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Coreia do Norte 
dispara novo míssil 
em direção ao Japão

Brasil já garante 
lugar como cabeça 
de chave para 2018

Bicicletário do 
metrô Santa 
Cecília é fechado 

Helinho e mais 5 na 
briga pelo título na 
última prova da Indy

Projétil caiu no mar a 2.000 km 
da ilha de Hokkaido; japoneses 
acionaram alerta vermelho PÁG. 14

Perda da liderança do ranking da Fifa 
para a Alemanha não interfere na 
defi nição para sorteio na Rússia PÁG. 30

Garagens serão substituídas por 
locais para prender as bicicletas; 
Masp também instala paraciclos PÁG. 02

Corrida acontece no domingo,
às 19h, no circuito de Sonoma, 
com transmissão da Band  PÁG. 32

TUDO POR UMA 
SOMBRINHA!!!!

Com um calorão desses, até o poste ajuda! Temperatura máxima  
bate recorde e pode subir mais hoje, sem sinal de chuva 

PÁG.04 

Pedestres aproveitam a sombra 
do poste enquanto esperam para 
atravessar a rua na tarde ontem

ANDRÉ PORTO/METRO
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DANÇA DOS  

VAMPIROS

‘VAMP’GANHA 
VERSÃO MUSICAL 

COM NEY LATORRACA E 
CLAUDIA OHANA PÁG. 22
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O Tribunal de Justiça de São 
Paulo julgou na quarta-fei-
ra que são inconstitucionais 
dois artigos da lei criada es-
te ano na capital e que es-
tabelece multa de até R$ 10 
mil para pichadores.

Estão vetados do texto os 
itens que determinam que 
os flagrados pichando não 
podem ser contratados para 
cargos na prefeitura e o que 

permite que empresas pos-
sam exibir propaganda em 
troca da reparação de am-
bientes pichados.

A ação no Tribunal de 
Justiça foi proposta pelo 
PSOL, que informou que irá 
recorrer, pois deseja que to-
da a lei seja derrubada.

A Prefeitura de São Pau-
lo afirmou que não irá apre-
sentar recurso.  METRO

Antipichação. Justiça veta 
dois artigos da lei de Doria

Combate ao pichador é uma das bandeiras do atual governo | CESAR OGATA/SECOM

“Estou indignado! Faz um ano 
e meio que deixo a bike aqui, 
agora não sei o que vou fa-
zer”. Essa é a reação do funcio-
nário público Osmar de Araú-
jo, 45 anos, por saber que, a 
partir de terça-feira, o bicicle-
tário onde ele sempre guarda 
sua bicicleta, na estação Santa 
Cecília, na linha 3-Vermelha 
do Metrô, deixará de existir. 

Segundo a companhia, o 
espaço será substituído por 
paraciclos, que são estruturas 
fixas no chão, onde pode-se 
prender a bike com corrente 
e cadeado. Para o Metrô, estes 
são mais adequados em “fun-
ção da demanda” e otimizam 
“os custos de manutenção”.

“Para resumir em uma 
palavra: é lamentável”, afir-
mou o cicloativista Willian 
Cruz, do projeto Vá de Bi-
ke. “Não tem comparação 
trocar um espaço fechado e 
com controle de acesso por 
outro que deixa a bicicleta 
exposta aos criminosos.”

O Metrô disse incentivar 
o transporte por meio de bi-
cicletas e que mantém bici-
cletários em quatro estações 
– cuja  manutenção custou 
R$ 1,4 milhão em 2016 – e 
paraciclos em 21 paradas.

Duas rodas. Paraciclos serão colocados no lugar de garagem desativada

Osmar e o cartaz que avisa sobre o fechamento do espaço | ANDRÉ PORTO/METRO 

Metrô fecha 
bicicletário da 
Santa Cecília

Masp agora guarda bikes
Pedalar até o Masp já não 
exige mais do ciclista  procu-
rar um lugar fora do museu 
para guardar sua bicicleta 
enquanto visita as exposi-
ções ou relaxa no vão livre. 
O espaço ganhou nesta se-
mana paraciclos – locais on-
de é possível prender as bi-
kes –  com capacidade para 
até 32 bicicletas. A estrutura 
foi produzida em harmonia 
com a arquitetura do prédio, 
um dos símbolos da avenida 
Paulista.  METRO Paraciclo foram construídos em concreto e aço | ANDRÉ PORTO/METRO 

Nos trens
A CPTM (Companhia Paulis-
ta de Trens Metropolitanos) 
informou que prevê insta-
lar três bicicletários no ano 
que vem: mais um na esta-
ção Engenheiro Goulart (li-
nha 12-Safira) e um em cada 
uma das duas futuras esta-
ções da linha 13-Jade (Ce-
cap-Guarulhos e Aeroporto-
-Guarulhos). A companhia 
mantém 31 bicicletários, 
com 7,8 mil vagas e 20 mil 
ciclistas cadastrados.  METRO

Ciclista morre 
no Sacomã 
Um ciclista morreu na 
manhã de ontem após 
ser atingido por um 
ônibus no Sacomã (zo-
na sul). Ele pedalava no 
sentido contrário do co-
letivo.  METRO

Choque com ônibus

Feira de veículos e equipa-
mentos para pessoas com 
mobilidade reduzida, a Mo-
bility & Show 2017 terá es-
paço exclusivo para que 
idosos e pessoas com defi-
ciência solicitem o cartão de 
estacionamento que permi-

te parar nas vagas reserva-
das. O evento começa hoje 
e vai até domingo no Cam-
po de Marte (avenida San-
tos Dumont, 2.241, Santana 
– zona norte). A entrada, o 
estacionamento e o atendi-
mento são gratuitos.  METRO

Idoso e deficiente. Feira fará 
cartão de estacionamento

O número de multas por 
falta de higiene nos ôni-
bus municipais de São Pau-
lo cresceu 16,5% de janeiro 
a agosto deste ano em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado. O total de in-
frações passou de 2.409 pa-
ra 2.900. O problema não 
tem sido só a sujeira, mas 
também a presença de ba-
ratas no transporte público.

O gerente Lucas Alves re-
clama da situação em linha 
com destino ao terminal Ca-
pelinha (zona sul). Já a es-
tudante Natalia Milani se 
queixa da presença dos inse-
tos em peruas do terminal 
Barra Funda (zona oeste). A 
SPTrans afirma que fiscaliza 
o transporte público 24 ho-
ras por dia e vai vistoriar as 
linhas citadas.  BANDNEWS FM

Sujeira. Baratas também  
‘embarcam’ nos ônibus

 Dólar
  - 0,72% 
(R$ 3,116)

  Bovespa
 - 0,18%
 (74.657 pts)

 Euro
- 0,33% 
(R$ 3,715)

 Selic
 (8,25% a.a.)

Salário 
mínimo
(R$ 937)

 Cotações

João Doria

Viagem 
questionada
O MP (Ministério Público) 

abriu procedimento 
preparatório de inquérito 

para apurar possíveis 
irregularidades nas 

viagens do prefeito João 
Doria (PSDB). A ação foi 

apresentada pelo PT, que 
argumenta que Doria tem 

feito as viagens como 
candidato à Presidência 

da República. A prefeitura 
negou irregularidade e 
afirmou que o prefeito 

irá responder aos 
questionamentos do MP.  
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 Falta mais de uma semana 
para o inverno acabar, e o 
calor da estação bateu o se-
gundo recorde nesta sema-
na. A temperatura máxima 
chegou a 32,7ºC ontem, se-
gundo o Inmet (Instituto 
Nacional de Meteorologia). 

A umidade relativa regis-
trada também foi recorde, 
mas negativa, a menor de 
todo o ano, apenas 23%.

Ontem, para resistir ao 
sol forte, o paulistano teve 
que apelar para roupas fres-
cas, usar guarda chuva e até 
“se esconder” atrás de pos-
tes –qualquer sombra era 
bem-vinda. O que ninguém 
esperava é que tanto calor e 
o tempo seco tivessem uma 
frente fria como culpada. 

Apesar de parecer con-
traditório, o Inmet explica: 
a frente fria que está vindo 
do oceano atinge a massa de 
ar quente que paira sobre a 
cidade, impede a formação 
de nuvens e promove ven-
tos quentes e secos. 

O tempo seco também se 
reflete na qualidade do ar. 
Com a falta de chuvas, duas 
estações da Cetesb (agência 
ambiental paulista) registra-
ram qualidade do ar ruim 
ontem na cidade: Pico do Ja-
raguá e Grajaú-Parelheiros.

Vai continuar
O final de semana vai conti-
nuar quente, mas não com 
calor tão forte como du-
rante a semana. De acordo 
com o Inmet, o dia hoje se-
rá muito quente, com máxi-
ma de 30ºC, mas deve ficar 
um pouco mais fresco no fi-
nal do dia e à noite. 

Amanhã, a mínima será 
de 18ºC e a máxima de 29ºC 
e, no domingo, a tempera-
tura varia de 16ºC a 28ºC. A 

boa notícia para o final de 
semana é que a umidade de-
ve começar a aumentar.

Segundo o Inmet, as tem-
peraturas estão bem mais 
altas do que o esperado pa-
ra a primeira quinzena de 
setembro. A média das mí-
nimas para o mês é 13,9ºC, 
mas ontem chegou a 18,7ºC

Ainda assim, os valores 
não são os mais altos para o 
mês. O recorde é de 35,5ºC, 
em 2015.   METRO

Dia de recordes. Temperatura máxima ontem foi a mais alta do inverno, alcançando 32,7oC. 
Umidade do ar medida pelo Inmet foi a mais baixa do ano: 23%. Calor segue no fim de semana

Roupas leves ajudaram a enfrentar o calor | RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS

Tá calor? A culpa 
é da frente fria

Estradas 
devem ter 
Operação 
Descida
Já que o calor vai con-
tinuar, uma boa opção 
é aproveitar o final de 
semana no litoral. Se-
gundo a Ecovias, a ex-
pectativa é de que 130 
a 220 mil carros pas-
sem pela estrada em di-
reção às praias. 

A maior parte deles 
deve viajar na manhã 
de sábado, entre 7h e 
12h. Para o domingo, o 
maior fluxo de veículos 
é esperado das 14h até a 
meia noite. 

Para auxiliar quem 
for viajar, a empresa in-
formou ainda que há 
previsão de implantar a 
Operação Descida ama-
nhã das 8h às 14h . 

Na volta para casa, a 
previsão é que Opera-
ção Subida aconteça no 
domingo, das 15h à 1h.   

 METRO

Para o litoral

O índice de crianças vacina-
das contra a poliomielite na 
cidade de São Paulo caiu nos 
últimos dois anos. A imuni-
zação atingiu 98% das crian-
ças de até 1 ano em 2015, 
82,5% no ano passado e 76% 
do esperado para o primei-
ro quadrimestre deste ano.

Amanhã é uma boa opor-
tunidade de reverter es-
se quadro. Será o dia D da 
campanha de multivaci-
nação, que, além de ofere-
cer doses contra a pólio, vai 
ter vacinas contra outras 17 
doenças (veja quadro aci-
ma). Além de UBSs, haverá 
postos para imunizar crian-
ças e adolescentes em esco-
las, creches e igrejas.

