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Parece brincadeira: scoos devem circular por ciclovias como a da av. Paulista, testada pelo Metro Jornal

Doria e Skaf empatam em
pesquisa para governador
ELEIÇÕES
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Cabeça a cabeça. Levantamento feito pelo Ibope traz o ex-prefeito de São Paulo com 20% das intenções de
voto e o presidente licenciado da Fiesp com 18%. Margem de erro de 3 pontos indica empate técnico PÁG. 03
DIVULGAÇÃO

Lula está na frente Venezuela corta
em pesquisas; sem 5 zeros da moeda
ele, Bolsonaro lidera para conter crise

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

MDA aponta 37,3% para o petista e
Ibope, 37%. Com o ex-presidente fora
da disputa, Bolsonaro tem 20% PÁG. 04

Nova moeda do país, o bolívar
soberano, usará em vez do dólar,
uma criptomoeda como lastro PÁG. 07

Tensão eleitoral faz Santos inicia oitavas
dólar ir a R$ 3,958 da Libertadores
Moeda sobe com cenário apontado em
pesquisa CNT para a Presidência PÁG. 06

Peixe faz partida de ida contra o
Independiente, na Argentina PÁG. 15

CHEF
CONTRA
CHEF
COMEÇA HOJE,
ÀS 22H30, NA TELA DA
BAND, A 3ª TEMPORADA
DO ‘MASTERCHEF
PROFISSIONAIS’
PÁG. 09
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Mobilidade. Serviço
oferece patinetes
elétricos para uso
compartilhado em
ciclovias e parque
O paulistano agora tem uma
nova opção de transporte na
cidade, seja na hora da pressa para chegar a um compromisso ou por lazer, por exemplo. São os patinetes elétricos
por aluguel –ou, como foram
batizados, as “scoos”!
Por enquanto, os patinetes podem ser usados nas ciclovias das avenidas Paulista (retirada/entrega na rua
Haddock Lobo e na avenida Brigadeiro Luís Antônio)
e Faria Lima (retirada/entrega no largo da Batata e na
avenida Hélio Pellegrino).
No próximo fim de semana,
eles também estarão presentes em um ponto do lado de
fora do parque Ibirapuera.
As scoos estão em fase de
teste até o fim do mês. Neste
período, deve-se fazer cadastro no site (www.scoo.mobi/
cadastre-se) para utilizar os
equipamentos de graça –
mas o número de cadastros
aceitos é limitado. Um dos
criadores do projeto, Maurício Duarte explica que “o
período de teste é importan-

Opinião

Opção é boa
para viagem
curta

Equipamentos poderão ser alugados pelo aplicativo a partir do mês que vem | FOTOS: ANDRÉ PORTO/METRO

Que tal patinete?
te para ver como será o comportamento dos usuários”.
Já a partir da primeira semana de setembro, os patinetes estarão disponíveis para
aluguel por meio do aplicativo da Scoo. Nele, um mapa
mostrará ao usuário onde estarão os equipamentos. Eles
poderão ser retirados e entregues diariamente, das 7h às
20h, nos cinco pontos já citados e nos pontos móveis que
ficarão espalhados pelas avenidas Paulista e Faria Lima.

O custo para utilizar os
equipamentos será de R$ 1
para os primeiros cinco minutos de uso e mais R$ 0,25
por minuto adicional. O pagamento será via cartão de
crédito, direto no app. Apenas maiores de 18 anos podem utilizar as scoos.
O Metro Jornal testou e
aprovou os patinetes elétricos! É bem fácil usá-los, basta um pequeno impulso no
começo e já dá para sair andando. A scoo possui acele-

rador, freio e campainha, e
vem acompanhada de capacete. A bateria dura cerca de
quatro horas e, para a segurança dos patinetes, todos
têm GPS embutido.
A novidade já está começando a despertar a curiosidade dos paulistanos.
Segundo a empresa responsável, mais de mil cadastros
foram feitos nos primeiros
dez dias. E você, ficou com
vontade de andar de patinete elétrico? METRO

“Aproveitei o horário
de almoço para andar
e achei extremamente
legal! É fácil de andar,
peguei o jeito de
primeira. Consegui ir
até o Masp e voltar!”

Sérgio Cabral

Gilmar nega
domiciliar
O ministro do STF
(Supremo Tribunal
Federal) Gilmar Mendes
negou o pedido da defesa
de Sérgio Cabral (MDB)
para colocá-lo em
prisão domiciliar.
A defesa pretendia que
o ex-governador do Rio
de Janeiro recebesse o
mesmo tratamento do
ex-secretário de Obras
Hudson Braga, que
teve prisão preventiva
substituída por medidas
cautelares em maio.
No entanto, “após
profunda análise dos
autos”, o ministro afirmou
não ser possível atender
ao pedido.

Cotações
Dólar
+ 1,10%
(R$ 3,958)
Bovespa
+ 0,39%
(76.328 pts)
Euro
+ 1,86%
(R$ 4,561)
Selic
(6,50% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)

Marcos de Sousa faz parte da equipe do portal
Mobilize Brasil e acredita
que os patinetes elétricos
compartilhados representam uma boa opção
para viagens curtas – como de estações de metrô
até em casa ou trabalho,
por exemplo. Isso devido,
principalmente, ao preço do aluguel comparado
ao das bikes que já existiam. Além disso, Sousa
analisa: “O que falta agora é uma ferramenta que
mostre ao usuário todos
os modais disponíveis
onde ele estiver e, assim,
não seja preciso abrir diversos apps em busca de
um deles”. METRO

Um dos pontos de retirada é na rua Haddock Lobo, região da av. Paulista

Usuário também recebe um capacete para usar o patinete com segurança

VITÓRIA BERNIZ, 19 ANOS, RECEPCIONISTA

Partes de ‘amarelinhas’ são furtadas
As bicicletas “amarelinhas”,
usadas por compartilhamento por meio do aplicativo Yellow, já estão sendo alvo de furtos em São Paulo.
Em pouco mais de duas
semanas de operação, equipamentos foram encontrados danificados em diferentes pontos da capital,
após terem peças furtadas.
Um ouvinte da rádio BandNews FM também flagrou
uma bike sendo carregada
dentro de um carrinho de
supermercado.
Em entrevista, o dire-

tor de Comunicação e Marketing da Yellow, Luiz Marques, explicou que as bikes
contam com travas e só podem ser desbloqueadas por
meio do aplicativo. Além
disso, as peças são exclusivas e não cabem em outros
modelos de bicicleta.
O serviço foi apresentado
aos órgãos de segurança antes de ser lançado, segundo
o diretor. A empresa já fez
boletins de ocorrência a respeito dos furtos, mas disse
que os dados são sigilosos.
METRO E BANDNEWS FM
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Bike com peças faltantes foi vista por ouvinte

Outra bike foi encontrada sem o selim | FOTOS BANDNEWS FM
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Ibope mostra Paulo Skaf e
Doria em empate técnico
Pesquisa. Tucano tem 20%, e emedebista, 18%, com margem de erro de três pontos. Eduardo Suplicy (PT) lidera a corrida ao Senado
ELEIÇÕES

2018
Na primeira pesquisa eleitoral para o governo do estado de São Paulo depois do
registro das candidaturas,
João Doria (PSDB), ex-prefeito de São Paulo, e Paulo Skaf
(MDB), presidente licenciado da Fiesp, aparecem tecnicamente empatados na liderança da corrida ao Palácio
dos Bandeirantes.
O levantamento foi feito
pelo Ibope sob encomenda
do jornal “O Estado de São
Paulo” e da TV Globo.
Doria está numericamente à frente na pesquisa, com
20% das intenções de voto.
Já Skaf marca 18%. Como a
margem de erro é de três
pontos percentuais para cima ou para baixo, o tucano fica com uma faixa entre
17% e 23% e o emedebista,
entre 15% e 21%, o que configura o empate técnico.
Num segundo pelotão,
o atual governador, Márcio
França (PSB), tem 5% das intenções de voto, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz

Marinho (PT), 4%, e o Major
Costa e Silva (DC), 3%.
Dos 12 postulantes ao governo estadual registrados
no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo),
dois não pontuaram na pesquisa: Edson Dorta (PCO) e
Rogerio Chequer (Novo) (veja ao lado as intenções de
voto de todos os candidatos
na pesquisa).
Senado
O Ibope perguntou também
aos entrevistados em quais
candidatos eles vão votar
para o Senado, que neste
ano terá duas vagas em disputa entre 18 postulantes.
Eduardo Suplicy (PT), que
já foi senador por 24 anos,
aparece em primeiro lugar,
com 28% das intenções de
voto, somadas as duas respostas. Em segundo, empatados tecnicamente, vêm
Mario Covas (Podemos),
com 17% – filho do ex-governador Mário Covas –, e Major Olímpio (PSL), com 15%.
Na sequência, Tripoli (PSDB)
e Cidinha (MDB) marcaram
6% das intenções de voto cada um. METRO

A CORRIDA AO BANDEIRANTES
Resposta estimulada e única de intenção de votos, em %
JOÃO DORIA (PSDB)

20
18

PAULO SKAF (MDB)
MÁRCIO FRANÇA (PSB)
LUIZ MARINHO (PT)
MAJOR COSTA E SILVA (DC)
PROFESSORA LISETE (PSOL)
TONINHO FERREIRA (PSTU)
MARCELO CÂNDIDO (PDT)
RODRIGO TAVARES (PRTB)
PROF. CLAUDIO FERNANDO (PMN)
ROGERIO CHEQUER (NOVO)
EDSON DORTA (PCO)

5
4
3
2
1
1
1
1
0
0

EM BRANCO/NULO
NÃO RESPONDEU/NÃO SABE

29
15

A REJEIÇÃO Em quem o entrevistado não votaria, em %
JOÃO DORIA (PSDB)

35

PAULO SKAF (MDB)
LUIZ MARINHO (PT)
MÁRCIO FRANÇA (PSB)

23
14
11

METODOLOGIA: A PESQUISA ENTREVISTOU 1.204 ELEITORES EM 66 CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE
OS DIAS 17 E 19 DE AGOSTO. A MARGEM DE ERRO É DE TRÊS PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS OU PARA MENOS.
A PESQUISA ESTÁ REGISTRADA NO TSE SOB O NÚMERO SP-00450/2018. FONTE: IBOPE

Fogo paralisa atividades na Replan

Unidadeficou emchamas
| DENNY CÉSARE/CÓDIGO19/FOLHAPRESS

A Petrobras informou que o
incêndio na madrugada de
ontem na unidade da Replan,
em Paulínia (117 km de SP),
principal refinaria do país,
não afetará de forma imediata o abastecimento de combustíveis, já que existe estoque armazenado do produto.
O incidente começou por
volta de 1h e os bombeiros
precisaram de mais duas horas para apagar o fogo.

