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Hélio retorna 
à cena política 
presidindo PDT 

Câmara traz no fim 
do mês polêmica 
do gênero de volta 

Congresso tem pauta 
que ameaça contas 

Prefeito cassado pela Câmara há 
4 anos anunciou ontem que reassumiu 
o controle da sigla em Campinas PÁG. 02

Legislativo volta até o fi m de junho 
projeto que altera Lei Orgânica para 
barrar discussão sobre diversidade PÁG. 02

Governo tem à frente pacto federativo 
e o aumento para Judiciário PÁG. 06

Samba da
alegria
Diogo Nogueira lança      
CD em que canta 
músicas de Arlindo 
Cruz, mas também 
investe como 
compositor
PÁG. 10
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A FESTA DO ÁCARO MALUCO
COM O FRIO, OS CASACÕES SAEM DO ARMÁRIO PARA A ALEGRIA DOS BICHINHOS

 PÁG. 04

PLANO DE SAÚDE
ANS GARANTE BENEFÍCIO
A APOSENTADOS E DEMITIDOS  PÁG. 08

MASSACRE NOS EUA
PRIMEIRO CULTO APÓS TRAGÉDIA
É MARCADO POR EMOÇÃO  PÁG. 07

É O MÍNIMO!

Sem Neymar, 
suspenso, Brasil 
vence Venezuela 
por 2 a 1 e avança 
às quartas de 
final. Duelo será 
com o Paraguai, 
no sábado PÁG. 13

Thiago Silva comemora com 
Robinho o primeiro gol da partida,

marcado pelo zagueiro

IVAN ALVARADO/REUTERS

QUARTAS
DE FINAL CHILE URUGUAI BRASIL PARAGUAIARGENTINA COLÔMBIABOLÍVIA PERU
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Com apenas três sessões or-
dinárias antes de iniciar o 
recesso parlamentar de ju-
lho, o presidente da Câmara 
de Vereadores, Rafael Zim-
baldi (PP), vai priorizar pro-
jetos que, para ele, têm de 
ser finalizados ou iniciadas 
as votação ainda neste se-
mestre. Entre eles estão os 
que criam os distritos do Ou-
ro Verde e do Campo Grande 
e o que proíbe a adoção da 
identidade de gênero nas es-
colas públicas da cidade. 

Nesta quarta-feira, dia 
24, os parlamentares votam 
em 1ª discussão (legalidade) 
os projetos de lei que criam 
os distritos do Ouro Verde e 
Campo Grande. A formali-
zação se dá após a oficializa-
ção em março deste ano pe-
lo TRE-SP (Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo) do ple-
biscito junto aos eleitores, 
que optaram no pleito do 

ano passado pela criação dos 
dois distritos. O Ouro Verde 
reúne 140 bairros e 240 mil 
habitantes. Nele está locali-
zado o Aeroporto Internacio-
nal de Viracopos, maior ter-
minal de cargas da América 
Latina. Já o Campo Grande 

inclui 90 bairros e tem popu-
lação aproximada de 190 mil 
habitantes. O mérito da pro-
posta dos futuros distritos se-
rá votado em agosto.

Identidade de gêneros
E na última sessão do semes-

tre, dia 29, será votado o pro-
jeto de emenda à Lei Orgâni-
ca de Campinas, de autoria 
do vereador Campos Filho 
(DEM), que quer vetar legis-
lações que abordam a ideo-
logia do gênero. Segundo o 
parlamentar, se adotada a 

ideologia de gênero, o pro-
fessor fica proibido de se re-
ferir ao aluno com a expres-
são menino ou menina. Fica 
permitido apenas a expres-
são criança. 

A expectativa é de que 
haverá muita polêmica, já 
que, quando da discussão 
sobre a inclusão do concei-
to de identidade de gênero 
no Plano Municipal de Edu-
cação, os ativistas foram 
até a Câmara e acusaram os 
parlamentares de homofó-
bicos. Alguns casais se bei-
jaram no plenário da Casa 
e jogaram purpurina sobre 
os vereadores em protesto. 
O ato provocou barulho, 
mas o plano saiu sem a pa-
lavra identidade de gênero. 

