht.

IRMÃOS CAMARADAS
AGU e CGU acordaram uma multa irrisória à Odebrecht, ainda assim para ser paga em longuíssimas
prestações, até o ano de 2040.

PALAVRA NÃO HONRADA
O compromisso com o TCU foi firmado em ofício de
abril, em poder da coluna, do secretário-executivo
substituto José Marcelo C. de Carvalho.

ATAQUE AOS CRÍTICOS
Por meio de assessores, a AGU ataca o TCU. Diz que o
tribunal “vaza tudo”, que “não queria o acordo” e que
os técnicos “querem protagonismo”.

DF: FREJAT LIDERA E QUASE 70%
REJEITAM ROLLEMBERG

Givaldo Carimbão (PHS-AL) | LEONARDO PRADO/AGÊNCIA CÂMARA

ANP FAZ VERGONHA
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) se associou às distribuidoras que protege para insinuar que a venda direta do etanol não garantiria “qualidade”. É mentira. As
usinas são submetidas a certificados de qualidade do tipo ISO. A fiscalização da ANP é que não garante nada.

OPORTUNIDADE PERDIDA
Apesar da qualificação do novo ministro, o presidente
Michel Temer perdeu outra ótima oportunidade de extinguir o Ministério do Trabalho, cuja inutilidade tem
sido verificada há vários governos.

TAREFA É DE OUTRO MINISTRO
Jofran Frejat (PR-DF) | BRUNO PERES/ESPECIAL PARA O METRO

O ex-secretário de Saúde Jofran Frejat (PR) lidera com
folga a disputa pelo governo do Distrito Federal com
25,4%. Em segundo, com 11,5%, aparece o governador
Rodrigo Rollemberg (PSB), que pode ficar fora do 2º
turno, porque 69,6% dos eleitores afirmam que não votariam nele “de jeito nenhum”. Em terceiro, está Eliana Pedrosa (Pros), com 9,8%. Dos entrevistados, 22,6%
não votariam em nenhum dos candidatos.

EFEITO BOLSONARO
General Paulo Chagas (PRP) tem 5,1%; Chico Leite (Rede), 4,9%; Izalci (PSDB), 4,4%; Alexandre Guerra (Novo),
3,2%; e Joe Valle (PDT), 2%.

REJEIÇÃO GENERALIZADA
No quesito rejeição, a ex-deputada Eliana Pedrosa está
nas alturas, 50,8%, mas rejeição ao líder, Jofran Frejat,
também é alta: 43,1%.

METODOLOGIA
O Paraná Pesquisas ouviu 1.540 eleitores de 6 a 11 de
julho. Margem de erro é 2,5%. Pesquisa registrada no
TSE sob o nº DF-00150/2018.

Ao empossar o novo ministro Caio Vieira de Melo, Temer disse que “a prioridade é o emprego”. Verdade.
Mas o Ministério do Trabalho nada tem a ver com isso,
e sim o Ministério da Fazenda.

PODER SEM PUDOR
UM DEBILOIDE NA ESPANHA

TERRA SEM LEI
O cancelamento de multas de caminhoneiros que cometeram infrações de trânsito segue a mesma lógica
de impunidade de não descontar os dias parados mesmo quando greves são consideradas ilegais.

ENFORCARAM O ANO!
A Câmara dos Deputados encerra o seu período mais
improdutivo da história, com participação mínima dos
parlamentares em decisões relevantes. Vai piorar no
segundo semestre.

GOLPE DO TELEMARKETING
Grandes empresas e bancos atiram no pé: terceirizam
para várias empresas de telemarketing a tarefa de fazer
contatos simultâneos com clientes, que são atormentados com dezenas de ligações, das 7h às 23h, até em fim
de semana. A Anatel, como sempre, finge que não sabe.

PENSANDO BEM...
...depois de 143 habeas corpus negados de uma vez, fica a impressão de que a meta dos defensores de Lula é
atingir 171.

Quem achava o então presidente George W. Bush o
mais medíocre e despreparado dos políticos americanos, não conhecia o irmão
mais novo, Jeb, que governou a Flórida. Certa vez,
em visita a Madri marcada por gafes, ele cometeu a
indelicadeza de dizer que a
Espanha seria “recompen-

sada” pelo apoio à guerra no Iraque, e ainda errou
nomes e cargos de autoridades locais. Ao saudar o
debiloide, o chefe da mais
antiga monarquia européia, rei Juan Carlos I, não
perdeu o tom:
- É uma honra receber o irmão do rei dos Estados
Unidos...
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Trânsito
mata 43%
a mais
neste ano
Chuvas e greve. O Detran/DF atribuiu o
aumento ao período chuvoso mais intenso
este ano e à paralisação de servidores do
departamento no primeiro semestre
Dados do levantamento
mais recente feito pela Secretaria de Segurança Pública do DF mostraram um
aumento de 43% nas mortes no trânsito no primeiro semestre deste ano em
comparação ao mesmo período do ano passado. O
total passou de 115, em
2017, para 165, em 2018.
O diretor-geral do Detran/DF (Departamento de
Trânsito do Distrito Federal), Silvain Fonseca, atribui o aumento ao período
chuvoso e a uma paralisação no órgão no primeiro
semestre deste ano. “Nós
tivemos nesse período
muitas chuvas e uma greve
no Departamento de Trânsito que prejudicou parcialmente as ações, apesar
de os outros órgãos continuarem atuando”, admite.
Apesar do aumento semestral, o Detran/DF conseguiu melhorar o desempenho no mês passado. O
número de mortes no trânsito foi de 25, em 2017, e
caiu a 18, em 2018.
Os demais indicadores de segurança registraram desempenho melhor.
O número de estupros caiu
29,1% em junho se comparado ao mesmo período

do ano passado. Passou de
55, em 2017, para 39, em
2018. Os dados, porém, podem ser alterados com o
passar do tempo, afirma
o secretário de Segurança Pública, Cristiano Sampaio. “O estupro é um crime no qual existe um certo
delay no registro. Essa redução de 29% é um dado
real, entretanto é possível
que esse número seja alterado com o passar do tempo”, ressalta.
Mesmo com um aumento de homicídios no mês
passado (37, em 2017, para
40, este ano), os crimes violentos letais intencionais
– homicídio, latrocínio e
lesão corporal seguida de
morte – tiveram queda no
primeiro semestre – mínima, mas real. Somados,
eles passaram de 266, em
2017, a 264, em 2018.
Em relação aos crimes
contra o patrimônio – roubos a pedestre, de veículo, em transporte coletivo,
em comércio, em residência e furto de veículo –, o
que teve a maior queda do
semestre foi o roubo em
transporte coletivo. Passou de 1.410, em 2017, para 964, em 2018, uma queda de 31,6%. METRO BRASÍLIA

Diretor do Detran/DF: mais chuvas e greve prejudicaram | MAURÍCIO ARAÚJO/SSP-DF

{BRASÍLIA}
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UMA PÉSSIMA NOTÍCIA
Conﬁra o balanço feito pela Secretaria de Segurança Pública dos principais crimes cometidos no DF no primeiro semestre,
com bons indicadores gerais, mas um horrível, de aumento expressivo de mortes no trânsito
CRIME
HOMICÍDIOS
ESTUPROS
M O R TE NO TRÂNSITO
ROUBO/FURTO DE CELULARES
ROUBO EM TRANSPORTE COLETIVO
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
F

JAN-JUN/1 7

JAN-JUN/1 8

247
368
115
30.702
1.41
463

244
292
165
25.709
964
447

E : S E C R E A R I A D E S E G U R A N Ç A P Ú B L I C A D O D I S R I O F E D E R A L

DIFERENÇA

-1,2%
-20,7%
43%
-16,3%
-9,7%
-3,5%
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Zona 30. GDF prepara redução
de velocidade de vias para
priorizar ciclistas e pedestres
Um decreto publicado ontem no “Diário Oficial”
tornou oficial a criação da
“Zona 30”, que diminuirá a velocidade máxima
de algumas vias no DF para 30 km/h, com o objetivo de melhorar a segurança no trânsito e incentivar
a circulação de pedestres e
ciclistas.
Ainda não há definição
de quantas vias serão afetadas e em quais regiões. A
partir da publicação do decreto, a Secretaria de Mobilidade, em parceria com o
Detran-DF e a Secretaria de
Gestão do Território e Habitação, vão trabalhar em estudos técnicos para definir
quais serão os melhores locais de redução.
O governo espera que,
até o fim do ano, todas as
áreas que devem contar
com velocidade reduzida já
sejam demarcadas.
Áreas que fizerem parte da “Zona 30” estarão
devidamente sinalizadas
e serão fiscalizadas pelo
Detran.
Estado grave

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2018
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MP ajuiza ação contra
Estatuto da Família
Na Justiça. Órgão alega inconstitucionalidade da lei, aprovada pela Câmara Legislativa,
que define o núcleo familiar como “homem e mulher”, excluindo casais homossexuais

Ciclistas serão priorizados
| TONINHO TAVARES/AGÊNCIA BRASÍLIA

O objetivo, segundo
o governo, é promover a
“convivência harmoniosa”
entre motoristas, ciclistas e
pedestres, além de estimular o convívio e o lazer.
Uma Zona 30 experimental já existe na UnB (Universidade de Brasília), que teve
a velocidade de suas vias internas reduzidas como teste, considerado positivo.
METRO BRASÍLIA