Com a ocorrência, a empresa suspendeu as atividades na refinaria e no setor
administrativo. Apenas os
trabalhadores envolvidos na
manutenção das unidades
permaneceram no local.
Em nota, a Petrobras disse que irá avaliar a amplitude
dos estragos e o período necessário para retorno das atividades nos diversos setores.
Segundo o sindicato da cate-

goria, a expectativa é a de que
os reparos durem cerca de 30
dias.
Susto e medo
Moradores da região acordaram assustados com o
barulho e as chamas, que
foram vistas até de municípios vizinhos. Nas redes sociais, vídeos registraram a
aflição e pedidos de oração.
METRO CAMPINAS

DIVULGAÇÃO FF/SMA

Clima. Depois de dia seco,
cidade terá chuviscos
A passagem de uma frente
fria hoje em alto-mar vai aumentar a umidade por aqui
e trazer mais nebulosidade,
com possibilidade de garoar
à noite, dando sensação de
“friozinho”. A temperatura
vai variar de 15ºC a 25ºC.

A mudança vem depois
de oito regiões da cidade
terem ficado em estado de
atenção ontem, com umidade relativa do ar inferior a
30%, segundo o CGE (Centro
de Gerenciamento de Emergências). METRO

FOGO NO
PARQUE

Mais de 300
hectares do parque
Juquery, em Franco
da Rocha, foram
atingidos por
incêndio no domingo
só controlado na
madrugada de
ontem. A causa mais
provável é a queda
de um balão

Propaganda eleitoral

Psol vai abrir
horário de
rádio e TV
No primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita de
rádio e TV, 31 de agosto, os
eleitores vão ver e ouvir as
propagandas dos candidatos ao governo do estado
na seguinte ordem: Lisete
Arelaro (Psol), Edson Dorta
(PCO), Major Costa e Silva
(DC), Márcio França (PSB),
Rodrigo Tavares (PRTB), Rogerio Chequer (Novo), Toninho Ferreira (PSTU), Luiz
Marinho (PT), Paulo Skaf
(MDB), Marcelo Cândido
(PDT), Cláudio Fernando
(PMN) e João Doria (PSDB).
A definição aconteceu
em reunião ocorrida ontem
no plenário do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo), com presença
de representantes dos partidos e das emissoras de rádio e TV.

Ao todo serão 70 minutos em inserções diárias em
todos os dias da semana, diluídas na programação de
rádios e emissoras de TV
aberta, sendo 14 minutos
para cada cargo em disputa.
O horário eleitoral terá
dois blocos diários com 25
minutos de duração cada,
de segunda-feira a sábado. Nas segundas, quartas
e sextas-feiras serão exibidas as propagandas dos
candidatos a governador,
senador e deputado estadual. Nas terças, quintas e
sábados irão ao ar as propagandas de candidatos à
Presidência da República e
à Câmara Federal.
O TRE divulgará na
quarta-feira o tempo e o
número de inserções de
cada candidato. As propagandas serão veiculadas por 35 dias, entre 31
de agosto e 4 de outubro o primeiro turno será realizado em 7 de outubro.
METRO

Morumbi.
Polícia prende
suspeito de
fazer arrastão

Campanha.
SP vacina
mais de 50%
em 16 dias

Um homem foi preso ontem suspeito de ter participado de um arrastão durante a manhã na rua Colégio
Pio 12, no Morumbi (zona
oeste). Ele fez nove vítimas
e levou celulares, carteiras
e joias.
O motorista Carlos Marcelo disse, em entrevista
à BandNews FM, que passou pela região por volta de
8h30 e presenciou a ação.
Segundo ele, os bandidos
agiram no semáforo que dá
acesso à avenida Morumbi.
Não havia não policiamento no local, apesar de
já ser um ponto “visado”,
de acordo com o coordenador operacional do 16º batalhão da PM, César Augusto.
Ele disse ainda que vai verificar a melhor saída para a
região.
BANDNEWS FM

Em duas semanas de campanha, a Secretaria Municipal da Saúde conseguiu vacinar 53,1% das crianças de
1 a 5 anos contra a poliomielite e aplicar a vacina
tríplice viral em 52,3% delas, protegendo contra sarampo, caxumba e rubéola.
No total, até ontem, foram 623,7 mil doses das
duas vacinas aplicadas. A
campanha, iniciada em 4 de
agosto, vai até o dia 31. Vale o alerta: responsáveis que
ainda não levaram as crianças para vacinar devem se
programar para fazê-lo.
A meta é imunizar 95%
das crianças dessa faixa etária, para reduzir o risco de
reintrodução da poliomielite no Brasil assim como o de
circulação de sarampo e rubéola na capital. METRO
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Mesmo preso, Lula lidera
E leições. Pesquisas MDA e Ibope põem no topo ex-presidente. Cenário com petista barrado no TSE tem Bolsonaro em 1º
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a
preferência do eleitorado
com índice de 37%, apontaram pesquisa dos institutos MDA e Ibope divulgadas
ontem. O petista está preso desde abril em Curitiba, após ser condenado 12
anos e 1 mês na Lava Jato,
e trava uma batalha na Justiça para escapar de ser enquadrado na Lei da Ficha
Limpa e ser confirmado na
corrida presidencial.

CNT/MDA
A primeira pesquisa pós-registro de candidatura coloca
Lula como favorito em todos
os cenários, próximo, inclusive, de uma vitória em primeiro turno. Com 37,3%,
tem praticamente o dobro
de intenções de voto de Bolsonaro, 18,8%.
O petista tem o eleitor
mais fiel, que trata o voto como definitivo: 82,3% contra
70,7% de Bolsonaro e 64,8%
de Alvaro Dias, por exemplo.

Sem Lula, há empate técnico nas projeções das seis disputas de segundo turno e a
soma de brancos, nulos e indecisos varia de 42,4% a 52,7%.
Fora da disputa, Lula é
um cabo eleitoral importante, mas não consegue transferir 100% do apoio a Fernando Haddad, plano B do PT. Ele
seria herdeiro de 46% dos votos; o restante seria dividido
sobretudo para Marina e Ciro,
mas há transferência até para
Bolsonaro e Alckmin.

Ibope
O levantamento do Ibope
apura cenário com e sem
Lula. Apto a concorrer, o ex-presidente lidera. Com o
petista fora da disputa, Bolsonaro fica em primeiro e
Haddad tem apenas 4% das
intenções de voto. Os eleitores que disseram querer
anular, votar em branco ou
ainda estão indecisos atingem 38% do total.
O potencial de Lula transferir votos para Haddad, nes-

te levantamento, é de 13%
enquanto 60% dos eleitores
do presidenciável do PT disseram que não votam no ex-prefeito de São Paulo de jeito nenhum.
A pesquisa mediu também a rejeição dos presidenciáveis: Bolsonaro tem
a maior: 37%, Lula fica em
segundo, com 30%, seguido
por Alckmin – 25%.
O instituto não divulgou
cenários de segundo turno.

Parecer do MPE

‘Candidato do
PT é inelegível’
O vice-procurador-geral
eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, enviou ontem novo parecer
ao TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) reiterando que
Lula é inelegível e está enquadrado na Lei da Ficha
Limpa. A manifestação
faz parte de um processo
apresentado por quatro cidadãos. O relator do caso é
o ministro Roberto Barroso. A Justiça Eleitoral recebeu até agora 10 processos
contra a candidatura do
petista. METRO BRASÍLIA

METRO BRASÍLIA

CNT/MDA

IBOPE

Veja os cenários apurados pela pesquisa divulgada ontem:

Veja os cenários apurados pela pesquisa divulgada ontem:

37,3

LULA (PT)

18,8

JAIR BOLSONARO (PSL)
MARINA SILVA (REDE)

5,6

GERALDO ALCKMIN (PSDB)

4,9

CIRO GOMES (PDT)
ALVARO DIAS (PODEMOS)

4,1
2,7

GUILHERME BOULOS (PSOL)

0,9

JOÃO AMOÊDO (NOVO)

0,8

HENRIQUE MEIRELLES (MDB)

0,8

CABO DACIOLO (PATRIOTA)

0,4

VERA LÚCIA (PSTU)

0,3

JOÃO GOULART FILHO (PPL)

0,1

JOSÉ MARIA EYMAEL (DC)

0,0
8,8

INDECISOS

Migração de votos caso Lula não concorra

17,3

FERNANDO HADDAD (PT)

11,9

MARINA SILVA (REDE)

9,6

CIRO GOMES (PDT)

6,2

JAIR BOLSONARO (PSL)
GERALDO ALCKMIN (PSDB)

3,7

GUILHERME BOULOS (PSOL)

0,8

ALVARO DIAS (PODEMOS)

0,7

HENRIQUE MEIRELLES (MDB)

0,7

VERA LÚCIA (PSTU)

0,5

CABO DACIOLO (PATRIOTA)