Contrários ao projeto de identidade de gênero prometem voltar ao plenário para protestar | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO 
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Câmara prioriza distritos e gênero

“Reassumo a Presidência do 
PDT de Campinas, com a in-
cumbência de fortalecimen-
to do Partido na Região, em 
colaboração com antigas e 
novas lideranças do interior 
do Estado de SP.”

Com este post, o prefeito 
cassado de Campinas Hélio de 
Oliveira Santos anunciou on-
tem a sua volta oficial à polí-
tica à frente do PDT. Pelo par-
tido, ele governou Campinas 
entre 2005 e agosto de 2011, 
quando foi afastado pela Câ-
mara, acusado de omissão no 
escândalo de fraudes conheci-
do como Caso Sanasa.

A volta de Hélio se dá na 
semana seguinte às alega-
ções finais do MP (Ministé-
rio Público) no processo do 
Caso Sanasa, em que são pe-
didos 450 anos de prisão à 
sua mulher, Rosely Nassim 
Jorge. Ela é acusada de lide-

rar o esquema de corrup-
ção. Outras 21 pessoas são 
processadas e o juiz Nélson 
Bernardes estima que en-
cerrará o julgamento até o 
fim de setembro.

O post foi publicado por 
volta de 10h e sete horas de-
pois registrava 191 curtidas, 
sete compartilhamentos e 64 
comentários, todos cumpri-
mentando Hélio pela deci-
são. Por volta das 16h, ele pu-
blicou mais um comentário: 
“A lontra nao [sic] sabe se vi-
ve em terra ou nos rios. Tem 
patas q [sic] agem como pes 

[sic] de pato. Sao carnivoras 
[sic]  mas se alimentam de pei-
xes e crustaceos [sic]! Eu prefi-
ro os adversarios [sic] porque 
debatem com transparencia 
[sic], do que falsos amigos que 
traem na escuridao [sic]!” .

A expectativa é sobre as 
pretensões de Hélio. Em te-
se, ele está com os direitos 
políticos cassados até 2018 
e ainda vai enfrentar, no se-
gundo semestre, a votação 
pela Câmara de três pare-
ceres de contas anuais re-
jeitadas pelo TCE-SP (Tribu-
nal de Contas do Estado de 
São Paulo). Na eventualida-
de dos pareceres serem aca-
tados pelos vereadores, ele 
fica inelegível por oito anos, 
a partir da última votação.

Na ativa de novo. Prefeito cassado em 2010, por causa do Caso 
Sanasa, anunciou a sua volta oficial à política ontem, pelo Facebook

Prefeito cassado Hélio de Oliveira Santos | REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Dr. Hélio reassume 
presidência do PDT

21 pessoas
Respondem a processo no Caso 
Sanasa e as penas pedidas pelos 
promotores de Justiça, somandas, 
ultrapassam 2,5 mil anos 

ZEZE 
DE LIMA
METRO CAMPINAS

1
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Lava Jato

Investigadas 
não serão 

vetadas em 
licitações 

O ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, 

afirmou que será 
abuso de poder adotar 

qualquer tipo de restrição 
à participação das 

empresas investigadas 
na Operação Lava Jato 

em obras públicas. 
Cardozo avaliou que os 
impedimentos seriam 
facilmente derrubados 

na Justiça.

 leia mais sobre a Lava 
Jato na pág. 05

 Dólar
 + 1,40% 
(R$ 3,102)

  Bovespa
 - 0,90%
 (53.749 pts)

 Euro
 + 0,44% 
(R$ 3,489)

 Selic
 (13,75% a.a.)