Seca

Homem cai da
plataforma da
rodoviária

Incêndio na
Floresta Nacional
é combatido

Um homem caiu da plataforma superior da Rodoviária, próximo ao Conic, ontem à tarde, e foi
socorrido pelo Corpo de
Bombeiros. Ele caiu no
Eixo Monumental e foi
levado em estado grave
ao Hospital de Base. A perícia vai apurar se houve
um acidente ou tentativa
de suicídio. METRO

O Corpo de Bombeiros
do DF começou a combater ontem, às 10h, incêndio na Flona 4 (Floresta Nacional), ao lado da
DF- 445. O combate só foi
finalizado por volta das
17h e teve a participação
de cinco viaturas. Até o
fechamento desta edição,
a área queimada estava
sendo calculada. METRO

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) ajuizou ação de inconstitucionalidade contra o
Estatuto da Família, aprovado pela Câmara Legislativa,
que define o núcleo familiar
como uma entidade formada
por “homem e mulher”, excluindo casais LGBT.
Para o órgão, a lei fere os princípios constitucionais de isonomia e igualdade, além de promover um
retrocesso em acordos de direitos humanos internacionais dos quais o Brasil participa, abrindo caminho para a
discriminação.
Além disso, o MPDFT alega
que o estatuto não poderia ter
sido instituído por um parlamentar, uma vez que invade
a competência da União e do
próprio governador do DF.
“Impedir que casais homoafetivos participem da
execução de políticas públicas relativas às famílias evidencia o retrocesso no reconhecimento aos direitos à

“Valorizar significa
fortalecer. Valorizar não
significa discriminar.”
RODRIGO DELMASSO (PRB), AUTOR DA LEI

Rodrigo Delmasso é o autor da lei | DIVULGAÇÃO/CLDF

moradia, a alimentos, a benefícios previdenciários e tantos outros já garantidos pelo Estado”, defende o MP, em
um trecho da ação.
Vaivém
O estatuto em questão é de
autoria do deputado distrital Rodrigo Delmasso (PRB) e

foi aprovado em 2015. O governador vetou integralmente o projeto. Em uma sessão
de derrubada coletiva de vetos neste ano, porém, os deputados fizeram com que a
lei voltasse a valer.
Delmasso afirma que está
“tranquilo” quanto à constitucionalidade do projeto. Ele

explica que o estatuto foi elaborado para promover uma
“valorização da família” e incentivar políticas públicas
nesse sentido. “Não há vício
de iniciativa, porque a lei não
coloca obrigação nenhuma
ao Estado, apenas estabelece
diretrizes de políticas públicas”, sustenta.
O deputado nega que
o estatuto promova a discriminação da população
LGBT. “Quando você olha
a lei por completo, você vê
que não há exclusão. Valorizar não significa discriminar. Valorizar significa fortalecer, e não discriminar”,
argumenta.
FABIANE
GUIMARÃES
METRO BRASÍLIA

Menino de 14 anos é morto a pedradas
A Polícia Civil do DF investiga
a morte de um menino de 14
anos, no começo da semana
passada, em Santa Maria. Gabryel Bezerra foi morto a pedradas após sair de uma festa
entre a quadra 116 e a 117, na
Avenida dos Alagados.
Um menor de 13 anos foi
apreendido, acusado de ter

cometido o crime, e levado à
DCA (Delegacia da Criança e
do Adolescente).
A ocorrência foi registrada primeiramente na 33ª DP.
Ao encontrar o corpo do garoto na rua, de madrugada,
policiais falaram com testemunhas no local e chegaram
ao endereço do suposto au-

tor, que confessou ter matado Gabryel a pedradas. Um
vídeo de câmeras de segurança que registraria o ataque está sendo analisado.
O motivo do crime, segundo o delegado Mário Jorge, seria ciúmes: Gabryel teria “irritado” o suspeito ao dançar
com a namorada dele.

Agora, a DCA investiga se há a participação de
outros menores no crime. Há a suspeita de participação de pelo menos outro garoto, de 17 anos, que
já foi identificado, mas ainda não havia sido apreendido até a noite de ontem.
METRO BRASÍLIA
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Vacinação cai em 9 das 11
principais doenças no DF
Saúde. No 1º bimestre de 2018, nenhuma imunização bateu a meta nacional. Para Secretaria de Saúde, famílias têm ignorado doses de reforço
O Distrito Federal registrou,
no primeiro bimestre deste
ano, queda na cobertura vacinal de 9 das 11 imunizações
básicas para crianças de até
2 anos em relação ao mesmo
período de 2017.
Das 11 doses (BCG, Rotavírus, Pentavalente, Poliomielite, Meningo C, Pneumo 10,
Hepatite B, Tríplice viral, Tetraviral, Febre amarela e Hepatite A), apenas Rotavírus e
Meningo C tiveram alta na
comparação entre os períodos. Mesmo assim, nenhuma delas bateu a meta do PNI
(Programa Nacional de Imunização), que é de 95% do público-alvo para nove vacinas e
90% para outras duas.
Para a diretora de Vigilância Epidemiológica do DF,
Maria Beatriz Ruy, a queda
na cobertura parece ser causada por uma “acomodação”
das famílias quanto às doses de reforço das vacinas,
que são as consideradas no
levantamento.
“A gente identifica isso nas
palestras que temos feito desde o ano passado. As famílias
não voltam, aplicam as primeiras doses e depois esquecem”, diz a diretora.
Mas outros fatores, segun-

Falha de cobertura
Apenas duas de 11 das principais vacinas viram crescer a
cobertura no DF do 1º bimestre do ano passado para o
de 2018*
• Poliomielite
2017 - 90.17%
2018 - 89,23% (caiu)

do ela, também têm influência, inclusive uma possível
imprecisão nos dados.
O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do
DF aponta seis possíveis razões para a queda na cobertura. Destas, cinco estão ligadas
não à imunização em si, mas
a problemas na alimentação
das informações: de forma
geral, muitas salas de vacinação estão deixando de atualizar ou repassar seus dados ao
SIPNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de

NÃO CORRA RISCOS

• Rotavírus
2017 - 85,14%
2018 - 85,68% (aumentou)

• Hepatite A
2017 - 97,78%
2018 - 84,45% (caiu)
* o público-alvo é de
crianças de até 2 anos

• Meningo C

do mês passado quando, na
mesma semana, o Ministério da Saúde anunciou surtos de sarampo em Roraima e
no Amazonas e informou que
312 municípios brasileiros
têm menos de 50% de cobertura vacinal de poliomielite
– paralisia infantil –, doença
não registrada no país desde
1989. Nenhuma destas cidades, porém, está no DF.
RAFAEL
NEVES

Mitos

95%

Imunização sofre com lendas correntes na internet:

é a meta nacional da cobertura de
9 das 11 principais vacinas. O DF
não atingiu a taxa em nenhuma

306.429
crianças de até 2 anos foram
vacinadas no DF no primeiro
bimestre do ano, diz secretaria

METRO BRASÍLIA

Fique atento ao calendário de vacinação infantil e não esqueça de dar as doses para seu ﬁlho
IDADE MÍNIMA

VACINA

PROTEGE CONTRA

DOSES

BCG

TUBERCULOSE

 OSE

HEPATIT  

HEPATIT  

 OSE

POLIOMIELIT     

POLIOMIELITE

 OSES

POLIOMIELIT    

POLIOMIELITE

 OSES

ROTAVÍRUS HUMANO

DIARREI  

PENTA

DIFTERIA ÉTANO OQUELUCHE ENINGITE
INFLUENZ    EPATIT  

 OSES

PNEUMOCÓCIC A

PNEUMONIA ENINGITE TIT   INUSITE

 OSES

MENINGOCÓCIC A

MENINGIT  IP 

 OSES

FEBRE AMAREL A

FEBRE AMARELA

 OSE

SCR

SARAMPO A XUMB   UBÉOLA

 OSE

C SRV

SARAMPO A XUMB   UBÉOL   ARICELA

 OSE

HEPATIT  

HEPATIT  

 OSE

DTP

DIFTERIA ÉTAN   COQUELUCHE

 OSES

DT

DIFTERI   ÉTANO

 OSES

VARICEL A

VARICELA

 OSE

OTAVÍRUS

 OSES

AO
NASCER

1 MÊS E
15 DIAS

2
MESES

3
MESES

9
MESES

12
MESES

• Febre amarela
2017 - 103,43%
2018 - 91,89% (caiu)
• Tríplice viral
2017 - 87,24%
2018 - 82,22% (caiu)

• Tetraviral
2017 - 98,02%
2018 - 90,02% (caiu)

• BCG
2017 - 99,66%
2018 - 71,19% (caiu)

Imunização), o que compromete a análise dos números.
O DF, por fim, sofreu um
desabastecimento de três vacinas – BCG, pentavalente e
tríplice viral – durante cerca
de 20 dias no primeiro bimestre. “Foi um problema no laboratório fabricante. O Ministério da Saúde não recebeu
as doses e, portanto, não repassou. Foi um período curto,
mas claro que também impacta”, conclui a diretora.
A imunização voltou a ser
preocupação nacional no fim

