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Justiça proíbe 
recolhimento à força 
na Cracolândia

Temer faz ‘dança 
das cadeiras’ 

Vai viajar nas férias? 
Comprou dólares?

Tribunal de Justiça atendeu recursos 
da Defensoria e do Ministério Público; 
prefeitura ainda pode recorrer  PÁG. 03

Citado na Carne Fraca, ministro da 
Justiça vai para Transparência  PÁG. 04

Especialistas dão dicas sobre melhor 
momento para a transação PÁG. 06

Japonês Takuma Sato vence as 500 Milhas de 
Indianápolis em disputa emocionante contra 
Helio Castroneves, mas a imagem do dia é o 
voo de Scott Dixon após batida violenta 
– e ele ainda saiu andando!   PÁG. 14

UMA HQ MADURA
E DELICADA
‘DODÔ’, DE FELIPE NUNES, ABORDA TEMAS POUCO 
EXPLORADOS EM QUADRINHOS: INOCÊNCIA E SOLIDÃO  PÁG. 10
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Filme sueco leva 
a Palma de Ouro 
em Cannes
‘The Square’, do diretor 
Ruben Östlund (foto), conquistou 
o prêmio máximo  PÁG 11
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DECOLOU!

500 MILHAS DE 
INDIANÁPOLIS

Carro de Dixon voa por cima 
do brasileiro Helio Castroneves

MARK J. REBILAS/REUTERS
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ESTÁ NA LEI

Instalar em todos os acessos placas 
fotoluminescentes ou eletrônicas 
indicativas da capacidade máxima 
de público e a quantidade de 
público presente, atualizado de 
acordo com a entrada e saída

Instalar catracas reversíveis ou 
outros dispositivos de controle

Instalar iluminação e sinalização 
de emergência, com lâmpadas de 
alimentação própria

O que as boates, clubes, casas de shows, cinemas, 
teatros e estabelecimentos congêneres terão de fazer?

Deverão ter, no mínimo, 
duas portas, sendo uma de 
entrada e outra de saída

Além de brigada de 
incêndio, revestimentos 
protegidos contra chamas 
ou combustíveis, saída de 
emergência de acordo 
com as normas da ABNT 
e sprinklers (chuveiros 
automáticos contra incêndio)

Multa de 10 a 10 mil 
Ufesps vigente

Interdição parcial ou 
total até que sejam 
cumpridas as 
exigências

Cancelamento do 
alvará de 
funcionamento

As penalidades em caso de 
descumprimento são:

FONTE: PL 662/2013. CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
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As baladas, casas de shows, 
cinemas e teatros de São 
Paulo poderão ser obriga-
das a ter equipamentos pa-
ra controle de acesso, como 
catracas, e a instalar painéis 
eletrônicos para informar, 
em tempo real, a quantida-
de de público presente.

As novas regras de segu-
rança estão em projeto de 
lei que começou ser discu-
tido em 2013, após a tragé-
dia na boate Kiss (que ma-
tou 242 pessoas e deixou 
mais de 600 feridas, no Rio 
Grande do Sul), mas que só 
foi aprovado em definitivo 
agora pelos vereadores.

A matéria passou pe-
las duas votações da Câma-
ra mês passado. Como tinha 
emendas, o texto final preci-
sou ser refeito e foi aprovado 
na última quarta-feira em re-
união de Comissão e Justiça, 
que já o encaminhou para o 
prefeito João Doria (PSDB), 
que pode sancioná-lo ou não.

Além das catracas e dos 
painéis informando o pú-
blico total em tempo real, o 
projeto de lei prevê que os 
estabelecimentos deverão 
ter, pelo menos, duas portas 
(uma de entrada e outra de 
saída) e instalar iluminação 
e sinalização de emergência. 

Por segurança. Normas estão em projeto de lei apresentado após mortes na boate Kiss, mas 
só aprovado agora na Câmara. Para valer, regra ainda precisa ser sancionada pelo prefeito

Balada terá catraca e 
contagem de público

Apenas digital

Diário Ofi cial do 
Estado não terá 
versão impressa

A partir de quinta-fei-
ra o governo de São Pau-
lo deixará de distribuir a 
versão impressa do Diá-
rio Oficial do Estado. Os 
leitores podem acessar a 
publicação pelo site da 
Imprensa Oficial (www.
imprensaoficial.com.br). 
Segundo o governo, a 
economia será de R$ 6,3 
milhões ao ano.  METRO

Sisu

Inscrições da 
segunda edição 
começam hoje

As inscrições para a se-
gunda edição de 2017 do 
Sisu (Sistema de Seleção 
Unificada) começam ho-
je e vão até quinta-feira. 
Para se inscrever, o can-
didato deve acessar a pá-
gina do Sisu na internet 
(sisu.mec.gov.br) com 
seu número de inscrição 
e senha do Enem 2016. 
O candidato não pode 
ter tirado nota zero na 
redação do exame. Não 
há taxa. São mais de 51 
mil vagas oferecidas em 
63 instituições de ensino 
de todo o Brasil. O resul-
tado será divulgado em 
chamada única no dia 5 
de junho. Já as matrícu-
las deverão ser feitas en-
tre os dias 9 e 13 de ju-
lho.  METRO

Fogos de artifício e recursos 
pirotécnicos ficam proibidos 
em locais fechados.

Quem desobedecer po-
derá receber multas de até 
R$ 250,7 mil, ter o estabe-
lecimento interditado total 
ou parcialmente e o alvará 
de funcionamento cassado.

Advogado da Abcnesp 
(Associação de Bares, Casas 
Noturnas e Entretenimen-
to de São Paulo), Mario Bar-
ros Filho afirmou em nota 
ao Metro Jornal que proje-

to semelhante foi vetado no 
ano passado e que não há 
garantias de que a contagem 
de público contribua para a 
melhoria da segurança.

“O propósito do projeto 
de lei aprovado é idêntico a 
outro já vetado pelo então 
prefeito Fernando Haddad 
(PT) em setembro de 2016 
por considerar que o con-
trole de lotação máxima fei-
to pela prefeitura se dá no 
licenciamento dos estabeleci-
mentos, bem como diante da 

ausência de tecnologia dispo-
nível e da falta de comprova-
ção da eficácia da medida.”

Procurada, a Prefeitu-
ra de São Paulo não se pro-
nunciou sobre como reali-
za atualmente a fiscalização 
das normas de segurança 
em baladas e casas noturnas 
nem informou números das 
inspeções realizadas.

 Dólar
  - 0,54% 
(R$ 3,265)

  Bovespa
 + 1,36%

 (64.085 pts)

 Euro
- 0,68% 
(R$ 3,648)

 Selic
 (11,25% a.a.)

Salário 
mínimo
(R$ 937)

 Cotações

DESLEALDADE
Quando o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal),  
Luís Roberto Barroso, vem a público para dizer que o Es-
tado não pode voltar atrás no acordo de delação premia-
da homologado pelo ministro Edson Fachin, me dá uma 
tristeza profunda. Eu, que sou do tempo do fio do bigode 
e do aperto de mão, claro que não posso discordar de um 
ministro do Supremo de um ponto de vista legal. Afinal, o 
STF é o bastião de defesa das nossas leis. 

O acordo foi legal, mas foi justo? Claro que não! Pre-
miar bandidos como Joesley Batista e sua família metralha 
é chamar o povo brasileiro de idiota, já tão enganado, mas-
sacrado, pisoteado pela falta de saúde, educação, seguran-
ça pública, com 14 milhões de desempregados, como zum-
bis vagando pelas ruas do país. É fazer dessa gente toda, 
um povo sem esperança. 

Afinal, as nossas leis representam uma barreira de con-

tenção para esses bandidos corruptores e corruptos que ar-
rebentaram com o Brasil.

Joesley e seus navios, apartamentos em Nova York 
e bilhões tomados do BNDES, o banco nacional do de-
senvolvimento, para regar seus pastos de vacas de ou-
ro deveriam estar em uma cadeia bem nojenta do nos-
so sistema prisional, cercado com bandidos da mais alta 
periculosidade, que com certeza são “fichinhas” perto 
dele. Matam menos com seus crimes do que a corrup-
ção mata no Brasil. 

Isso, senhor ministro, com todo respeito que lhe é de-
vido pelo senhor e pelo supremo, é que é deslealdade para 
com o nosso povo. Chega de beneficiar bandidos disfarça-
dos de empresários. Os verdadeiros empresários desse país 
têm que suar muito para pagar impostos e conseguir mi-
galhas do BNDES; e o trabalhador comer carne estragada, 
vendida por esse senhor, embalada em comerciais de tele-
visão, que no fundo fazem o mesmo para nos enfiar goela 
abaixo: candidatos ladrões no horário político.

Olhar 
cidadão

JOSÉ LUIZ
DATENA
JOSE.DATENA
@METROJORNAL.COM.BR

ANDRÉ
VIEIRA 
METRO SÃO PAULO

Sérgio Cabral

Transferido
Preso desde novembro 
do ano passado, o ex-
governador do Rio de 
Janeiro Sérgio Cabral 

deixou ontem Bangu 8, no 
Complexo Penitenciário 

de Gericinó, e foi 
transferido para a Cadeia 

Pública José Frederico 
Marques, na zona norte, 
que foi reformada para 

alojar apenas presos 
com nível superior e que 

devem pensão alimentícia 
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Alternativa criada pela pre-
feitura para incentivar a 
produção de grafites em es-
paços autorizados após a 
“guerra do spray” com pi-
chadores e grafiteiros, o 
primeiro mural do MAR 
(Museu de Arte de Rua) co-
meçou a ser pintado ontem 
no Tucuruvi (zona norte). 

O mural recebeu o traba-
lho do projeto Inclugraff, o 
primeiro dos oito seleciona-
dos para a fase inicial.

O grafiteiro Fernan-
do Garroux (conhecido co-
mo Garu), 32 anos, partici-
pou da produção do mural e 
acredita que, com o projeto, 
“cada artista ganha espaço 
para poder mostrar sua arte 
de forma organizada”.

O prefeito João Doria 

(PSDB) acompanhou os tra-
balhos pela manhã e ressal-
tou que o projeto estimula 
“crianças e adolescentes a 
conhecerem e incentivarem 
a arte que é o grafite”.

Os oito projetos foram 

escolhidos a partir de uma 
comissão formada por artis-
tas da capital.