0,3

JOÃO AMOÊDO (NOVO)

0,3

JOÃO GOULART FILHO (PPL)

0,1
31,6

BRANCOS E NULOS
INDECISOS

16,6

37

LULA (PT)

Lula (PT)
Ciro Gomes (PDT)
Brancos e nulos
Indeciso

4 9 ,4
1 8 ,5
2 7 ,2
4 ,9

Lula (PT)
Geraldo Alckmin (PSDB)
Brancos e nulos
Indeciso

4 9 ,5
2 0 ,4
2 5 ,2
4 ,9

Lula (PT)
Jair Bolsonaro (PSL)
Brancos e nulos
Indeciso

5 0 ,1
2 6 ,4
1 9 ,1
4 ,4

Lula (PT)
Marina Silva (Rede)
Brancos e nulos
Indeciso

4 9 ,8
1 8 ,8
2 6 ,7
4 ,7

Jair Bolsonaro (PSL)
Ciro Gomes (PDT)
Brancos e nulos
Indeciso

14,3

BRANCOS E NULOS

2º TURNO

2 9 ,4
2 8 ,2
3 2 ,7
9 ,7

Jair Bolsonaro (PSL)
Geraldo Alckmin (PSDB)
Brancos e nulos
Indeciso

2 9 ,4
2 6 ,4
3 5 ,0
9 ,2

Jair Bolsonaro (PSL)
Marina Silva (Rede)
Brancos e nulos
Indeciso

2 9 ,3
2 9 ,1
3 3 ,3
8 ,3

Ciro Gomes (PDT)
Marina Silva (Rede)
Brancos e nulos
Indeciso

2 6 ,1
2 5 ,2
4 0 ,0
8 ,7

Marina Silva (Rede)
Geraldo Alckmin (PSDB)
Brancos e nulos
Indeciso

2 6 ,7
2 3 ,9
4 0 ,8
8 ,7

Ciro Gomes (PDT)
Geraldo Alckmin (PSDB)
Brancos e nulos
Indeciso

2 5 ,3
2 2 ,0
4 2 ,6
1 0 ,1

18

JAIR BOLSONARO (PSL)
MARINA SILVA (REDE)

6

Não votará em Haddad
de jeito nenhum

CIRO GOMES (PDT)

5

Poderá votar em Haddad 14

GERALDO ALCKMIN (PSDB)

5

Com certeza votará em
Haddad

13

Não o conhece o
suﬁciente para opinar

7

Não sabe/ Não
respondeu

5

3

ALVARO DIAS (PODEMOS)
GUILHERME BOULOS (PSOL)

1

JOÃO AMOÊDO (NOVO)

1

HENRIQUE MEIRELLES (MDB)

1

EYMAEL (DC)

1

60

CABO DACIOLO (PATRIOTA)

0

REJEIÇÃO

VERA LÚCIA (PSTU)

0

Em quem não votaria
de jeito nenhum

JOÃO GOULART FILHO (PPL)

0

Jair Bolsonaro (PSL)

37

Lula (PT)

30

Geraldo Alckmin (PSDB)

25

Marina Silva (Rede)

23

Ciro Gomes (PDT)

21

Fernando Haddad (PT)

16

16

BRANCO/NULOS

6

NÃO SABE/NÃO RESPONDEU

Cenário sem Lula
20

JAIR BOLSONARO (PSL)

12

MARINA SILVA (REDE)

9

CIRO GOMES (PDT)

Henrique Meirelles (MDB) 13

7

GERALDO ALCKMIN (PSDB)

FONTE: PESQUISA DO INSTITUTO MDA DIVULGADA
PELA CNT (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRANSPORTES) FEITA ENTRE 15 E 18 DE AGOSTO
COM 2.002 ENTREVISTADOS EM 137 MUNICÍPIOS
DE 25 UNIDADES DA FEDERAÇÃO. A MARGEM
DE ERRO É DE 2,2 PONTOS PERCENTUAIS.
O NÍVEL DE CONFIANÇA É DE 95%

TRANSFERÊNCIA DE VOTOS
COM LULA NA DISPUTA

Cabo Daciolo (Patriota)

12

FERNANDO HADDAD (PT)

4

Guilherme Boulos (Psol)

11

ALVARO DIAS (PODEMOS)

3

José Maria Eymael (DC)

11

EYMAEL (DC)

1

Alvaro Dias (Podemos)

11

GUILHERME BOULOS (PSOL)

1

João Amoêdo (Novo)

10

HENRIQUE MEIRELLES (MDB)

1

João Goulart Filho (PPL)

10

JOÃO AMOÊDO (NOVO)

1

Vera Lúcia (PSTU)

10

CABO DACIOLO (PATRIOTA)

1

Poderia votar em todos

2

VERA (PSTU)

1

Não sabe/ Não respondeu 9

JOÃO GOULART FILHO (PPL)

1
29

BRANCO/NULOS
NÃO SABE/NÃO RESPONDEU

9

FONTE: PESQUISA DO INSTITUTO IBOPE
DIVULGADA PELA “TV GLOBO” E “ESTADO DE S.
PAULO” FEITA ENTRE 7 E 19 DE AGOSTO COM 2.002
ENTREVISTADOS EM 142 MUNICÍPIOS. A MARGEM
DE ERRO É DE 2 PONTOS PERCENTUAIS. O NÍVEL DE
CONFIANÇA É DE 95%
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União é pressionada a
suspender imigração
Venezuela. Estado de Roraima apela ao STF e senador Romero Jucá pede a Temer que feche
fronteira até que haja estrutura. Governo envia homens da Força Nacional e estuda medidas
O governo federal sofre pressões desde o último domingo,
no Legislativo e no Judiciário,
para suspender pelo menos
provisoriamente a entrada de
imigrantes venezuelanos por
Pacaraima (RR), na fronteira
com o país vizinho.
No último sábado um grupo de refugiados foi agredido com paus e pedras e teve seus pertences queimados
após um venezuelano ter supostamente assaltado um comerciante local, o que elevou
a tensão na região. Após o ataque, 1,2 mil estrangeiros deixaram o Brasil, diz o Exército.
Devido ao episódio, o governo de Roraima pediu ao
STF (Supremo Tribunal Federal), no último domingo, que
a Corte determine a suspensão temporária da imigração.
Pelo pedido, ela só será retomada quando houver um
plano de redistribuição dos
imigrantes para os demais
estados do país e se a União
criar, em Roraima, uma “barreira sanitária” – estrutura de
vacinação – e um hospital de
campanha. O pedido já havia
sido feito em abril, e negado
no início de agosto.
“A cidade de Pacaraima se
transformou em um barril de

Política

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

OPOSIÇÃO DE JUCÁ EM RORAIMA IMPEDE AJUDA OFICIAL. O senador Romero

Jucá, influente líder do
governo e presidente do
MDB, é acusado por adversários em Roraima de
impedir ajuda federal ao
estado, na crise social da
invasão de venezuelanos.
Jucá estaria mais interessado em desgastar a governadora Suely Campos
(PP), candidata à reeleição, a fim de viabilizar
o próprio candidato, ex-governador Anchieta Júnior (PSDB). Ontem, ele
propôs a Michel Temer
manter aberta a fronteira com a Venezuela, exceto em Pacaraima.

PROPOSTA ESPERTA. A pro-

Venezuelanos continuaram entrando ontem pela fronteira normalmente | EDMAR BARROS/FUTURA PRESS

pólvora”, escreveu o procurador-geral de Roraima, Ernani
Batista, no pedido. A ministra
Rosa Weber, relatora do caso,
não havia decidido até o início da noite de ontem.
Ontem o governo enviou
60 homens da Força Nacional
para a região, e mais 60 serão
levados à região em data ainda não definida.
Futuro
O presidente Michel Temer
se reuniu ontem com representantes de várias áreas para

tratar do caso. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, o governo
tomará uma decisão após o
retorno de uma comissão interministerial que chegou ontem a Roraima.
“O governo já investiu cerca de R$ 200 milhões nessa situação. Temos pontos de acolhimento, intensificamos as
ações sociais, de segurança
no estado. Todavia esse conflito nos preocupa, como não
poderia deixar de ser”, disse.
O líder do governo no Se-

nado, Romero Jucá (RR), afirmou ter proposto a Temer
que os venezuelanos entrem
por outros estados até que o
governo estude as condições
de Roraima e planeje a distribuição deles pelo país. O senador apresentou um projeto
de lei que fixa um limite de
imigrantes por estado com
base na “capacidade de absorção” de cada local.

posta de Jucá é pura esperteza: venezuelanos
continuariam a ser admitidos livremente no Brasil, exceto pela fronteira
com Roraima.