2017 - 87,75%
2018 - 89,75% (aumentou)

• Pneumo 10
2017 - 93,39%
2018 - 91,32% (caiu)

• Pentavalente
2017 - 88,13%
2018 - 71,82% (caiu)

Famílias têm negligenciado doses de reforço, diz GDF | CAMILA DOMINGUES/ABR

• Hepatite B
2017 - 88,09%
2018 - 71,77% (caiu)

15
MESES

4
ANOS

7
ANOS

• “Vacina contra a gripe
causa gripe”
Como a vacina é mais
procurada nos meses
frios, podem surgir
outros problemas
típicos da época, como
amigdalite, que são
confundidos com a
gripe.
• “Vacina causa autismo”
Mito amplamente
desmentido. Para
especialistas, muitos
casos são descobertos
quando os pais
procuram auxílio
médico.
• “Vacina contra HPV
estimula a sexualidade”
Lenda disseminada na
internet. Única vacina que
previne tipo de câncer.
• “Vacinas têm efeitos
ruins a longo prazo”
Não há nada
comprovado. Quando há
reações, são pequenas e
passageiras.
• “Não preciso de
vacina, a doença está
erradicada”
A única doença
erradicada no mundo
com o uso de vacinas
é a varíola. O vírus só
existe em laboratório.
Se a vacinação for
abandonada, doenças
hoje controladas
voltarão.
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Guerra comercial. Dólar sobe
2,2% e encosta em R$ 3,90
O mercado reagiu ao ambiente de aversão ao risco no exterior, depois que os EUA
ameaçaram adotar novas tarifas sobre produtos da China.
Aqui, o dólar avançou 2,20%,
a R$ 3,8811 na venda, após
dois pregões de trégua, em
que acumulou queda de 3,5%.
Nas casas de câmbio de
São Paulo, a moeda americana era vendida entre R$ 4,25
e R$ 4,29 no cartão pré-pago, segundo pesquisa realizada no site Melhor Câmbio por
volta das 17h40. Em espécie,
saía entre R$ 4,05 e R$ 4,09.
O euro variava de R$ 4,96 a
R$ 5,03 no cartão pré-pago.
Em dinheiro, estava cotado
entre R$ 4,73 e R$ 4,78.
Disputa entre EUA e China
O governo norte-americano
elevou as tensões na disputa com Pequim ao ameaçar
impor tarifas a uma lista de
US$ 200 bilhões em importações chinesas, medida que
atingiu os ativos de maior
risco do mundo todo. Na sequência, a China acusou o
país de intimidação e aler-

Senado aprova MP de
frete e anistia a multa
Caminhoneiros. Medida Provisória foi editada pelo governo após acordo para por fim à
greve. Texto segue para sanção presidencial com compromisso de veto a perdão para multas

China, de Xi Jinping, diz que reagirá
a ações de Trump | CARLOS BARRIA/REUTERS

tou que vai responder, chamando as ações dos EUA de
“completamente inaceitáveis” e dizendo que precisa
contra-atacar para proteger
seus interesses.
“Difícil prever o desfecho
dessas tensões, mas acreditamos que há uma perda de
dinamismo global, fluxos
de capitais menos intensos,
com correção de preços dos
ativos e uma possível ‘guerra cambial’. Efeito sobre confiança e decisões de investimentos também tende a ser
negativo”, escreveu a equipe
de economistas do Bradesco
em relatório. METRO

Combustível. ANP lança
sistema de consulta de preço
A ANP (Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) lançou ontem
o Infopreço, um serviço para
que os postos informem voluntariamente o preço que
cobram pelos combustíveis
(gasolina, etanol, diesel S-10,
diesel S-500 e GNV).
Segundo o órgão, o objetivo é dar à sociedade mais
uma opção para consulta
dos preços dos combustíveis,
além do levantamento semanal de preços feito pela ANP.
O sistema é atualizado diaria-

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2018
www.metrojornal.com.br

{ECONOMIA}

mente e mostra CNPJ, nome
do estabelecimento, endereço, produto, preço e data de
cadastro da informação.
Até ontem, 174 postos haviam se cadastrado no sistema. A maior parte dos estabelecimentos está no Mato
Grosso do Sul e em Rondônia.
A agência alerta que os
dados são de responsabilidade do posto revendedor.
A pesquisa semanal da ANP
continuará sendo realizada
e pode ser consultada na página anp.gov.br. METRO

Em votação simbólica que
durou apenas oito segundos, o plenário do Senado
aprovou ontem à noite a
medida provisória que define valores mínimos para
o frete rodoviário de cargas
no país. A matéria, que havia sido aprovada no plenário da Câmara dos Deputados horas antes, segue para
sanção presidencial.
O acordo para votação na
Câmara passou pelo compromisso de que o Palácio do Planalto vai vetar o dispositivo
que anistia todas as multas
aplicadas aos caminhoneiros
durante a greve de maio. “O
Executivo vai vetar esse artigo e, na análise do veto, vamos discutir se haverá ou
não multa e que multa será
aplicada ou anistiada”, disse

Relator diz que Executivo deve vetar
anistia a multa | CÂMARA DOS DEPUTADOS

o relator da matéria, deputado Osmar Terra (MDB-RS).
A medida, que foi uma
das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram
as estradas de todo o país

no mês de maio, enfrenta
forte resistência de setores
produtivos.
A tabela deverá ser montada considerando-se o quilômetro rodado por eixo
carregado, as distâncias e
o tipo de carga. A publicação será feita duas vezes no
ano – até 20 de janeiro e 20
de julho – com validade para o semestre. Se a nova tabela não for publicada nos
prazos, a anterior continuará vigente e os valores serão
atualizados pelo IPCA.
De qualquer forma, sempre que o preço do diesel variar, para mais ou para menos, além de 10% do valor
da planilha, uma nova tabela será publicada, considerando a variação do preço
do combustível. METRO

Micro e pequenas empresas
que faturam até R$ 4,8 milhões por ano e microempreendedores
individuais
(MEI) com empregados poderão ingressar no eSocial apenas a partir de novembro. O
prazo para adesão terminaria
na segunda-feira, dia 16.
A data limite não muda
para as demais empresas
privadas com faturamento
anual inferior a R$ 78 milhões. A norma publicada
ontem também oferece para as micro e pequenas e
MEIs a opção de ingresso já
no dia 16.

Para pequenas e médias empresas
e microempreendedores*

COMO FICA
1) Cadastros do empregador
e tabelas
2) Dados dos empregadores
e seus vínculos com empresas
3) Folha de pagamentos
4) Substituição da GFIP
e compensação cruzada
5) Dados de segurança
e saúde do trabalhador

J U L / 18

Já podem entrar no sistema,
mas não serão obrigadas

S E T 
N O V / 18
J 
J A N / 19

Serão obrigadas a entrar
no sistema e prestar as
informações referentes
às três fases iniciais do
cronograma

* EMPRESAS QUE FATURAM MENOS DE R$ 78 MILHÕES

FONTE: ESOCIAL

Assim como está acontecendo com as grandes empresas e como ocorrerá com os

entes públicos, a implementação do eSocial para as empresas do segundo grupo se dará

Twitter. Usuários devem
Eletrobras. Projeto pode
registrar queda em seguidores aumentar conta de luz
minuição de quatro ou menos seguidores; outras, que
têm um número maior de
seguidores, podem sentir
uma queda mais significativa”, explica Vijaya Gadde,
membro da equipe de segurança da plataforma.
A mudança visa uma forma difundida de fraude na
mídia social. Muitos usuários
inflaram seus seguidores com
contas automatizadas ou falsas, comprando a aparência
de influência social. METRO

Tabelamento
terá impacto
de R$ 3,3 bi
O tabelamento do frete deve causar impacto
de R$ 3,3 bilhões sobre
a indústria paulista entre junho e dezembro,
diz a Fiesp (Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo). Segundo a pesquisa, 55,3% das
400 empresas consultadas pretendem repassar
o aumento do frete para o preço do produto.
METRO

Adesão de MPE ao eSocial é adiada

Interesses

O Twitter anunciou que começará a remover contas “desabilitadas”, que, por alguma
mudança de comportamento repentina estão suspensas,
da contagem de seguidores de
perfis em todo o mundo. Em
comunicado, a empresa diz
que quer ter convicção de que
esses dados são confiáveis.
Segundo o Twitter, como
resultado, o número de seguidores exibido em diversos perfis deve cair. “Muitas
pessoas perceberão uma di-