A primeira fase do MAR 
recebeu investimento de 
uma empresa de tintas, no 
valor  de R$ 200 mil.  METRO

Grafite ‘oficial’ começa a 
ser produzido na zona norte

Oito projetos foram selecionados nesta primeira etapa | CESAR OGATA/SECOM

No próximo dia 15 come-
çam a ser feitos os proce-
dimentos do Corujão da Ci-
rurgia, a segunda iniciativa 
do Corujão da Saúde, pro-
grama da prefeitura para re-
duzir o tempo de espera por 
atendimento médico.

Os pacientes serão con-
tatados por telefone e, em 
seguida, iniciarão as avalia-
ções pré-operatórias.

O Corujão será divido em 
quatro etapas: cirurgias ge-
rais e ginecológicas, cirur-
gias ambulatoriais, cirur-
gia urológica endoscópica e, 
por último, as cirurgias or-
topédicas. Cada etapa levará 
de quatro a seis meses.

Com auxílio de cinco cen-
tros cirúrgicos, o objetivo é 
zerar fila de 68 mil pacientes 
em um ano e meio.  METRO

Cirurgia. Segundo Corujão 
atende a partir do dia 15

Hospitais que realizarão os 
procedimentos do Corujão 
da Cirurgia:

(zona oeste).

Doutor Arthur Ribeiro 
de Saboya (zona sul).

Vereador José Storopolli 
(zona norte).

sul).

(centro). 

Onde?
A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo prorro-
gou a campanha de vacina-
ção contra a gripe até o dia 
9 de junho, seguindo reco-
mendação da União. A meta 
é de imunizar 10 milhões de 
paulistas até o fim da cam-
panha, que inicialmente ter-
minaria na última sexta.

Até agora, aproximada-
mente oito milhões de pes-
soas tomaram a vacina no 
Estado – o que representa 
cerca de 63% do total.

Segundo a pasta Esta-
dual, o grupo que menos 
procurou os postos de saúde 
até o momento é o de crian-
ças, com apenas 46,1% delas 
vacinadas, seguido pelo gru-
po de gestantes, com 46,4% 
de cobertura.  METRO

Vacinação. 
Campanha é 
prorrogada

O TJ-SP (Tribunal de Justi-
ça de São Paulo) proibiu, 
na manhã de ontem, a ges-
tão do prefeito João Doria 
(PSDB) de realizar busca e   
apreensão de dependentes 
químicos da região da Craco-
lândia, no centro, e levá-los à 
força para avaliação médica.

A decisão, que atendeu 
recursos apresentados pe-
la  Defensoria Pública e pelo 
Ministério Público, retirou 
o sigilo do processo e der-
rubou liminar concedida na 
última sexta-feira que per-
mitia que a prefeitura abor-
dasse e recolhesse das ruas 
os usuários de drogas.

A liminar, no entanto, não 
permitia que o município fi-
zesse internações compulsó-
rias, que ainda são examina-
das caso a caso e dependem 
de recomendação médica e 
de autorização da Justiça.

A Defensoria Pública ar-
gumentou em seu pedido 
que as medidas forçadas de 
atendimento são excepcio-
nais e só podem “ocorrer 
em caso de extrema necessi-
dade, quando esgotadas ou-
tras alternativas.”

Em seu despacho, o de-
sembargador Reinaldo Mi-

Dispersos pelo centro. Decisão atendeu recursos da Defensoria e Ministério públicos e derrubou liminar concedida na sexta-feira
que permitia ao governo João Doria levar compulsoriamente dependentes químicos para avaliação médica. Prefeitura irá recorrer 

Praça Princesa Isabel tem concentrado maior número de usuários após dispersão provocada por megaoperação | EDUARDO FRAZAO/FRAMEPHOTO/FOLHAPRESS

Justiça proíbe apreensão 
forçada na Cracolândia

luzzi afirmou que o pedido 
da prefeitura “contrasta com 
o Estado Democrático de Di-
reito”, pois concede ao muni-
cípio “carta branca” para es-
colher os usuários de drogas 
que deseja recolher à força.

Em nota, a gestão João 
Doria afirmou que vai re-
correr da decisão e que o 
trabalho de “acolhimen-
to e tratamento dos usuá-
rios que aceitam se internar 
continuará sendo feito.”

Secretário de Governo, 
Julio Semeghini afirmou 
que a apreensão é uma das 
alternativas da prefeitura 
para oferecer tratamento. 

“Estamos preparando 
dois ou três espaços para 
que essas pessoas possam 
buscar abrigo à noite, ou na 
hora de uma crise, com ali-
mentação e água, e, nesse  
momento, a gente aprovei-
ta também para fazer abor-
dagem”, afirmou.   METRO Unidade provisória funcionará em plantão 24h | OSLAIM BRITO/FUTURA PRESS

Secretário 
visita nova 
unidade do 
Caps AD
O secretário municipal da 
Saúde, Wilson Pollara, visi-
ta às 9h de hoje a nova uni-
dade do Caps AD (Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool 
e Drogas) na região da Luz, 
no centro, para falar sobre o 
atendimento médico aos de-
pendentes químicos.

A unidade provisória foi 
inaugurada na última sexta, 
próximo a praça Princesa Isa-
bel, onde se concentra agora 
a maior parte dos usuários 
egressos da Cracolândia.

Uma equipe composta 
por um psiquiatra, dois en-
fermeiros e um assistente 
social realiza os atendimen-
tos no local, que funcionará 
24 horas por dia.

Ainda não há informações 
sobre quantos usuários de 
drogas foram atendidos des-
de a instalação do Caps AD. A 
previsão é de que o primeiro 
balanço seja divulgado ainda 
esta semana.  METRO



A operação da JBS no merca-
do financeiro no mesmo dia 
da divulgação da explosiva 
delação dos executivos Joes-
ley e Wesley Batista tornou-
-se um trunfo do Congres-
so. Um documento assinado 
por 17 líderes partidários 
sugere que os delatores con-
tinuaram a cometer crime 
mesmo após confessar o pa-
gamento de propina a polí-
ticos, o que, se for provado, 
será usado para pressio-
nar o STF (Supremo Tribu-
nal Federal) a, no mínimo, 
revisar parte do acordo de 
colaboração. 

Estima-se que o grupo 
tenha lucrado, em um úni-
co dia, em torno de R$ 1 bi-
lhão, em função da valoriza-
ção de 8% no dólar. 

A Comissão de Fiscali-
zação e Controle da Câma-
ra recebeu semana passada 
um pedido, assinado por 17 
partidos, inclusive da opo-
sição, como o PT, para que 
acione os órgãos de controle 
para abrir fiscalização.

“Mesmo após confessa-

rem o pagamento de pro-
pinas pagas durante anos a 
fio, para diversos políticos, 
funcionários públicos e par-
tidos, os delatores foram 
beneficiados com o perdão 
judicial, sem qualquer con-
denação ou pena privativa 
de liberdade, e com a possi-
bilidade de seguirem tocan-
do seus negócios crimino-
sos”, diz o documento.

Na prática, TCU (Tribunal 
de Contas da União), Banco 
Central, CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários) e AGU 
(Advocacia-Geral da União) 
serão acionados para fazer 
‘pente-fino’ não apenas na 
operação supostamente ir-
regular de câmbio, mas nos 
negócios avalizados com o 
dinheiro público em favor 
da JBS.

Em comunicado divulga-
do na semana passada, a em-
presa negou ter agido com 
má-fé no mercado financei-
ro e alegou que a negociação 
de dólares faz parte da polí-
tica para evitar riscos cam-
biais.  METRO BRASÍLIA
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Crise. Osmar Serraglio, da Justiça, muda de cadeira com Torquato Jardim, da Transparência

Michel Temer faz 
troca de ministros

Artistas pedem ‘Diretas Já’ no Rio
Manifestantes se reuniram ontem em Copacabana, no Rio de 
Janeiro, em protesto em favor da realização de novas eleições 
para presidente. O público foi estimado pelos organizadores 
em 50 mil pessoas. A polícia não fez cálculos. Artistas como 
Caetano Veloso, Milton Nascimento e Criolo participaram, 
além de atores e também políticos  |  ILAN PELLENBERG/METRO RIO

CONTRA A CRISE, ALIADOS 
DE TEMER AVALIAM LICEN-
ÇA. O presidente Michel 
Temer tem uma opção 
para tentar solucionar a 
crise, segundo segreda-
ram políticos a ele liga-
dos: licença temporária 
para se dedicar à defesa. 
A Constituição proíbe 
o afastamento do cargo 
por mais de 15 dias, ex-
ceto sob autorização do 
Congresso. A autoriza-
ção pode ser feita, por 
exemplo, com Lei Com-
plementar prevista na 
Constituição e até hoje 
não-regulamentada, que 
transfere temporaria-
mente os poderes para o 
vice-presidente.

SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. 
No caso de licença, as-
sumiria a presidência o 
deputado Rodrigo Maia, 
presidente da Câmara, 
caso isso venha a ser de-
finido no plenário.

NEM DIRETA NEM INDIRE-
TA. A licença temporária 
não configura “vacância 
do cargo”, dispensando 
a convocação de eleições 
indiretas, como prevê a 
Constituição. 

RESISTÊNCIA. Há resistên-
cia no governo à opção 
da licença de Temer: opo-
sitor das reformas, Fábio 
Ramalho (PMDB-MG) pas-
saria a presidir a Câmara.

DESCONFIANÇA. Entre 
2005 e 2015, Ramalho 
foi do PV e integrou a 
base de apoio dos go-
vernos do PT. Entrou no 
PMDB em 2016, durante 
o governo Temer.

PEC LEVA DECISÃO SOBRE 
IMPEACHMENT A PLENÁ-
RIO. Uma Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) do líder do PDT, 
deputado Wéverton Ro-
cha (MA), pode retirar o 
poder do presidente da 
Câmara de decidir mo-
nocraticamente sobre 
a aceitação ou rejeição 
dos pedidos de impeach-
ment de presidente da 
República. A ideia é que 
a decisão seja referen-
dada em caso de aceita-
ção ou seja revertida em 
caso de rejeição por quó-
rum de emenda consti-
tucional, 308 votos.

SILÊNCIO CONSTRANGE-
DOR. Nenhum dos 5 go-
vernadores eleitos pelo 
PT defendeu enfática e 
publicamente o movi-
mento “fora Temer”. É 
que o governo federal 
se empenhou na rene-
gociação de dívidas dos 
estados.

COM ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS
WWW.DIARIODOPODER.COM.BR

 PODER SEM PUDOR
Sem explicações

Paulo Maluf perdeu a elei-
ção para prefeito de São 
Paulo em 1990, apesar 
do gênio criativo do mar-
queteiro Duda Mendon-
ça – que fez, a rigor, seu 
primeiro trabalho impor-
tante na área. Duda de-

cidiu explicar as razões 
da derrota e até pedir 
desculpas. Maluf não o 
permitiu:
- Meu caro Duda, nunca 
se explique: para os ami-
gos, não precisa e, para 
os inimigos, não adianta!