RAFAEL
NEVES
METRO BRASÍLIA

Senador Romero Jucá
| PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

Militares são mortos em operação no Rio
Pela primeira vez, dois militares das Forças Armadas foram
mortos em atividade, desde o
início da intervenção federal
no Rio. Ontem, durante megaoperação nos complexos da
Penha, da Maré e do Alemão,
na zona norte, o cabo Fabiano Oliveira dos Santos e um
outro militar, que não teve a
identidade revelada, morreram em confronto na Penha.
Outro militar também foi ferido, mas não corre risco. Mais
cinco pessoas foram mortas
na ação. Segundo o Exército,
todas tinham envolvimento
com o tráfico de drogas.
Os militares ainda fizeram
um cerco na Maré e apreenderam 430 kg de maconha.
No Alemão, traficantes invadiram uma casa e fizeram
uma família refém. Segundo o CML (Comando Militar
do Leste), seis bandidos foram presos nessa ação, além
de um fuzil e três pistolas

Ponte Rio-Niterói

Seis suspeitos
morrem em
tiroteio

Militares durante ação no complexo do Alemão | JOSE LUCENA/FUTURA PRESS

apreendidos. As operações na
Penha, na Maré e no Alemão
tiveram 36 presos, 24 armas
apreendidas e duas barricadas retiradas. O aplicativo Onde Tem Tiroteio registrou confrontos nas três comunidades.
De acordo com o porta-voz
do CML, coronel Carlos Cinelli, ações como a de ontem são
necessárias e emergenciais:
“Vamos continuar com essas

medidas emergenciais para tirar os criminosos da zona de
conforto que eles estavam,
por ocasião do longo período
em que a polícia perdeu a capacidade de enfrentá-los.”
Por causa da operação, moradores atearam fogo em um
protesto na Linha Amarela
Não houve feridos. A PM considerou a ação “um ato criminoso”. BANDNEWS FM

Um confronto transformou um dos acessos à
ponte Rio-Niterói em cenário de guerra na manhã de ontem, quando
motoristas seguiam para o trabalho. Criminosos realizavam assaltos
na região quando foram
cercados pela polícia e
tentaram fugir pela ponte. O resultado: uma mulher e um policial foram
feridos, seis suspeitos foram mortos entre nove
baleados e dois carros foram atingidos por mais
de 60 tiros. BAND
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NINGUÉM AGUENTA. Só no
domingo, mais de 900
venezuelanos ingressaram em Roraima. A Polícia Militar do estado tem
um contingente de 1.600
integrantes.
SENADOR SE CALA. Romero Jucá não respondeu
ao pedido para se mani-

“É O CASAMENTO
DO MENSALÃO
COM O PETROLÃO.”
JAIR BOLSONARO IRONIZANDO FHC,
QUE ADMITIU ALIANÇA PT-PSDB
CONTRA ELE, NO 2º TURNO

festar sobre a acusação
impedir ajuda federal a
Roraima, com objetivos
eleitorais.
BOLSONARO JÁ DEFINIU
DOIS MINISTROS IMPORTANTES. Passou batida

nos meios políticos a inconfidência do candidato Jair Bolsonaro (PSL)
no debate da Band, o
primeiro da corrida presidencial: seu ministro
da Casa Civil já está escolhido. Em caso de vitória, será Ônix Lorenzoni,
experiente deputado do
DEM-RS a quem caberá a articulação política.
Outro ministro que já
confirmado, em eventual
governo de Bolsonaro, é
o economista Paulo Guedes (Fazenda).
JUNGMANN PAGOU MICO.

O ministro Raul Jungmann (Segurança) perdeu uma grande chance
de manter a boca fechada, ao condicionar o
Exército em Roraima a
um pedido da governadora. Ele não sabia: o pedido foi feito há 4 meses.

PODER SEM PUDOR

Presidente isento
Eleito presidente, Jânio
Quadros viajou à Europa
no navio Aragon, acompanhado da mulher e da
mãe. João Dantas, diretor do Diário de Notícias,
do Rio, mandou o mestre
Joel Silveira, seu melhor
repórter, cobrir o passeio
que seria relatado depois em seu livro “Viagem
COM ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS
WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

com o Presidente Eleito” (Mauad, Rio, 1996). A
bordo, Joel ficou chocado
com o “tom frio, isento”
do presidente, ao apresentar a própria mãe:
- E esta é D. Leonor, minha mãe. Está com câncer
já adiantado, irreversível.
Tem talvez mais uns poucos anos de vida.

06|

Imóveis. Setor de construção
teme desabastecimento
Com as vendas crescendo
mais que os lançamentos, o
estoque de imóveis novos encerrou junho com uma queda de 14,4% em um ano. Das
124.715 unidades disponíveis,
19% são imóveis na planta,
49% em obras e 32% prontos.
Considerando a velocidade atual de vendas dos
imóveis, o estoque atual poderia ser escoado em 12 meses. Há um ano, o estoque tinha duração de 19 meses.
Segundo o presidente da
CBIC (Câmara Brasileira da
Indústria da Construção), José Carlos Martins, com o crédito restrito para construção
de novos empreendimentos,
o mercado imobiliário corre
o risco de sofrer com o desabastecimento de imóveis residenciais novos no caso de
uma demanda mais aquecida.
“Estamos discutindo junto ao Banco Central como
melhorar a situação de crédito para as empresas. Caso
contrário, teremos desabastecimento no mercado no futuro. Não tem crédito para as
empresas lançarem unidades

SÃO PAULO, TERÇA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2018
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{ECONOMIA}

Dólar va
958
com tensão eleitoral
Disputa presidencial. Moeda norte-americana fecha em alta e atinge o maior patamar
em dois anos e meio. Mercado reage a resultado de pesquisa de intenção de votos

Estoque de unidades novas recua
14,4% | RAFAEL NEDDERMEYER/FOTOS PÚBLICAS

suficientes para suprir a demanda”, disse Martins, em
coletiva de imprensa.
Os lançamentos de imóveis no país totalizaram
25.483 unidades entre abril e
junho de 2018, alta de 19,9%
em relação aos mesmos meses de 2017. Por sua vez, as
vendas atingiram 29.951 unidades, crescimento de 32,8%
na mesma base de comparação. “Os lançamentos subiram bastante, mas ainda não
são suficientes para repor
aquilo que está sendo vendido”, afirmou. METRO

O dólar avançou 1,10%, a R$
3,9577 na venda, maior nível desde os R$ 4,0035 de
29 de fevereiro de 2016. Na
máxima da sessão, a moeda
americana foi a R$ 3,9724.
Investidores reagiram à
pesquisa eleitoral CNT/MDA,
que mostrou Geraldo Alckmin (PSDB), candidato que
mais agrada ao mercado,
com pequena fatia do eleitorado. Havia também expectativa pelos números que
seriam divulgados após o fechamento do mercado pelo
Ibope, que poderiam ou não
corroborar os dados da CNT.
Segundo a pesquisa CNT/
MDA, Lula tem 37,3% das
intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PSL),
com 18,8%, Marina Silva
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Unidos, Donald Trump, reclamou da política de alta de juros do chairman do Federal
Reserve, Jerome Powell.

5/ J U L

3, 934

3, 8

3, 6
3, 4

2/ J A N
3, 2

25/ J A N

ONTEM

3, 140

3, 958

3, 236

3
FONTE:
REUTERS

JAN/17 FEV

MAR

ABR

(Rede), com 5,6%, Alckmin,
com 4,9%, e Ciro Gomes
(PDT), com 4,1%. O mercado
avalia que Alckmin é mais
comprometido com reformas que considera necessárias ao ajuste fiscal do país.
“Qualquer candidato que
mostre crescimento melhor
que Alckmin vai fazer preço”,

MAI
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AGO

disse à “Reuters” o superintendente da Correparti Corretora, Ricardo Gomes da Silva.
No exterior, o dólar caiu
ante a uma cesta moedas,
mas subiu ante a maioria das
divisas de países emergentes. A divisa americana bateu
mínimas ante a cesta depois
que o presidente dos Estados

Empréstimos.
Atraso deixa 35%
dos consumidores
com o nome sujo

Recorde. Lucro da Caixa Eletrobras. TST libera
sobe 63,3% no 1º semestre leilão de distribuidoras
A Caixa atingiu um lucro líquido de R$ 6,7 bilhões no
primeiro semestre de 2018,
alta de 63,3% sobre o mesmo
período do ano passado. É o
maior montante já alcançado
pelo banco em um semestre.
O resultado operacional
chegou a R$ 9,1 bilhões, avanço de 127% nos últimos 12
meses, influenciado pela queda de 5,8% nas despesas administrativas, pelo aumento das
Empreiteira

receitas com serviços (6,5%) e
pela melhoria da qualidade
da carteira de crédito.
A carteira de crédito somou saldo de R$ 695,3 bilhões, recuo de 2,9% em 12
meses, influenciado pela redução de 25,7%, na carteira de
pessoa jurídica, que foi compensada pela alta de 3,6% na
carteira habitacional. A Caixa
manteve participação no mercado superior a 20%. METRO
Parceria com a Volks

O presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho),
ministro João Batista Brito
Pereira, cassou ontem liminar concedida anteriormente pelo TRT-1 (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região),
que impedia o leilão de distribuidoras da Eletrobras.
O magistrado acatou recurso da AGU (Advocacia-Geral da União), que na sexta-feira tinha entrado com recurso
Hambúrgueres

no TST para derrubar a decisão do TRT-1. Na semana passada, a Eletrobras alterou o
cronograma de venda de suas
distribuidoras e reagendou o
leilão da empresa que atua no
Amazonas para 26 de setembro, ao passo que o certame
das companhias em Rondônia, Roraima e Acre foi mantido para 30 de agosto. Já a
venda da Ceal, de Alagoas,
permanece suspensa. METRO
Fox e Disney

Turismo chega a R$ 4,39
O dólar turismo era negociado, por volta das 18h10, entre R$ 4,35 e R$ 4,39, no cartão pré-pago, em São Paulo,
segundo o site Melhor Câmbio. Em espécie, as casas de
câmbio vendiam a moeda
entre R$ 4,15 e R$ 4,18.
No Rio de Janeiro, o dólar
turismo variava de R$ 4,36 a
R$ 4,38 no cartão pré-pago.
Em espécie, estava entre R$
4,15 e R$ 4,17. Em Belo Horizonte, as cotações estavam
entre R$ 4,39 e R$ 4,43 e de
R$ 4,19 a R$ 4,20, respectivamente. METRO

Presidente do TST acata pedido da AGU
e derruba decisão do TRT-1 | F. SAMPAIO/TST

Monitoramento ilegal

Presidente da
Mendes Júnior
morre aos 93 anos

Ambev vai usar
1,6 mil caminhões
elétricos até 2023

Marfrig vende
Keystone por
US$ 2,4 bilhões

Cade aceita
empresas como
interessadas

Google é alvo de
processo nos
Estados Unidos

O presidente da construtora Mendes Júnior, Murillo Mendes, morreu na
madrugada de domingo
aos 93 anos em Belo Horizonte. O empresário
faleceu em decorrência
de um infarto. Fundada
em 1953 pelo seu pai, José Mendes Júnior, a empreiteira realizou obras
de grande porte no Brasil, como as hidrelétricas de Furnas e Itaipu,
além da ponte Rio-Niterói. METRO