Indústria de SP

Mudanças aprovadas na terça-feira pela Câmara dos Deputados em um projeto de
lei visto como importante para viabilizar a venda de distribuidoras da Eletrobras podem elevar as contas de luz.
Deputados
aprovaram
emendas para permitir que
algumas distribuidoras repassem às tarifas custos com
furtos de energia e para garantir gratuidade a consumidores de baixa renda que hoje têm descontos na conta de

luz, entre outras. Para entrarem em vigor, no entanto, as
propostas precisam ainda receber aval do Senado.
“Somos a favor da privatização, mas os custos estão
sendo extremamente desequilibrados para o consumidor. O problema é que subiu
tanto o custo para privatizar
que talvez não compense”,
disse à “Reuters” Edvaldo Santana, presidente da Abrace,
que representa grandes consumidores de energia. METRO

de forma escalonada, dividida em cinco fases, distribuídas de julho a janeiro de 2019.
As micro e pequenas empresas e os MEI que entrarem no sistema a partir de
novembro deverão prestar
as informações referentes
às três fases iniciais do cronograma, segundo o portal
do eSocial.
Nos próximos dias, serão
disponibilizados os novos portais do eSocial, onde os empregadores poderão inserir
diretamente as informações,
sem necessidade de sistemas
para integração. METRO
Site ‘Tudo Sobre Todos’

Facebook remove
palavra ‘traição’

MP investiga
venda de dados

O Facebook removeu “traição” como palavra-chave para identificar os interesses de usuários para os
anunciantes, após a emissora dinamarquesa DR revelar sua existência. A DR
citou especialistas expressando preocupações de
que o rótulo pudesse ser
usado por serviços de inteligência em regimes autoritários para identificar
pessoas consideradas subversivas. METRO

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios) investiga um
site que vende nome, endereço, CPF e até mesmo nome de vizinhos. O
“Tudo Sobre Todos” chegou a ser retirado do ar,
mas opera hoje por meio
de um domínio hospedado na Suécia. A página cobra R$ 30 por consulta. A
quantia pode ser paga em
créditos do Mercado Livre,
que foi notificado. METRO
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Carros destruídos entre escombros em Kumano: 176 mortos | ISSEI KATO/REUTERS

Japão. Abe visita regiões
atingidas por enchentes
O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, visitou
ontem as regiões do Japão
atingidas por enchentes
que deixaram ao menos 176
mortos. Os riscos à saúde
aumentaram devido ao calor intenso e à ameaça de
novos alagamentos.
Chuvas torrenciais desencadearam enchentes e
deslizamentos de terra no
oeste do Japão na semana
passada, causando morte e
destruição em localidades
construídas décadas atrás
perto de encostas íngremes.
Ao menos 176 pessoas
morreram, disse o governo,
EUA

Senado aprova
moção contra
guerra comercial
Invocando a “segurança nacional”, o Senado dos EUA aprovou ontem uma moção não
vinculante que pede para o presidente Donald
Trump ter autorização
do Congresso antes de
impor novas tarifas alfandegárias. O texto passou com placar de 88 a
11. Neste ano, Trump
deflagrou uma guerra
comercial contra a China. METRO
Japão

Enfermeira
diz que matou
21 pacientes
A enfermeira Ayumi Kuboki, 31, foi detida pela polícia por suspeita de
ter colocado desinfetante diluído no soro de um
paciente de 88 anos em
2016. Presa, confessou
ter feito o mesmo com
outros 20 idosos. Ela teria cometido os crimes
para que a morte dos pacientes não ocorresse durante o seu turno no hospital. METRO
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e dezenas estão desaparecidas desde o pior desastre climático do país desde 1982.
Depois de observar os danos a partir de um helicóptero que sobrevoou Okayama, uma das áreas mais
assoladas, Abe visitou um
centro de acolhimento lotado de vítimas.
“Vamos driblar toda a burocracia para melhorar a vida nos centros de acolhimento – como aparelhos
de ar-condicionado enquanto os dias de calor continuarem – e depois obter moradias temporárias”, disse Abe
após a visita. METRO

Direto do hospital,
meninos acenam
para o mundo
Tailândia. Em vídeo divulgado ontem pelo governo do país, jovens demonstram estar
em bom estado de saúde, sorrindo e só esperando a hora de retornar à vida normal

Garotos recuperam-se juntos em hospital de Chiang Rai | REUTERS

Otan. Trump
quer de todos
4% do PIB
para defesa
O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou ontem
a Alemanha de estar “refém” da Rússia devido à sua
dependência energética, em
uma crítica surpreendente
antes da cúpula da Otan (a
aliança militar do Ocidente), em Bruxelas: “Deveríamos estar nos protegendo
contra a Rússia, e a Alemanha vai e paga bilhões e bilhões de dólares por ano para a Rússia”.
Trump também criticou
os países-membros por não
gastarem a meta de 2% de
seus PIBs no setor. Disse aos
líderes da aliança que gostaria de uma meta de 4% do
PIB – semelhante aos níveis
dos EUA –, de acordo com
autoridades norte-americanas e estrangeiras. METRO

Donald Trump, ontem, em Bruxelas
| GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS

Parentes ainda não podem ter contato direto com todos os jovens | REUTERS

O primeiro vídeo dos 12 meninos tailandeses e seu técnico de futebol que foram
resgatados da caverna Tham
Luang, perto da fronteira
com Mianmar, foi divulgado ontem, mostrando-os sorridentes e acenando de suas
camas no hospital, exibindo
boas condições. Thongchai
Lertwilairattanapong, inspetor do departamento de saúde tailandês, informou que
eles perderam em média
dois quilos cada um durante os 17 dias de isolamento.
A Tailândia reagiu com
alívio, gratidão e entusiasmo
depois que o último grupo
de integrantes do time “Javalis Selvagens” foi resgatado
da caverna inundada, na noite da última terça-feira, acabando com um calvário que
comoveu a nação e o mundo.
Eles foram levados de helicóptero a um hospital de
Chiang Rai, a cerca de 70 quilômetros de distância, e colocados em quarentena ao lado de seus colegas. Ontem os
pais dos primeiros quatro garotos libertados, no domingo, puderam visitá-los, mas

“Por nossa avaliação,
as crianças não exibem
estresse. Elas foram bem
cuidadas na caverna.”
T. LERTWILAIRATTANAPONG,
INSPETOR DE SAÚDE DA TAILÂNDIA

tiveram de usar roupas protetoras e ficar a dois metros
de distância, por precaução.
O primeiro-ministro tailandês, Prayuth Chan-ocha,
pediu ontem que se deem
tempo e espaço para os meninos se recuperarem. “O
importante é espaço pessoal. Temos que monitorar
isso para os meninos porque o sistema imunológico
deles ainda está fraco”, disse Prayuth. “A melhor maneira é não aborrecê-los e
deixá-los estudar.”
Segundo as autoridades,
eles deverão permanecer
cerca de uma semana internados. A equipe médica
quer evitar que eles fiquem
doentes ou transmitam alguma doença nesse período
de recuperação. METRO

Pai de médico australiano
morre logo após o resgate

Estudantes exibem mensagens de apoio na entrada do hospital | REUTERS

O médico australiano Richard Harris, envolvido na
libertação dos jovens da caverna, soube depois que
seu pai havia morrido assim que o trabalho de resgate terminou. Harris, um
anestesista e explorador de
cavernas subaquáticas que
também é conhecido como
“Harry”, foi o último ho-

mem a sair da caverna.
“Este é claramente um
momento de luto para a família de Harris, especialmente após seu desgaste físico e emocional de ter feito
parte da missão de resgate
altamente complexa e bem-sucedida desta semana”,
disse Andrew Pearce, amigo
de Harris. METRO

Área será transformada em ‘museu vivo’
Autoridades tailandesas disseram ontem que o drama
dos meninos e do resgate
multinacional colocou a caverna Tham Luang definitivamente no mapa e que existem planos para convertê-la
em um destino turístico.
“Esta área se tornará um
museu vivo, para mostrar

como a operação transcorreu”, disse o chefe da operação de resgate, Narongsak
Osottanakorn. “Uma base de dados interativa será
criada. Será mais uma grande atração para a Tailândia.”
Chongklai Worapongsathorn, vice-diretor-geral do
Departamento Nacional de

Parques, Vida Selvagem e
Conservação da Flora, disse haver planos para “reviver” um parque nacional
adjacente onde centenas de
agentes de resgate e militares montaram acampamento durante a operação de
busca e resgate.
Mas o primeiro-ministro

da Tailândia, Prayuth Chan-ocha, afirmou que precauções adicionais terão de ser
implantadas dentro e fora
da caverna para garantir a
segurança dos turistas. Há
tempos moradores pedem
para as autoridades instalarem sinais de alerta mais
claros na caverna. METRO
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Dwayne Johnson se
aventura nas alturas
Estreia hoje. Astro acrescenta mais um misto de filme-catástrofe
com ação no currículo com ‘Arranha-Céu – Coragem sem Limite’
Deve ser divertido ser
Dwayne Johnson. Após cair
em Hollywood por mero
acaso, para fazer uma ponta em “O Retorno da Múmia” (2001), o ex-lutador
consolidou uma carreira de
ator em que coloca seu corpão quase exclusivamente
a serviço de filmes de ação
descerebrados, tornando-se
uma espécie de Arnold Schwarzenegger do século 21.
Johnson foi o segundo
ator mais bem pago no levantamento mais recente
da revista “Forbes”, relativo ao período entre junho
de 2016 e de 2017, ficando
atrás apenas de Mark Wahlberg ao somar US$ 65 milhões em cachês. Segundo
o “The Wall Street Journal”,
são ao menos US$ 20 milhões por filme. Nada mal.
O mais recente resultado

desse caldeirão financeiro é
“Arranha-Céu – Coragem sem
Limite”, que estreia hoje.
Dirigido por Rawson
Marshall Thurber, o longa
aposta menos no fiapo de
história em torno do qual
se constrói e mais no carisma de seu protagonista em
resolver problemas no melhor estilo MacGyver.
Desta vez, Johnson encarna Will Sawyer, um ex-policial de elite afastado do
posto após perder uma perna durante uma operação.
Ele constrói uma nova carreira como consultor de segurança e presta serviço para o bilionário Zhao Long
Ji (Chin Han), que acaba de
construir o prédio mais alto
do mundo em Hong Kong.
O ricaço, no entanto,
tem um inimigo que está
disposto a colocar o edifício