 “EU NÃO SOU 
CANDIDATO A 

NENHUMA ELEIÇÃO 

INDIRETA”

GOVERNADOR GERALDO ALCKMIN 

(PSDB-SP), NO ENTANTO, NÃO NEGA SER 
CANDIDATO EM 2018

Política

Deputado Rodrigo Maia (PMDB)
| MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

 CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

Em busca de proximidade 
com o Judiciário no momento 
de aguda crise política, o pre-
sidente Michel Temer (PMDB) 
promoveu ontem uma dança 
de cadeiras: Osmar Serraglio 
foi substituído por Torquato 
Jardim, no Ministério da Jus-
tiça, e foi realocado no Minis-
tério da Transparência.

Jardim, ex-ministro do 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral), é visto como estra-
tégico para dialogar com 
ministros dos tribunais su-
periores, sobretudo da Corte 
eleitoral – que na próxima 
semana retoma o julgamen-
to da chapa Dilma-Temer.

Serraglio, embora advo-
gado, sofreu enxurrada de 
críticas nos quase três me-
ses do cargo por falta de tra-
quejo para percorrer os cor-
redores da Justiça, além de 
ter sido obrigado a submer-
gir depois da operação Car-
ne Fraca. Ele foi flagrado 
tentando influenciar em ins-
peção num frigorífico do Pa-
raná e chamando de “grande 
chefe” o fiscal agropecuá-
rio Daniel Gonçalves Filho, 
apontado como líder do es-
quema de corrupção.

Em nota, a ADPF (Associa-
ção Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal) demons-
trou “surpresa” com a mu-
dança. “Gera preocupação 
e incerteza sobre a possibi-
lidade de interferências no 
trabalho da Polícia Federal.”

Num primeiro momento, 
Serraglio voltaria a ser depu-
tado, deixando Rodrigo Ro-
cha Loures (PMDB-PR) sem 
mandato e, consequentemen-
te, sem foro privilegiado, o 
que levaria seu caso à Justi-
ça comum. Loures foi flagra-
do recebendo mala R$ 500 
mil do diretor da JBS Ricardo 
Saud. Ele foi afastado e tem 
pedido de prisão pendente.

No Palácio do Planalto há 
temor com a possibilidade de 
o ex-assessor especial de Te-
mer fechar delação premiada.

Temer, Loures e o sena-
dor Aécio Neves (PSDB-MG) – 
também afastado – são inves-
tigados em inquérito aberto 
no STF (Supremo Tribunal 
Federal) com base na delação 
dos executivos da JBS.

Serraglio ficou 82 dias no cargo 
| MATEUS BONOMI/AGIF/FOLHAPRESS

Torquato é homem de confiança de
Temer | MARCELO CAMARGO/ABR

MARCELO
FREITAS 
METRO BRASÍLIA

Congresso pressiona por 
revisão da delação da JBS
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A disparada de 8,15% do dó-
lar no último dia 18, após  a 
divulgação do áudio da con-
versa do presidente Michel 
Temer com empresário Joes-
ley Batista, assustou turistas 
com planos de viajar para o 
exterior. Na semana passa-
da, a moeda norte-america-
na oscilou e acabou fechan-
do com uma valorização 
acumulada de 0,25%, a 
R$ 3,2654.

Segundo o professor Ro-
drigo Paiva, da Faculdade Fi-
pecafi, é difícil prever qual 
será a trajetória da moeda, 
mas os contratos futuros 
com fechamento para ju-
lho indicavam valores mui-
to próximos das cotações 
atuais, um pouco abaixo de 
R$ 3,30. “O que pode acon-
tecer é um fato novo fazer 
a moeda subir. No momen-
to, o mercado não vê gran-
des oscilações”, afirma. 

Nesse contexto, a reco-
mendação de Paiva para 
quem tem viagem marca-
da para o período de férias 
é planejar bem quanto vai 
gastar e comprar a moeda 
para as despesas básicas. 
Ao adquirir dólares agora, 
avalia o professor, o turista 
já saberá quanto vai gastar. 
“Se em dois meses a moeda 
cair, posso me arrepender. 
Mas se subir demais, a via-
gem pode ficar inviável”, 
afirma Paiva.

Já o diretor da distribui-
dora de câmbio turismo da 
Cotação, Alexandre Fialho, 
avalia que não é possível 
afirmar qual o melhor dia 
para compra da moeda nes-

te momento de volatilida-
de do mercado. A orienta-
ção dada pela corretora aos 
clientes é fazer o parcela-
mento da compra da moe-
da estrangeira. 

“Por exemplo, se faltam 
quatro semanas para a data 
de embarque e o cliente pre-
tende levar US$ 2 mil, acon-

selhamos que ele compre 
US$ 500 por semana. Des-
sa forma, o cliente terá uma 
taxa média, que poderá não 
ser a melhor, mas com cer-
teza não será a pior, livran-
do-o da angústia de tentar 
adivinhar o melhor dia ou 
momento para comprar”, 
afirma o diretor da Cotação. 

Meio de pagamento 
Paiva e Fialho recomendam 
ainda que o turista dê prefe-
rência para o dinheiro e car-
tão pré-pago. Para o profes-
sor da Fipecafi, os recursos 
podem ser divididos meio 
a meio entre essas duas op-
ções  de pagamento. “Mas é 
bom lembrar que muitos lu-
gares não aceitam o cartão 
pré-pago”, alerta.

O cartão de crédito, se-
gundo Paiva,  só deve ser 
usado para gastos excep-
cionais. “Com o cartão de 
crédito, o cliente somen-
te saberá a taxa a que serão 
convertidos os seus gastos 
quando a fatura chegar”, diz 
Fialho. “Outro risco é ter al-
gum problema com o cartão 
e ficar sem dinheiro”, acres-
centa o professor. 

Como economizar
A dica de Paiva para econo-
mizar na viagem é fazer um 
bom planejamento dos gas-
tos, incluindo estadia, ali-
mentação, transporte e pas-
seios. “Mas você não pode 
ser escravo do gasto. Se pla-
nejei despesas de € 100 por 
dia, posso gastar € 150 em 
um, mas vou reduzir o valor 
nos outros dias”, afirma. 

Fialho diz ainda que o 
ideal é já levar a moeda do 
país daqui do Brasil, para 
não perder no câmbio ao 
chegar ao destino no ex-
terior. “Se o viajante le-
var dólar para o Japão, po-
de ser cobrado em até 20% 
de spread pela conversão da 
moeda dólar para a moeda 
yen”, afirma.   METRO

Crise política. É difícil prever qual será o comportamento do câmbio, mas turista pode adotar 
estratégias para reduzir perdas. Especialista recomenda planejamento e controle de gastos

COMPARE
DINHEIRO EM ESPÉCIE

Cotação: no momento da compra da moeda
IOF: 1,1%, no momento da compra
Taxas e tarifas: depende de onde for feita a compra. Nos 
bancos, são cobradas tarifas por operação. Já as casas de 
câmbio podem embutir as taxas na cotação

CARTÃO DE DÉBITO

Cotação: no dia do uso para alguma despesa ou do saque. 
A referência é o dólar turismo.
IOF: 6,38%, no momento do uso do cartão
Taxas e tarifas: varia de acordo com o banco

CARTÃO DE CRÉDITO

Cotação: no dia do pagamento da fatura*. A referência 
costuma ser o dólar comercial.
IOF: 6,38%, no momento da cobrança da fatura
Taxas: anuidade do cartão

Cotação: no dia do carregamento. A taxa varia de acordo 
com a instituição. A referência costuma ser o dólar turismo.
IOF: 6,38%, no momento dos carregamentos
Taxas e tarifas: cobradas em saques no exterior

Cotação: no dia da compra dos cheques. A referência 
costuma ser o dólar turismo.
IOF: 6,38%, no momento da compra do cheque
Taxas e tarifas: os bancos podem cobrar tarifa por operação

CHEQUES DE VIAGEM (TRAVELER CHECK)

CARTÃO PRÉ-PAGO

Custo por meio de pagamento

*EM NOVEMBRO, BANCO CENTRAL AUTORIZOU OS BANCOS A OFERECEREM A POSSIBILIDADE DE TRAVAR O 
CÂMBIO NO DIA DA COMPRA NO EXTERIOR, MAS POUCAS INSTITUIÇÕES OFERECEM A OPÇÃO

É hora de comprar 
dólar para a viagem?

DIVULGAÇÃO

Para Francis Wagner, idea-
lizador do App Renda Fixa, 
títulos públicos continuam 
sendo um investimento se-
guro. Confira as dicas:

Há risco de investir no Te-
souro Direito?
Nenhum investimento é li-
vre de riscos, mas mesmo 
com a situação política atual, 
os títulos públicos conti-
nuam sendo os ativos mais 
seguros do mercado, pois 
contam com a garantia do 
governo federal. O principal 
risco nesse cenário é precisar 
vender seus títulos antes do 
vencimento e perder dinhei-
ro ou deixar de ter a renta-
bilidade esperada devido à 
marcação a mercado que 
existe nos títulos indexados 
ao IPCA e prefixados.

O que faço com meus títu-
los do Tesouro?  
É importante ter em men-
te que esse tipo de investi-
mento é para prazos mais 
longos. O ideal é levar o tí-
tulo até o vencimento. As-
sim, o investidor não tem 
problemas com as incerte-
zas do mercado, pois o Te-
souro Nacional garante o 
pagamento das taxas pac-
tuadas no ato da compra 
desde que os títulos sejam 
levados até o vencimento.

Os títulos públicos ainda 
são uma boa opção? 
Com certeza, sobretudo os 
títulos indexados à infla-
ção, pois em momentos de 
crise pode-se aproveitar as 
oscilações nas taxas ofereci-
das. Um cenário de incerte-
zas pode criar oportunida-
des para investidores mais 
arrojados ganharem com as 
oscilações nas taxas. Nesse 
caso, o investidor não leva 
o título até o vencimento, 
mas aproveita as variações 
de preços para comprar e 
vender em prazos curtos, 
antecipando os ganhos. 