“O Programa Nacional 
de Imunização, iniciado em 
1980 com foco na poliomie-
lite, pode ser vítima de seu 
próprio sucesso”, afirma a 
coordenadora de Imuniza-
ção do município, Maria Lí-
gia Ramos Nerger, 53 anos.

“Não há mais pessoas 
com sequelas da pólio, há 
alguns anos não há óbitos 
por sarampo, a população 
não se sente vulnerável e 
não vai se vacinar”, disse.

Mas é importante. A 
coordenadora lembra que, 
embora casos dessas doen-
ças não sejam registrados 
há anos no Brasil, os vírus 
ainda circulam pelo mundo. 
“Houve casos de sarampo 
no ano passado na Europa 
e, com a facilidade de circu-
lação de pessoas hoje, o ví-
rus do sarampo por exem-
plo pode voltar para o Brasil 
e termos casos se a popula-
ção não estiver protegida.”

Então, não deixe de vaci-
nar seus filhos se eles esti-
verem na idade de tomar as 
doses e não estiverem com a 
carteirinha em dia. Os postos 
vão funcionar amanhã das 
8h às 17h. E é gratuito. A lista 
está no site www.prefeitura.
sp.gov.br/covisa.   METRO

Saúde. Menos pessoas 
vão se vacinar; amanhã 
tem dia D da campanha

A Justiça Federal concedeu 
ontem habeas corpus ao 
preparador físico Nuno Co-
bra, 79 anos, preso desde se-
gunda-feira acusado de co-
meter crimes sexuais. Ele 
terá  de pagar fiança de 45 
salários mínimos e só pode 
sair de casa para trabalhar.

Nuno foi condenado a 
prisão em regime aberto –
convertida para prestação 
de serviços– por ter tocado 
os seios e coxas de uma mu-
lher em janeiro de 2015. De-
nunciado por outra vítima 
neste mês, teve a prisão pre-
ventiva decretada. 

A defesa alegou, e a Jus-
tiça acolheu, que era irregu-
lar a mesma sentença trazer 
pena mais rigorosa a uma 
denúncia do que a um pro-
cesso completo.   METRO

Nuno Cobra. 
Justiça dá 
liberdade 

CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO
Vacinas disponíveis

CRIANÇAS MENORES 
DE 7 ANOS

>> BCG

>> Hepatite B

>> Pentavalente 

>> Poliomielite: VIP (Vacina 
Inativada Poliomielite) e VOPb 
(Vacina Oral Poliomielite)

>> Rotavírus

>> Pneumocócica 10 Valente

>> Meningocócica C Conjugada

>> Sarampo, Caxumba  
e Rubéola (SCR)

>> Hepatite A

>> Tetraviral (SCR + Varicela)

>> Influenza

>> BCG

>> Hepatite B

>> Sarampo, Caxumba  
e Rubéola (SCR)

>> Dupla adulto

>> Poliomielite (VIP)

>> HPV para meninas de 9 a 14 
anos e meninos de 11 a 14 anos

>> Meningocócica C Conjugada 
para meninas e meninos de 12 a 
13 anos de idade

>> Influenza

CRIANÇAS DE 7 ANOS  
A ADOLESCENTES 
MENORES DE 15 ANOS

FONTE: SMS (SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE)

Pacientes terão 
prótese dentária
O Programa Munici-
pal de DST/Aids implan-
tou tratamento odonto-
lógico para os pacientes 
com Aids que vai incluir 
consultas, próteses den-
tárias e preenchimento 
facial, quando necessá-
rio.   METRO

Morre Fernando 
Pacheco Jordão
O jornalista Fernando Pa-
checo Jordão morreu on-
tem aos 80 anos. Autor 
de “Dossiê Herzog - Pri-
são, Tortura e Morte no 
Brasil”, ele liderou mani-
festações contra a morte 
de Vladimir Herzog pelo 
regime militar.  METRO

Jornalismo Aids

Acordo prevê 85 mil novas 
vagas em creches até 2020
A Prefeitura de São Paulo as-
sinou ontem um acordo ju-
dicial se comprometendo 
a criar – no mínimo – 85,5 
mil novas vagas para crian-
ças de zero a três anos em 
creches da capital até o fim 
da atual gestão, em dezem-
bro de 2020.

Firmado com a Defenso-
ria Pública, Ministério Pú-
blico e organizações de edu-
cação, o acordo prevê que 
a abertura das vagas deve 
atender as regiões em que 
há maior demanda.

Há itens visando a quali-
dade do ensino, como o li-
mite de crianças por am-
biente e por educador.

A infraestrutura das 
unidades também é im-
portante: não será permi-
tida, a partir de agosto de 

2018, a implantação de 
creches sem ao menos 20% 
de área externa.

Outro critério é a forma-
ção dos educadores, que pre-
cisarão passar por reuniões 
pedagógicas mensais e por 
jornada pedagógica anual. 

Para Alessandra Got-
ti, consultora da organiza-
ção Todos pela Educação e 
membro do grupo de ne-
gociação e controle, o acor-

do “dá parâmetros mínimos 
de qualidade” e deve “ser 
comemorado.”

A defensora pública e 
coordenadora do Núcleo de 
Infância e Juventude da De-
fensoria Pública, Juliana do 
Val Ribeiro, concorda que a 
medida é um avanço por pre-
ver mais vagas “nos locais 
que têm mais necessidade”.

Ela ressalta, porém, que 
o número de vagas definido 
só considera a demanda do 
final de 2016. “O que preo-
cupa é a quantidade de pes-
soas que nem procura por-
que sabe que não há vaga.”

Segundo a prefeitura, 25 
obras de creches foram re-
tomadas desde o início da 
gestão e outras 12 serão 
concluídas até dezembro 
deste ano.  METRO

“Há ainda acesso a 
ser garantido, mas 
precisamos avançar 
no aprimoramento da 
qualidade” 

ALESSANDRA GOTTI, CONSULTORA DO 

MOVIMENTO TODOS PELA EDUCAÇÃO
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‘QUADRILHÃO’ AFANOU R$ 
587 MILHÕES, ACUSA PGR. 
De acordo com a denúncia 
apresentada ontem pela 
PGR (Procuradoria-Geral 
da República), a estimativa 
do total de propina levada 
pelos integrantes do “qua-
drilhão do PMDB” chega 
a R$ 587.101.098,48. O 
esquema envolve fraudes 
em contratos nas empre-
sas federais Petrobras, Fur-
nas e Caixa também nos 
ministérios da Agricul-
tura e Integração Nacio-
nal, além da Secretaria da 
Aviação Civil e da Câmara 
dos Deputados.

EXEMPLO PRÁTICO. Só da 
Petrobras em 2011, por 
exemplo, a PGR estima 
que o PMDB da Câmara re-
partiu US$ 11,55 milhões 
em apenas um contrato.

EXECUTIVO. São acusados 
pela PGR o presidente Mi-
chel Temer, os ministros 
Eliseu Padilha e Moreira 
Franco e ex-ministros que 
foram deputados.

PMDB DA CÂMARA. Os 
ex-deputados Eduar-
do Cunha, Geddel Viei-
ra Lima, Rodrigo Rocha 
Loures, Henrique Eduar-
do Alves são réus no 
“quadrilhão do PMDB”.

LULA ATACA, MAS PALOCCI 
FOI SEU HOMEM DE CON-
FIANÇA. Antonio Palocci, 
de quem Lula fala mal pe-
las malfeitorias reveladas, 
foi seu homem de con-
fiança na campanha presi-
dencial de 2002, que coor-
denou. Não fosse Lula, 
Palocci jamais voltaria à 
cena política, após o casei-
ro Francenildo derrubá-lo 
do Ministério da Fazenda. 
Em 2010, Lula impôs Pa-
locci e o marqueteiro João 
Santana à campanha da 
Dilma, que os detestava. 
Com respaldo de Lula, Pa-
locci atropelou Fernando 

Pimentel, antigo aliado de 
Dilma, hoje governador 
de Minas Gerais.

PREJUÍZO DE R$ 29 BILHÕES. 
Na denúncia contra Temer 
& cia., Rodrigo Janot lem-
bra a estimativa do TCU 
apontando que a atuação 
do “quadrilhão do PMDB” 
implicou prejuízos que po-
dem ter chegado a R$ 29 
bilhões à estatal Petrobras.

PROPINA EM MOEDA FORTE. 
Dos R$ 587 milhões esti-
mados pela Procuradoria-
-Geral como o total do pro-
duto do faturamento do 
“quadrilhão do PMDB”, R$ 
194,3 milhões teriam sido 
pagos em dólares (US$ 62 
milhões) no exterior.

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

 PODER SEM PUDOR

Lição de política

Candidato em oposição 
a Jânio Quadros, Henri-
que Teixeira Lott, ministro 
da Guerra de Juscelino Ku-
bitschek, visitou o ex-pre-
sidente Eurico Dutra, ma-
rechal como ele. Conversa 
vai, conversa vem, Dutra 

advertiu:
- Você não vai ganhar.
- Por que não?
- Ora, você não sabe falar...
- O senhor também não 
sabia falar e foi presiden-
te... – lembrou Lott.
- É, mas eu não falava...

“EU ME SENTI 
HONRADO PELO 

RECONHECIMENTO 
DO MEU TRABALHO.”

HENRIQUE MEIRELLES SOBRE A DEFESA 
QUE O PSD FAZ DA SUA CANDIDATURA 

A PRESIDENTE

Política

Ex-ministro Antonio Palocci
| GIULIANO GOMES/FOLHAPRESS

 CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, teve cinco imó-
veis vasculhados ontem pela 
PF (Polícia Federal) em ope-
ração de busca de provas so-
bre eventual obstrução da 
Justiça. Em delação premia-
da que revelou um esquema 
de corrupção sobre contratos 
de obras entre 2004 e 2014, 
o ex-governador de Mato 
Grosso Silval Barbosa acu-
sa Maggi de enviar um emis-
sário com uma carta ofere-
cendo ajuda para tirá-lo da 
prisão. O suplente de sena-
dor Cidinho Santos (PR-MT) 
foi ao presídio prometendo 
que a operação Ararath seria 
anulada. A conversa foi gra-
vada pelo delator.

Blairo também é citado 
por Silval como financiador 
de metade de R$ 6 milhões 
pagos ao ex-secretário de Fi-
nanças do Estado Éder Mo-
raes Dias, preso em 2009, 
para mudar a versão de um 
depoimento sobre a compra 
de vagas no TCE-MT (Tribu-
nal de Contas do Estado do 
Mato Grosso).

A operação Malebolge (va-
la maldita) foi autorizada pe-
lo ministro Luiz Fux, do STF 
(Supremo Tribunal Federal).

Os agentes recolheram 
documentos no apartamen-
to funcional do ministro, 
em Brasília, na casa e salas 
comerciais em Mato Grosso.