TV. Orquestra de São Paulo
é tema de série no Arte 1
Depois de se embrenhar pelas salas de ensaio do Balé da
Cidade de São Paulo em sua
primeira temporada, a série
“Work in Progress” estreia
uma nova leva de episódios
em novo cenário.
A partir de hoje, às 20h30,
o público do canal pago Arte1 vai poder conferir como
funcionam os meandros de
outra grande companhia artística do país: a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado
de São Paulo). Ambientados
na Sala São Paulo, ponto turístico da capital paulista, cada um dos seis novos episódios se dedica a explorar com
atenção um elemento específico que ajuda a colocar o
conjunto orquestral de pé.
O programa de estreia é
dedicado à regência, tendo
como protagonista a diretora
musical da casa, a americana
Marin Alsop. Ela explica seu
processo de trabalho, sua relação com a Osesp e sua forma particular de entender a
música, enquanto o público é
apresentado, em paralelo, aos
mecanismos menos vistosos
da casa, como o quebra-cabeça artístico para a montagem
das temporadas e o funcionamento do banco interno de

Maestrina Marin Alsop estrela episódio
de estreia do seriado | DIVULGAÇÃO

partituras da companhia.
Os episódios seguintes se
dedicam a explorar setores da
orquestra, como coro, cordas,
madeira, percussão e metais,
enquanto se preparam para
encabeçar um novo trabalho,
o poema sinfônico “Uma Vida
de Herói”, do alemão Richard
Strauss – a execução completa da obra fecha a temporada.
Com direção de Diego de
Godoy, “Work in Progress –
Por Dentro da Osesp” é uma
parceria do Arte1 com a produtora Pródigo Films. METRO

2
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no chão para conseguir de
volta informações que nada
importam para a trama.
Um pouco de autodeboche
O que importa é ver Johnson fazendo de tudo para
salvar sua família, que está presa no prédio em chamas – o que envolve escalar mais de 100 andares em
poucos minutos, segurar os
restos de uma ponte quebrada com as próprias mãos
e lembrar que caminha com
auxílio de prótese apenas
quando ela pode ser útil de
alguma forma, como colocá-la como barreira para evitar que uma porta se feche.
Com essa fórmula – caprichando na tensão e com certa
dose de autodeboche – Dwayne Johnson garante cinemas
lotados – e bolsos ainda mais
cheios. METRO

Cachê do ator ultrapassa US$ 20 milhões por filme | DIVULGAÇÃO

Orquestra de Violões faz
turnê por palcos do DF
A Orquestra da Violões de
Brasília inicia uma turnê pelos palcos de cinco unidades do Sesc no DF. Há algum
tempo longe dos holofotes, o
grupo fundado por Jaime Ernest Dias e Paulo André Tavares em 1991 retorna aos palcos agora com 16 músicos em
sua formação – incluindo seus
dois fundadores – e um repertório que vai da música clássica ao rock. A turnê que começa hoje segue até 1º de
agosto com ingressos à venda, na maioria das apresentações, por R$ 10 a inteira.
O grupo se apresenta hoje e amanhã no Sesc Taguatinga Norte, às 20h. Na próxima
quarta, fazem a única apresentação do circuito fora de
uma unidade do Sesc, no Clube do Choro, às 21h, e com
preços diferentes (as inteiras
estão à venda por R$ 30).
A turnê segue pelos Sesc
de Ceilândia (dia 23 e 24), Gama (25 e 26) e Garagem (na
913 Sul, em 31 de julho e 1º
de agosto). Todas essas apresentações ocorrem às 20h.
Na orquestra, os violões
são separados em quatro naipes de acordo com seus tamanhos, afinações e quantidades

Riqueza

Kylie
Jenner

São 16 instrumentistas que fazem parte da banda | ARIADNE NAVES/DIVULGAÇÃO

de cordas. Isso permite que o
mensmo instrumento alcance diferentes curvas melódicas e, portanto, consiga ir de
um repertório que vai de “Lamento”, de Pixinguinha, a
“Eleanor Rigby”, dos Beatles.
O repertório desta série de
apresentações terá 16 músicas, além das já citadas. apresenta também “Bye, bye, Brasília”, de Paulo André Tavares;
“San Vicente”, de Milton Nascimento; e “Batuque”, de Ernesto Nazareth.
O grupo
Os músicos, além de Jaime
Ernest Dias e Paulo André

Tavares, inclui: Tiago Varella, Daniel Sarkis, Juçara Dantas, Simone Lacorte, Gustavo
Costa, Cynthia Costa, Vinícius Vianna, Alessandro Borges, Agilson Alcântara, Marcílio Cunha, João Ferreira,
Orlando Neto, Wellington
Fagundes, José Melo e Emânuel Camarão.
A Orquestra de Violões de
Brasília foi fundada como parte da disciplina música de câmara/formação de conjuntos
da Escola de Música de Brasília em 1991. Eles lançaram
dois CDs, “Contrastes” (1997)
e “À Moda Brasileira” (2002).
METRO BRASÍLIA

A modelo americana,
irmã mais nova de Kim
Kardashian, deve ser a
pessoa mais jovem a
conquistar por si própria
uma fortuna de um
bilhão de dólares. Dona
de uma popular linha de
maquiagens, ela tem 20
anos e foi capa de uma
reportagem especial
da revista de negócios
“Forbes”, dos EUA.
Atualmente sua fortuna
pessoal é apontada em
US$ 900 milhões e é a única
pessoa com possibilidades
reais de desbancar o
recorde de bilhonário
mais jovem, que pertence
a Mark Zuckerberg, que
alcançou a cifra aos 23
anos, em 2007.
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“A Noiva de Frankenstein”
(1935), de James Whale

OS MONSTROS CLÁSSICOS
Nada de Tom Cruise! Esqueça os reboots,
que começaram mal com “A múmia” (2017).
Os estúdios Universal participam com seus
clássicos. Estão na agenda “Frankenstein”
(1931), “O médico e o monstro” (1931) e
“A múmia” (1932), entre outros.
“O monstro da lagoa
negra” (1954),
de Jack Arnold

“A forma
da água”
(2017), de
Guillermo
del Toro

REVERENCIANDO
OS MONSTROS
Os monstros estão sempre se renovando
para nos encantar (não é, Sally Hawkins?
protagonista de “A forma da água”). Com
produções mais recentes, a mostra busca
um diálogo com antigas produções, como,
no caso, “O monstro da lagoa negra”. Há
paralelos mais evidentes, como “Sexta-feira
13” (2009) e “Deuses e monstros”(1998)
“A pequena loja dos horrores”
(1986), de Frank Oz

OS MALDITOS
E OS ALIENÍGENAS
No caso desta produções, o nojo é parte da
narrativa. Quem nunca viu “Alien – O 8º
passageiro” (1979) ou “A hora do pesadelo”
(1986) é melhor se preparar. O trash, porém,
também tem seu lado cômico – e igualmente
nojento –, como em “O vingador tóxico” (1984).

MONSTROS BRASILEIROS
O cinema brasileiro não tem uma produção
significativa no terror, mas também tem
seus clássicos, como “À meia-noite levarei
sua alma” (1964). A produção nacional
também é representada pela elogiada
produção recente “Mar negro” (2014).

Névoa,
contraluz,
música de suspense e uma câmera
que vaga em desespero: o espectador já sabe que
o monstro está para aparecer. No caso da mostra “Monstros no cinema”, que
estreia hoje no CCBB,
essa sensação se repetirá ao longo de 60 sessões
de 39 filmes protagonizados por criaturas sobrenaturais e (quase sempre)
aterrorizantes.
A mostra gratuita apresentará desde filmes do alvorecer do cinema, nos
anos 1920, até produções
do ano passado, com o objetivo de mostrar que as
criaturas sempre estiveram na sétima arte, de
“Golem” (1920) até “A
Forma da Água” (2017).
“Os filmes de monstro continuarão a existir sempre, mas claro
que produções como
‘Frankenstein’ já não
assustam mais. Essa, porém, é uma indústria que sabe se
renovar e que, usando o medo, sempre
soube nos alertar de
perigos
iminentes,
como o avanço (descontrolado) da ciência em ‘Frankenstein’,
ou a poluição, como em
‘Godzilla’, monstros que
ainda existem”, diz Breno
Lira Gomes, curador da
mostra.
Ele preparou uma série de sete roteiros temáticos para se acompanhar a mostra (confira
ao lado). A programação ainda inclui um
debate do curador
com os pesquisadores Rita Ribeiro e Tiago Belotti, sobre os filmes
monstruosos e românticos, dia 20; e dele com Julia
Maass e Sergio Moriconi sobre a origem dos monstros
no cinema, dia 27.
BRUNO
BUCIS
METRO BRASÍLIA

60

sessões exibirão os 39
filmes da mostra. Veja
a agenda com sinopses
em bb.com.br/cultura
Serviço

“Mar negro”
(2014), de
Rodrigo Aragão
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CCBB, de hoje a 7
de agosto, com ao
menos três sessões
diárias de terça a
domingo.
Entrada franca.