Como escolher o título? 
É muito importante que o 
investidor saiba a caracterís-
tica de cada título. Por exem-
plo, investidores que dese-
jam acumular patrimônio 
deveriam evitar títulos que 
pagam cupons de juros, pois 
a rentabilidade é impacta-
da a cada cupom emitido. Já 
pessoas que querem uma re-
serva de emergência podem 
optar pelo Tesouro Selic. Ou-
tro fator muito importante é 
comprar títulos com prazos 
adequados às suas necessi-
dades, pois alguns têm mar-
cação a mercado e o resga-
te antecipado pode acarretar 
em resultados inesperados 
para o investidor.  METRO

FRANCIS WAGNER
Idealizador do App Renda Fixa fala sobre 
impacto da crise política no Tesouro Direto

Em meio a uma crise políti-
ca, o Banco Central define na 
próxima quarta-feira a taxa 
básica de juros, atualmente 
em 11,25% ao ano. Segundo 
pesquisa da Reuters, a media-
na de 38 projeções aponta pa-
ra um corte de 1 ponto per-
centual. Até o fim do ano, a 
Selic deve chegar a 8,5%.

Apenas 2 de 30 economis-
tas consultados entre 24 e 26 
de maio acreditam que Mi-
chel Temer completará seu 
mandato como presidente. 
Mesmo com a sua saída, no 
entanto, eles avaliam que ce-

nário continua favorável pa-
ra a forte queda dos juros. 

Antes da divulgação do 
áudio da conversa entre Te-
mer e o empresário Joesley 
Batista, as apostas do merca-
do era de uma intensificação 
do ritmo de corte da Selic pa-
ra 1,25 ponto percentual. No 
dia seguinte, o mercado che-
gou a prever uma redução 
de apenas 0,50 ponto per-
centual. Nos últimos dias, as 
projeções majoritárias apon-
tavam para a manutenção 
do ritmo de corte da Selic de 
1  ponto percentual.   METRO

Banco Central decide taxa 
de juros na quarta-feira 

A bandeira tarifária que se-
rá aplicada nas contas de 
luz em junho será a verde, o 
que significa que não haverá 
custo extra para o consumi-
dor. Segundo a Aneel (Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica), o retorno da bandeira 
verde foi possível pelo au-
mento das chuvas nos re-
servatórios em maio e pela 
perspectiva de redução do 
consumo de energia no país.

Desde abril, a bandeira es-
tava vermelha, o que repre-

senta um acréscimo de R$ 
3 a mais para cada 100 qui-
lowatts-hora (kWh) consu-
midos. A previsão inicial da 
Aneel era que a bandeira tari-
fária vermelha patamar 1 con-
tinuasse em vigor até o fim do 
período seco, em novembro.

O sistema de bandeiras 
foi criado em 2015 como for-
ma de recompor os gastos 
extras com a utilização de 
energia de usinas termelétri-
cas, que é mais cara do que a 
de hidrelétricas.  METRO

Energia. Bandeira tarifária 
será verde no mês que vem 

Impostômetro 
chega hoje a   
R$ 900 bilhões 

O Impostômetro atin-
ge hoje, às 7h, R$ 900 bi-
lhões de tributos pagos pe-
los brasileiros em 2017. A 
marca chega 14 dias antes 
do que em 2016. “Como 
a economia não está cres-
cendo, o que impulsiona a 
arrecadação é o efeito da 
inflação e a alta de alguns 
impostos”, diz Alencar 
Burti, da Associação Co-
mercial de SP.  METRO

Mega-Sena 
acumula e pode 
pagar R$ 65 mi

Ninguém acertou os nú-
meros do concurso 1934 
da Mega-Sena, sorteados 
no último sábado (27) em 
Santo Antônio de Jesus, 
na Bahia. As dezenas sor-
teadas foram: 08-23-35-
39-56-59. O prêmio, por-
tanto, acumulou e pode 
pagar R$ 65 milhões no 
próximo sorteio, que se-
rá realizado nesta quarta-
-feira (31).  BAND

Loterias Tributos





A Coreia do Norte disparou 
ontem um projétil não iden-
tificado a partir da cidade 
costeira de Wonsan em dire-
ção ao Mar do Japão. O lan-
çamento foi imediatamente 
relatado ao presidente sul-co-
reano, Moon Jae-in, que con-
vocou uma reunião do Con-
selho Nacional de Segurança. 
Segundo o Exército sul-corea-
no, o foguete, que seria mís-
sil balístico da classe Scud,
voou por 450 quilômetros e 
caiu no mar. 

As autoridades norte-
-americanas informaram 
que acompanharam o voo 
de seis minutos do que se 
acreditava ser um míssil ba-
lístico de curto alcance até 
que ele cair no Mar do Ja-
pão.  O presidente dos EUA, 
Donald Trump, foi informa-
do sobre o disparo, disse um 
oficial da Casa Branca

O primeiro-ministro do Ja-
pão, Shinzo Abe, condenou o 
lançamento do míssil e pro-
meteu uma ação junto com 
outras nações contra as repe-
tidas provocações de Pyong-
yang. “Como concordamos 
no G7, a questão da Coreia do 
Norte é uma prioridade para 
a comunidade internacional.” 

“Trabalhando com os Es-

tados Unidos, tomaremos 
medidas específicas para 
impedir a Coreia do Norte”, 
disse o primeiro-ministro ja-
ponês. Abe disse que o Japão 
fará os maiores esforços pa-
ra proteger seu povo, man-

tendo contato com a Coreia 
do Sul e outros países.

O teste acontece pou-
co tempo depois de exer-
cícios supervisionados pe-
lo líder norte-coreano. Kim 
Jong-Un, com um novo sis-

tema de defesa aérea. Nos 
últimos meses, o líder su-
pervisionou vários exercí-
cios militares, incluindo o 
disparo de um míssil balísti-
co de médio alcance no últi-
mo dia 21.   METRO
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Polícia divulgou foto de Salman Abedi 
na noite do atentado | REUTERS

A liderança da primeira-
-ministra britânica, The-
resa May, sobre o oposi-
tor do Partido Trabalhista 
diminuiu acentuadamen-
te desde o ataque de Man-
chester. Quatro pesquisas 
mostraram uma diminui-
ção em uma faixa de 2 a 6 
pontos percentuais, indi-
cando que as eleições de 8 
de junho podem ser mui-
to mais apertadas do que 
se pensava inicialmente 
quando May convocou as 
eleições.

May convocou a eleição 
em uma tentativa de forta-

lecer a sua posição nas ne-
gociações sobre a saída da 
Grã-Bretanha da União Eu-
ropeia, para ganhar mais 
tempo para lidar com os im-
pactos da decisão e para for-
talecer seu controle sobre o 
Partido Conservador.

Mas se ela não superar a 
maioria de 12 assentos que 
seu predecessor David Ca-
meron conseguiu em 2015, 
seu jogo eleitoral terá falha-
do e sua autoridade poderá 
ser prejudicada no momen-
to em que ela dá início às 
negociações formais do Bre-
xit.  METRO

Reino Unido. Pesquisas 
indicam queda de May após 
ataque em Manchester

Polícia prende 
mais um suspeito   
do atentado 
A polícia britânica prendeu a 
14ª pessoa com conexão com 
o atentado suicida de Man-
chester e estavam procuran-
do uma propriedade no sul 
da cidade. O homem de 25 
anos foi preso no sudoeste de 
Manchester “por suspeita de 
ofensas contrárias ao ato do 
terrorismo”, afirmou a polí-
cia do Grande Manchester.

No sábado, a polícia divul-
gou uma foto de Salman Abe-
di, de 22 anos, na noite em 
que ele teria matado 22 pes-
soas no atentado suicida em 
Manchester e disse acreditar 
que um apartamento no cen-
tro da cidade foi usado para 
montar a bomba.  METRO

Líder norte-coreano assiste ao teste de um novo sistema de defesa antiaérea | KCNA/VIA REUTERS

Tensão na Ásia. Projétil foi disparado em direção ao Mar do Japão, de acordo com 
autoridades sul-coreanas. Primeiro-ministro japonês fala em agir com os Estados Unidos

Coreia do Norte 
lança novo míssil

A chanceler alemã, Angela 
Merkel, afirmou ontem que 
a Europa não pode mais con-
fiar completamente em seus 
aliados. Sem mencionar o 
nome o presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
que criticou os principais 
aliados da Otan e se recusou 
a endossar um acordo de 
mudança climática global na 
reunião do G7, Merkel disse 
que os dias em que a Euro-
pa poderia contar completa-
mente com os outros eram 
apenas “até certo ponto”.

“Experimentei isso nos úl-
timos dias”, disse. “E é por is-
so que só posso dizer que nós, 
europeus, devemos realmen-
te tomar nosso destino em 
nossas próprias mãos – cla-
ro, em amizade com os Esta-
dos Unidos da América, com 
a Grã-Bretanha e, como bons 
vizinhos, onde quer que seja 

possível também com outros 
países, até mesmo a Rússia.”

“Mas temos que saber que 
devemos lutar pelo nosso fu-
turo por conta própria, pe-
lo nosso destino como euro-
peus”, disse Merkel.  METRO

Merkel em encontro do partido CDU,
em Munique | MICHAELA REHLE/REUTERS

Alemanha. Merkel: Europa 
deve lutar por conta própria

Atirador mata 
oito pessoas no 
Mississippi  

Um homem se enfureceu 
durante uma disputa do-
méstica em uma área ru-
ral do Mississippi e atirou 
em oito pessoas, incluin-
do o delegado do xeri-
fe. O tiroteio aconteceu 
no sábado em duas pe-
quenas aldeias, Brookha-
ven e Bogue Chitto, am-
bas a 100 km da cidade 
de Jackson. O atirador – 
Willie Cory Godbolt, de 
35 anos – disse ao jor-
nal “The Clarion-Ledger” 
após sua prisão ontem 
que havia ido para ca-
sa em Bogue Chitto para 
conversar sobre a custó-
dia de seus filhos. Depois 
que a situação piorou, os 
vizinhos chamaram a po-
lícia, e Goldbolt atirou no 
delegado.   METRO

Centenário de 
Kennedy é 
celebrado hoje
John F. Kennedy, um dos 
presidentes mais popula-
res da história dos EUA, fa-
ria hoje 100 anos. Nascido 
em 29 de maio de 1917, 
eleito em 8 de novem-
bro de 1960 à Presidência 
dos Estados Unidos com 
apenas 43 anos, herói da 
Guerra do Pacífico (1941-
1945), carismático ao ex-
tremo, JFK encarnou as 
promessas da América do 
século 20 até ser assassina-
do em 22 de novembro de 
1963.  METRO

 Constituinte está 
‘acima da lei’, 
afi rma Maduro

O presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, 
definiu a polêmica As-
sembleia Constituinte 
como um “poder supre-
mo” que poderá tomar 
decisões inclusive “aci-
ma da lei”. “O que a 
Constituinte pode fazer? 
Tudo o que quiser”, de-
clarou o presidente du-
rante o seu programa 
semanal na emissora es-
tatal VTV.  METRO

EUA podem banir 
notebooks em 
todos os voos   

Os Estados Unidos po-
dem banir computadores 
portáteis das cabines das 
aeronaves de todos os 
voos para dentro e fora 
do país. Em entrevista à 
“Fox News”, o secretário 
de segurança, John Kelly, 
disse que os planos são 
para ampliar a seguran-
ça, incluindo um aper-
to da triagem de itens 
de entrega. “Isto é o que 
eles estão obcecados, os 
terroristas, a ideia de der-
rubar uma aeronave em 
voo, particularmente se é 
norte-americana, se esti-
ver cheia de norte-ameri-
canos.” Em março, o go-
verno impôs restrições 
para grandes dispositivos 
eletrônicos em voos de 
dez aeroportos.  METRO

Terrorismo Briga doméstica História Venezuela

Foto do dia 22 de 
novembro de 1963

Protesto contra Maduro 
em Caracas

ARQUIVO/REUTER

CARLOS GARCIA RAWLINS/REUTERS





pacto delas aos poucos, mas 
no fim elas casaram mui-
to bem com a história, era 
como se tivessem sido pen-
sadas juntas, o que tornou 
a história muito mais dire-
ta. O cenário fica mais escu-
ro nas partes dramáticas da 
história, por exemplo, e isso 
foi uma experiência muito 
boa”, diz Felipe Nunes.