Ao todo foram cumpri-
dos 64 mandados de bus-

ca e apreensão em Brasília, 
São Paulo e nove municí-
pios de Mato Grosso.

Ação na Câmara
O gabinete do deputado Eze-
quiel Fonseca (PP-MT) na Câ-
mara foi um dos alvos da ope-
ração. O político foi filmado 
pelo ex-governador receben-
do uma caixa de papelão que 
teria dinheiro.  Fonseca seria 
um dos deputados estaduais 

que na época receberam di-
nheiro para barrar as investi-
gações de uma CPI.

Prefeitura
O prefeito de Cuiabá, Ema-
nuel Pinheiro (PMDB), tam-
bém teve a residência e o 
gabinete vasculhados. 

O político aparece, em 
cenas gravadas em 2014, co-
locando maços de dinheiro 
no bolso do paletó.

Tribunal de contas
Fux determinou que cin-
co dos seis conselheiros do 
TCE-MT sejam afastados, 
proibidos de frequentar o 
tribunal e ter contato com 
demais funcionários. O pre-
sidente, o vice-presidente, o 
corregedor-geral, o ouvidor-
-geral e mais um conselhei-
ro são acusados de se bene-
ficiar de pagamentos para 
fazer “vistas grossas” na fis-
calização das obras frau-
dadas, inclusive relativas à 
Copa do Mundo de 2014. Se-
gundo a acusação, os con-
selheiros podem responder 
pelos crimes de corrupção 
passiva, sonegação de ren-
da, lavagem de dinheiro e 
organização criminosa.

Outro lado
Maggi negou obstrução de 
Justiça e chamou a delação 
de mentirosa. O ministro 
disse que “jamais solicitou 
quantia ilícita” para exercer 
a atividade parlamentar.

O prefeito Emanuel Pi-
nheiro declarou que se de-
fenderá na Justiça. O TCE-
-MT cancelou o expediente 
depois da ação. O senador 
Cidinho Santos disse ter fei-
to apenas uma visita de cor-
tesia e que provará que não 
houve nenhum ilícito.

Gabinete do deputado Ezequiel Fonseca foi um dos alvos | MARCELO CAMARGO/ABR

MARCELO
FREITAS 
METRO BRASÍLIA

Busca de provas. Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, teve imóveis vasculhados pela 
PF e é acusado de obstrução da Justiça na delação de ex-governador Silval Barbosa

PF faz busca em 
imóveis de Blairo

Defesa de Garotinho entra 
com reclamação contra juiz
A defesa do ex-governador 
Anthony Garotinho (PR) acre-
dita que a prisão domiciliar só 
poderia ser determinada em 
caso de decisão em segunda 
instância, ou seja, quando o 
condenado começa a cumprir 
pena. Por isso, foi solicitado o 
habeas corpus ao TRE (Tribu-
nal Regional Eleitoral). Garo-
tinho é acusado de comandar 
um esquema de fraude eleito-
ral quando era secretário de 
Governo de Campos dos Goy-
tacazes, no norte fluminense.

Além do recurso apresen-
tado ao TRE, o advogado do 
ex-governador também im-

petrou uma reclamação no 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral). Segundo Carlos Azere-

do, a decisão de manter Ga-
rotinho em prisão domiciliar 
foi inconstitucional: “Essa re-
clamação diz respeito ao des-
cumprimento, por parte do 
juízo, de uma decisão, em um 
habeas corpus, que daria o di-
reito a Garotinho de fazer seu 
programa e repercutir suas 
denúncias em seu blog. Isso é 
um direito constitucional de 
todo cidadão brasileiro.”

Condenado a quase dez 
anos, Garotinho foi preso na 
quarta. Na decisão, o juiz Ral-
ph Manhães alega que ele 
ameaçou testemunhas e des-
truiu provas.  METRO RIO E BAND

O ex-governador Garotinho 

| ICARDO BORGES/FOLHAPRESS

Rio

STJ autoriza 
inquérito  contra 
governador Pezão

O STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) autorizou on-
tem a abertura de inqué-
rito para investigar o go-
vernador Luiz Fernando 
Pezão (PMDB). Segundo 
denúncia do MPF (Minis-
tério Público Federal), ele 
teria recebido valores in-
devidamente para usar 
na campanha eleitoral de 
2014. Em nota, o Palácio 
Guanabara informou que 
“Pezão reafirma que nun-
ca recebeu recursos ilí-
citos e jamais teve conta 
no exterior”.  METRO RIO

No imóvel de Maggi, computador e documentos apreendidos | MATEUS BONOMI/FOLHAPRESS









O presidente Michel Temer 
desqualificou a denúncia e 
partiu para o ataque contra 
o procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, citando 
indiretamente a suspeita de 
“jogo duplo” que recai con-
tra o ex-procurador Marcelo 
Miller. “Continua sua marcha 
irresponsável para encobrir 
suas próprias falhas. Finge 
não ver os problemas de fal-
ta de credibilidade de teste-
munhas, a ausência de nexo 
entre as narrativas e as incoe-
rências produzidas pela pró-
pria investigação, apressada e 
açodada”, afirma, em nota. “A 
segunda denúncia é recheada 
de absurdos. É realismo fan-
tástico em estado puro.”

O PMDB classificou a de-
cisão de Janot como um “ato 
de irresponsabilidade”. “To-
da a sociedade tem acompa-
nhado os atos nada republi-
canos das montagens dessas 
delações”, afirma.

O ministro da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, afirma que 
os delatores buscam vanta-
gens sem apresentar provas.

O ministro da Secretaria-
-Geral da Presidência, Morei-
ra Franco, afirmou jamais 
ter participado de organiza-
ção criminosa. “Essa denún-
cia foi construída com a aju-
da de delatores mentirosos 
que negociam benefícios e 
privilégios”, escreveu.

O Palácio do Planalto in-

formou que os dois minis-
tros não serão afastados.

A defesa do ex-deputa-
do Eduardo Cunha (PMDB-
-RJ), preso em Curitiba, diz 
que a acusação é absurda e 
feita por delator reincidente 
que, “diferentemente dele, 
se propôs a falar tudo o que 
o Ministério Público queria 
ouvir para fechar o acordo”.

Em prisão domiciliar, o ex-
-assessor presidencial Rodrigo 
Rocha Loures – flagrado com 
a mala de R$ 500 mil – cha-
mou a denúncia de leviana. 
“Rodrigo era apenas um as-
sessor pessoal do presidente e 
não tinha nenhuma interven-
ção em atividades financei-
ras”, afirmou o advogado Ce-
zar Bitencourt.  METRO BRASÍLIA
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A três dias do fim do manda-
to, o procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, de-
nunciou ontem o presidente 
Michel Temer e outros sete 
políticos do PMDB, além de 
anular a delação premiada 
dos executivos da JBS Joesley 
Batista e Ricardo Saud.

Na denúncia de 245 pági-
nas encaminhada ao STF (Su-
premo Tribunal Federal), Ja-
not usa depoimento de 44 
pessoas – 37 delatores – para 
apontar os crimes de organi-
zação criminosa e obstrução 
de Justiça. Temer é aponta-
do como tendo papel central 
no chamado “quadrilhão do 
PMDB”, sobretudo a partir de 
maio de 2016, quando chegou 
à Presidência da República.

Para Janot, a “estrutura pa-
ralela de poder” era mantida 
com ações criminosas e ne-

gociações de cargos. As propi-
nas, diz a denúncia, eram re-
tiradas de Petrobras, Furnas, 
Caixa, ministérios da Agricul-
tura e Integração Nacional, 
Secretaria de Aviação Civil e 
Câmara dos Deputados.

O episódio da gravação da 
conversa entre Temer e Joes-
ley, no Palácio do Jaburu, 
consta na denúncia. A obstru-
ção de Justiça é caracterizada 
pelo pagamento do silêncio 
do doleiro Lúcio Funaro para 
evitar a assinatura da delação.

Janot pede que os acusa-
dos  devolvam aos cofres pú-
blicos R$ 642 milhões e que 
seja decretada a perda das 
funções públicas.

Aval da Câmara
O ministro Edson Fachin, do 
STF, ainda decidirá quando 
encaminha a denúncia, que 
só será aberta se for aprovada 
por 342 dos 513 deputados. 
A primeira denúncia contra 
Temer, por corrupção pas-
siva, foi arquivada em agos-
to pela Câmara. A tendência 
é de que a decisão de Fachin 
aguarde o julgamento sobre 
a validade das provas da de-
lação da JBS, marcado para a 
próxima quarta-feira.

‘Flechadas’. Presidente, ministros Padilha e Moreira Franco e políticos do PMDB são acusados de organização criminosa e obstrução de Justiça

Janot denuncia Temer e 
cassa delação de Joesley
OS ALVOS Flechas de Rodrigo Janot miram caciques do 

PMDB e delatores da JBS. Veja as acusações:

Michel Temer
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Acusado de participação 
em uma organização 
criminosa que operou 

em empresas públicas e 
recebeu R$ 587 milhões 

em propinas.
Acusado também de obstrução de 

Justiça por ter, supostamente, 
atuado para evitar a delação 

premiada do doleiro Lúcio Funaro

Acusados de participação em organização criminosa Acusados de obstrução de Justiça

Eliseu Padilha
MINISTRO DA 
CASA CIVIL

Geddel Vieira Lima
EX-MINISTRO DOS 
GOVERNOS LULA E TEMER E 
EX-VICE-PRESIDENTE DA 
CAIXA NO GOVERNO DILMA, 
HOJE PRESO NA PAPUDA

Eduardo Cunha
EX-PRESIDENTE DA 
CÂMARA, DEPUTADO 
CASSADO, HOJE PRESO 
EM CURITIBA

Henrique 
Eduardo Alves
EX-PRESIDENTE DA 
CÂMARA, HOJE 
PRESO NA PAPUDA, 
EM BRASÍLIA

Rodrigo 
Rocha Loures
EX-DEPUTADO 
FEDERAL, HOJE EM 
PRISÃO DOMICILIAR

Moreira Franco
MINISTRO DA 
SECRETARIA GERAL 
DA PRESIDÊNCIA

Joesley Batista
EMPRESÁRIO, UM DOS 
DONOS DO GRUPO J&F

Ricardo Saud
DIRETOR DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS DO 
GRUPO J&F

‘Realismo fantástico em 
estado puro’, diz presidente

“A denúncia apresentada 
pelo PGR é recheada de 
absurdos. São ilações 
que misturam fatos, 
para confundir e ganhar 
ares de verdade.” 
PRESIDENTE MICHEL TEMER

R$ 587 mi
teriam sido distribuídos em 
propinas aos acusados da 
‘quadrilha do PMDB’, de acordo 
com a denúncia da PGR 

Moro deve julgar delatores da JBS

Joesley ficou em silêncio ao depor

ontem | ROVENA ROSA/ABR

O empresário Joesley Batis-
ta e o executivo da J&F Ricar-
do Saud – presos em Brasília 
– devem ter a acusação por 
obstrução de Justiça reme-
tida ao juiz Sérgio Moro, da 
13ª Vara Federal de Curitiba.