“Um lobisomem americano
em Londres” (1983),
de John Landis

REINVENTANDO
MONSTROS
Nos anos 1980 e 1990, não eram só ombreiras que
estavam na moda, mas os monstros também. Como
esquecer de “Thriller”, de Michael Jackson? Também
se tornaram inesquecíveis os monstros que foram
refilmados nestas décadas com novas perspectivas
estéticas, como “Um lobisomem americano em
Londres” (1983) e “Drácula de Bram Stocker” (1992).

MONSTROS PARA CRIANÇAS
Monstros também podem ser fofinhos. Essa
parte da seleção traz os filmes voltados ao
público infantil, como “Monstros S.A” (2001) e
“Onde vivem os monstros” (2009), onde muitas
vezes os monstros imaginários são metáforas
para monstros muito reais.

“Onde vivem os
monstros” (2009),
de Spike Jonze

Monstros no
cinema. CCBB
apresenta seleção com
39 filmes protagonizados
por criaturas
sobrenaturais que
mudaram a 7ª arte
OS GIGANTES
Para ser monstro, é preciso
exagero, já dizia Kleber
Bambam. Essa é a mesma
receita que seguem
filmes com criaturas de
proporções gigantes e que
estão na mostra, desde
“King Kong” (1933) e
“Godzilla” (1954) até
“Tubarão” (1975) e
“Cloverfield” (2008).
“Tubarão” (1975),
de Steven Spielberg

BRENO LIRA
Produtor cultural radicado no Rio,
Breno Lira Gomes é o curador da
mostra “Monstros no Cinema”
Filmes de monstro são tratados
como gênero menor?
É louco isso. De certa forma,
sim, são tratados com preconceito, mas só por uma suposta intelectualidade. O grande público curte muito. Estes filmes têm
contribuído muito com o cinema em geral, principalmente no
avanço tecnológico e de efeitos
visuais.
Como foi escolher os 39 filmes
da lista entre tantos?
Muita gente vai reclamar que está faltando algum essencial, e está mesmo. Além das questões de
orçamento e tempo, nossa ideia
é mostrar só um pouco desse universo e incentivar o público a
buscar mais. METRO BRASÍLIA
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Leitor fala

Noroeste abandonado

procoletivo@gmail.com

Na época em que eu comprei o apartamento no Noroeste ,pensei que o bairro fosse se desenvolver. Hoje está tudo
abandonado, com apartamentos caríssimos que ninguém quer comprar. Se
eu soubesse disso, não teria concordado em tirar os índios de lá. Foram tantas promessas na época que começou a
ser construído que chega a ser engraçado ver o que é hoje, um bairro que
não tem nem mercado. O pior é que lá
está superperigoso e não tem nenhum
posto policial, o mais perto é na Asa
Norte.

POR METRÓPOLES
CAMINHÁVEIS
LU GEBARA

Cruzadas

NOEMIA PEREIRA - NOROESTE (DF)

Reformas na rodoviária

Uma cidade bem mais atrativa e interessante
aparece para quem decide andar a pé

Já está enchendo o saco essa reforma
na Rodoviária do Plano Piloto que nunca acaba. Agora que os horários de ônibus mudaram, está pior ainda, porque
ninguém sabe em qual box fica. Ontem eu fiquei 20 minutos na fila errada achando que era a do meu ônibus,
está uma bagunça. Vai entrar outro governador e a rodoviária vai continuar
do mesmo jeito. Quem depende de
transporte público todos os dias sente
o impacto dessa reforma.

Na última sexta-feira, 6 de julho, um movimento coordenado pelo Instituto Corrida Amiga juntou pessoas em todo o país para ir a pé ao trabalho. Há quatro anos, a primeira sexta-feira de julho é o dia para tornar efetivo o deslocamento a pé ao trabalho, incluindo caminhadas, corridas e
combinando parte do trajeto com bicicleta, transporte público ou carona.
Foi bonito ver grupos de pessoas em diversas cidades brasileiras caminhando felizes rumo a seus compromissos. Como lembra Silvia Stuchi,
idealizadora da Corrida Amiga, fundada em 2014, o “transporte a pé” é
o meio mais livre e democrático de deslocamento. Ao mesmo tempo que
gera benefícios para a saúde, pois reduz os riscos de hipertensão, colesterol e doenças do coração, protege o meio ambiente. “Você não polui, porque é movido a arroz e feijão”, ela brinca.
Além da Corrida Amiga, várias instituições brasileiras focadas na mobilidade ativa têm mostrado a importância de caminhar diariamente. Trata-se de uma atividade comum no nosso país (cerca de 65% dos deslocamentos no Brasil são feitos, pelo menos em parte, a pé), mas que não é
valorizada, tampouco incentivada.
Em uma palestra recente no TED, a arquiteta e urbanista Gabriela Callejas, diretora da organização Cidade Ativa, observou que o primeiro marco de independência da nossa história é o caminhar. “Mas vocês já pararam para pensar que nós vamos perdendo essa liberdade de caminhar ao
longo da nossa vida?”, questionou Gabriela.
É a pura verdade. Vamos nos tornando sedentários – e também tristes, estressados, sem energia. As nossas cidades também não nos estimulam a andar, uma vez que elas foram construídas basicamente para receber carros, sem espaços públicos acolhedores e calçadas seguras.

NEIDE MONTEIRO - SOBRADINHO (DF)

Quer mais?

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

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

www.facebook.com/metrojornal

UM DIREITO DOS CIDADÃOS
Mas isso pode ser mudado. Instituições como Cidade Ativa, Corrida Amiga,
Cidade a Pé, SampaPé, Carona a Pé, entre outras bastante importantes, têm
lutado organizadamente pela defesa da mobilidade ativa nas metrópoles
brasileiras. Cidades caminháveis, amigáveis e acessíveis, com calçadas amplas e sem buracos, são um direito de cidadãos de todas as idades.
Caminhando nós descobrimos outra cidade, muito mais viva e interessante, com novos contornos e atrativos. Dentro do carro o horizonte é limitado e o trajeto também: você não pode largar o automóvel no meio
do caminho. A pé, ou mesmo usando o transporte coletivo, é possível parar em um café, fazer uma pausa em uma praça para curtir a natureza e se
sentir parte integrante da comunidade. Existem coisas que só conseguimos fazer quando estamos a pé. V’ambora andar! Não somos bípedes à
toa. Foi a postura ereta, com a cabeça erguida, que alavancou há cerca de
6 milhões de anos a nossa evolução.

Sudoku

O Pro Coletivo ajuda as pessoas a aproveitar a vida se locomovendo de forma inteligente
www.procoletivo.com.br

Horóscopo

Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br

Por: Guilherme Salviano

guisalviano@gmail.com

Tendências a esclarecer antigas
questões do lar e assuntos mais
difíceis entre familiares. Evite
radicalismos nestes vínculos.

O Sol - que rege seu signo - faz
oposição a Plutão, indicador para
cuidado e ponderação com atitudes
radicais nas relações.

Tendências a desvendar assuntos
que ajudarão na tomada de
decisões financeiras e profissionais.
Por isso, pesquisas são mais indicadas.

O momento é para atenção aos
detalhes e as informações nos
assuntos profissionais. Nas relações,
dia para conversas esclarecedoras.

Assuntos que envolvam grupos
do qual faz parte ou que são
relacionados a amizades mais
próximas terão finalizações ou transformações.

Este é um momento importante
para mais envolvimento em
conversas esclarecedoras nos
mais variados vínculos de relacionamento.

Cuide para que a ansiedade não faça
tratar assuntos de maneira radical
diante das relações. Tendências a
repensar projetos materiais.

O desprendimento de situações
cotidianas e de relacionamentos
contribuirá com o andamento de
alguns assuntos importantes.

Vênus faz bom aspecto com Urano
– que rege seu signo -, propícia a
integração com grupos. Favorece o
romantismo na vida afetiva.

Propensões a tratar questões
definitivas em parcerias e relações.
Chances de romper com vínculos
que pouco contribuem a sua vida.

Novas informações e
conhecimentos ajudarão a
resolver problemas na área
profissional. Atente-se com falsas especulações.

Saiba dosar os momentos para se
dedicar às obrigações e diversões.
Conciliar deveres sem deixar o que é
saudável será essencial.