“Dodô” é conduzido com 
muita delicadeza por Nu-
nes e deixa qualquer leitor 
de coração mole – até com 
o personagem-título, que ao 
mesmo tempo é divertido e 
agressivo. O poder de impac-
to da narrativa se justifica 
pela originalidade do tema 
– graphic novels não costu-
mam tratar sobre a inocên-
cia – e pela experiência de 

SÃO PAULO, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2017
www.metrojornal.com.br 10| {CULTURA} 

2
CULTURA

André Matos

Solo
Em apresentação inédita 
e intimista, Andre Matos 
canta acompanhado ao 
piano acústico, tocado 

pelo próprio músico. No 
Sesc Carmo (R. do Carmo, 
147, Sé; tel.: 3111-7000). 

Hoje, às 19h. R$ 20.

Um pássaro que Laila nunca 
tinha visto e que não conse-
gue entender entra na vida 
da menina de 6 anos e bagun-
ça tudo. A mesma confusão é 
provocada na vida de Laila 
pelo divórcio dos pais dela. 
É essa conexão entre realida-
de e fantasia que guia a tra-
ma de “Dodô”, graphic novel 
escrita, desenhada, colorida e 
criada pelo jovem quadrinis-
ta Felipe Nunes.

A história trata da soli-
dão, da desilusão e do medo 
a partir do ponto de vista de 
Leila – por isso, os diálogos 
são simples, diretos e escas-
sos. A beleza de ‘Dodô’ es-
tá justamente nos silêncios 

nas 80 páginas da história. 
“Dodô” foi criada em 

2015, segundo projeto de 
autoria de Felipe, que já ha-
via sido premiado em seu 
trabalho de estreia, ‘Klaus’. 
À época, porém, ela foi im-
pressa e distribuída de ma-
neira independente – atin-
gindo, portanto, um público 
menor do que esta nova ver-
são, distribuída pela Panini 
e com uma grande novida-
de: as cores, já que a primei-
ra versão chegou aos leito-
res em preto e branco.

“O gibi colorido me dei-
xou inseguro. Era a primeira 
vez que eu trabalhava com 
cores e fui descobrindo o im-

HQs. Elogiada obra independente do 
quadrinista paulista Felipe Nunes ganha 
nova edição, colorida e com tiragem 
ampliada, para atingir maior público 

Silêncio preenche boa parte da narrativa | REPRODUÇÃO

‘Dodô’ traz misto de 
delicadeza e impacto

“Ser jovem me permitiu 
abordar facetas que 
não estavam sendo 
trabalhadas em geral 
nas HQs. Essa é uma 
história sobre solidão 
e tenho certeza de 
que muita gente se 
identifica.”
FELIPE NUNES, AUTOR DE ‘DODÔ’

‘DODÔ’
FELIPE NUNES

STOUT CLUB - PANINI 
COMICS
R$ 25,60 BRUNO

BUCIS 
METRO BRASÍLIA

Felipe, na qual a protagonis-
ta da HQ, Laila, foi inspirada. 

“Quando criança eu era 
muito sozinho e passei por 
uma experiência muito se-
melhante. Ter escrito aos 
20 anos me permitiu abor-
dar isso com mais proximi-
dade, com um ritmo, uma 
cadência e de uma forma 
que talvez eu não consegui-
ria atualmente”, diz Felipe 
Nunes. Eleita uma das me-
lhores HQs nacionais em 
2015 por nomes como Fábio 
Moon e Gabriel Bá, quan-
do ainda era preto e branca, 
“Dodô” se torna mais indis-
pensável agora, em cores. 
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O canal pago Discovery, es-
treia hoje, às 20h40, a série 
“Aeroporto: Área Restrita”, 
uma atração em doze episó-
dios que vai mostrar os bas-
tidores do Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo.

Também conhecido co-
mo Aeroporto de Cumbica, 
o local recebeu as gravações 
entre julho e novembro de 
2016 e mostra o processo de 
inteligência de todos os de-
partamentos e os bastidores 
das estruturas de segurança.

A série de investigação 
revela como são montadas e 
executadas operações com-
plexas que garantem a segu-
rança dos passageiros. Du-
rante as gravações a equipe 
teve acesso liberado em to-
dos os departamentos e uni-
dades de operação do aero-
porto, inclusive no uso de 
imagens de câmeras de se-
guranças e também situa-
ções até então inéditas, 
como a incineração de en-
torpecentes interceptados 
por agentes.  METRO

No Discovery. 
Bastidores de 
Cumbica é foco de 
nova série de TV

“The Square”, um filme sueco 
sobre o curador de um museu 
cheio de arte conceitual gro-
tescamente pretensiosa foi 
premiado com a Palma de Ou-
ro no Festival de Cannes nes-
te domingo.

Críticos saudaram o filme 
do escritor-diretor Ruben Öst-
lund, uma obra que se alterna 
entre a comédia e o suspen-
se com momentos de puro 
surrealismo.

O destaque do filme é um 
jantar para patronos do mu-
seu, com um artista de perfor-
mance pulando de mesa em 
mesa representando um ma-
caco em uma cena bizarra, 
tensa e, finalmente, violenta.

“120 Battements par Mi-
nute”, um filme francês de 
Robin Campillo sobre ativis-
tas de conscientização sobre 
a Aids na década de 1980, era 
favorito para o prêmio, mas 
teve que se conformar com o 
prêmio da crítica e o Grande 
Prêmio.

O Grande Prêmio do Júri 
foi para “Loveless”, de Andrey 
Zvyagintsev.

Nicole Kidman, que esta-
va no filme de Sofia, estrelou 
ao lado de Colin Farrell em 
“The Killing of a Sacred Deer” 
e perdeu o troféu de melhor 
atriz, mas recebeu um prê-

mio especial pelo júri de Can-
nes pelos 70 anos do festival, 
liderado pelo cineasta espa-
nhol Pedro Almodovar.

Diane Kruger ganhou co-
mo melhor atriz em seu pri-

meiro filme de língua alemã, 
“In the Fade”, como uma mu-
lher tentando reconstruir a vi-
da e ter justiça depois que seu 
marido e seu filho são mortos 
em um ataque a bomba.

Joaquin Phoenix foi no-
meado melhor ator para “You 
Were Never Really Here”, do 
diretor Lynne Ramsay, que 
compartilhou o prêmio de 
melhor roteiro com os escri-
tores de “The Killing of a Sa-
cred Deer”, Yorgos Lanthimos 
e Efthimis Filippou.

O júri desta edição teve, 
além de Almodóvar, os ato-
res Will Smith, Jessica Chas-
tain, Fan Bingbing, os cineas-
tas Agnès Jaoui, Maren Ade, 
Park Chan-Wook e Paolo Sor-
rentino e o compositor Ga-
briel Yard.

Momento raro
Sofia Coppola foi eleita me-
lhor diretora para o filme “O 
Estranho que Nós Amamos”, 
uma regravação do conto 
Clint Eastwood de 1971 de 
tensão sexual entre um sol-
dado ferido na Guerra Civil 
Americana e as mulheres e 
meninas que o levaram. Es-
sa foi apenas a segunda vez 
que uma mulher conquistou 
o prêmio em 70 anos de festi-
val.  METRO

Cinema. Filme sueco foi premiado com a Palma de Ouro no festival; Francês ‘BPM’ conquistou o Grande Prêmio

Östlund, de ‘The Square’, com a Palma de Ouro ao lado de Juliette Binoche e Pedro Almodóvar | PASCAL LE SEGRETAIN/GETTY IMAGES

‘The Square’ vence em Cannes

Para garantir a boa nutrição 
da nossa família é essen-
cial oferecer uma alimenta-
ção balanceada, à base de 
arroz, de feijão e também 
de proteína.

Mas você sabia que os 
alimentos ricos em proteína 
não são apenas aqueles de 
origem animal, como car-
nes e ovos?

A soja, por exemplo, tem 
45% do nutriente na sua 
composição. E ainda de al-
ta qualidade! Ela contém to-
dos os aminoácidos essen-
ciais e na quantidade ideal 
que o nosso corpo precisa, 
garantindo a saúde de to-
dos aqueles que amamos. 

O melhor de tudo: po-
de ser encontrada em for-
ma de proteína texturizada 
(PTS), que tem aspecto e 
textura agradáveis ao pala-
dar, sendo uma ótima alter-
nativa para substituir a pro-
teína animal no seu prato. 
Basta refogar, como se fos-
se carne moída. 

Outra forma de consumir 
PTS é misturando-a com a 
proteína animal do seu pra-
to, aumentando assim o ren-
dimento das carnes. É eco-
nomia garantida!

INFORME PUBLICITÁRIO

Bem-vindo ao mundo da 
proteína texturizada de soja 

É possível preparar al-
môndegas, escondidinho, 
molho à bolonhesa e até 
mesmo usá-la como re-
cheio de legumes e mas-
sas. Assim, os pratos pre-
diletos da família estarão 
sempre garantidos.

Consumir a PTS com a 
carne é, portanto, uma ex-
celente forma de variar a 
refeição no dia a dia, mas 
ainda assim manter a nu-
trição com qual tanto nos 
preocupamos.