Salário 
mínimo
(R$ 788)
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O consumo de gorduras sa-
turadas do campineiro tem 
sido maior do que a reco-
mendada pela OMS/FAO (Or-
ganização Mundial de Saú-
de), de acordo com estudo 
realizado pela nutricionista 
Lhais de Paula Barbosa, de-
senvolvida junto ao Depar-
tamento de Saúde Coletiva, 
da FCM (Faculdade de Ciên-
cias Médicas) da Unicamp.

Enquanto a porcentagem 
recomendada pela OMS é 
de que a gordura satura-
da corresponda a 10% do 
VET (valor energético total 
da dieta), em Campinas o 
consumo dos homens é de 
10,4% e das mulheres 10,7%, 
baseado em inquérito rea-
lizado a partir de dados co-
letados em 2008/2009. Os 
dados são coletados a ca-
da cinco anos e o estudo de 
2014/2015 ainda está em 
andamento.

O consumo de gordura 
trans também é alto em to-
dos os grupos de escolarida-
de e em ambos os sexos. En-
quanto a recomendação da 
OMS/FAO em todos os gru-
pos é de 1% do VET, o con-
sumo alcança 1,9%, pratica-
mente o dobro.

De acordo com a nutri-
cionista, o cenário se repe-

te em grande parte do País 
e está diretamente ligado ao 
estilo de vida que as pessoas 
levam nos dias de hoje. “Ho-
je as pessoas têm muitas ati-
vidades fora de casa e aca-
bam abusando de fast food, 
congelados, uma alimenta-
ção que, muitas vezes, não 
é balanceada. Isso também 
tem contribuído muito com 
o cenário de obesidade in-
fantil, que tem crescido 
muito”, comenta.

Lhais explica ainda que 
a população de alta escola-
ridade tem enfrentado tam-
bém problemas sérios nes-
se sentido. “Geralmente, 
quanto maior a escolari-
dade, mais atividades fora 
de casa. Essas pessoas têm 
mais acesso a esse tipo de 
comida rápida”.

O cenário pode mudar, 
mas ainda leva tempo, se-
gundo a pesquisadora. “Esse 
processo de conscientização 
já está acontecendo. Acre-
dito que até 2022 possamos 
pelo menos manter as taxas 
que hoje já temos”, afirma. 
“A grande dificuldade é que 
a pressão por praticidade e 
as propagandas massivas dos 
produtos acabam influen-
ciando para que exista um al-
to consumo”.  METRO CAMPINAS

Má alimentação. Pesquisa da Unicamp feita na cidade mostra que obesidade cresce e estilo de vida atual prejudica na hora de comer

Andando pelo Centro fica fácil notar o consumo excessivo de gorduras saturadas | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

Campineiro passa do ponto em 
gordura saturada, diz estudo

• Gorduras saturadas. 
Encontrada 
principalmente 
em alimentos de 
origem animal, como 
carnes, leites, ovos 
e nos alimentos 
industrializados. 
O consumo em 
excesso pode trazer 
hipertensão, interrupção 
de veias, diabetes. 
Ela é importante, mas 
o excesso é prejudicial.

• Gorduras trans. 
Um tipo de gordura 
formada por um 
processo químico 
(hidrogenação), no qual 
óleos vegetais líquidos 
são transformados 
em ácido graxo trans, 
uma gordura sólida. 
O consumo deste tipo 
de gordura produz 
efeito metabólico sobre 
a hipercolesterolemia 
e aumenta os níveis de 
colesterol total e de 
LDL-c, além de reduzir 
as concentrações de 
lipoproteína de alta 
densidade (HDL-c)

Entenda:

A alça de acesso para Va-
linhos do anel viário Ma-
galhães Teixeira (SP-083) 
ficará fechada hoje. A con-
cessionária Rota das Ban-
deiras realizará obras de re-
modelação do trecho, o que 
deve ocorrer até o próxi-
mo sábado, dia 27 de junho, 
quando a alça será liberada 
novamente.

A intervenção acontece 
no km 8 e vai afetar quem 
trafega no sentido Anhan-
guera-D. Pedro I.

O local ficará fechado to-
dos os dias entre 9h e 16h, 
não afetando os horários de 
pico. Para o motorista que 
utiliza o trecho, haverá al-
ternativas e sinalização.