A Ambev firmou parceria com a Volkswagen para adoção de 1.600 caminhões elétricos por todos
os 20 operadores logísticos que trabalham com a
empresa até 2023. O primeiro veículo, com autonomia para até 200 quilômetros, deve chegar
às ruas da capital paulista até o fim de setembro,
disse à “Reuters” o diretor de sustentabilidade e
suprimentos da Ambev,
Guilherme Gaia. METRO

A Marfrig fechou contrato definitivo com a
norte-americana Tyson
Foods para a venda da
totalidade de sua participação na Keystone Foods
por US$ 2,4 bilhões. A
transação contempla a
venda de todos os ativos da Keystone, com exceção da planta de hambúrgueres de North
Baltimore, em Ohio,
uma das maiores plantas
do produto dos Estados
Unidos. METRO

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aceitou os pedidos de empresas de
telecomunicações que
atuam no Brasil de participarem como terceiros interessados na análise sobre a aquisição
do controle da Twenty-First Century Fox pela Walt Disney. O Cade
deu prazo de 15 dias para as empresas do setor
se manifestarem sobre a
operação. METRO

O Google é acusado em
um processo de monitorar ilegalmente os movimentos de milhões de
usuários de celulares
iPhone e Android mesmo quando eles ajustam as configurações de
privacidade dos aparelhos para evitar que isso aconteça. A ação foi
aberta por Napoleon Patacsil, de San Diego, no
final da sexta-feira (17),
em um tribunal federal
de São Francisco. METRO

Pesquisa do SPC Brasil
aponta que 35% dos consumidores que contrataram
empréstimos no último
ano ficaram com nome
sujo por atrasar prestações. Do total, 20% regularizaram a situação e 15%
permanecem negativados.
Dois em cada dez brasileiros (23%) contrataram
algum tipo de empréstimo
nos últimos doze meses,
sendo que 12% buscaram
crédito pessoal em bancos
e 7% em financeiras. Além
disso, 14% optaram pelo
consignado em banco e 6%
em financeiras.
“A capacidade de pagamento das pessoas tem sido afetada pelo alto nível
de desemprego. A renda das famílias continua
achatada, levando muitos
brasileiros a fazer empréstimos para pagar contas
ou mesmo quitar dívidas”,
diz a economista-chefe do
SPC Brasil, Marcela Kawauti.
METRO

23%
dos consumidores recorreram
a algum tipo de empréstimo
nos últimos doze meses
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Venezuela tem moeda
nova para crise antiga
Agora vai? Bolívar soberano tem 5 zeros a menos para conter inflação
O pacote econômico que
corta cinco zeros na moeda venezuelana entrou em
vigor ontem no país. A nova moeda, denominada “bolívar soberano”, terá lastro
em uma criptomoeda, chamada de Petro, que equivale à cotação do barril de
petróleo produzido no país
(US$ 60 ou cerca de R$ 235).
O novo sistema terá moedas
de 50 centavos e de um bolívar soberano, além de cédulas de dois, cinco, dez, 20,
50, cem, 200 e 500 bolívares
soberanos.
A partir de setembro,
o salário mínimo será de
1.800 bolívares soberanos
(equivalente a meio petro
ou US$ 30), o que representa um aumento de 34 vezes
com relação ao valor anterior, que não era suficiente,

“Aqueles que estão
pensando em uma
loucura de remarcação
de preços, cuidado”
NICOLÁS MADURO, PRES. DA VENEZUELA

por exemplo, para comprar
meio quilo de carne no último fim de semana. O governo decretou feriado nacional ontem e paralisou
as atividades bancárias desde a noite de domingo, causando filas nos supermercados locais.
A economia venezuelana
enfrenta o quarto ano consecutivo de recessão. O petróleo responde por 96% do
PIB do país, que é comprometido por um déficit fiscal
de 20%, ou US$ 150 bilhões.

A crise é agravada pela queda da produção diária de
petróleo, que hoje é de 1,4
milhão de barris por dia,
frente aos 3,2 milhões diários em 2008.
De acordo com o FMI
(Fundo Monetário Internacional), a entrada da nova moeda servirá para aliviar a alta inflação do país,
que tem previsão para fechar 2018 em 1 milhão por
cento.
A crise econômica já fez
2,4 milhões de venezuelanos deixarem o país desde 2014, tendo como principais destinos Colômbia,
Peru, Equador e Brasil (leia
mais sobre os venezuelanos no Brasil na página 5).

O presidente da Argentina,
Mauricio Macri, planeja denunciar o governo da Venezuela ao TPI (Tribunal Penal
Internacional) em Haia devido a supostos crimes contra
a humanidade, segundo a rede CNN. Macri disse que pretende denunciar o governo
do presidente Nicolás Maduro “nas próximas semanas”
e que tem o apoio de seus colegas da Colômbia, do Chile
e do Paraguai. METRO

Notas sem valor jogadas no lixo de um posto de gasolina em Caracas | M.B. / REUTERS

No último domingo, centenas de imigrantes venezuelanos buscando uma nova
vida em outros lugares desafiaram as regras que exigem
a apresentação de passaporte válido para cruzar a fronteira da Colômbia para o
Equador. A medida está em
vigor desde o último sábado. Antes, qualquer cidadão
que portasse documento de
identidade podia ingressar
nesses países. METRO

Brasileira é morta no Paraguai

Coreias. Longe
desde a guerra,
parentes se veem
Dezenas de idosos sul e norte-coreanos se reencontraram
ontem com seus parentes pela primeira vez desde que foram separados pela Guerra
da Coreia (1950-1953). Sob
a supervisão de agentes de
Pyongyang, a série de reuniões familiares acontece no
monte Kumgang, ponto turístico da Coreia do Norte, e
irá durar até amanhã. Separados há 65 anos, os familiares poderão passar 11 horas
juntos. METRO

Macri diz que
irá denunciar
Maduro ao TPI

Venezuelanos
desafiam regras
do Equador

METRO

Leia mais no metrojornal.com.br
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Idosos se reencontram após décadas de separação do Norte com o Sul | REUTERS

A estudante de medicina Érika de Lima Corte, 29
anos, foi encontrada morta ontem de madrugada no
apartamento em que morava na cidade paraguaia de
Pedro Juan Caballero, separada da cidade brasileira de
Ponta Porã (MS) por apenas
uma rua. O corpo da estudante tinha 16 perfurações
a faca nas regiões do tórax e
do pescoço.
Érika morava havia um
ano e meio no Paraguai,
aonde foi para cursar medicina. A amiga de quarto, Mi-

Érika estava no país vizinho havia
um ano e meio | REPRODUÇÃO/REUTERS

lena Oliveira, disse à polícia
que havia saído do apartamento por volta das 17h e,
ao voltar, de madrugada,
encontrou a colega morta.
A polícia do Paraguai não
descarta a hipótese de Érica ter sido torturada ou que
tenha ocorrido violência sexual. A arma do crime e o
aparelho celular da vítima
não foram localizados. Erika
é filha do ex-prefeito de Pontal do Araguaia Raniel Antônio Corte e da ex-secretária
municipal de Educação Marleide de Lima Corte. METRO
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Joan Osborne

Estreia no
Brasil
Conhecida pelo hit “One
of Us”, a cantora Joan
Osborne se apresenta
hoje em São Paulo dentro
de sua primeira turnê
brasileira. Dedicado a
canções de Bob Dylan,
o show acontece às
21h no Theatro NET (r.
Olimpíadas, 360, shopping
Vila Olímpia; tel.: 34485061; de R$ 90 a R$ 380).

CONTRATAÇÃO DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
A empresa RS Consultoria e Serviços de Gestão Empresarial Ltda – CNPJ 06.350.648/0001-74 torna público que está recrutando profissionais com deficiência
física e/ou reabilitado pelo INSS , para o desempenho
de funções diversas . Os interessados deverão entregar e/ou enviar seu currículo atualizado , juntamente
com o respectivo certificado individual expedido pela
Previdência Social , que indique as atividades que
poderão ser exercidas pelo candidato. Para maiores
informações entrar em contato através do tel. (18)
3551-9999 e falar no Setor de Recursos Humanos.
Rua Manoel Lopes , 1857 – Centro – CEP 17780-000
Lucélia/SP. E-mail: contato@grupors.net.br
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LINHA DO TEMPO

Homenagem.
Morto há exatos 29
anos, maluco beleza
segue mais pop do
que nunca e ganha
reedições de suas
obras em vinil e CD
Para uma legião incontável
de admiradores, Raul Seixas não morreu. Passados
29 anos de sua morte, em
21 de agosto de 1989, o maluco beleza segue mais popular do que nunca.
Além de ter canção em
trilha de novela e ser alvo
de uma cinebiografia que
deve ser filmada no próximo ano, ele também é evocado agora em uma nova leva de reedições de sua obra,
em três vinis e um CD.
O cardápio de homenagens pelo aniversário de
morte também inclui eventos, como a “marcha raulseixista”, realizada todos os
anos, na data de hoje, desde
que o artista faleceu, em diversas cidades brasileiras.
A receita de tanto sucesso,
na opinião do amigo e parceiro Sylvio Passos, está na abordagem de temas complexos,
traduzidos de maneira simples, mas sempre carregada de uma crítica que segue
atual. “Continua pertinente,
afinal, nada mudou ou melhorou”, diz ele.
Outra marca fundamental para a construção do
mito Raul Seixas foi sua autenticidade e postura rebelde, que o transformou
numa espécie de símbolo
dos inconformados, como
aponta o historiador Leonardo Mirio, que pesquisa a vida do roqueiro. “Ele
nunca se deixou manipular
pela mídia e pagou um preço por isso, ficou marcado
como maldito”.
Metrô Linha 743
Um dos títulos mais festejados da discografia de Raul,
“Metrô Linha 743” está sendo reeditado pela Record
Collector em parceria com
o 180 Selo Fonográfico.
A nova versão do álbum
de 1984 – sem dúvida, o melhor entre os atuais lançamentos –, chega em uma
versão de luxo expandida,
em vinil de 180 gramas.
O disco traz ainda a faixa bônus “Anarkilópolis”,
gravada no mesmo ano, que
não entrou no disco oficial
e permaneceu por décadas
nos arquivos da gravadora.
O disco vem acompanhado de um livreto de 28 páginas, com depoimentos sobre bastidores, ilustrações e
mais de 50 imagens inéditas.
CARLOS
MINUANO
METRO SÃO PAULO