Existem versões que po-

O conteúdo deste informe foi produzido 
pela equipe do    Especiais sob 
demanda do departamento comercial 
para a Camil.

Conhecida também pela 
sigla PTS, a proteína é nutritiva, 
saudável e agrada a todos 
os paladares. Experimente!

dem ser combinadas com 
o frango também, sabia? 
Ou seja, até aquele estro-
gonofe de frango que as 
crianças adoram ganha no-
vas formas de preparo e 
ingredientes.

E, sim, o sabor típico de 

INGREDIENTES

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

MODO DE PREPARO

 1 xícara (chá) de Proteína de Soja 
para Carne CAMIL

1 xícara (chá) de água quente
300 g de carne moída
2 dentes de alho amassados
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de salsinha picada
1 gema de ovo batida
25 ovos de codorna cozidos
clara de ovo e farinha flocada 

(panko) para empanar
óleo para fritar

 1 xícara (chá) de 
Proteína de Soja para 
Carne CAMIL
 1 xícara (chá) de água 

quente
 1 colher (sopa) de 

azeite
 3 dentes de alho 

amassados
 1 cebola média sem 

casca, picada
 2 tomates médios com 

pele e sem sementes, 
picados

 500 g de carne moída
 1 colher (chá) de 

colorau em pó
 2 colheres (chá) de sal
 pimenta-do-reino em 

grãos moída, a gosto
 1 xícara (chá) de molho 

de tomate
 10 azeitonas verdes 

picadas
 1 colher (sopa) de 

cheiro verde picado
 16  minipães do tipo 

francês

Bata a PTS CAMIL em 
um liquidificador, até 
triturar bem. Transfira 
para uma tigela com a 
água quente e mistu-
re. Reserve por 15 mi-
nutos para hidratar. 
Depois disso, escorra 

e coloque a PTS CA-
MIL em outra tigela. 
Junte a carne, o alho, 
o sal, a salsinha e a 
gema, e então misture 
até obter uma massa 
homogênea. Envolva 
cada ovo de codorna 

nessa massa e pas-
se na clara e na fari-
nha flocada para em-
panar. Aqueça o óleo 
em fogo médio e frite 
os bolinhos até doura-
rem levemente. Sirva 
a seguir.

Em uma tigela, misture a 
PTS CAMIL e a água quen-
te. Reserve por 15 minutos 
para hidratar. Em uma pa-
nela, aqueça o azeite em fo-
go médio e doure os dentes 
de alho e a cebola. Acres-
cente os tomates e a carne 
moída e refogue por 5 minu-
tos ou até perder a cor aver-
melhada. Acrescente a PTS 
CAMIL hidratada, o colorau 
em pó, o sal, a pimenta-do-
-reino e o molho de tomate. 
Cozinhe por cinco minutos, 
mexendo sempre. Retire do 
fogo, adicione as azeitonas 
verdes picadas e o cheiro 
verde e misture. Para servir, 
faça um buraco na extremi-
dade de cada pão, para reti-
rar o miolo, e recheie.

RECEITA E FOTOS: CAMIL

RENDIMENTO

25 unidades 

TEMPO DE 

PREPARO

55 minutos
MINI-BOLOVO

comida caseira está ga-
rantido! A PTS é bastan-
te neutra, permitindo que 
o gosto dos acompanha-
mentos e temperos que a 
família adora sejam bem 
absorvidos. 

Com tantos benefícios, 

BURACO QUENTE

difícil vai ser encontrar 
quem resista a pratos tão 
gostosos e nutritivos.

RENDIMENTO

8 porções

TEMPO DE 

PREPARO

55 minutos
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Sua comunicação estará mais 
acentuada para tratar assuntos de 
forma mais direta nas relações. Bom 

período para curtir temas culturais.

O envolvimento com assuntos 
financeiros tende a ser mais intenso. 
Fique atento com impulsos diante de 

gastos.

Marte ingressou em seu signo, o 
que despertará sua comunicação 
com mais intensidade nas relações. 

Cuidado com a ansiedade nos projetos.

Período para refletir sobre costumes 
e sobre seu ritmo. Tendências para 
recompor energias com crenças, 

meditação e temas espirituais. 

Assuntos que envolvam grupos 
do qual faz parte ou que são 
relacionados a amizades mais 

próximas tomarão mais empenho.

Tendências a dedicar mais 
empenho ao corpo, saúde 
e uma disciplina para não 

sobrecarregar sua mente com o ritmo da rotina. 

Com o ingresso de Marte em 
seu signo oposto, Gêmeos, há 
indicação para se envolver em 

conversas esclarecedoras em variados vínculos.

Saiba dosar os momentos para 
se dedicar às obrigações e às 
diversões. Conciliar deveres sem 

deixar o que é saudável será essencial.

Um empenho maior aos temas 
da sua casa e com os familiares 
será mais frequente. Evite intervir 

demais em assuntos de quem gosta.

Decisões importantes marcarão 
este momento profissional. Atente-
se para que a ansiedade não faça 

tomar atitudes precipitadas.

Novas informações e 
conhecimentos ajudarão a resolver 
problemas na área profissional. 

Atente-se com falsas especulações.

Desvendará assuntos que 
influenciarão a tomada 
de decisões financeiras e 

profissionais. Por isso, pesquisas são mais indicadas.

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Soluções

Leitor fala

Indenização
O mínimo que esses homens horrí-
veis que divulgam fotos íntimas de 
suas namoradas, ex-namoradas, ou 
de qualquer outra mulher merecem 
é ter que pagar uma bela duma in-
denização mesmo, assim como es-
se rapaz que foi noticiado na edição 
de sexta do Metro Jornal. Tem que 
ser muito sem caráter mesmo pa-
ra fazer uma coisa dessas. Nenhuma 
mulher merece passar por isso. Mas 
infelizmente a nossa sociedade con-
tinua extremamente machista e sa-
bemos que casos como este não de-
vem acabar tão cedo. Que bom que, 
embora a passos lentos, a Justiça es-
tá começando a tomar decisões a fa-
vor da vítima.
CAROLINA CARNEIRO LOPES - SÃO PAULO, SP

Absolvição de Cláudia Cruz
Um pouco mais triste e desacreditada 
da Justiça brasileira a cada notícia que 
leio como essa da absolvição de Cláu-
dia Cruz por “falta de provas”. Com 
todos os indícios existentes, Moro é 
capaz de tomar uma decisão dessa. En-
quanto isso, quantos pais de família 
não estão sendo presos por aí por rou-
barem margarina de supermercados...
JOSELIA DA SILVA - SÃO PAULO, SP

 Para falar com a redação: 
leitor.sp@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

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.

HoróscopoHoróscopo
 Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.brPOR: GUILHERME SALVIANO

MICHEL TREME NO PALÁCIO 
DO BELZEBU!
Bom dia, Brasil. Colunáticos no ar!

PENSAMENTO DO DIA! Férias é que nem sexo no 
casamento: uma vez por ano e olhe lá!

E ATENÇÃO! SAIU MAIS UM ÁUDIO DO TEMER! Eu rodei o CD da 
Xuxa ao contrário e ouvi “Tem que manter isso, viu?”.  É o 
áudio do Capiroto?!  Eis a prova de que o Temer é o capeta 
mesmo! Palácio do Jaburu vira Palácio do Belzebu!
E JBS quer dizer “Joguei Bomba no Satanás.”  Muda pra 
JVS: Já Vazei pros States!
E por falar nisso, tá correndo mais um áudio do Temer 
na Internet. “E aí, Joesley, vamos tomar alguma coisa.”  
“Vamos, de quem?” 
E tem o áudio da Marcela com o Temer! Diz que a Marce-
la colocou uma lingerie sexy e disse: “Amor, vamos fazer 
uma sacanagem?”  E o Temer: “Vamos, onde é que eu as-
sino?” Hahahahaha!

E ATENÇÃO! OUTRA BOMBA! “PF DIZ QUE ACHOU ANOTAÇÃO Cx2 
EM CASA DE AÉCIO.  Como disse o Simão: “Cx2 quer dizer 
“Chitãozinho e Xororó 2 ingressos.” Hahahaha! 

E BRASÍLIA EM CHAMAS! Atearam fogo nos ministérios! O 
Brasil tá uma bagunça! Por isso que eu defendo a volta 
da Monarquia! Eu vou votar no Rei Roberto Carlos!!!!!!!!
E como disse o outro: “Pela volta dos anos 60. Chega de 
corrupção. Vote no Tremendão!”  Boaaaaaaaaa! 
O negócio é votar no Erasmo e na Ternurinha! Vou lan-
çar a campanha: “Menos 64! Mais 69”.  Ou seja, menos 
ditadura e mais DITA DURA!!!
E continua a pergunta que não quer calar: “Quem vai ser 
o novo presidente do Brasil?”  
Boca Mole.  2) Botafogo.  3) Todo Feio.  4) Santinho.  5) 
Vizinho.   
Porque todos agora têm codinome!  Tá todo mundo na 
lista da Odebrecht!!!!!!!
E o Brasil virou o país da Festa Junina!  Como disse o 
meu vizinho: “Se depender de quadrilha, vai ter festa ju-
nina o ano inteiro.” 

PRA TERMINAR!  Sabe qual é a banda de rock preferida 
dos psicanalistas? Pink FREUD. E sabe qual é a 
pimenta favorita da Daniela Mercury? Dedo de moça! 
Hahahahaha!!!!!!!!!! !
Por hoje é só! Ciro Botelho e Bernardo Penteado! Os Co-
lunáticos!!!!!!!!!!! Direto do Pânico!!!!!!!!!!!!

Twitter: @ciraobotelho/@bernardpenteado

CIRO & BERNARDO

Ciro Botelho e Bernardo Penteado são redatores de humor no programa ‘Pânico na Band’, autores de 
sátiras como ‘Video Soul’, ‘Jornal dos Dois Echás’, ‘Jô Suado’, entre outros. Juntos há dez anos na TV, 
lançaram os livros ‘Piadas Fantárdigas de Tiririca’ e As Melhores Piadas de Bêbado’ (ed. Matrix). 
Também escrevem o blog ‘Colunáticos’ no site do ‘Pânico na Band’ (paniconaband.band.uol.com.br)
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Quando corria na Fórmula 1, 
Takuma Sato não teve suces-
so e muitas vezes foi conside-
rado um tanto louco, por con-
ta de atitudes, no mínimo, 
audaciosas. Ontem, a história 
mudou. O piloto da Andretti 
venceu a 101a edição das 500 
Milhas de Indianápolis em 
uma corrida fantástica e se 
tornou o primeiro japonês a 
vencer a tradicional prova.