Quem trafega sentido 
Campinas, pode seguir pe-
la marginal da Anhanguera 

até o km 92 e entrar no mu-
nicípio pela avenida Pres-
tes Maia, ou continuar até 
o km 86 e acessar a rodovia 
D. Pedro I. 

Para o motorista que vai 
para Valinhos, a orientação 

é para que entre no aces-
so do km 82 da Anhangue-
ra, próximo à praça de pe-
dágio, ou então que siga até 
o km 129 da D. Pedro, onde 
poderá fazer o retorno.   
METRO CAMPINAS

Anel viário tem alça 
de acesso fechada hoje

Motorista deve ficar atento às rotas alternativas | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO

Em função da greve dos 
servidores municipais, en-
cerrada na última terça-fei-
ra após 16 dias de paralisa-
ção, o Hospital Municipal 
Dr. Mário Gatti começou a 
entrar em contato com os 
pacientes do ambulatório 
que tiveram as consultas e 
procedimentos cancelados 
começaram a receber con-
tato para a reagendamen-
to na última sexta-feira. A 
expectativa, de acordo com 
o presidente do Hospital, 
Marcos Pimenta, é de que 
todos recebam contato até 
esta semana.

 “Estamos agendando de 
acordo com a avaliação mé-
dica e alguns procedimen-
tos devem ser feitos en-
tre 15 e 20 dias. Abrimos 
agenda extra para atender-
mos a demanda”, explicou 

Pimenta. 
De acordo com a direto-

ria do hospital, cerca de 850 
consultas e procedimentos 
deixaram de ser realizados 
por conta da paralisação.   
METRO CAMPINAS

Mário Gatti corre atrás do prejuízo
 | THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

Greve. Hospital Mário 
Gatti reagenda consultas

Policiais do 8º BPMI pren-
deram quatro pessoas após 
perseguição a um veículo 
Fiat Punto na manhã de on-
tem. Os bandidos haviam 
roubado uma casa na rua 
Camargo Paz, no Jardim 
Guanabara, em Campinas, e 
foram pegos durante a fuga.

Os suspeitos fugiram pe-
la rodovia Prefeito Maga-
lhães Teixeira, quando fo-
ram interceptados pela 
polícia na altura do Jardim 
Tamoios. 

Junto com eles foram en-
contrados um revólver cali-
bre 38, dinheiro, joias e ou-
tros pertences das vítimas. 
A ocorrência foi apresenta-
da no 1º Distrito Policial.  
METRO CAMPINAS

Prisão. PM 
intercepta 
bandidos 
após fuga



PEQUENO
GRANDE VILÃO

50% a 60% 
de umidade

20ºC a 22ºC

CONDIÇÕES IDEAIS

O ácaro é um pequeno 
animal da classe dos 
aracnídeos, parente de 
aranhas e carrapatos, 
invisível a olho nu

O QUE É

Ácaros domésticos causam 
diversas doenças alérgicas, 
como rinite, asma alérgica 
e dermatite atópica

O QUE FAZ Sobrevive em colchões, tapetes, almofadas, 
sofás, bonecos de pelúcia e roupas de 
cama. Ou seja, vivem dentro de casa

ONDE FICA

Manter ambientes 
limpos de pó, 
usando panos 
úmidos

Trocar de travesseiro a cada  
dois anos. Ao final desse período, 
cerca de um terço do peso do 
travesseiro é formado por ácaros

Trocar filtro do 
ar-condicionado 
e filtro de ar  
do carro

O ácaro morre se lavado a uma 
temperatura de 60ºC. Lavar cobertas, 
casacos, roupas e tapetes com água 
quente mata os bichos

COMO
PREVENIR

Fezes de ácaros e ácaros mortos 
dispersam-se em poeira fina, o 
que torna o material, altamente 
alergênico, fácil de ser inalado

Eles se alimentam   
de escamas de pele 
humana e de animais
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Festa do ácaro maluco
Alergias. Temperaturas baixas provocadas por massa polar faz população usar roupas que estavam guardadas, acumulando poeira 

Com as temperaturas em 
queda desde a sexta-fei-
ra por causa da chegada 
de uma frente fria e a che-
gada do inverno ontem 
é preciso tomar alguns 
cuidados. 