O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, pede 
o desmembramento do in-
quérito – somente a acusação 
contra Michel Temer ficaria 
no Supremo. Na denúncia, 
Joesley  é acusado de aceitar 
pagar, por meio de Saud, van-
tagens a Roberta Funaro, ir-
mã do doleiro Lúcio Funaro.

Janot ressalta que, em-
bora tenha havido a res-
cisão dos acordos de cola-
boração, “isso não limita a 
utilização das provas por 
eles apresentadas”.

‘Gran finale’
A defesa de Joesley e Saud 
contesta o rompimento do 
acordo mesmo com prazo pa-
ra os delatores complemen-
tarem as afirmações. “Trata-
-se de criar fatos bombásticos, 
na busca de um ‘gran finale’”, 
afirmou o advogado Antonio 
Carlos de Almeida Castro.

O ministro Edson Fachin, 
do STF, decidiu que Joesley e 
Saud ficarão presos por tem-
po indeterminado e terão 10 
dias para se manifestarem 
sobre a rescisão do acordo 
de delação.  METRO BRASÍLIA

Papel de Temer

Obstrução

Distribuição de cargos

Quebra de acordo

“Temer dava necessária 
estabilidade e segurança 
ao aparato criminoso, 
figurando ao mesmo 
tempo como cúpula e 
alicerce da organização.”

“Após Temer instigar 
a continuidade dos 
pagamentos das 
vantagens indevidas para 
viabilizar o silêncio de 
Eduardo Cunha e Lúcio 
Funaro, este realmente 
chegou a se efetivar.”

“O ilícito não está na 
constituição de alianças 
políticas, mas sim no uso 
como ferramenta para 
arrecadar propina, a partir 
dos negócios firmados no 
âmbito destes cargos.”

TRECHOS

MARCELO FREITAS 
E RAPHAEL VELEDA
METRO BRASÍLIA

“A confiança é uma via 
de mão dupla, devendo 
o investigado assimilar e 
assumir a sua condição 
de colaborador da Justiça, 
falando tudo o que sabe.”
DENÚNCIA DE RODRIGO JANOT





A atividade econômica do 
Brasil iniciou o segundo se-
mestre em território positi-
vo. O IBC-Br (Índice de Ati-
vidade Econômica do BC), 
espécie de prévia do PIB, re-
gistrou alta de 0,41% em ju-
lho ante junho. Foi o segun-
do mês seguido no azul.

O crescimento ficou abai-
xo do avanço de 0,55% re-
gistrado em junho, mas 
superou a expectativa de 
analistas. Segundo a “Reu-
ters”, a mediana das proje-
ções dos especialistas con-
sultados apontava para uma 
expansão de 0,10%.

Em julho, a produção in-
dustrial registrou alta de 
0,8% ante junho, no me-
lhor desempenho para o 
mês em três anos. Por ou-
tro lado, as vendas varejis-
tas apresentaram estabili-
dade no período devido à 
menor demanda por com-
bustíveis, enquanto o setor 
de serviços registrou o pior 
resultado para julho na sé-
rie do IBGE iniciada em a 
2012, com recuo de 0,8% no 
volume, porém após três 
meses seguidos de altas.

Em relatório a clientes, 
o Bradesco afirmou que o 
resultado positivo do indi-

cador em julho reforça a 
expectativa de um ligeiro 
crescimento do PIB neste 
terceiro trimestre. “Espera-
mos ainda uma aceleração 
da atividade econômica no 
quarto trimestre consisten-
te com nossa projeção de 
uma expansão de 0,7% do 
PIB neste ano”, afirmam os 
economistas do banco.

Para a equipe do MUFG, 
do  Banco de Tokyo, o bom 
ritmo de crescimento do IBC-
-Br indica que o desempenho 
do PIB continuará positivo du-
rante a segunda metade des-

te ano. A instituição espera 
um crescimento de 0,35% no 
terceiro trimestre, seguido de 
outra expansão de 0,50% no 
4º trimestre. “Nesse sentido, 
até o final do ano, prevemos 
um crescimento acumulado 
de 0,80%”, projetam os econo-
mistas do banco.

Analistas consultados pe-
lo BC vêm revisando para 
cima as expectativas para o 
PIB neste ano. O último bo-
letim semanal Focus apon-
ta para um crescimento de 
0,60% na mediana das pro-
jeções.   METRO
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FONTE: BANCO CENTRAL/IBC-BR
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A crise atinge com maior in-
tensidade os mais jovens, 
que têm mais dificuldade de 
conseguir emprego e mais 
chance de ser mandado em-
bora. A avaliação está em um 
estudo feito pelo Ipea (Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada) a partir de dados 
do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística).

No segundo trimestre, do 
total de desempregados com 
idade entre 18 e 24 anos, ape-
nas 25% obtiveram uma nova 
colocação no mercado de tra-
balho, nível bem abaixo do 
observado no início da pes-
quisa do IBGE em 2012 (37%). 

Os mais jovens também 
formam o grupo com maior 
perda percentual de ocupa-
ção. Entre 2012 e 2017, índi-
ce de trabalhadores entre 18 
e 24 anos que estavam ocu-
pados e foram dispensados 
passou de 5,2% para 7,2%.

Além de receberem as 
menores remunerações, os 
trabalhadores mais jovens 
ainda tiveram queda de salá-
rio, de 0,5% em um ano. “Na 
outra ponta, os empregados 

com mais de 60 anos eleva-
ram em 14% os seus ganhos 
salariais, na mesma base de 
comparação”, diz o estudo.

No segundo trimestre, o 
país tinha aproximadamen-
te 13,5 milhões de desocupa-
dos, entre os quais 65% com 
idade inferior a 40 anos. 

No período, a taxa geral 
de desemprego no país fi-
cou em 12,8%, apresentando 
a quarta queda consecutiva. 
“A expectativa para os próxi-
mos meses é de que a taxa de 
desemprego continue dimi-
nuindo lentamente, mesmo 
em um contexto de melhora 
no ritmo de crescimento da 
economia”, afirmam os pes-
quisadores do Ipea.  METRO

Desemprego. Jovens são os 
mais afetados pela crise 

O presidente do BNDES, 
Paulo Rabello de Castro, 
disse que o BNDESPar, bra-
ço de participações do ban-
co, quer trocar seus dois 
membros no conselho de 
administração da JBS e in-
fluenciar a escolha para a 
diretoria financeira.

O BNDES tem defendido 
a saída da família Batista do 
comando da JBS, da qual o 
banco detém participação de 
21,3%, desde que os executi-
vos fecharam delação premia-
da e confessaram ter suborna-
do mais de mil políticos.

“Temos mais de 20% e te-
mos direito a dois assentos 
e estamos alterando os dois 
nomes”, disse Castro.  METRO

JBS. BNDES quer 
influenciar 
nova direção

A Petrobras anunciou on-
tem um reajuste de 1,6% no 
preço do diesel e de 1,3% no 
da gasolina nas refinarias a 
partir de hoje. Os aumen-
tos ocorrem após a estatal 
reduzir três vezes os preços 
dos combustíveis.

De acordo com a polí-
tica de preços adotada pe-
la companhia, que entrou 
em vigor no dia 3 de julho, 
reajustes podem ser apli-
cados a qualquer momen-
to, até diariamente. 

Na última semana, o li-
tro da gasolina nas bom-
bas atingiu o preço médio 
recorde de R$ 3,85, uma al-
ta 1,91%, segundo a ANP 
(Agência Nacional do Petró-
leo). Os postos e distribui-

doras repassaram uma sé-
rie que reajustes promovida 
pela Petrobras, que resulta-
ram em uma alta acumula-
da de 11% entre 31 de agos-
to e 5 de setembro. 

Reajuste salarial 
A Petrobras informou on-
tem que propôs às entida-
des sindicais um reajuste 
salarial de 1,73% no acordo 
coletivo de trabalho. A em-
presa também apresentou a 
possibilidade de os empre-
gados que atuam no regime 
administrativo flexível ou 
fixo optarem pela redução 
de cinco para quatro dias 
trabalhados por semana, 
com diminuição proporcio-
nal de remuneração.  METRO

Gasolina. Petrobras volta a 
elevar preço nas refinarias

Recuperação. ‘Prévia’ do PIB do BC aponta avanço de 0,41% em julho. 
Para economistas, dado reforça expectativa de melhora da atividade

Economia inicia 
segundo semestre 
com crescimento

Oferta de emprego no centro de 

São Paulo | PAULO WHITAKER/REUTERS

Black Friday

Maioria gastará 
mais de R$ 1.000
Pesquisa realizada pe-
lo comparador de preços 
Zoom com 15 mil pessoas 
aponta que 52% dos con-
sumidores pretende gas-
tar mais de R$ 1.000 na 
Black Friday 2017. Segun-
do o levantamento, 67% 
pretendem aproveitar o 
evento para antecipar as 
compras de Natal.  METRO

Smartphones

Aparelhos 5G 
chegam em 2019 
Os primeiros telefones 5G 
prontos para atender aos 
padrões da próxima gera-
ção de aparelhos móveis 
estarão disponíveis em 
2019 na Ásia e nos EUA. 
Segundo Steven Mollen-
kopf, presidente da Qual-
comm,  maior fabricante 
de chips para smartpho-
nes do mundo, o aumento 
das demandas está forçan-
do a indústria a se anteci-
par em relação ao prazo 
anterior, de 2020.  METRO





Local da explosão de um carro-bomba no sul do país | ESSAM AL-SUDANI / REUTERS

Homens-bomba atacaram 
um restaurante e um posto 
de controle policial, ontem,  
em uma estrada perto da ci-
dade iraquiana de Nassiriya, 
deixando ao menos 74 mor-
tos e mais de 90 feridos, in-
formaram fontes policiais e 
uma autoridade de saúde. 
Os ataques foram reivindi-
cados pelo Estado Islâmico.

Um agressor detonou seu 
colete explosivo dentro de 
um restaurante a sudoeste 
de Nassiriya, enquanto ou-
tros militantes abriram fogo 
contra pessoas que estavam 
dentro do estabelecimento, 

disseram fontes da polícia.
O chefe do Diretório de 

Saúde de Nassiriya, Jasim al-
-Khalidi, afirmou que o hos-
pital da cidade já havia re-
cebido 50 corpos, mas que o 
número de mortes poderia 
aumentar devido ao estado 
grave de muitos dos feridos.

Um comunicado divulga-
do pela agência de notícias 
“Amaq”, que apoia o Estado 
Islâmico, declarou que os 
combatentes do grupo radi-
cal muçulmano sunita ata-
caram um restaurante e um 
posto de controle, matando 
“dezenas de xiitas”.  METRO

Iraque. Dois ataques do EI 
deixam ao menos 74 mortos

A Coreia do Norte disparou 
às 6h27 desta sexta-feira 
(18h27 de ontem no Brasil) 
um míssil não identificado  
a partir de uma base em Su-
nam, perto de Pyongyang, a 
capital. O projétil foi lança-
do para o leste, sobrevoan-
do o Japão. O míssil não 
identificado passou pelo 
espaço aéreo japonês per-
to às 7h06 no horário local 
(19h06 em Brasília). O ar-
mamento caiu 2 mil quilô-
metros a leste do cabo Eri-
mo, na ilha de Hokkaido, 
norte do Japão.