Soluções
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FOTOS: REPRODUÇÃO

Edna Moda
da vida
real

LOUISE
FROGLEY

Cinema. Figurinista conta como
foi criar a roupa não só do novo
filme ‘Homem-Formiga e a
Vespa’, mas também os trajes
de outros filmes da Marvel

Novidade na telona

A Vespa
A estilista revela
que, para o traje da
personagem Vespa,
representada por
Evangeline Lilly,s se
baseou principalmente
nos quadrinhos originais
da Marvel e nos desenhos
gerados pela companhia
e pelo artista conceitual.

Há uma diferença entre criar roupas de super-heróis e criar roupas para personagens em outros
filmes. E isso Louise Frogley sabe muito bem. Apesar de ter trabalhado em
outras produções mais
dramáticas, como “Stigma”, “Syriana” e a série
“The Good Wife”, ou ainda, em filmes de super-heróis, desenhando o figurino de Tom Holland em
“Homem-Aranha: De Volta ao Lar” e o de Robert
Downey Jr. na terceira sequência de Homem de Ferro, o figurino do Homem-Formiga não segue tanto
os mesmos preceitos das
últimas.
Assim como a personagem “Edna Moda” – estilista do filme “Os Incríveis”,
de estúdio que, assim como os heróis da Marvel,
pertence à Disney – Louise
especializou-se em roupas
que são incríveis e poderosas na frente das câmeras. Com a segunda parte
de “Homem Formiga”, não
houve exceção.
Para ela, a grande diferença entre os últimos
filmes é que, para o Homem-Aranha, por exemplo, o rascunho girou em
volta de escolher as cores, as texturas e os materiais que seriam usados
e imprimi-los no tecido
da roupa. Porém com Homem-Formiga o processo foi diferente, pois toda a roupa foi esculpida,
o que muda completamente como o figurino é manufaturado. Uma
das peças que deu mais
trabalho foram as asas,
que são uma novidade.
“Foi muito complicado e difícil, mas nós
tivemos um departamento incrível que im-

A estilista responde
a perguntas sobre
diﬁculdades e
desaﬁos do
novo ﬁlme
Qual foi o maior desafio ao criar o figurino do
Homem-Formiga?
O maior obstáculo foi dar
movimento à roupa. A elaboração é parte do processo, mas a ideia é que os
atores sejam capazes de
se mover com ela. Ela pode ficar linda, mas, se impossibilita levantar os braços ou pular, nós temos
um problema. O grande
desafio que nós tivemos
foi, por um lado, encontrar uma forma de dar movimentos naturais para
quem vestir e, por outro,
fazer com que ela se parecesse com as ilustrações.
Qual a parte mais fascinante de trabalhar no universo Marvel?
Além de ser responsável pelo figurino, a parte mais bacana é conhecer o time da
Marvel, porque eles sabem
o que estão fazendo e são
muito dedicados a todo o
conceito. É muito bacana
e eu adorei trabalhar com
eles. Foi sensacional.

primiu as asas em 3D e
esculpiu a estrutura. Eles
fizeram um ótimo trabalho. Tecnicamente
foi um figurino muito difícil de realizar, e o processo deu bastante
trabalho. Mas eu
aprendi muito
com isso, e foi

genial!”, disse Louise.
Quando
perguntada
se ela se vê como “a Edna Moda da vida real”,
Louise desconversa. Apesar de achar a ideia muito engraçada, ela não concorda. “Eu sou só uma
figurinista, mas amo a
ideia, acho extremamente
divertida!”diz.

Qual a parte mais legal e
mais desafiadora de trabalhar com um super-herói?
É definir qual será o material da roupa. Você precisa não só encontrar um
material que pareça natural, mas também garantir
que cada material utilizado é adequado para a iluminação e as câmeras do
estúdio. É bem difícil juntar todos esses aspectos para alcançar o que o estúdio
quer. Além de tudo isso, você precisa garantir que o figurino seja prático – caso
você precise ir ao banheiro.
Qual seu super-herói
favorito?
O Homem-Aranha, porque
fui eu que fiz a roupa dele.
METRO INTERNACIONAL
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COPA 2018
CARL RECINE/REUTERS

DIRETO
DA
RÚSSIA

COBERTURA COMPLETA

metrojornal.com.br

FERNANDO
VALEIKA DE
BARROS

EXPLICAÇÃO
Outro destaque da Bélgica,
De Bruyne tem uma boa resposta para explicar o motivo
de a Bélgica ter tirado o Brasil
do páreo, mas sofreu contra a
França. “Seleções sul-americanas gostam de atacar, já os europeus preferem fazer uma organização defensiva, mesmo
que sofram”, disse. Os franceses confirmam. Segundo o técnico, Didier Deschamps, os atacantes Giroud e Griezmann
tinham a missão de bloquear
as descidas de Witsel, Dembelé e do próprio De Bruyne.
COFRE CHEIO
A Fifa aplicou multas de quase R$ 2,2 milhões (567 mil
francos suíços) sobre as federações nacionais por comportamento de seus jogadores,
treinadores e torcedores. Mas
entidades alertam que ainda
existem problemas na legislação no que se refere ao combate à homofobia. Além do
monitoramento de todos os
jogos por três especialistas,
a Fifa contou com a ajuda de
um grupo de 50 observadores
distribuídos nos estádios para tentar identificar comportamentos inadequados.
LAMENTÁVEL
Quarenta e cinco casos de
assédio sexual foram registrados oficialmente durante o período de disputa da
Copa do Mundo, que começou em 14 de junho e será
encerrada no próximo domingo, em Moscou. Os dados foram apresentados pela entidade Fare, aliada da
Fifa no controle de questões de discriminação no
Mundial. Mas a própria Fare
alerta que os números reais
podem ser dez vezes maiores, já que dezenas de casos
não são registrados ou nenhuma queixa é apresentada pelas vítimas.
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Com um gol de Mandzukic,
no fim da prorrogação, a
Croácia venceu a Inglaterra
por 2 a 1, em Moscou, e fará
uma final de Copa do Mundo inédita, diante da França, no domingo, às 12h.
A vaga foi na base da raça,
da superação. Logo aos 4 minutos, Modric chegou atrasado e derrubou Dele Alli. No
melhor estilo Zico, Trippier
bateu no ângulo de Subasic.
Cansados pelo acúmulo de
duas prorrogações seguidas,
contra Dinamarca e Rússia,
os croatas pareciam um boxeador grogue, próximo do
nocaute. Harry Kane, artilheiro da Copa com seis gols, perdeu um gol feito.
Empurrados pela sua
torcida, os croatas, enfim,
acordaram no segundo tempo. Mas precisavam de algo
mais. E isso aconteceu aos
22 minutos, quando Perisic
foi com tudo em um cruzamento de Vrsaljko e marcou
com a sola da chuteira.
A partida ficou lá e cá, até
o fim do tempo normal. A
primeira parte da prorrogação já havia ido embora e a
decisão por pênaltis parecia
ser questão de tempo. Mas
não aconteceu, por um motivo: Mandzukic. O centroavante da Croácia aproveitou
uma bobeira de Stones, que
não cortou um passe “sem
querer” de Perisic, mandou
uma bomba e marcou o gol
que colocou a Croácia pela
primeira vez na final. A melhor colocação da seleção da
camisa quadriculada havia
sido em 1998, 20 anos atrás,

CROÁCIA

2

Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida e
Strinic (Pivaric); Rakitic, Brozovic,
Rebic (Kramaric), Modric (Badelj) e
Perisic; Mandzukic (Corluka).
Técnico: Zlatko Dalic

1

INGLATERRA

Pickford; Walker (Vardy),
Stones e Maguire; Trippier, Henderson
(Dier), Dele Alli, Lingard e Young (Danny
Rose); Sterling (Rashford) e Harry Kane.
Técnico: Gareth Southgate

Gols: Trippier, aos 4 do 1º tempo; Perisic, aos 22 do 2º tempo;
Mandzukic, aos 2 do 2ø tempo da prorrogação
Árbitragem: Cuneyt Cakir, da Turquia

Público:
78.011

TRADIÇÃO MANTIDA
Mick Jagger ganhou fama de “pé
frio” em 2010, na Copa da África do
Sul. Ele torceu pelos EUA e depois
para a Inglaterra, que perderam. A
fama continuou no torneio de 2014,
especialmente no fatídico 7 a 1.
Ontem, o inglês estava no estádio...