Os dias mais frios fize-
ram os campineiros tira-
rem do armário malhas de 
lã e casacos que ainda esta-
vam guardados. Uma “fes-
ta” para os ácaros, seres 
invisíveis a olho nu que de-
sencadeiam diversas crises 
alérgicas.

“Em geral as roupas  es-
tão fechadas, empoeira-
das, o ácaro vem junto e 
causa as alergias”, expli-
ca a otorrinolaringologista 
Sheila Tamiso, do Hospital 
Paulista.

Crises como as que aco-
metem a estagiária Aman-

da Cylke, 22 anos. “Poeira 
e  ácaro logo me dão bo-
lhas na pele e crise alér-
gica respiratória”, conta. 
Nessa época, em que co-
meça a esfriar mais, ela to-
ma remédio para alergias 
“todo dia”.

Essas variações no cli-
ma elevam a propensão a 
crises alérgicas. “A mudan-
ça de temperatura aumen-

ta a produção de muco, o 
que facilita a colonização 
por bactérias. Aí, mais fácil 
ter crises de alergia”, diz 
Luiz César Nakao Iha, 40 
anos, otorrinolaringologis-
ta da Unifesp.

O médico destaca ainda 
que as crises alérgicas são 
mais comuns nas transi-
ções de temperatura, por-
que as pessoas andam me-
nos agasalhadas.

Com o tempo mais frio, 
lembra Sheila, há maiores 
concentrações  em lugares 
mais fechados, ambientes 
mais propícios para os áca-
ros circularem.

Além de roupas guar-
dadas, tapetes, cortinas, 
colchões, travesseiros e 
poeira doméstica também 
acumulam ácaros.

Por isso, Luiz Iha reco-

menda que os ambientes 
sejam limpos com panos 
úmidos, para tirar a poei-
ra, e que as roupas de ca-
ma sejam colocadas para 
secar no sol. 

Outras medidas, segun-
do Sheila, são lavar roupas 
guardadas antes de usá-
-las, preferir edredons a co-
bertores e trocar o traves-
seiro a cada dois anos. “E 
cuidado com o  choque 
térmico.”

Por fim, o médico 
Luiz Iha recomenda que 
as pessoas mantenham 
boa hidratação, evitem 
aglomerações e, quando 
espirrarem ou tossirem, 
protejam a boca.

A estagiária Amanda Cylke toma remédio contra alergia | ANDRÉ PORTO/METRO

“As pessoas tiram 
as roupas do 
armário, elas estão 
empoeiradas, o ácaro 
vem junto e aí ataca a 
parte alérgica”   
SHEILA TAMISO, MÉDICA 
OTORRINOLARINGOLOGISTA

FABÍOLA 
SALANI 
METRO SÃO PAULO
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O primeiro semestre de 
2015 chega ao fim com um 
recado nada animador pa-
ra a presidente Dilma Rous-
seff. Pesquisa Datafolha 
aponta que 65% do eleito-
res avaliam o governo como 
ruim ou péssimo.   

A reprovação da petis-
ta só não supera a registra-
da pelo ex-presidente Collor 
em 1992, quando ele atin-
giu 68% de ruim/péssimo. 

Quando o levantamento 
é dividido por faixa de ren-
da da população, os percen-
tuais de reprovação são pra-
ticamente os mesmos entre  
os mais ricos e os pobres.