Takuma largou em quarto 
e seguiu no pelotão de frente 
pelas 200 voltas. Enquanto is-
so a troca de posições era in-
tensa e Helio Castroneves, 
que largou em 19º, se destaca-
va. O brasileiro, que ganhou a 
prova três vezes, fez uma cor-
rida impressionante e no fi-
nal disputou a liderança.

As últimas 15 voltas fo-
ram de tirar o fôlego, com a 
troca da liderança entre Cas-
troneves e Sato, mas o japo-

nês se deu melhor chegando 
três milésimos de segundo 
na frente do brasileiro.

Tony Kanaan também 
fez boa prova e terminou 
em quinto. O espanhol Fer-
nando Alonso chegou a lide-
rar e estava em 7º quando 
seu motor estourou a cerca 
de 20 voltas do fim.

Assustador
Um dos momentos mais as-
sustadores da corrida envol-
veu Jay Howard, que perdeu 
o controle de seu carro e ba-
teu na mureta. Em alta velo-
cidade, Scott Dixon não con-
seguiu freiar, bateu em Jay e 
seu carro decolou, indo parar 
no alambrado da pista em In-
dianápolis. Todos os pilotos 
não sofreram lesõs.  METRO

Fórmula Indy. Em corrida emocionante e com acidentes assustadores, o japonês Takuma 
Sato vence as 500 Milhas de Indianápolis; Helio Castroneves chegou em segundo lugar

Sato e o tradicional banho de leite em Indianápolis | MARK J. REBILAS/REUTERS

Samurai voador

Sebastian Vettel conquista Mônaco

Vettel faz dancinha para comemorar vitória | MAX ROSSI/REUTERS

O alemão Sebastian Vettel 
ampliou sua liderança do 
campeonato de Fórmula 1 
sobre o britânico Lewis Ha-
milton para 25 pontos nes-
te domingo – 129 pontos 
contra 104 –, depois de se 
tornar o primeiro piloto 
da Ferrari desde Michael 
Schumacher, em 2001, a 
vencer o Grande Prêmio de 
Mônaco.

O companheiro de equi-

pe, o finlandês Kimi Raik-
konen, que começou na 
pole pela primeira vez em 
nove anos, mas perdeu a li-
derança nos pitstops, ga-
rantiu a dobradinha da Fer-
rari com o segundo lugar. 
Hamilton terminou em sé-
timo para a Mercedes de-
pois de começar em 13º.

A 44ª vitória profissio-
nal da Vettel foi a terceira 
em seis corridas do alemão 

nesta temporada.
O australiano Daniel Ric-

ciardo teve seu segundo pó-
dio sucessivo com o tercei-
ro lugar para a Red Bull.

Felipe Massa se recupe-
rou da classificação ruim e 
foi o nono com a Williams 
após começar em 14º.

A próxima corrida acon-
tece daqui a duas semanas, 
em Montreal, com o GP do 
Canadá.  METRO COM AGÊNCIAS

O brasileiro Thomaz Belluc-
ci teve trabalho, mas conse-
guiu passar pela estreia em 
Roland Garros. Ontem, o te-
nista paulista buscou a vira-
da e derrotou o sérvio Dusan 
Lajovic por 3 sets a 1, par-
ciais de 4/6, 7/5, 6/4 e 6/4.

Bellucci agora terá pela 
frente o francês Lucas Pou-
ille. Hoje, outros dois brasi-
leiros estreiam em Roland 
Garros. Rogério Dutra Sil-
va encara o russo Mikhail 
Youzhny. Já Beatriz Had-
dad Maia pega a russa Elena 
Vesnina, uma das cabeça de 
chave da competição.

Atual número 1 do mun-
do, a alemã Angelique Ker-
ber foi a grande surpresa do 
primeiro dia e deu adeus à 
competição ao ser derrotada 
por 2 sets a 0 (duplo 6/2) pe-
la russa Ekaterina Makarova.

Guga
Muito querido na França, o 
ex-tenista brasileiro foi ho-
menageado na abertura da 
competição pelos 20 anos 
de seu primeiro título no 
Grand Slam.  METRO

Tênis. Bellucci 
estreia com 
vitória em 
Roland Garros

Matheus Leist

Deu Brasil
O Brasil foi bem nesse 

fim de semana em 
Indianápolis. Além 

do segundo lugar de 
Castroneves nas 500 

Milhas, Matheus Leist 
venceu de ponta a 

ponta as 100 Milhas da 
prova que faz parte do 

calendário da Indy Lights.

“Foi impressionante. Nunca perdi a esperança que não 
daria. O carro estava balanceado… Uma pena, pensei 
que daria certo, mas valeu! Foi um bom show!” 
HELIO CASTRONEVES, PILOTO DA PENSKE E SEGUNDO COLOCADO EM INDIANÁPOLIS

Assista ao vídeo do acidente no 
metrojornal.com.br



�AGREGA-SE Fiorino, HR e Ducato, refrigeradas,
p a r a s e r v i ç o i m e d i a t o ! Te l . ( 1 1 ) 2 7 2 2 - 1 1 7 0
Tel.(11)2722-0593.

�A PESSOA AMADA LOUCA POR VOCÊ P/ SEM-
PRE! Posso e Trago seu Amor aos seus pés c/Garan-
tia e Rapidez!Prometo e Cumpro!Tel.5083-7088/
Claro:96336-0568/Vivo:97406-3090/Tim
whats:95922-6453 www.astrowanessa.com

�BAR - CENTRO R$ 50.000,00. Não trabalha-
mos com comida, somente lanches, porções e tira
gosto (opcional, há estrutura para trabalhar com co-
mida). Tel.(11)3101-2410 Tel.97214-5121

�CAFÉ E RESTAURANTE Próx. Metrô Santa
Cruz. Mov. R$ 120.000,00. Preço R$ 380.000,00. En-
trada 60% e saldo em 30 meses, de esquina, insta-
lações novas. Lucro R$ 25.000,00. Aceito carro. (Não
atendo corretor). Tel.(11)94991-4921

�CAPRI FESTAS 6X R$ 109,00 (500salgados
300doces, 5kg bolo tradic.) 100 guardanapos, 100 co-
pos, 50 garfos, 50 pratos, 1kit Decoração, 1 saia me-
sa, 1 vela, 100 bexigas, 30 lembr c/foto e tema, 10L
refr. Parc no cartão c/ antecedência de 30dias
Tel.(11)2352-1630 2352-1993
www.caprikitfesta.com.br

�COBERTURA - JD. DA SAÚDE área total
430m2, 4 vagas de garagem, piscina, churrasq, preço
de oferta R$ 800.000,00. Tel.(11)99893-3400
Tel.2597-4873

�CUIDADORA DE IDOSOS Ofereço-me para
cuidadora de idosos, com experiência, certificado e
referência. Tratar Tel. 2384-9321 Tel.(11)98947-1772

�EMPRÉSTIMO FÁCIL R$3.000 á R$300.000 s/
consulta SPC e Serasa. Prest fixas *R$3.000 24xR$155
*R$5.000 36xR$158 *R$10.000 80xR$145 *R$15.000
9 9 x R $ 1 7 5 * R $ 3 0 . 0 0 0 1 2 0 x R $ 3 0 5 * R $ 5 0 . 0 0 0
150xR$405 Tel.(11)3181-5975

�ESTRUTURAS METÁLICAS USADAS Gal-
pões desmontados 50% +barato. Madeira, viga,
prancha 22x10m R$190/m. Telhas de zinco, bom es-
tado. Piso granito, Mármore, porcelanato 60% +ba-
rato. Compramos Inds e galpões p/ desmontar. Av
Tancredo Neves 4.800 Tel.(11)99902-1631
www.estruturasmetalicasusadas.com.br

�LANCHONETE - PRÓX. FARIA LIMA de es-
quina, Mov. R$ 80.000,00. Preço R$ 260.000,00 Aceito
sócio. Tel.(11)95385-7975

�LANCHONETE DE ESQUINA Paraíso, Mov. R$
120.000,00. Lucro 28%. De segunda á sexta, aluguel
baixo, não precisa fiador, Preço R$ 320.000,00. En-
trada 60% aceito auto, saldo em 20x fixas, aceito
sócio. Tel.95385-7975

�MÁQS. DE COSTURA INDUSTRIAIS Retas,
várias marcas. Galoneiras 2 e 3 agulhas, Overloque e
Interloque. Completas, todas revisadas, funcionando
p e r f e i t a m e n t e . Tr a t a r Te l . ( 1 1 ) 2 0 9 1 - 6 9 3 4
Tel.(11)97338-0445 whatsapp

�MERCADO - PARAISOPOLIS Aluguel baixo,
boa cl ientela. Vendo motivo Mudança. Tratar
Tel.(11)94027-8180

�PASSA-SE PONTO COML Embu das Artes -
Centro. Loja com 250m2, com balcão, prateleiras, (na
rua da feira de artesanato do Embu), Valor R$
15.000,00. Falar com Andréia Tel.(11)97293-0809

�PORTADORES DE DEFICIÊNCIA M/F - 3 Va-
gas de Ajudante geral. Comparecer na Av. Raimundo
Pereira de Magalhães, 11858 - Parada de Taipas/SP,
munido de documentos. Tel.(11)3971-8333

�1 DORM - BELA VISTA Reformado, sala, cozi-
nha, wc, área serv, sem vaga. Aluguel R$ 1.000,00.
Cond. 550,00 e IPTU 107,00. Visitas e Chaves no Lo-
cal. Rua Maria José, 123 (Altura nº1.100 da Brigadeiro
L u i z A n t ô n i o ) A c e i t o d e p ó s i t o o u F i a d o r
Tel.(11)5053-1790 Adriano Silva Imóveis CRECI
3928J

�1 DORM - SANTO AMARO Alugo Apto, sala,
cozinha, wc, todo reformado, em frente ao Aeroporto
de Conconhas. Aluguel R$ 1.000,00 Tel.(11)3105-
1363 Tel.3106-3416 Creci 92060

�2 DORMS - ALTO DO MANDAQUI Alugo Ca-
sa, sala, cozinha, wc, área de serviço, 1 vaga, toda re-
formada. Ver Rua João Vaz 52 frente. R$ 1.000,00 Tr
Tel.(11)3105-1363 Tel.3106-3416 Creci 92060

�2 DORMS - VILA NOVA YORK Sobrado, sala
2 ambs, 2 wcs, cozinha, lavanderia, sacada, 1 vaga,
escritura. Tel.(11)2726-3431 Tel.97740-3350