1

jogo de Copa até hoje
fizeram França e Croácia.
Foi em 1998, quando os
franceses venceram por
2 a 1 na semifinal
com um terceiro lugar na
França.
O segundo já está “garantido”, mas agora a Croácia quer
mais. A França, que busca o
bicampeonato, é a grande favorita. Se os croatas tiverem
pernas, depois de disputarem três prorrogações seguidas, os Bleus que se cuidem!
FERNANDO VALEIKA DE BARROS

Fui morar na França
quando eu só tinha
17 anos e tenho boas
recordações. Minha
mãe sonhou com
este jogo e disse que
ganharíamos
PERISIC,
ATACANTE DA CROÁCIA

Estamos na final. Foi
merecido. Ainda tem
um jogo diante de nós,
uma oportunidade de
fazer algo ainda maior.
Mas já estamos na
história
ZLATKO DALIC,
TÉCNICO DA CROÁCIA

RYAN PIERSE/GETTY IMAGES

MAUS PERDEDORES
Depois de vencer o Brasil nas
quartas de final, os belgas estavam tão seguros de que chegariam à final que não tiveram
o menor pudor em detonar a
França, que os derrotou por 1
a 0 em São Petersburgo na semifinal. “Prefiro perder com
o jogo ofensivo da Bélgica do
que vencer se defendendo, como os franceses fizeram”, disse
Eden Hazard, uma das estrelas
do time. “A verdade é que perdemos contra uma equipe que
não joga nada, só se defende”, declarou o goleiro Thibaut
Courtois, antes de concluir: “É
frustrante perder para um time
pior do que o seu”.
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Estamos arrasados
porque não chegamos
onde queríamos hoje.
Ficamos decepcionados.
Mas a gente tem que
sacudir a poeira e dar a
volta por cima
HARRY KANE,
ATACANTE DA INGLATERRA

Saideira

CR7
A Juventus será o último
clube de Cristiano
Ronaldo, que assinou
contrato até 2022. A
informação foi divulgada
pelo empresário do
jogador, Jorge Mendes:
“Estou muito feliz por
Cristiano. A Juventus será
seu último clube. É uma
opção de vida definitiva,
mas muito bem pensada
por ele.” E, no clube
italiano, o atacante vai
receber a camisa 7, que
sempre preferiu usar, e
que pertencia a Cuadrado.
“É mais abençoado
dar do que receber.
Sucesso, parceiro”, postou
nas redes sociais o
colombiano.
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E aí, como estamos?
A uma semana do retorno do Campeonato Brasileiro, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco entram na
reta ﬁnal de preparação, com contratações, despedidas e muita especulação
METRO RIO

Flamengo tenta
manter a ponta
Líder do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, o Flamengo confirmou o técnico Mauricio Barbieri como comandante da
equipe até o fim do ano. E o treinador está quebrando a cabeça para
montar o time ideal para o duelo
diante do São Paulo, na quarta-feira, às 21h45, no Maracanã.
As principais dúvidas de Barbieri estão no ataque. Com as saídas
de Vinicius Junior e Felipe Vizeu para Real Madrid (ESP) e Udinese (ITA),
respectivamente, o rubro-negro contratou o colombiano Fernando
Uribe (foto),
que estava
no Toluca
(MEX).
O clube
pode contar também com
o peruano
Paolo Guerrero, que tem contrato válido até o
próximo dia 8 e segue com o grupo.

1

2

Botafogo conta
com novo treinador

Com a saída de Alberto Valentim para o futebol da Arábia Saudita,
o Botafogo aproveitou o recesso da Copa do Mundo para buscar um novo treinador. E o escolhido foi Marcos Paquetá (foto). Com 59 anos, ele conseguiu a
liberação do Pune City, da Índia, e assinou com o Alvinegro até dezembro do
ano que vem.
No Brasil, ele dirigiu apenas duas
equipes: o rival Flamengo, em 1995, e
o Avaí, em 2004. Desde então, o técnico
acumulou trabalhos no exterior, sendo
o último deles no Al Shorta, do Iraque.
No Glorioso, ele terá o seu primeiro
desafio diante do Corinthians, na quarta-feira, às 21h45,
em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe carioca ocupa atualmente
a nona colocação no
Brasileirão, com
17 pontos.

Assim como o Botafogo, o
Fluminense também conta com um novo treinador para a sequência da temporada. Após o pedido de demissão de
Abel Braga, o Tricolor fechou com Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro com
o Cruzeiro em 2013 e 2014.
O treinador assume o clube das Laranjeiras na 12a colocação do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos conquistados. E o primeiro jogo oficial do
novo comandante será o clássico contra o Vasco, na quinta-feira da próxima semana, às 20h, em São Januário.
No mercado, o Fluminense tenta
viabilizar a contratação do atacante
equatoriano Bryan Cabezas, de 21 anos, que está atualmente na Atalanta (ITA).
Fora de campo, o clube segue com dificuldades políticas e
o presidente,
Pedro Abad,
continua
muito questionado pelos
torcedores.

3

4

Vasco renova com
Andrés Ríos

Fluminense tem
técnico bicampeão

A Copa do Mundo mal vai
ter chegado ao fim e o Vasco já terá um
duelo de vida ou morte. Pela partida de
volta das oitavas de final da Copa do
Brasil, o cruz-maltino recebe o Bahia,
na segunda-feira, às 20h, em São Januário. No jogo da ida, o time baiano derrotou o carioca pelo placar de 3 a 0.
Assim, os comandados do técnico Jorginho terão que conseguir uma
grande recuperação para seguir no
torneio. Para isso, o clube espera poder contar com o atacante argentino
Andrés Ríos, que assinou na manhã
de ontem a renovação de seu contrato até o fim do ano. O jogador tem 50
jogos disputados e 12
gols marcados com a
camisa vascaína.
Pelo Brasileirão,
o Vasco vai enfrentar o Fluminense na
próxima quinta-feira, às 20h, em casa. A equipe ocupa a 11a posição
na tabela de classificação, com
15 pontos.

Federer sofre virada e está Massa vai correr na Stock Car
eliminado de Wimbledon
A zebra passeou mais uma
vez pela grama sagrada de
Wimbledon, na Inglaterra,
ontem. Maior campeão do
Grand Slam, com oito títulos
– o último deles no ano passado –, o suíço Roger Federer sofreu uma virada incrível para o sul-africano Kevin
Anderson e foi eliminado do
torneio nas quartas de final.
Após perder os dois primeiros sets do confronto,
que foi disputado na quadra
número 1, Anderson se recuperou e superou Federer
por 3 sets a 2 – com parciais
de 2/6, 6/7, 7/5, 6/4 e 13/11.
Em outro grande duelo
do dia, o espanhol Rafael Nadal venceu uma verdadeira
batalha contra o argentino
Juan Martin Del Potro. Com
diversas reviravoltas, o atual
número 1 do mundo superou o adversário por 3 sets a
2 – 7/5, 6/7, 4/6, 6/4 e 6/4.
Na próxima fase, Nadal
vai encontrar o sérvio Novak
Djokovic, que derrotou o ja-

Após disputar a corrida de
duplas que abriu a atual
temporada da Stock Car, o
ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa voltará à categoria
para a Corrida do Milhão, no
próximo dia 5, em Goiânia.
Na primeira corrida do
ano, Massa foi companheiro de equipe de Cacá Bueno. No começo da prova,
o pentacampeão da Stock
Além da política

Suíço foi superado pelo sul-africano Kevin Anderson | ANDREW BOYERS/REUTERS

ponês Kei Nishikori por 3 sets
a 1 (6/3, 3/6, 6/2 e 6/2). Do outro lado da chave, Anderson
encara o norte-americano
John Isner, que bateu o canadense Milos Raonic de virada,
por 3 sets a 1 (6/7, 7/6, 6/4 e
6/3). As semifinais masculinas
serão disputadas amanhã e a
decisão será no domingo.
Semifinais femininas
O Grand Slam londrino vai
conhecer hoje as suas fina-

listas deste ano. No primeiro confronto do dia, às 9h
(de Brasília), a alemã Angelique Kerber enfrenta a letã
Jelena Ostapenko.
Na sequência, é a vez de
a americana Serena Williams entrar em ação. Com
sete títulos na chave de simples, ela busca mais uma vaga na final contra a alemã
Julia Goerges. A final do torneio feminino ocorre no sábado. METRO RIO

Car largou na 11ª posição,
e Massa cruzou a linha de
chegada em 13º, com problemas no carro. Desta vez,
no entanto, ele terá a oportunidade de pilotar durante
toda a corrida pela primeira vez na carreira.
Ele disputará a etapa pela mesma equipe que representou em Interlagos, a CR,
que conta com outros quaAntes de acidente

tro pilotos no grid: Cacá
Bueno, Felipe Fraga, Marcos
Gomes e Lucas Foresti.
Na Fórmula 1, Massa disputou 269 corridas durante
15 temporadas na principal
categoria do automobilismo mundial. Ao todo, foram 11 vitórias, 16 poles, 41
pódios e um vice-campeonato mundial, conquistado em
2008. METRO RIO
Futebol

Coreias vão se
unir no basquete

Kubica revela que
iria para a Ferrari

Souza ‘Caveirão’
se aposenta

Depois de a seleção feminina de hóquei no gelo
unir as Coreias do Norte
e do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno, chegou
a vez do basquete. Nos Jogos Asiáticos de Jacarta e
Palembang, na Índia, em
agosto, a equipe feminina
da modalidade vai repetir
a iniciativa com um time
unificado. METRO

O piloto polonês Robert
Kubica revelou que estava certo para correr pela
Ferrari em 2012. Porém,
o então piloto da Renault
sofreu um grave acidente em fevereiro de 2011,
que quase o fez perder o
braço direito. Atualmente, ele é piloto reserva da
Williams e não corre na
F-1 desde 2010. METRO

Aos 36 anos e sem atuar
desde o Campeonato Carioca, quando defendeu o
Madureira, o centroavante
com passagens por clubes
como Flamengo, Vasco, Internacional, Bahia e Corinthians decidiu pendurar
as chuteiras. “Tenho muito tempo de futebol. Comecei muito cedo, com 13
anos”, disse. METRO