No caso das famílias com 
renda acima de 10 salários 
mínimos, 66% reprovam a 
presidente. Esse percentual 
fica em 62% entre aquelas 
cuja renda é de no máximo 
dois salários.  METRO

Pesquisa. Reprovação a Dilma 
só não supera a de Collor

POPULARIDADE EM QUEDA
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ÓTIMO/BOM REGULAR RUIM/PÉSSIMO

FONTE: DATAFOLHA. MARGEM DE ERRO DE DOIS PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS E PARA MENOS

Os primeiros depoimentos 
dos presos na 14ª fase da 
Operação Lava Jato, defla-
grada na sexta-feira, estão 
agendados para hoje na su-
perintendência da PF (Polí-
cia Federal) em Curitiba.

As primeiras oitivas se-
rão feitas com os quatro pre-
sos temporários, entre eles o 
executivo da Odebrecht, Ale-
xandrino Alencar. Além dele, 
estão na mesma condição a 
consultora da empresa Cris-
tiana Maria da Silva Jorge e 
Antônio Pedro Campelo de 
Souza e Flávio Lucio Maga-
lhães, da Andrade Gutierrez. 

Esses depoimentos esta-
vam agendados para sábado, 
mas foram adiados devido à 
demora da volta de equipes 
da PF em São Paulo, que cum-
priam mandados de busca e 
apreensão. As prisões tempo-
rárias valem por cinco dias, 
mas podem ser renovadas.

Já os depoimentos dos 
presidentes da empreiteiras 
Odebrecht, Marcelo Ode-
brecht, e da Andrade Gu-
tierrez, Otávio Marques de 
Azevedo, devem ser toma-
dos no decorrer da semana, 

bem como o dos outros seis 
presos preventivamente, 
sem data para expirar.

De acordo com as investi-
gações, as duas empresas são 
acusadas de liderar a forma-
ção de cartel em obras da Pe-

trobras. As defesas negaram 
o envolvimento nos crimes.  
Em nota, a Odebrecht clas-
sificou as prisões como des-
necessárias, já que a empre-
sa tem “colaborado desde o 
início’.  METRO CURITIBA

Lava Jato. Polícia Federal dará prioridade aos depoimentos dos detidos com prisão temporária

Executivos começam 
a ser ouvidos hoje

Marcelo Odebrecht deve prestar depoimento nos próximos dias | GISELE PIMENTA/FOLHAPRESS
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6
quedas de 

braço à vista 
entre governo e 

Congresso

Encerrado o ciclo de votações das medidas de ajuste fi scal, o governo terá outras frentes de batalha. 
A aprovação, porém, teve um impacto de R$ 3 bilhões inferior ao previsto -- margem que foi usada para 
negociações. No total, o governo estima que arrecadará R$ 15 bilhões com as medidas, mas agora se 

mobilizará contra uma ‘pauta-bomba’, com a maioria dos pontos podendo gerar despesas extras. 
Veja lista de projetos que colocam Congresso e o Planalto em rota de colisão:

 MARCELO FREITAS

6

4
5

3
Escolha do PGR

Em agosto, a presiden-
te Dilma Rousseff rece-
berá a lista tríplice com 
as indicações para o 
cargo de procurador-ge-
ral da República. Rodri-
go Janot, hoje no cargo, 
se inscreveu para ser 
novamente indicado e 
é apontado como um 
dos favoritos. O proble-
ma é que Janot enfren-
ta resistência no Sena-
do, depois da denúncia 
da Lava Jato.

Se mantiver a pos-
tura de indicar o mais 
votado, Dilma po-
derá ver a indicação 
rejeitada.

Reajustes do 
Judiciário

O aumento de servido-
res do Poder Judiciário e 
do Ministério Público está 
pronto para ser votado no 
Senado. As propostas ga-
rantem reajustes entre 53% 
e 78,5%. O presidente do 
Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), marcou a vota-
ção para 30 de junho.

O Ministério do Plane-
jamento calcula que os au-
mentos custariam R$ 35 
bilhões aos cofres públi-
cos. O governo negocia pa-
ra adiar a votação e apre-
sentará uma proposta 
única, que beneficie o Ju-
diciário e os servidores.