Novamente o Japão emi-
tiu um alerta de mísseis pa-
ra telefones celulares e na 
televisão nacional, infor-
mando aos cidadãos de um 
possível ataque da Coreia 
do Norte. Segundo impren-

sa local, o governo alertou 
moradores a se abrigarem. 
No fim de agosto, um ou-
tro lançamento causou pâ-
nico ao sobrevoar o Japão, 
caindo no mar e dividindo-
-se em três pedaços.

O lançamento deste séti-
mo míssil foi realizado um 
dia após a agência estatal 
da Coreia do Norte ameaçar  
“afundar” o Japão. “O grupo 
de traidores pró-americanos 
deve ser severamente puni-

do e liquidado com um ata-
que de fogo, para que eles 
não possam sobreviver. Só 
então a nação coreana po-
derá prosperar em um ter-
ritório unificado. As quatro 
ilhas do arquipélago devem 
ser afundadas no mar por 
uma bomba nuclear. O Ja-
pão não é mais necessário 
para existir perto de nós”, 
disse o comitê, em comuni-
cado oficial.

A ONU aprovou na últi-
ma segunda-feira novas san-
ções contra a Coreia do Nor-
te, para sufocar ainda mais 
sua economia, em resposta 
ao seu sexto e mais potente 
teste nuclear, executado no 
último dia 3, quando lançou 
uma bomba H.  METRO

Ameaça nuclear. Novo disparo ocorre um dia depois de agência estatal norte-coreana 
divulgar que ‘o Japão não é mais necessário para existir entre nós’ e deve ser afundado

Operadores financeiros assistem a noticiário em Tóquio | TORU HANAI / REUTERS

Coreia do Norte lança 
2º míssil sobre o Japão

Leia mais no metrojornal.com.br

Morre ‘Basi’, aos 
37, o panda mais 
velho do mundo

O panda gigante mais ve-
lho do mundo morreu 
ontem, na China, aos 37 
anos, idade que equivale 
a cerca de 100 anos para 
os seres humanos. A pan-
da “Basi”, que era do se-
xo feminino, sempre vi-
veu em cativeiro e estava 
no zoológico de Fuzhou. 
“Basi” morreu de múlti-
plas doenças que a afeta-
vam, entre elas, cirrose e 
problemas renais.  METRO

Incêndio em 
colégio interno 
deixa 25 mortos

Um incêndio no internato 
islâmico Darul Quran It-
tifaqiyah, em Kuala Lum-
pur, deixou ao menos 25 
mortos ontem, a maio-
ria meninos adolescen-
tes, que pediram por aju-
da por janelas travadas. A 
maior parte morreu por 
inalação de fumaça. A 
causa do incêndio foi pro-
vavelmente um curto-cir-
cuito num repelente de 
mosquitos.  METRO

Preso homem 
que vendeu sua 
fi lha por € 15 mil

A polícia prendeu on-
tem, em Florença, um 
homem que prometeu 
sua filha de 17 anos em 
casamento por € 15 mil. 
Segundo as autoridades, 
a família é proveniente 
de um país do leste eu-
ropeu e, há quatro anos, 
prometeu que a menina 
iria se casar com um ho-
mem que vive na França. 
Na época, ela tinha ape-
nas 13 anos.  METRO

Itália China Malásia

Chelsea Manning dará aulas em 
Harvard sobre comunidade LGBT
A ex-soldado Chelsea Man-
ning será uma das professo-
ras convidadas da Universi-
dade de Harvard, nos EUA, 
onde comentará sobre “iden-
tidade” da comunidade ho-
mossexual e transexual nas 
forças armadas norte-ame-
ricanas. Em 2010, Manning, 
ainda homem, era analista 
de serviços de informações 
militares e passou para o por-
tal WikiLeaks mais de 700 
mil documentos sobre as 
guerras do Iraque e do Afega-

nistão, além de mensagens 
do Departamento de Estado.

Aos 29 anos, ela foi detida 
e passou sete anos presa, mas 
foi libertada em janeiro des-
te ano graças ao perdão pre-
sidencial de Barack Obama. 
Manning foi condenado co-
mo homem, mas após o pro-
cesso, revelou que “se sentia 
mulher” e pediu para que o 
chamassem de “Chelsea”, em 
vez de Bradley. Assim, se sub-
meteu a um tratamento para 
mudar de sexo.  METRO

Manning: missão de envolver os
estudantes no debate | REUTERS
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Nova série

Pornô na TV
James Franco (foto) 

e Maggie Gyllenhaal 
estrelam “The Deuce”, 

série que estreia domingo, 
às 21h, no canal pago 
HBO e tem como tema 
a ascensão da indústria 

pornográfica na Nova York 
dos anos 1970.

Após anos dedicados a “Brea-
king Bad” e “Game of Thro-
nes”, o Emmy tem tudo pa-
ra fazer a sua 69ª edição ser 
marcada pela premiação de 
novas produções televisivas. 

Um indício disso foi a en-
trega dos prêmios técnicos, 
ocorrida uma semana antes 
da cerimônia principal, que 
acontece neste domingo e 
ganha transmissão ao vivo, a 
partir das 20h, no canal TNT. 

Na ocasião, as novatas 
“Westworld”, da HBO, e 
“Stranger Things”, da Net-
flix, saíram na frente, con-
quistando cinco troféus ao 
lado da veterana “Saturday 
Night Live”.

Conduzida pelo comedian-
te Stephen Colbert, a festa se-
rá responsável por revelar 
os premiados nas categorias 
mais visadas, como de me-
lhor série dramática e de co-
média. A primeira põe na dis-
puta produções como “Better 
Caul Saul”, “The Crown” e 
“Stranger Things”. A segunda 

tem “Master of None” e “Mo-
dern Family”, entre outras.

A briga entre os atores 
também promete ser dura. 
Elisabeth Moss, Claire Foy e 
Rachel Evan Wood buscam 
reconhecimento por seus 
elogiados papéis, respectiva-
mente, em “The Handmaid’s 
Tale”, “The Crown” e “West-
world”, em uma disputa que 
envolve a já premiada Vio-
la Davis (“How to Get Away 
With Murder”).  

Entre os homens, Ster-
ling K. Brown e Milo Venti-
miglia correm por fora com 
“This Is Us”. Será que eles 
batem Anthony Hopkins, 
por “Westworld”?

Os dois não são os únicos 
que competem com colegas 
de elenco. Susan Sarandon e 
Jessica Lange concorrem ao 
mesmo prêmio de atuação 
em série limitada com “Feud: 
Bette and Joan”, bem como 
Jane Fonda e Lily Tomlin, 
representando “Grace and 
Frankie” na comédia.  METRO

TV. ‘Westworld’ e ‘Stranger Things’ saíram na frente nos prêmios técnicos e podem faturar mais Emmys neste domingo

Batalha de novatas
Saiba quem disputa a 69ª edição do Emmy

Melhor Série Dramática
 ‘Better Call Saul’
 ‘The Crown’
 ‘The Handmaid’s Tale’
 ‘Stranger Things’
 ‘This Is Us’
 ‘Westworld’
 ‘House of Cards’

Melhor Ator - Série Dramática
 Sterling K. Brown - ‘This Is Us’
 Anthony Hopkins - ‘Westworld’
 Bob Odenkirk - ‘Better Call Saul’
 Matthew Rhys - ‘The Americans’
 Liev Schreiber - ‘Ray Donovan’
 Kevin Spacey - ‘House of Cards’
 Milo Ventimiglia - ‘This Is Us’ 

Melhor Atriz - Série Dramática
 Viola Davis - ‘How to Get Away 

With Murder’
 Claire Foy - ‘The Crown’
 Elisabeth Moss - ‘The 

Handmaid’s Tale’
 Keri Russell - ‘The Americans’
 Evan Rachel Wood - ‘Westworld’
 Robin Wright - ‘House of Cards

Melhor Minissérie
‘Big Little Lies’
‘Fargo’
‘Feud: Bette and Joan’
‘The Night Of’
‘Genius’

Melhor Filme para TV
 ‘Black Mirror: San Junipero’
 ‘‘Dolly Parton’s Christmas Of 

Many Colors: Circle Of Love’
 ‘‘The Immortal Life Of Henriet-

ta Lacks’
 ‘‘Sherlock: The Lying Detective’
 ‘‘The Wizard Of Lies’

Melhor Série Cômica
 ‘Atlanta’
 ‘Black-ish’
 ‘Master of None’
 ‘Modern Family’
 ‘Silicon Valley’
 ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’
 ‘Veep’ 

Melhor Ator - Série Cômica
 Anthony Anderson - ‘Black-ish’
 Aziz Ansari - ‘Master of None’
 Zach Galifianakis - ‘Baskets’
 Donald Glover - ‘Atlanta’
 William H. Macy - ‘Shameless’
 Jeffrey Tambor - ‘Transparent’

Melhor Atriz - Série Cômica
 Pamela Adlon -  ‘Better Things’
 Jane Fonda - ‘Grace and 

Frankie’ 
 Allison Janney - ‘Mom’
 Ellie Kemper - ‘Unbreakable 

Kimmy Schmidt’
 Julia Louis-Dreyfus - ‘Veep’
 Tracee Ellis Ross - ‘Black-ish’

Lily Tomlin - ‘Grace and Frankie’
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Show
Maria Gadú, Silva e Dani 

Black (foto). Nomes relevantes 
da atual geração jovem da 
MPB, os artistas colocam seus 
trabalhos para conversar no 
show III, promovido pela TIM 
music by Deezer, com abertura 
de Bruna Caram. Na Casa 
Natura Musical (r. Artur de 
Azevedo, 2.134, Pinheiros, 
tel.: 4003-6860). Hoje, às 22h. 
De R$ 100 a R$ 240.

Marcelle. A  cantora sergipana 
lança o clipe “Trem pra 
Ninguém”, de seu segundo 
álbum, “Equivocada”, em show 
embalado pela sonoridade 
funk disco music. No Sesc 
Belenzinho (r. pe. Adelino, 
1.000, tel.: 2076-9700). Hoje, 
às 21h. R$ 20.

Elomar e Camerata. O 
compositor e menestrel 
festeja seus 80 anos em show 
que promove um passeio por 
seu cancioneiro ao lado de 
um trio de instrumentistas e 
de cantores convidados.  Na 
Caixa Cultural (pça. da Sé, 
111, Centro, tel.: 3321-4400). 
De hoje a dom., às 19h15. 
Grátis (retirar ingresso a 
partir das 9h de cada dia).

Orkestra Rumpilezz. Sob a 
regência do maestro Letieres 
Leite, o grupo faz uma releitura 
do álbum “Coisas”, do maestro 
Moacir Santos. No Sesc 
Pinheiros (r. Paes Leme, 195, 
tel.: 3095-9400). Amanhã, às 
21h; dom., às 18h. R$ 60.