1945

Nasce em Salvador (BA)

1968

Lança o LP ‘Raulzito e os
Panteras’, com banda criada
quatro anos antes

1972

Em setembro, classifica
duas faixas no 7º Festival
Internacional da Canção:
‘Eu Sou Eu, Nicuri É o Diabo’
e ‘Let Me Sing, Let Me Sing”,
mistura de rock com baião
interpretada por ele mesmo,
vestido de Elvis Presley

1973

Lança seu primeiro álbum solo,
‘Krig -Ha, Bandolo!’, e funda
a Sociedade Alternativa com o
parceiro musical, Paulo Coelho

1974
Lança ‘Gita’, sucesso que o
projeta nacionalmente e lhe
rende o primeiro disco de ouro

1983
Grava o especial infantil
‘Pluct Plact Zumm’ e volta
a fazer grande sucesso em
escala nacional

1987

TOCA

Raul!

Ganha seu terceiro disco de
ouro pelo sucesso da música
‘Cowboy Fora da Lei’

1989

LANÇAMENTOS

METRÔ LINHA 743
Reedição expandida
do álbum de 1984,
com uma faixa
inédita em vinil,
dois encartes, capa
dupla e livreto de
28 páginas (Record
Collector/ 180 Selo
Fonográfico;
R$ 130)

SILVIO FERREIRA/FOLHAPRESS

Depois de uma turnê de 50
shows com Marcelo Nova,
lança o último álbum, ‘Panela
do Diabo’, e morre dois dias
depois, em 21 de agosto

RAUL SEIXAS AS MELHORES
DO MALUCO
BELEZA

ISSO NÃO É
WOODSTOCK
MAS UM DIA
PODE SER

CD ‘Raul Seixas
- As Melhores
do Maluco
Beleza - Volume
2’ (Gravadora
Eldorado, R$ 20)

Álbum ao vivo
gravado no Festival
de Águas Claras,
de 1984 (Record
Collector/180 Selo
Fonográfico, R$ 145)

KRIG-HÁ,
BANDOLO!
Lançado em 1973,
o primeiro disco
solo, ‘Krig-Há,
Bandolo!’ (Polysom,
R$ 150), marco de
sua carreira, volta às
lojas em vinil de 180
gramas pela coleção
‘Clássicos em Vinil’

1990
No ano seguinte, a passeata
‘raulseixista’ começa a ser
realizada anualmente, em
São Paulo, na data de sua
morte e depois se espalha
por diversas cidades do país
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‘MasterChef Profissionais’
promete embate acirrado
Estreia hoje. Terceira temporada do talent show da Band coloca cozinheiros para disputar vaga na competição já no primeiro episódio
A terceira temporada do
“MasterChef Profissionais”
começa hoje, às 22h30, na
Band, com uma novidade
que pretende deixar o reality
show muito mais competitivo, desde o início. Os 14 candidatos a melhor cozinheiro do ano vão precisar lutar,
já no primeiro episódio, por
um espaço na cozinha.
A notícia não tão boa para
os ansiosos é que vai ser preciso esperar pelo fim do primeiro programa para conhecer os
competidores e escolher para
quem torcer. Até o ano passado, os profissionais eram
apresentados antes mesmo
da estreia. Agora, o “MasterChef Profissionais” tem início
semelhante ao “MasterChef
Brasil”, cuja quinta tempora-

“Não tem moleza. O cara
tem que estar na pegada
e com o emocional
muito equilibrado.”
HENRIQUE FOGAÇA, CHEF E JURADO

da consagrou Maria Antonia
Russi, no fim de julho.
Emendando uma temporada na outra e já gravando o novo programa há um
mês, a apresentadora Ana
Paula Padrão e os jurados
Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella prometem um grupo de cozinheiros de nível altíssimo.
“Nessa temporada temos
ótimos profissionais, pessoas
que já têm restaurante, que

moraram fora e que já vêm
com uma bagagem muito
grande”, afirma Fogaça. “Não
tem moleza. O cara tem que
estar na pegada e com o emocional muito equilibrado, que
conta muito”, avisa o chef.
No primeiro episódio, os
chefs serão divididos por habilidades para competir pelas
vagas. Eles serão testados em
pratos da cozinha italiana, regional, confeitaria e outros.
Para os jurados, a postura
é outra para julgar “colegas”.
“A gente fala com profissionais de forma diferente do
que a gente fala com amadores. Respeitamos porque são
pessoas que deixam um momento da profissão delas para ficar com a gente”, diz Jacquin. METRO

Novas provas levam os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin para o meio do mato | CARLOS REINIS/BAND
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Mais de

CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR SUA OFERTA AQUI LIGUE:

GETTY IMAGES

25.000
ofertas
semanais

3 8 9 6 -7 9 0 0

Acesse o site do maior jornal de classificados do Brasil www.primeiramao.com.br
CONFIRA ALGUMAS DAS OFERTAS DESSA SEMANA
ADVOCACIA SCHMIDT Escritório de advocacia
com profissionais qualificados e reconhecidos. Procure
A PESSOA AMADA LOUCA POR VOCÊ P/ SEM- seus direitos! Tel.(11)3384-5285/ Claro
PRE! Posso e Trago seu Amor aos seus pés c/Garan- whats: 97210-1417/ Tim whats: 99507tia e Rapidez!Prometo e Cumpro!Tel.5083-7088/ 9926. www.schmidtadvogados.com
Claro:96336-0568/Vivo:97406-3090/Tim
Imóveis
whats:95922-6453 www.apessoaamada.com
TERRENO - ITANHAÉM 250m2, ótima localiTÉCNICO DE RAIO X ODONTOLÓGICO zação, seco, não precisa aterro, R$ 28.000,00. Entra(Ofereço-me). Falar com Miguel Tel.(11)99987-8132 da R$ 15.000,00 e saldo a negociar. Tel.(11)35369026 Tel.99714-0756 Vivo Tel.96683-7721 oi

Negócios & Oportunidades

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
PRAIA GRANDE - APTO TEMPORADA
Canto do Forte. 2 Dorms (1 suíte), sala, cozinha, 1 vaga, salão de jogos, churrasqueira, 8 pessoas. Para Feriados, temporada ou Alugo definitivo. Tratar
Tel.(11)3262-5091

STEVEN
SODERBERGH
Diretor fala sobre ‘Distúrbio’, thriller com Claire Foy inteiramente
rodado com iPhone 7 e lançado diretamente em streaming

‘CINEMA É UMA ARTE
DE SEDUÇÃO’
Em “Distúrbio”, já disponível em plataformas de
streaming como Google
Play e Looke, Claire Foy
(“The Crown”) vive uma jovem perseguida que, em
busca de ajuda, acaba presa
em um hospital para pessoas com problemas mentais. Enquanto busca se livrar daquele espaço, ela
passa a enfrentar medos e
questionar sua própria realidade. Para realçar o clima
de claustrofobia que ronda a trama, Steven Soderbergh rodou o filme com
um iPhone 7 Plus. O diretor
relata a experiência.
O que veio primeiro: a
ideia de fazer um filme com um iPhone ou a
história?
Um pouco das duas coisas.
Durante minha trajetória,
aprendi a ouvir sinais que
mostram para onde devo ir.
Eu sabia que, cedo ou tarde, faria um filme com celular. Apenas não sabia sobre o que ele seria. Quando
James Greer escreveu uma
história interessante sobre

uma mulher que não consegue deixar um hospital,
essa ideia veio à tona. Tudo
foi novo para mim, interessante e, de certa maneira,
até divertido.
Filmar com smartphone
foi um processo difícil?
A principal regra que entendi é que tudo que parecia obrigatório com o uso
da câmera deveria ser feito
exatamente da forma oposta. É preciso construir uma
exposição de luz diferente.
A sorte é que esse tipo de
armadilha não apenas põe
seu trabalho de cabeça para baixo, mas também o liberta. Em um momento
percebi que poderia usar os
defeitos do uso do iPhone
como elementos especiais.
Gosto da filosofia de transfomar adversidade em algo
do qual você se orgulha.
“Distúrbio” lida com manipulação. Você não teme que o espectador se
sinta usado?
Tento lidar com a manipulação do espectador de for-

ma cautelosa. Cinema é
uma arte de sedução. Sim,
brinco um pouco com os
sentidos, mas nada além
disso. Para mim, os diretores são seus próprios filmes. Fazemos filmes para
nós mesmos. O segredo é
encontrar projetos que revelem novos aspectos de
sua personalidade, senão
você vai rodar sempre o
mesmo filme.
Cinco anos atrás você disse que se aposentaria…
Apenas reagi a certas circunstâncias de minha vida. Eu queria me tornar
um artista visual. Daí comecei a fazer [a série] “The
Knick” e percebi que, se estava chateado com o cinema, deveria fazer algo e
não apenas criticar o sistema. Também imaginei
que ninguém estaria à espera de minhas pinturas –
que, em sua maioria, são
horríveis.
NIKA
KON
METRO INTERNACIONAL
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Leitor fala