Doações privadas
A reforma política, aprovada em 1º turno na Câ-
mara, manteve a permissão de doações de empre-
sas, embora com a restrição que o dinheiro tem 
de ser repassado apenas aos partidos políticos. O 
financiamento público exclusivo de campanha é 
defendido pelo PT e tem aval do governo.

A imposição de um limite para as doações será 
defendida quando a discussão chegar ao Senado.

Aposentadorias

A criação de uma fórmula 
progressiva para aposenta-
dorias foi a saída encontra-

da pela presidente Dilma 
Rousseff em substituição 

ao veto da regra 85/95, 
criada pelo Congresso.

A mudança desagradou 
um grupo de deputados e 
senadores e virou motivo 

de pressão das centrais sin-
dicais. Para o governo, as 

mudanças no texto podem 
vir, mas é fundamental 

evitar a derrubada do ve-
to, cuja sessão já tem data 

marcada: 14 de julho.

Presidente da FNP, Márcio 
Lacerda lidera as negociações 
| ADÃO DE SOUZA/PORTAL PBH

Janot busca um 
segundo mandato 
| MARCELO CAMARGO/ABR

2 Maioridade
 penal 

A Câmara marcou para 
30 de junho a votação, 

em 1º turno da PEC 
(Proposta de Emenda 

à Constituição) que reduz de 18 
para 16 anos a maioridade penal para crimes 
graves, como estupro e latrocínio. Favorável à 

ampliação do período de internação de menores infratores 
para até 10 anos, o governo prepara propostas visando 
punir com mais rigor os aliciadores de menores para o 

crime e as negociará como alternativa à PEC.

Menores no crime
| ANDRESSA ANHOLETE/

METRO BRASÍLIA

Plenário ainda votará 
medidas em 2º turno 
| LUIS MACEDO/AGÊNCIA CÂMARA

1
Pacto federativo

A FNP (Frente Nacional dos Prefeitos) trabalha por 
uma nova regra para a distribuição de recursos 
públicos. Pela proposta, a União teria um teto de 
40% da arrecadação, enquanto que Estados e Mu-
nicípios ficariam com 30% cada. Hoje os cofres fe-
derais ficam com 57,4%, os estaduais com 24,1% e 
os municipais com 18,4%.   

O Senado fará um pacote de projetos de inte-
resse de Estados e Municípios e espera votá-lo an-
tes do recesso de julho. O governo atua para evi-
tar a aprovação, alegando impacto nas contas 
públicas em ano de ajuste fiscal.

MESMO CONTRA, LEVY 
TERÁ DE DEFENDER ‘PE-
DALADAS’. O ministro 
Joaquim Levy (Fazen-
da) anda constrangido 
com a ordem que rece-
beu do Planalto: defen-
der o crime financeiro 
conhecido por “pedala-
das fiscais”. Tem dito a 
amigos que foi chama-
do para “consertar o fu-
turo” e não para justifi-
car os erros de outros. O 
ministro acha a mano-
bra contábil criminosa, 
mas terá de usar sua cre-
dibilidade para ajudar 
Dilma a se safar de pu-
nições da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

BLINDAGEM. Mediante 
acordo de “blindagem” 
no TCU e na Justiça, o 
ex-secretário do Tesouro 
Arno Augustin assumiu 
responsabilidade pelas 
pedaladas.

É CRIME. Dez em cada 
dez auditores do Tribu-
nal de Contas da União e 
a maioria dos ministros 
se convenceram da con-
duta criminosa das “pe-
daladas”.

ELES VOLTARÃO. Os ma-
lucos chavistas não 
perdem por esperar. 
Só faltou os senado-
res agradecerem a anta 

Nicolas Maduro pela 
repercussão mundial das 
hostilidades em Caracas. 
Breve, muito breve, a co-
missão vai voltar.

BURRAS CHEIAS. Marcelo 
Odebrecht preside a em-
preiteira que mais fatu-
rou na era Lula e Dilma: 
faturou de 53% dos R$ 
71 bilhões gastos com 
empreiteiras.