Sambas do Absurdo. Juçara 
Marçal, Gui Amabis e Rodrigo 
Campos apresentam as 
canções resultantes do projeto 
que mistura Camus e MPB. No 
Itaú Cultural (av. Paulista, 149, 
Paraíso, tel.: 2168-1777). 
Amanhã, às 20h. Grátis 
(retirar ingresso 1h antes).

Erudito
Orquestra do Theatro 

São Pedro. Sob a regência de 
Ligia Amadio, o conjunto 
toca peças de Ravel, Béla 
Bartók, Wagner e 
Schoenberg. No Theatro 
São Pedro (r. Albuquerque 
Lins, 207, Campos Elíseos, 
tel.: 2122-4070). Amanhã, às 
20h; dom., às 17h. R$ 20.

Cinema
Mostra de Cinema 

Espanhol. O evento exibe 
amanhã os filmes “Nem Tudo É 
Vigília” (16h), “Noites de Verão 
em Barcelona” (18h) e “A 
Minha Grande Noite” (20h). 
Domingo é a vez de “Truman” 
(18h) e “Felizes 140” (20h). No 
MIS (av. Europa, 158, Jardim 
Europa, tel.: 2117-4777). Grátis. 

Teatro e Dança
Mostra Só Solos. A 

segunda edição do evento 
promovida pela Cia. Corpos 
Nômades recebe dez 
espetáculos. A abertura tem 
a peça “A Curandeira”, de 
Adriana Fortes (foto). No 
Espaço Cênico O Lugar (r. 
Augusta, 325, Consolação, 
tel.: 3237-3224). Hoje e 
amanhã, às 21h; dom., às 
20h. R$ 20.

‘Ala de Criados’. Dirigida por 
Marco Antonio Rodrigues, a 
peça do argentino Mauricio 
Kartun se inspira em uma greve 
que obrigou a aristocracia de 
Buenos Aires a se refugiar em 
Mar Del Plata. No Sesc Bom 
Retiro (al. Nothmann, 185, 
tel.: 3332-3600). Estreia hoje. 
Sex. e sáb., às 21h; dom., às 
18h. R$ 30. Até 15/10.

‘A Gente Submersa’. O Teatro 
do Incêndio inaugura sua sede 
com a peça na qual Marcelo 
Marcus Fonseca reflete sobre 
heranças e descaracterização 
da cultura popular. No Teatro 
do Incêndio (r. Treze de Maio, 
48, Bela Vista, tel.: 2609-3730). 
Sáb., às 20h; e dom.,  às 19h. 
Pague quanto puder. Até 10/12.

O Metro indica

Popular e erudito são uma coi-
sa só quando se trata da obra 
de Philip Glass, pianista ame-
ricano que transita com de-
senvoltura dos mais respeita-
dos teatros às salas de cinema.

Parte dessa experiência se-
rá mostrada no domingo, às 
18h, na área externa do Audi-
tório Ibirapuera (av. Pedro Ál-
vares Cabral, s/n, parque Ibi-
rapuera tel.: 3629-1075), em 
um concerto grátis no qual 
ele comemora seus 80 anos.

Na ocasião, Glass se reve-
za ao piano com os convida-
dos Maki Namekawa, Jenny 
Lin, Ricardo Castro e Heloí-
sa Fernandes, que executam 
trechos de obras como “Me-
tamorphosis” (1988) e a trilha 
do filme “Mishima” (1985).

Ele também se apresenta 

amanhã, com outro progra-
ma, na Sala São Paulo – os in-
gressos já estão esgotados.

Glass é expoente da cha-
mada música minimalista, 
calcada na repetição de es-
truturas de composição. Sua 
obra, no entanto, não rejeita 
influências, o que o levou a fa-
zer parcerias com nomes que 
vão dos músicos Paul Simon, 
David Byrne e Leonard Cohen 
ao poeta Allen Ginsberg e à 
escritora Doris Lessing.

A última vez que ele este-
ve no Brasil foi em 2011, mas 
sua relação com o país é in-
tensa: ele compôs trilhas pa-
ra um balé do Grupo Corpo, 
para o filme “Nosso Lar” e 
participou de uma instalação 
de Carlito Carvalhosa, entre 
outros projetos.  METRO

De graça. Expoente do gênero, pianista americano Philip Glass celebra 80 anos com 
turnê comemorativa e show a céu aberto no qual divide o instrumento com convidados

Última visita do artista ao país ocorreu em 2011 | MARÍA CRISTINA MORENO/DIVULGAÇÃO

Música minimalista 
no parque Ibirapuera

O cancelamento da participa-
ção de Lady Gaga como hea-
dliner da abertura do Rock 
in Rio, que acontece hoje, foi 
um banho de água fria nos 
“monstrinhos”, como são cha-
mados os fãs da artista pop.

Por problemas de saú-
de, ela cedeu o lugar para a 
banda Maroom 5. Com isso, 
o grupo liderado por Adam 
Levine fará dose dupla no 
festival, já que amanhã tam-
bém será a principal atração 
do Palco Mundo. 

“Peço pela bondade e com-
preensão de vocês, e prometo 
que vou voltar e cantar para 

vocês em breve”, escreveu Ga-
ga nas redes sociais, creditan-
do o cancelamento a uma sín-
drome que provoca dores por 
todo o corpo por longos pe-
ríodos. Desde cedo na porta 
do hotel onde ela se hospeda-
ria, os fãs que estavam ontem 
à sua espera ficaram inconso-
láveis e não curtiram a troca.

Além da banda, o primei-
ro fim de semana do RiR tem 
como atrações Pet Shop Boys 
(hoje), Shawn Mendes (ama-
nhã) e Justin Timberlake 
(domingo). Os shows serão 
transmitidos ao vivo pelo ca-
nal pago Multishow.   METRO

Música. Lady Gaga cancela 
e Maroon 5 abre Rock in Rio

Adam Levine lidera banda em show em maio na Califórnia | GETTY IMAGES
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Protejam seus pescoços! Os 
vampiros da novela “Vamp”, 
exibida pela TV Globo em 
1991, estão sedentos por san-
gue... e por fisgar o público. 
Afinal, eles estavam, desde 
então, adormecidos em seus 
caixões. Agora, o conde Vla-
dimir Polanski – Vlad –, e a 
sexy vampira cantora Nata-
sha estão de volta no musical 
homônimo que estreia ho-
je, no Teatro Sérgio Cardoso, 
após temporada no Rio.

Claudia Ohana e Ney La-
torraca revivem os inesque-
cíveis personagens da trama 
de Antonio Calmon, que as-
sina o texto do espetáculo. 
Ele também retoma a parce-
ria com Jorge Fernando, res-
ponsável pela direção geral.

Aos 73 anos, o veterano 
ator anunciou que a tempo-
rada será sua despedida dos 

palcos. “Está na hora de eu 
parar. Não quero mostrar 
minha decrepitude. Que-
ro ficar em casa, descansar, 
viajar”, afirmou ele na apre-
sentação do musical à im-
prensa, em São Paulo. 

Popular por sua atuação 
em novelas, Latorraca tam-
bém obteve grande sucesso 
no teatro com peças como “O 
Mistério de Irma Vap”, que fi-
cou onze anos em cartaz. 

A parceria dele em cena é 
elogiada por Ohana. “O Ney 
é muito generoso, querido. 
Ele toma conta de mim, me 
morde e assopra”, ri a atriz. 

Com 36 atores, 350 fi-
gurinos e efeitos especiais, 
a trama conta a história de 
Natasha, uma cantora que 
vende a alma para Conde 
Vlad. Ele, apaixonado por 
sua presa, fará de tudo pa-

ra conquistá-la. Mas ela vai 
tentar se livrar da maldição. 
Vlad, para se vingar, trans-
forma o paraíso de Armação 
dos Anjos em uma cidade 
tomada por vampiros.

E não adianta procurar 
spoiler! O final, garante o au-
tor, é surpreendente e muito 
diferente do da novela.

Musical. Ator de 73 anos promete encerrar carreira após retomar 
papel do vampiro Vlad em adaptação teatral da novela ‘Vamp’ 

Última chance de ver 
Latorraca nos palcos

GISLANDIA
GOVERNO
METRO RIO

‘Sou um vampiro do bem’
Aos 73 anos, Ney Latorraca 
destila improviso e domínio 
de cena na volta ao persona-
gem que conquistou crian-
ças e adultos em 1991.

De volta ao personagem
“Fiquei muito emocionado, 
porque era uma coisa que 
eu não esperava realmente 
acontecer essa transição de 
um texto de novela ir para o 
teatro. Esse foi um presente 
que ganhei da minha profis-
são, porque já fiz literatura 
adaptada na TV, no cinema 

também, até Gabriel García 
Márquez, ‘A Bela Palomera’ 
(1987), ‘Ópera do Malandro’ 
(1985), do Chico Buarque. E 
agora estou trazendo o texto 
do Antonio Calmon para o 
palco. Tem personagens que 
são ciladas e esse é o contrá-
rio. Estou muito contente.”

Melhor lembrança 
“São as crianças daquela épo-
ca que cresceram, já têm fi-
lhos e pedem para ser mor-
didas até hoje! Virou uma 
relação. E eu sou um vampiro 

do bem, não sou de Brasília!”

Conquistar novos fãs 
“Estou empolgado para dar 
uma continuidade. Acho 
que é como se fosse uma re-
ligião a arte de representar. 
Um musical dentro do tea-
tro é um dos gêneros mais 
difíceis de fazer, porque é 
muito complexo, não é uma 
peça de gabinete, que você 
põe um sofá e duas cadeiras. 
É quase uma opereta. E esse 
é um musical 100% brasilei-
ro.”  METRO RIO

Veterano canta e
improvisa no

espetáculo

Claudia Ohana
revive papel

da cantora Natasha

FOTOS: CAIO GALLUCCI/ DIVULGAÇÃO

No Teatro Sérgio Cardoso 
(r. Rui Barbosa, 153, Bela 
Vista, tel.: 3288-0136). Es-
treia hoje. Sex., às 21h30; 
sáb., às 17h e 21h; dom., 
às 16h30. De R$ 40 a R$ 
150. Até 29/10.

Serviço

Parece que a banda britâni-
ca de pop rock The Vamps 
gostou mesmo do Brasil. 

Após se apresentar por 
aqui no ano passado, o gru-
po formado por Brad Simp-
son (vocal principal e guitar-
ra), James McVey (guitarra 
principal e vocal), Connor 
Ball (baixo e vocal) e Tristan 
Evans (bateria e vocal) faz 
novo show neste domingo, 
às 19h, no Espaço das Amé-
ricas (r. Tagipuru, 795, Bar-
ra Funda, tel.: 2027-0777; de 
R$ 180 a R$ 400). 

Na ocasião, o quarteto to-
ca faixas de seu terceiro dis-
co “Night & Day”.  METRO

‘The Vamps’ faz show único

Banda britânica se apresenta no Espaço das Américas | DIVULGAÇÃO

Personagem dos mais icôni-
cos de Shakespeare, Hamlet 
já intuia haver algo de po-
dre no reino da Dinamarca.