Os invasores

Senadores de São Paulo
Parabéns pela iniciativa de publicar o
nome de todos os candidatos ao Senado por São Paulo. Só faltou uma coisa importantíssima para ser divulgada por vocês: o nome dos suplentes,
pois como sabemos muitas raposas velhas da política estão escondidas atrás
de novatos que renunciaram ao mandato só para dar o lugar a estas grandes picaretagens da política brasileira.
Por favor, divulguem os nomes dos suplentes para ver se não estamos fazendo besteira em votar em novatos.

no
ivana.moreira@canguruonline.com.br

O TORMENTO DE DEZ
ENTRE DEZ MÃES

Cruzadas

Seu filho entrou na fase de testar sua autoridade? Você
não deixa o garoto fazer alguma coisa e ele se joga no
chão aos prantos? Faz a maior birra na casa dos outros
e te mata de vergonha? Quer tudo o que vê e se não ganha abre o berreiro?
Lidar com a birra dos pequenos é desafio que atormenta dez entre dez mães – e todas têm de passar por
isso. Porque a birra faz parte de desenvolvimento da
criança. É a maneira que ela tem de se expressar quando se sente frustrada. Pode começar como um chorinho
e virar uma explosão de gritos.
A onda de emoção vem com tanta força que, na maioria das vezes, é difícil para a criança retomar o controle. Ela precisa da ajuda de um adulto para que volte tudo
à normalidade. Embora não pareça, a birra é uma manifestação positiva e saudável. Ela dá aos pais pistas sobre
como estão educando seus filhos – e se realmente estão
ensinando a eles como lidar com as frustrações.

ERNESTO FAUSTO - SÃO PAULO, SP

Vacina contra a raiva
Importante divulgar a campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva.
Trata-se de uma doença muito séria e
que leva os bichinhos à morte – além de
também poder fazer muito mal aos humanos, se transmitida. Vamos vacinar!
FABIANA COSTA - SÃO PAULO, SP

Empresas buscam trainees
Num momento difícil de desemprego
como este, as vagas de trainee vêm em
boa hora! Espero conseguir uma delas.
RAFAEL VARGAS - SÃO PAULO, SP

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.

O QUE NUNCA FAZER
Idealizadora da plataforma Mães que Educam, a pedagoga Cristina
Cançado dá quatro dicas do que uma mãe nunca deve fazer quando
a birra começa.
1. Ficar com medo dos outros. Seu filho é uma criança e precisa de
você. Não se preocupe com o que os outros vão pensar.
2. Se sentir culpada. A culpa geralmente impede a mãe de agir.
E é preciso ter clareza do papel da responsabilidade na vida do filho. A criança está querendo aprender a lidar com a frustração e você é quem pode ensinar.
3. Ficar acomodada. O sentimento de que não adianta fazer nada
impede a mãe de agir no momento certo.
4. Ameaçar. Segundo Cristina, ameaças como “vou te bater”, “vou
te colocar de castigo” ou “não aguento mais você” não adiantam.
Na verdade, só pioram.

Para falar com a redação:

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

www.facebook.com/metrojornal

Sudoku

Segundo Cristina, a birra é só uma das maneiras das crianças mostrarem que algo vai bem e pedir ajuda. É preciso que mães e pais entendam – e respeitem – isso.
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

Evite dramas.

www.personare.com.br
Momento de estabilidade
emocional no trabalho. Cuidado ao
lidar com as atividades coletivas.

Fase dramática em que os fatos
tendem a comprometer suas
emoções. Preserve a serenidade e
busque fortalecimento.

produtivas.

espaço às pessoas.

Reveja suas prioridades e tenha
bom senso diante de seus
interesses pessoais. Eleja iniciativas
Fase de crises territoriais
que motiva a impaciência e
ressentimentos. Evite dramas e dê

Fase de autoritarismo que prejudica
a relação interpessoal. Seja gentil e
aprenda a escutar mais as pessoas.
Procure ter mais organização
e bom senso para que a vida
permaneça em ordem. Controle a
imprudência e seus gastos.

os problemas.

Preserve a privacidade.

Não descuide dos interesses da
sua casa ao conduzir o dia a dia e
as relações. Evite supervalorizar
Fase de esgotamento emocional
que tende a comprometer seu
rendimento em lugares formais.

relacionamentos.

a vaidade.

procure descansar.

no convívio.

Economize mais e tenha discrição
com suas amizades. Mantenha
uma atitude segura diante dos
Fase em que os compromissos
exigem cuidado extra de sua
parte. Evite excessos e controle
Fase emocionalmente instável
que tende a lhe travar frente aos
problemas. Diminua o ritmo e
Fase generosa nos relacionamentos
pessoais. Evite agir sem flexibilidade
e procure recuperar a solidariedade

Soluções

+
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Sem pensar. Artistas estadunidenses usam a hipnose para acessar o subconsciente e criam ‘arte além da lógica’
‘Além de 13,8 bilhões de anos-luz’, de Connie Rose’

PLUS

Arte hipnotizante
IMAGENS: CONNIE ROSE

Saúde

Faz bem!
É possível unir a arte à
psicologia. A arteterapia
usa elementos da música,
pintura e desenhos
para conseguir extrair
sentimentos e dar aos
pacientes condições de
desbloquear emoções e
se autoconhecer.

A hipnose não é a primeira coisa que vem à mente
quando se pensa em fazer
arte em um “estado alterado”. Mas com as tendências
alternativas que estão surgindo, essa prática se torna
uma forma atual de explorar a criatividade.
Doze artistas se aproveitaram dessa técnica e até
criaram a exposição “The
Subconscious Canvas”, que
ficou em cartaz em março,
na Contra Galleries, em Nova York. Apresentada como
uma “arte além da lógica”,
a mostra apresentou trabalhos feitos por eles quando
foram submetidos à hipnose pela hipnoterapeuta Alexandra Janelli.
“Nosso objetivo era delinear o que acontece quando você abandona a mente consciente e se guia pelo
nosso subconsciente, que é
puramente reativo, criativo,
instintivo e orientado pelo
comportamento”, explica.
A ideia surgiu depois que
ela hipnotizou uma pintora
que usou a experiência para
criar obras que eram muito diferentes do seu estilo
habitual. A hipnoterapeuta, que normalmente trabalha com casos de ansiedade e controle de estresse,
ficou surpreendida em como a parte criativa do cérebro consegue produzir peças tão bonitas.
No início, os artistas foram hipnotizados (ou seja,
entraram em um profundo
estado de relaxamento onde a consciência permanece
concentrada) durante uma

“Nosso objetivo era
delinear o que acontece
quando você abandona
a mente consciente
e se guia pelo nosso
subconsciente, que é
puramente reativo,
criativo, instintivo
e orientado pelo
comportamento”
ALEXANDRA JANELLI, HIPNOTERAPEUTA

‘O cheiro das flores’, de ßBrandon Sines

‘Meditação do sorriso’, de Julian Rapp

‘Foco no presente’, de Sandro Tchikovani

‘Esta é uma caça às bruxas’, de Mary Mihelic

sessão em grupo, que foi
gravada para que eles pudessem reproduzir o áudio enquanto trabalhavam nessa
experiência por nove semanas seguintes.
Ao contrário da experiência de criar arte sob a
influência de drogas, os participantes descreveram essa
nova maneira de trabalho

como uma prática meditativa. “Eu usei a hipnose como
guia para acalmar a mente
enquanto produzia”, diz Julian Rapp, que disse ter controlado seus pensamentos
e mantido o foco enquanto
se dedicava. Ele explica que,
após o experimento, começou a cultivar um espaço
mais livre para suas obras.

Brandon Sines relata que
a sessão de hipnose criou um
novo espaço em sua cabeça.
Também o ajudou a manter o
foco em uma peça em vez de
começar várias de uma vez e
acabou produzindo um trabalho “que parecia uma direção relativamente nova do
que eu vinha fazendo.”
Connie Rose descreve ser

hipnotizada como uma sensação sonhadora e deliciosa. “Eu achei extremamente
poderoso mudar como sinto
e vejo o mundo.”
Uma meditadora dedicada, que usa técnicas de
controle da respiração para
entrar em um estado criativo elevado, ela o usa para “entrar em contato com
a parte central de mim
que parece verdadeira e
transcendente”.
A hipnoterapia também
mudou a vida de Janelli,
que experimentou a hipnose como paciente há cerca
de uma década, depois que
a terapia convencional não
conseguiu ajudá-la a fazer
as mudanças de vida que estava procurando.
“Quando conheci a hipnoterapia, senti que a vida acabava de se abrir para mim”,
lembra. Depois disso, deixou
de ser advogada ambientalista para se dedicar à hipnose
em 2009. “Medos foram removido e eu pude me arriscar mais na vida.”
METRO
INTERNACIONAL
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Momento do acidente com Wickens | REPRODUÇÃO

Indy. Wickens será operado
de fraturas nas duas pernas
Protagonista de um forte acidente na etapa de Pocono da
Fórmula Indy, o piloto canadense Robert Wickens sofreu
lesões nas duas pernas, no
braço direito, na coluna vertebral e também no pulmão
segundo comunicado da sua
equipe, a Schmidt Peterson.
Sem dar maiores detalhes
sobre a condição clínica, o time e a própria organização da
Fórmula Indy prometeram divulgar novas informações sobre o estado do piloto.
O forte acidente aconte-

ceu na sexta volta, quando
Wickens disputava posição
com Ryan Hunter-Reay. O canadense sofreu um toque e
levou a pior. Seu carro praticamente “pegou voo” ao girar no ar e acertar em cheio o
alambrado, que foi totalmente destruído naquele setor da
pista.
O acidente causou choque
do carro de Wickens e de outros pilotos nos demais. James
Hinchcliffe, Takuma Sato e o
brasileiro Pietro Fittipaldi foram atingidos. METRO