�ALUGA APTOS/KITS PRÓX. METRÔS San-
ta Cecília, Mal Deodoro, Consolação, Bela Vista, Cam-
pos Elíseos, Vl.Madalena. SEM DEPÓSITO.C/ Comprov.
Renda. Reformados Tel.3255-6311/ 3255-6342
www.veneriveneri.com.br

�ALUGAM-SE - BAIRRO DO LIMÃO CASAS de
1 Dorm, sala, coz, wc e APTO na Casa Verde (Rua Zil-
d a ) 2 D o r m s , s a l a , c o z , w c , s / t a x a c o n d .
Tel.(11)3955-2209 Tel.3857-9207 10h ás 17h. Sáb
10h ás 15h. Robinson

�ALUGO - ITANHAÉM Armazem azulejado,
100m2, 2 wcs, fundos com 1 dorm e cozinha, aluguel
R$ 600,00 Tel.(11)2965-4593 Tel.(13)3425-2158

�ALUGO SUÍTE R$ 650 Á R$750 Quarto R$
570 ou pequeno R$ 450. Entre Av Sto Amaro e Ibira-
puera. R. Demostenes. Exc ambiente, fogão, gelad.,
internet, lavand. Tel.5049-2778/ 99905-7525 Tim/
94161-5067 Vivo. Após 11:30h

�CHÁCARA - ATIBAIA 1.000M2 Próx. asfalto.
A c e i t o c a r r o . q u e r o R $ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 . Tr a t a r
Tel.(11)94070-5452

�CHÁCARAS - IGUAPE 1.200m2 Casa 2 Dorms,
sala, coz, wc, churrasq R$60.000 á comb. CHÁCARA
6.700m2 Casa 2 Dorms, sala, coz, 12 pés de lichia + 2
c ô m o d o s c o m w c g e m i n a d a s R $ 9 0 . 0 0 0
Tel.(11)97250-3971/ 97155-2465

�IBIÚNA - CHÁCARA 1.000m2, Plana, limpa,
ótimo local, próx. ao comércio, R$ 28.000,00.
Tel.(11)3536-9026 Tel.96683-7721 oi Tel.99714-
0756 Vivo

�KITCHE - BELA VISTA Rua Paim, com escritu-
ra, R$ 160.000,00. Tr. Rosangela das 10h às 17h
Tel.(11) 3214-4971

�KITCHE VENDE-SE LINDISSÍMA. Arejada, muito
sol. Ao lado do Sírio Libanês, 300m do MASP Av.
Paulista, Região Nobre de SP. Oportunidade! R$
170.000,00 Tel.(13)98147-1855 (13)99190-8801
(13)3288-4023 Dir.prop

Imóveis

Negócios & Oportunidades

Veículos

CLASSIFICADOS
CONFIRA ALGUMAS DAS OFERTAS DESSA SEMANAAcesse o site do maior jornal de classifi cados do Brasil    www.primeiramao.com.br

PARA ANUNCIAR SUA
OFERTA AQUI LIGUE: 

3896-7900

Mais de

25.000
ofertas

semanais
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 Brasileirão 3ª rodada

SÁBADO

3 X 2
VASCO FLUMINENSE

2 X 0
SÃO PAULO PALMEIRAS

0 X 1
VITÓRIA CORITIBA

HOJE

20h

X
CHAPECOENSE AVAÍ

ONTEM

2 X 2
ATLÉTICO-MG PONTE PRETA

0 X 1
SANTOS CRUZEIRO 

1 X 1
ATLÉTICO-PR FLAMENGO 

0 X 1
ATLÉTICO-GO CORINTHIANS 

4 X 3
SPORT GRÊMIO 

1 X 0
BOTAFOGO BAHIA

metrojornal.com.br

Tá na rede
Confira os detalhes da 
rodada do Brasileirão

BRASILEIRO - SÉRIE A

P V GP SG
1º ORINTHIANS 7 2 3 2

2º CRUZEIRO 7 2 3 2

3º GRÊMIO 6 2 7 3

4º ORITIBA 6 2 5 3

5º ÃO PAULO 6 2 4 3

6º FLUMINENSE 6 2 7 1

7º BOTAFOGO 6 2 3 1

8º ASCO DA GAMA 6 2 5 -2

9º FLAMENGO 5 1 5 3

10º PONTE PRETA 4 1 6 2

11º CHAPECOENSE 4 1 2 1

12º SPORT 4 1 5 -3

13º AHIA 3 1 7 2

14º ALMEIRAS 3 1 4 1

15º ANTOS 3 1 3 -1

16º TLÉTICO-MG 2 0 4 -1

17º AVAÍ 1 0 0 -2

18º VITÓRIA 1 0 0 -2

19º TLÉTICO-PR 1 0 3 -6

20º TLÉTICO-GO 0 0 1 -7

 Classificados para a Libertadores
 Rebaixados para a Série B

Rodriguinho manteve a óti-
ma fase ao garantir a vitória 
do Corinthians sobre o Atléti-
co-GO por 1 a 0, ontem, pela 
terceira rodada do Campeo-
nato Brasileiro. O jogador, 
fundamental na fase final 
que levou o time ao título do 
Campeonato Paulista, fez o 
gol que manteve a invencibi-

lidade da equipe no torneio 
nacional, no qual passou a 
ocupar a liderança ao lado do 
Cruzeiro, com sete pontos.

De um lado estava um ti-
me que conquistou sua últi-
ma vitória em 9 de abril e 
entrava em campo pressio-
nado por sua torcida. Do 
outro estava o Corinthians, 
que entrou no Serra Doura-
da com uma invencibilida-
de de 15 jogos e uma ótima 
campanha como visitante 
no ano, com apenas uma 
derrota em 15 confrontos.

Com uma postura sólida, 

o Corinthians desde o pri-
meiro minuto se manteve 
firme na defesa e quase não 
deixava o adversário, lanter-
na da competição, se apro-
ximar de sua área.

Logo na segunda chance 
do jogo, Guilherme Arana 
tabelou com Romero e cor-
reu livre pelo lado esquer-
do do ataque. Ele percebeu 
o deslocamento de Rodrigui-
nho na área, tocou para o 
companheiro, que bateu de 
primeira e abriu o placar. Foi 
o nono gol dele na tempora-
da, empatando com Jô na ar-

tilharia da equipe no ano.
O Timão manteve a preo-

cupação defensiva, preen-
chimento dos espaços do 
campo e, mais importante 
do que marcar mais gols e 
não sofrer nenhum. E foi as-
sim que o time entrou no 
segundo tempo, consciente 
de que já tinha o resultado 
na mão. E foi de fato.

O Corinthians terá como 
próximo rival o Santos no 
clássico do sábado que vem, 
às 19 horas, no Itaquerão, 
pela quarta rodada do Brasi-
leirão.  METRO COM BAND.COM.BR

Brasileirão. Em mais uma vitória 
por 1 a 0, dessa vez sobre o Atlético-
GO, o Corinthians mantém seu 
futebol pragmático e segue invicto 
na competição após três rodadas

ATLÉTICO-GO CORINTHIANS

0 1

Santos perde para o Cruzeiro

O Santos perdeu pela pri-
meira vez na Vila Belmiro 
neste Campeonato Brasi-
leiro, ontem, ao ser venci-
do pelo Cruzeiro por 1 a 0, 
com um gol assinalado pelo 
meia Thiago Neves. Essa foi 
também a segunda derrota 
da equipe em três rodadas 
disputadas na competição. 
A última vez em que o time 
santista havia sido supera-
do na sua casa foi no dia 19 
de março, quando caiu por 
2 a 1 diante do Palmeiras, 
pelo Paulistão.

O jogo deste domingo 
foi bastante equilibrado no 
primeiro tempo, com os ti-
mes buscando o ataque. A Jogadores santistas saem cabisbaixos de campo após derrota | LÉO PINHEIRO/FOLHAPRESS

De gol 
em gol...

São Paulo

Ceni exalta garra 
dos jogadores e 
‘vitória deles’

A tão celebrada e impor-
tante vitória do São Pau-
lo sobre o Palmeiras ainda 
rende no Morumbi. Con-
tente com o rendimento 
do time, o técnico Rogério 
Ceni fez questão de exal-
tar seus jogadores. “A vitó-
ria é dos atletas, não mi-
nha. Eles fizeram tudo o 
que foi pedido. Enfren-
tar o Palmeiras atualmen-
te e sair vitorioso é algo re-
levante para todos”, disse. 
O time volta a campo do-
mingo, contra a Ponte Pre-
ta, em Campinas.  METRO

Palmeiras

‘Eram lances 
defensáveis’, diz 
Prass sobre gols

A derrota por 2 a 0 pa-
ra o São Paulo, no Mo-
rumbi, não caiu nada 
bem no Palmeiras, prin-
cipalmente para o go-
leiro Fernando Prass, 
que assumiu suas falhas 
nos dois gols. “Acho que 
não jogamos tão mal. Só 
que errei em dois lances 
completamente defen-
sáveis”, disse. O Verdão 
joga de novo na quarta, 
contra o Inter, em jogo 
decisivo pelas oitavas da 
Copa do Brasil.  METRO

Neymar Jr’s Five

A equipe “Bronks”, de 
Campinas, venceu a eta-
pa brasileira do Neymar 
Jr’s Five, que aconteceu 
ontem, em Salvador. O 
time do interior de São 
Paulo representará o 
Brasil na final Mundial 
do torneio, que acontece 
em julho, na Praia Gran-
de (SP). O vencedor vai 
para Barcelona conhecer 
o próprio Neymar e as-
sistir a uma partida no 
Camp Nou.  METRO

SANTOS CRUZEIRO

0 1

Time de Campinas vai 
disputar Mundial de 
Futebol Amador

Rodriguinho foi o autor
do gol corintiano

ADALBERTO MARQUES/DIAESPORTIVO/FOLHAPRESS

melhor chance veio do San-
tos. Aos 32 minutos, Bru-
no Henrique disparou do 
meio de campo, levando a 
bola para a esquerda e ba-
tendo firme para o gol, já 
dentro da área. Mas o golei-
ro Fábio espalmou para a li-
nha de fundo em uma gran-
de defesa.

O empate parecia ser o 
placar da partida mas, aos 
37 minutos da segunda eta-
pa, Ábila fez grande jogada 
e cruzou da linha de fundo 
para Thiago Neves comple-
tar, de pé direito, para as re-
des: 1 a 0 para o Cruzeiro.

O resultado ruim fez o ti-
me santista estacionar na 
classificação com três pon-
tos, e seguir na segunda me-
tade da tabela. A equipe vol-
ta a campo pelo Brasileirão 
no próximo sábado, no clás-
sico diante do Corinthians, 
em Itaquera.  METRO