É esse universo de con-
luios de uma classe abasta-
da e distante da realidade 
social que inspirou os per-
nambucanos do Grupo Ma-
giluth a criar “Dinamarca”, 
que estreia hoje no Sesc Be-
lenzinho (r. pe. Adelino, 
1.000, tel.: 2076-9700; sex. 
e sáb., às 21h30; dom., às 
18h30; R$ 20; até 15/10).

Dirigida por Pedro Wagner 
e com dramaturgia de Giorda-
no Castro, a peça retrata um 
grupo de amigos nobres que 
se encontram à mesa de uma 
festa de casamento. A única 
preocupação deles é viver o 
instante, sem pensar que seu 
próprio status elevado se rela-
ciona com um contexto mais 
complexo de mundo. 

No elenco estão Bruno 
Parmera, Erivaldo Oliveira, 
Giordano Castro, Mário Ser-
gio Cabral e Lucas Torres. Já 
a trilha sonora é executada 
ao vivo pelos músicos Miguel 
Mendes e Tomás Brandão, 

De forte teor político, a 
montagem é a segunda de 
uma trilogia iniciada em 2015 
com “O Ano em que Vive-
mos Perigosamente”, no qual 
o Magiluth refletia sobre as 
manifestações contestatórias 
que se espalharam pelo glo-
bo na última década.   METRO

Teatro. Grupo 
do Recife cria 
peça inspirada 
em ‘Hamlet’

Magiluth estreia ‘Dinamarca’ no Sesc 
Belenzinho | BRUNA VALENÇA/DIVULGAÇÃO
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O momento é de compreensão na 
forma de vivenciar padrões e velhos 
costumes, sejam os seus ou o que 

outras pessoas preservam.

Despertará maior interesse por 
estudos, atividades culturais e 
entretenimentos que preencham a 

mente e sua rotina.

Cuide para não ser tomado por 
impulsos consumistas. Período 
importante para decisões 

relacionadas a temas materiais.

Tendências a mais necessidade 
de esclarecimento nos assuntos 
que envolvam relacionamentos. 

Pondere com o jeito de se expressar.

Período indicado para reflexões 
sobre seu comportamento e mesmo 
para exercitar mais as suas crenças. 

Interrompa desgastes na rotina.

Seja mais paciente com 
diferenças de opiniões, 
especialmente com questões 

profissionais e nas amizades. Parcerias tomarão atenção.

Júpiter – que rege seu signo – faz 
bom aspecto com Vênus, posição 
favorável a negócios em geral. 

Também favorece bons momentos sociais.

Novos interesses marcarão 
o setor profissional e trarão 
oportunidades para uma nova 

fase. Cuide para não sobrecarregar seu ritmo.

Atitudes diferentes marcarão 
sua postura nas relações sociais. 
Também é um momento especial 

para declarações afetivas.

O empenho a temas que envolvam 
grupos será mais intenso. Período 
para atenção com atitudes 

individualistas diante das amizades.

Com seu regente Vênus em bom 
aspecto com Júpiter, situações de 
relacionamento serão tratadas de 

forma esclarecedora e franca.

Decisões que envolvam 
crenças, ideologias e temas 
culturais tendem a tomar sua 

atenção. Modere nas expectativas nas relações.

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Soluções

Leitor fala

Vagas reservadas

É muito bom ver que a CET está tra-
balhando intensamente na fiscaliza-
ção do uso de vagas reservadas, para 
garantir o direito de idosos e pes-
soas com deficiência. Infelizmen-
te o desrespeito é muito comum, as 
pessoas sempre acham que estacio-
nar “rapidinho” não vai prejudicar 
ninguém. Espero que um dia a fis-
calização não seja mais necessária e 
que as pessoas respeitem esse direi-
to quando virem a sinalização de va-
ga reservada.
RODOLFO NOGUEIRA - SÃO PAULO, SP 

Cinema
Fiquei muito interessado quando vi 
o trailer do filme “As Duas Irenes”, e 
mais ainda quando li a reportagem de 
ontem do Metro Jornal. Com certeza 
vou ver o filme esse fim de semana! 
TIAGO SOARES - 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.

Correção

Diferentemente do que informou o texto 
“Festival terá culinária e artes”, publicado na 
edição de ontem na pág. 04, o Festival Cultural 
da Vila Mariana será realizado no dia 23 de 
setembro, e não no próximo domingo.

 ½ xícara (chá) de mel
 1½ xícara (chá) de farinha 

de trigo integral
 ½ xícara (chá) de 

açúcar mascavo
 100 gramas de manteiga 

sem sal

 3 ovos
 2 colheres (chá) de 

fermento em pó
 1/3 xícara (chá) de leite
 1 colher (chá) de 

canela em pó
 Mel a gosto para regar

INGREDIENTES

Modo de Preparo
Em uma batedeira bata a manteiga com o açúcar mascavo até 
formar um creme fofo, sem parar de bater acrescente o mel e 
um ovo por vez, desligue a batedeira e misture a farinha de tri-
go, a canela e o fermento alternado com o leite. Transfira para 
uma forma de furo central, de 16 cm de circunferência, untada e 
polvilhada com farinha de trigo integral, asse em forno a 180°C 
por cerca de 40 minutos.

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 8 porções

Receita Minuto

DANIEL 
BORK
DANIEL.BORK@METROJORNAL.COM.BR

BOLO INTEGRAL DE MEL

Daniel Bork apresenta o programa Dia Dia de segunda a sexta às 9h, na Band

Horóscopo Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br

guisalviano@gmail.comPor: Guilherme Salviano
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ESPECIAL

+

Comparação

Pesquise!
Se você já sabe o que 

quer comprar, aproveite 
para ir comparando os 

preços em diferentes lojas 
para conseguir o melhor 
negócio. Além de ficar 

de olho nos anúncios de 
promoções, use a internet 

a seu favor e consulte 
sites e aplicativos para 
uma comparação mais 

rápida. 

CONSUMIDOR,

FIQUE
ESPERTO

Dia do Cliente. 
Pense, planeje, 
faça a sua lista 
e aproveite a 
oportunidade 
para comprar 
bem sem 
qualquer 
arrependimento

BART/FLICKR

DICA DO ESPECIALISTA
Comprar coisas que a gente gosta 
é muito bom e satisfatório, mas 
cuidado para não se endividar, 
empolgado pelas promoções. É o 
que diz Ângelo Alves, diretor do 
Cliquefarma, site de comparação 
de preços de produtos de saúde.

COMPRANDO
Na loja física, aproveite para procurar 
bons descontos. Também fique 
atento às condições de parcelamento, 
caso você prefira essa forma de 
pagamento, para que o orçamento 
continue equilibrado. Se você 
for pagar em dinheiro ou à vista, 
também consulte a possibilidade de 
descontos adicionais.

DICA DO ESPECIALISTA
Antes de fechar a compra, 
se estiver na loja, Alves 
recomenda verificar as 
condições do produto, desde 
pequenos defeitos até a data 
da validade. Se ele tiver algum 
problema, ou mesmo se for 
um produto de mostruário, 
mas ainda estiver em boas 
condições e puder ser usado, 
aproveite para pechinchar um 
pouco mais.

DICA DO ESPECIALISTA
Para se proteger, verifique 
se a loja tem um certificado 
de segurança, que é o que 
criptografa os dados do cartão 
de crédito. Basta ver se, no 
topo esquerdo da janela, do 
lado do browser, tem um 
cadeado, ressalta Alves.

PÓS-COMPRA
Comprou, o produto já chegou em casa, e 
agora? Bem, antes de curtir o resultado das 
suas compras, dê aquela última checada. Se for 
algo que veio pelo correio, a atenção deve ser 
redobrada para o caso de eventuais trocas. O 
Procon determina que seja oferecido um prazo 
mínimo de 30 dias para trocas e de 90 dias de 
garantia no caso de produtos danificados.

O Dia do Cliente chegou! Isso signifi-
ca mais uma data com uma avalanche 
de ofertas para aproveitar. Mas, antes 
de se empolgar e sair às compras, é fun-
damental se preparar para ficar só com 
as experiências positivas. Afinal, é uma 
excelente oportunidade para enfim ad-
quirir aquele livro que você namora faz 
tempo, o box com a sua série de TV favo-

rita, a roupa que está faltando no guar-
da-roupa, enfim, o que não é tão urgen-
te, mas, claro, necessário.

Neste momento, planejamento e aten-
ção na hora da compra são essenciais pa-
ra garantir um ótimo negócio e não aca-
bar com o bolso pesado.

Não sabe por onde começar? Não se 
preocupe, nós damos as dicas.  METRO

1
2

3

4

PLANEJAMENTO
Comece consultando o limite disponível no 
seu cartão de crédito e monte um orçamen-
to: o quanto você pretende e pode gastar 
baseado naquilo que precisa. Então monte 
uma lista de produtos e fixe um valor máxi-
mo para os gastos. Numa lista separada, in-
clua os produtos que deseja comprar, caso 
sobre dinheiro.

COMPRAS ON-LINE
No mundo digital, além do 
planejamento, o mais importante 
é a segurança. Por isso, opte 
por comprar em sites de lojas 
conhecidas. Se você não conhecer 
a loja, mas quiser muito um 
produto que ela está vendendo, 
consulte a lista negra do Procon 
e pesquise o nome da marca no 
Reclame Aqui para ver se foram 
feitas muitas reclamações, de que 
tipo, se foram solucionadas e qual 
foi a resposta da empresa.

DICA DO ESPECIALISTA
Para não ter um gasto 
adicional com o frete da 
troca e acabar saindo no 
prejuízo, Alves sugere 
confirmar com a empresa, 
antes da compra, se ela 
paga o frete de troca.

PASSO A PASSO PARA 
BOAS COMPRAS
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3
ESPORTE

DOMINGO

11h

X
AVAÍ ATLÉTICO-MG

16h

X
FLAMENGO SPORT

16h

X
CORINTHIANS VASCO

16h

X
ATLÉTICO-PR FLUMINENSE

16h

X
GRÊMIO CHAPECOENSE

16h

X
VITÓRIA SÃO PAULO

19h

X
CRUZEIRO BAHIA

AMANHÃ

19h

X
BOTAFOGO SANTOS

21h

X
PONTE PRETA ATLÉTICO-GO

SEGUNDA-FEIRA

20h

X
PALMEIRAS CORITIBA

metrojornal.com.br

Tá na rede
Confira os destaques da 

rodada do Brasileirão

BRASILEIRO - SÉRIE A

P V GP SG
1º CORINTHIANS 50 15 33 20

2º GRÊMIO 43 13 40 20

3º SANTOS 41 11 25 11

4º PALMEIRAS 37 11 34 8

5º FLAMENGO 35 9 31 8

6º CRUZEIRO 34 9 28 7

7º BOTAFOGO 34 9 27 4

8º VASCO 31 9 24 -10

9º ATLÉTICO-PR 31 8 26 0

10º FLUMINENSE 31 7 33 2

11º ATLÉTICO-MG 30 8 25 -2

12º SPORT 29 8 30 -4

13º PONTE PRETA 28 7 25 -4

14º AVAÍ 28 7 14 -12

15º CORITIBA 27 7 22 -6

16º BAHIA 26 7 29 -1

17º VITÓRIA 26 7 25 -8

18º CHAPECOENSE 25 7 27 -10 

19º SÃO PAULO 24 6 30 -5

20º ATLÉTICO-GO 18 5 18 -18

 Classificados para a Libertadores
 Rebaixados para a Série B

 Brasileirão 24ª rodada

O Brasil será um dos oito ca-
beças de chave no sorteio 
para definir os grupos da 
primeira fase da Copa do 
Mundo de 2018, em cerimô-
nia marcada para o dia 1º de 
dezembro, em Moscou. A 
Fifa anunciou que vai usar 
como critério o seu ranking 
de seleções de outubro, que 
será divulgado no dia 16 do 
próximo mês.