Tênis. Djoko avança para
sexto no ranking da ATP
Às vésperas do Aberto dos
Estados Unidos, que começa na segunda, Novak Djokovic subiu quatro posições
no ranking da ATP, atualizado ontem. O sérvio foi o tenista mais vitorioso em colocações no Top 10 por conta
do título do Masters 1000 de
Cincinnati, conquistado domingo, nos Estados Unidos,
e subiu para o sexto lugar.
Djokovic derrotou, na final, o rival suíço Roger Federer em sets diretos. A gran-

de vitória fez ainda o sérvio
“fechar” a série de torneios
Masters 1000, criada em
1990. Djokovic se tornou o
primeiro da história a obter tal feito. Em Cincinnati,
o único torneio que faltava,
o tenista já havia sido vice-campeão por cinco vezes.
O líder Rafael Nadal ostenta 10.040 pontos, seguido
de Federer, com 7.080.
O melhor brasileiro é
Thiago Monteiro, no 119º
posto. METRO COM BAND

Carlos Sanchéz deve seguir como titular do Santos | PEDRO ERNESTO GUERRA AZEVEDO/SANTOS FC

Nova luta

Libertadores. Após vitória com tranquilidade sobre o Sport
no Brasileirão, Santos junta forças para pegar o Independiente

INDEPENDIENTE
•
•

SANTOS

Estádio. Avellaneda.
Hoje, às 21h45.
Transmissão. FoxSports e
Rádio Bandeirantes

Após duas vitórias consecutivas, o Santos respira um
pouco da pressão que vinha
sofrendo e ganha força para
uma verdadeira batalha que
terá hoje, contra o Independiente, na Argentina, na primeira partida das equipes
nas oitavas da Libertadores.

No sábado o time do técnico Cuca venceu o Sport e
convenceu, pelo Brasileirão,
tanto que a torcida fez uma
verdadeira festa no aeroporto no embarque do time para o país vizinho.
“Vamos em busca do tetra [da Libertadores]. O elenco está homogêneo e agora
vamos com tudo nessa reta
final”, afirmou o lateral direito Victor Ferraz.
O principal desfalque para Cuca é o zagueiro Luiz Felipe, com lesão muscular na
coxa esquerda. Com isso, a
dupla de zaga será formada
por Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique.
A outra dúvida é se o trei-

“O importante é manter
a pegada, essa vontade,
e conseguir ter a posse
de bola aqui, que é
algo muito difícil, para
conseguir sair vencedor”
GABRIEL, ATACANTE DO SANTOS

nador entrará com Diego Pituca ou Bryan Ruiz como
titular.
Uma possível escalação é
Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos
Sánchez e Diego Pituca (Bryan Ruiz); Rodrygo, Gabriel
e Bruno Henrique. METRO

Fernando Alonso

Aliviado
Ex-companheiro de equipe
na McLaren, Jenson Button
e Fernando Alonso são
amigos fora da pista e o
ex-piloto revelou que o
espanhol constantemente
o questionava sobre a
vida fora das pistas, e que
ele está mais feliz após a
decisão de abandonar a
Fórmula 1, no fim dessa
temporada. “Sempre que
me via, ele me perguntava
sobre isso, e eu respondi
todas as vezes a mesma
coisa: ‘é fantástica,
fantástica’”, comentou o
inglês, que abandonou a
categoria no fim de 2016.
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Números animadores
Campeonato Brasileiro. São Paulo termina o primeiro turno na liderança e mostra que tem força para seguir na luta pelo hepta

Pós-Copa
O rendimento pós-Mundial
justifica a liderança são-paulina. Antes da Copa o
São Paulo era vice, atrás do
Flamengo. Depois, jogou 7
partidas, com 6 vitórias e 1
derrota, e 86% de aproveitamento no período, o melhor
dos 20 times da competição.
O Flamengo teve apenas 3
vitórias, 1 empate e 3 der-

rotas, fazendo apenas a décima performance e rendimento de 48%.
Mais razões
Desde que o Campeonato
Brasileiro passou a ser disputado em pontos corridos, em
2003, quem vira a primeira
parte da competição em primeiro terminou campeão em
12 das 15 edições. Nas outras
três, esses times foram vice.
O que pode ajudar o São
Paulo nesse período é estar
fora de outras competições
além do Brasileirão – assim
como o vice Internacional.
Terceiro, o Flamengo tem semi da Copa do Brasil e oitavas
da Libertadores. O Grêmio está com um pé nas quartas da
competição continental.
Enquanto alguns times estão tensos, focados em Copa
do Brasil e Libertadores, o São
Paulo terá período para descansar e confrontos, teoricamente, mais fácil, contra os
dois últimos colocados, Paraná e Ceará, Fluminense e Bahia no Morumbi, e o Atlético
Mineiro em Minas. METRO

12 vitórias
em 19 jogos, com apenas
2 derrotas até aqui. Na média
histórica dos pontos corridos,
um time foi campeão com 6
derrotas em 38 jogos

86%
esse é o aproveitamento
no pós-Copa. Então líder
antes do Mundial, o
Flamengo tem rendimento
de 48% no período

FOLHAPRESS

Terminado o primeiro turno
do Campeonato Brasileiro, o
São Paulo se consolidou na
primeira colocação do campeonato e com méritos. O time não sentiu a parada para a Copa do Mundo e vem
mostrando uma crescente,
que pode levá-lo ao título.
Foram 19 partidas até
aqui, com 12 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. O
ataque é o segundo melhor
até aqui, com 32 gols marcados, atrás apenas do Atlético-MG, que fez 36. A defesa é
a quinta melhor da competição, com 16 gols sofridos e o
saldo é o melhor do torneio,
com 16.

32 gols
Everton se tornou uma
referência no time

com o segundo melhor
ataque, quatro abaixo
do Atlético-MG

FOLHAPRESS

“É simplesmente um dado significativo, porque fala que estamos fazendo as coisas
bem, estamos em uma posição que talvez muitos não acreditariam que
estaríamos, na liderança. Futebol é assim, maravilhoso, dá esses momentos”
DIEGO AGUIRRE, TÉCNICO DO SÃO PAULO, QUE CONSEGUIU DAR PERSONALIDADE AO TIME NO BRASILEIRÃO

Esqueceram de mim...
A UEFA anunciou ontem os
três finalistas para o prêmio
de melhor jogador da temporada e ela não tem Lionel
Messi, do Barcelona. Atual
vencedor da premiação,
Cristiano Ronaldo disputará
com Luka Modric, do Real
Madrid, e Mohamed Salah,

do Liverpool. O vencedor será conhecido no próximo
dia 30, em premiação que
será realizada em Mônaco.
Messi não fez a temporada que se espera dele e o
Barcelona, apesar do título espanhol, saiu queimado após ser eliminado para

Rússia.
Agora na Juventus, Cristiano é o favorito a mais
um título – ele já conquistou outras três vezes. Na
última temporada ele foi
artilheiro do Real na campanha do título da Liga.
METRO

Messi continua sendo a referência
do Barcelona, mas a temporada
2017/2018 foi uma das mais fracas
de sua carreira – e mesmo assim ele fez
partidas absurdas e foi campeão espanhol

CATHERINE IVILL/GETTY IMAGES

O trio que disputa a premiação da UEFA é de
respeito. Modric ficou ainda mais em alta depois
da Bola de Ouro no Mundial da Rússia. CR7 foi
artilheiro na campanha do título do Real Madrid e
Salah a referência do Liverpool, que surpreendeu

a Roma nas quartas de final
da Liga dos Campeões.
Contra o argentino teve
a temporada marcante de
Salah, que brilhou pelo Liverpool, e a constância de
Modric, uma referência no
Real e que foi eleito o melhor da Copa do Mundo na

REPRODUÇÃO

Palmeiras.
Felipão exalta
Deyverson
e Borja

Corinthians.
Clayson volta a
treinar e deve
jogar amanhã

Muito criticados pela torcida, os centroavantes de origem Borja e Deyverson encontram o caminho do gol
desde que Felipão chegou ao
Palmeiras. E muito se deve ao
estilo do treinador, que vem
motivando seus atletas.
O técnico sempre gostou
de um homem de referência em suas equipes e por isso insiste que seus camisas 9
e 16 encontrem suas melhores posições em campo para
marcar gols. No caso de Borja, como um pivô e que tabela mais, enquanto Deyverson
ganha bastante as disputas
pelo alto.
“O Deyverson precisava de confiança. Confiança, uma vez que a gente dá,
se a pessoa assume, cresce
e passa a fazer algumas coisas com mais qualidade”, disse Felipão, que comentou
também sobre Borja. “Gritei
mais com ele porque eu queria que ele saísse de onde ele
estava, centralizado, para um
lado do campo”, explicou.
O Palmeiras volta a campo amanhã, às 21h, em casa,
contra o Botafogo. METRO

Desfalque do time na derrota
do Corinthians para o Grêmio
no último sábado, Clayson
treinou ontem na reapresentação da equipe poderá jogar
amanhã, contra o Fluminense, no Maracanã.
Fora do time por uma contratura muscular na coxa esquerda, o jogador participou
de todo o treinamento e não
demonstrou desconforto.
Por outro lado, Douglas
ainda é dúvida para o duelo
contra o seu ex-time. O volante faz tratamento intensivo
por conta de uma paulistinha
recebida na coxa esquerda na
vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense, na Arena Condá,
pela Copa do Brasil.
Outro paraguaio
Quem está quase pronto para
estrear é o paraguaio Sergio
Díaz. O meia de 20 anos foi
contratado em julho, mas está em processo final de reabilitação do joelho direito.
Ontem ele treinou pela
primeira vez com bola e a expectativa é que esteja a disposição na próxima semana.
METRO