De qualquer forma, a 
atualização de setembro 
da lista, divulgada ontem, 
apontou a Seleção Brasilei-
ra em segundo lugar, sem 
chance de ficar fora da re-
lação das sete primeiras co-
locadas, o que já a garante 
como cabeça de chave. A si-
tuação da líder Alemanha é 
semelhante, mas a equipe 
ainda não obteve a sua clas-
sificação nas Eliminatórias 
da Europa. A Rússia, por ser 
a Seleção anfitriã, também 
encabeçará um dos grupos. 

A Bélgica também es-
tá quase garantida na lista. 
Portugal e Argentina, ter-
ceiro e quarto do ranking 
atual, ainda correm o ris-
co de não irem à Rússia. Os 
hermanos passam por situa-
ção bastante delicada nas 
Eliminatórias Sul-America-
nas. Faltando duas rodadas, 
está na 5ª colocação, posto 
que leva para a repescagem.

O sorteio manterá as re-
gras das últimas edições. 
Com a exceção da Europa, 

que tem mais times, não po-
derá haver confrontos entre 
representantes do mesmo 
continente na fase de gru-
pos. Quatro potes serão for-
mados para a composição 
das chaves, também levan-
do em consideração a posi-
ção do ranking.

Essa será a penúltima 
edição com 32 times, já que, 
a partir de 2026, a competi-
ção será ampliada para 46 
seleções.  METRO

Boa! Fifa decide que ranking de seleções do próximo mês definirá os cabeças de chave da 
Copa do ano que vem ao lado da Rússia, que é anfitriã. Só o Brasil tem a condição garantida

É Brasil na cabeça

Os dez primeiros do ranking 
mensal de setembro da Fifa, 
divulgado ontem:

1- Alemanha. 1.606 pts

2- Brasil. 1.590 pts

3- Portugal. 1.386 pts

4- Argentina. 1.325 pts

5- Bélgica. 1.265 pts

6- Polônia. 1.250 pts

7- Suíça. 1.210 pts

8- França. 1.208 pts

9- Chile. 1.195 pts

10-  Colômbia. 1.191 pts

Top-10 

Seleção de Tite já está classificada para Copa e com a 1ª colocação assegurada nas Eliminatórias | PEDRO MARTINS/MOWA PRESS 

Chegou a hora de mais uma 
batalha dentro dessa guer-
ra que é fugir da zona de re-
baixamento do Campeonato 
Brasileiro, e o próximo ad-
versário do São Paulo é o Vi-
tória, amanhã, em Salvador, 
em uma disputa direta para 
ver quem fica longe do Z-4.

A semana Tricolor foi in-
tensa após o empate com a 
Ponte Preta no último fim 
de semana. Na quarta-fei-
ra representantes de torci-
das do clube foram ao CT da 
Barra Funda conversar com 
diretoria, comissão técnica 
e jogadores.

Ontem foi a confirmação 
de que Muricy Ramalho se-
rá um consultor técnico do 
time, aparecendo no CT em 
idas semanais.

Em campo, mais novida-
des. Nos últimos treinos, o 
técnico Dorival Júnior tes-

tou Jonatan Gómez e Jú-
nior Tavarez no time titu-
lar. Assim, a provável equipe 
que enfrenta o Rubro-Negro 
baiano é Sidão, Militão, Ar-
boleda, Rodrigo Caio e Tava-
res; Petros; Lucas Fernandes, 
Gómez, Hernanes e Marcos 
Guilherme; Pratto.  METRO

Tavares volta a ser titular
| MARIVALDO OLIVEIRA/FOLHAPRESS

São Paulo. Time se prepara 
para mais uma batalha

O lateral direito Guilherme 
Arana, do Corinthians, teve 
fotos íntimas postadas em 
sua conta no Instagram e a 
atitude repercutiu na rede.

O próprio jogador regis-
trou as imagens no seu per-
fil, acompanhado de uma 
mulher. Ao tentar enviar a 
alguns amigos, o atleta aca-
bou compartilhando com 
seus 461 mil seguidores.

A foto logo foi apagada, 
mas o tempo foi suficiente 
para os torcedores espalha-
rem as imagens.

“Vazaram algumas fotos 
íntimas minhas em uma re-
de social por erro meu. Publi-
quei equivocadamente. Peço 
desculpas aos meus seguido-
res que tiveram acesso às fo-
tos”, escreveu o atleta.  METRO

Polêmica. 
Arana se 
desculpa por 
fotos íntimas 

Palmeiras

O treinador palmeirense 
escalou em treino a prová-
vel equipe que enfrenta o 
Coritiba, segunda, no Pa-
caembu: Fernando Prass; 
Mayke, Edu Dracena, Ju-
ninho e Egídio; Jean, Tchê 
Tchê e Moisés; Keno, Du-
du e Deyverson.  METRO

Santos

“Entendo que poderia ter 
sido bem melhor. Já con-
versamos a respeito com 
a diretoria. Falo em nome 
do grupo”, disse Ricardo 
Oliveira, sobre a viagem 
de Santos ao Equador pa-
ra a partida contra o Bar-
celona, na última quarta, 
pela Libertadores.  METRO

Cuca já tem ideia 
do time titular

Jogadores se 
queixam de logística

Fórmula 1

Cingapura
O circo da Fórmula 1 

volta a rodar e chega a 
Cingapura para o Grande 

Prêmio que acontece 
domingo, às 9h. Lewis 

Hamilton (foto), da 
Mercedes, é líder do 

campeonato, com 238 
pontos, apenas três 

a frente de Sebastian 
Vettel, da Ferrari.





Se tem uma categoria auto-
mobilística que é realmente 
equilibrada, essa é a Fórmu-
la Indy. Prova disso é a tem-
porada desse ano, que chega 
ao fim neste domingo, com o 
Grande Prêmio de Sonoma, 
onde seis pilotos têm chance 
de conquistar o título.

Um dos jovens nomes do 
automobilismo e que a cada 
ano vem ganhando desta-
que é Josef Newgarden. Em 
2014, foi 13º, no ano seguin-
te, 7º, em 2016, ficou em 4º, 
e agora é o líder do campeo-
nato, com 560 pontos.

Porém, atrás dele está 
um monstro da categoria. 
Vencedor da Indy por qua-
tro vezes, sendo a última em 
2015, o experiente Scott Di-
xon está no páreo. Em uma 
disputa intensa, apenas seis 
pontos atrás de Newgarden, 
precisa chegar à frente do 
líder do campeonato para 
conquistar o título.

Outro que sempre está 
na disputa é Helio Castro-
neves. Há 16 anos na cate-
goria, o brasileiro nunca 
foi campeão e bateu na tra-
ve no ano passado, quando 
terminou a competição em 
segundo. Agora em terceiro 

na classificação, 22 pontos 
atrás de Newgarden, Helio 
tem boas chances de títu-
lo, mas vai precisar vencer e 
torcer contra seus rivais.

Com apenas 34 pontos 
atrás de Newgarden, o cam-
peão da temporada passada, 
Simon Pagenaud, segue na 
briga pelo bicampeonato. 
Mas as chances estão curtas, 
pois precisa de uma série de 
combinações. Mesma situa-
ção de Will Power, campeão 
da categoria em 2014.

Outro que, na teoria tem 
chance, é Alex Rossi, mas 
ele precisa de uma combi-
nação de resultados dos cin-
co pilotos a frente dele que 
beiram o impossível.

Dos postulantes ao título, 
Newgarden foi o único que 
ainda não venceu no circuito. 
Pagenaud ganhou no ano pas-
sado. Dixon levou em 2007, 
2014 e 2015. Will Power fatu-
rou em 2010, 2011 e 2013. E 
Castroneves venceu em 2008.

A pontuação em Sonoma 
será dobrada, então emoção é 
que não vai faltar.

Sobra emoção. Em um dos campeonatos 
mais disputados de sua história, a Fórmula 

Indy chega na prova final neste domingo, no 
Grande Prêmio de Sonoma, com seis pilotos na 

briga pelo título. Veja o que cada um precisa 
para levantar o caneco da temporada

1º

2º

3º

4º

5º

JOSEF
NEWGARDEN

HELIO
CASTRONEVES

SCOTT
DIXON

SIMON
PAGENAUD

WILL
POWER

OS GUERREIROS 
DE SONOMA

PARA SER CAMPEÃO...

ESTADOS UNIDOS

>> 26 anos

>> 37 anos

>> 42 anos

>> 33 anos

>>36 anos

NOVA ZELÂNDIA

BRASIL

FRANÇA

AUSTRÁLIA

560 pontos

4
vitórias

0
poles

557 pontos

1
vitória

1
pole

538 pontos

1
vitória

3
poles

526 pontos

1
vitória

1
pole

492 pontos

3
vitórias

6
poles

 >
> T

eam Penske

 >
> C

hip Ganassi

 >
> T

eam Penske

 >
> T

eam Penske

 >
> T

eam Penske

RETA
FINAL

TRANSMISSÃO:
Band, BandSports.
Domingo, às 19h

O norte-americano será 
campeão se vencer, 
independente da posição de 
seus adversários. Chegando em 
segundo, precisa que Dixon ou 
Castroneves não vençam.

Só depende dos próprios 
esforços. Chegando em 
segundo, precisa de um ponto 
de bonificação a mais que 
Castroneves caso o brasileiro 
vença, além de torcer para que 
Newgarden chegue atrás.

Vencendo e conquistando três de 
bonificação a mais que Newgarden, 
o brasileiro fica com a taça. Para ser 
campeão chegando em segundo, 
Helio precisa que Newgarden seja 
no máximo sexto, Dixon não passe 
de quinto e Pagenaud não vença.

Caso vença, precisa que 
Newgarden e Dixon não passem 
do quarto lugar. Em segundo, só 
fica com o caneco se Newgarden 
ficar abaixo do nono, Dixon não 
passar de oitavo e Castroneves 
ficar fora do pódio.

O australiano precisa vencer e 
ainda contar que Newgarden 
não passe de 15º, Dixon fique 
no máximo em 13º, Castroneves 
não passe de sétimo e Pagenaud 
não chegue ao pódio.

Sonoma Raceway
Sonoma, California

>> Extensão: 4.06 km
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