TUNGADOS. O impostô-
metro já bateu a marca 
de R$ 950 bilhões arre-
cadados. E pensar que 
grande parte dessa tun-
ga aos contribuinte já 
foi tungada...

‘ANDRÉ’ MISTERIOSO. To-
dos estão curiosos: quem 
é o André citado no e-
-mail que é uma das pro-
vas que levaram à prisão 
de Marcelo Odebrecht? 
Cita sobrepreço de US$ 
25 mil/dia em contra-
to de sondas. Na época, 
já operava a Sete Brasil, 
fornecedora de sondas à 
Petrobras do banqueiro 
André Esteves.

COM LUIZ RECENA, RODRIGO VILELA E TIAGO VASCONCELOS
WWW.DIARIODOPODER.COM.BR

 PODER SEM PUDOR
‘Cobras’ à espreita

Jânio Quadros nunca te-
ve muito apreço por jorna-
listas. Considerava-os co-
mo serpentes. No final dos 
anos 80, prefeito paulista-
no, ele foi à casa do depu-
tado estadual Fauze Car-
los (PTB) para se encontrar 
com o presidente nacio-
nal do partido, Paiva Mu-

niz. Deparou-se com dois 
jornalistas, que, claro, lo-
go pediram uma “conver-
sa rápida”.
- Ah, são só dois?...
Os repórteres se anima-
ram, mas só até ele com-
pletar, às gargalhadas:
- ...e não dá para um co-
mer o outro, e ficar um só?

 “QUE TUDO SEJA 
AVERIGUADO E 

INVESTIGADO EM 
PROFUNDIDADE”

SENADOR AÉCIO NEVES (MG), 
PRESIDENTE DO PSDB, SOBRE 
A PRISÃO DOS EMPREITEIROS

Política

Arno Augustin
| PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

 CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR



O primeiro-ministro grego, 
Alexis Tsipras, apresentou 
ontem propostas para um 
acordo financeiro com seus 
credores. Ele falou pelo tele-
fone com a chanceler alemã, 
Angela Merkel, o presidente 
francês, François Hollande, e 
o presidente da Comissão Eu-
ropeia, Jean-Claude Juncker.

No novo plano, a Grécia 
mantém os três tipos do IVA 
(Imposto sobre o Valor Agre-
gado), a 6,5%, a 13% e a 23%, 
propostos anteriormente. 
Mas agora Atenas está dis-
posta a mudar a taxação so-
bre alguns alimentos e o se-
tor hoteleiro para aumentar 
a arrecadação, como pedem 
seus credores.

Quanto à previdência, o 
governo grego estuda abo-

lir as aposentadorias ante-
cipadas a partir do próximo 
ano, o que geraria uma eco-
nomia de € 200 milhões, as-
sim como reduzir os benefí-
cios mais elevados.

A conversa com líderes 
europeus ocorreu um dia an-
tes da reunião de cúpula de 
emergência, marcada para 
hoje, para tentar evitar um 
“default” da Grécia.  Já as 

negociações entre Atenas e 
seus credores internacionais 
sobre um acordo para a dívi-
da permanecem estagnadas.

Depois de meses de dis-
putas e a população tirando 
bilhões de euros dos bancos 
gregos, o governo esquerdis-
ta de Tsipras sinalizou com 
disposição para fazer con-
cessões a fim de desbloquear 
€ 7,2 bilhões de um pacote de 
resgate. O país precisa do di-
nheiro para pagar dívida de 
€ 1,6 bilhão com o FMI, que 
vence em 30 de junho.

O partido de Tsipras, o Sy-
riza, planeja uma manifesta-
ção em Atenas para enviar 
“uma mensagem forte de re-
sistência” contra demandas 
por mais cortes e aumentos 
de impostos.   METRO
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Centenas de pessoas foram 
à igreja metodista Emanuel, 
em Charleston, ontem, 
quando a igreja recebeu a 
sua primeira cerimônia re-
ligiosa, poucos dias depois 
que um atirador matou no-
ve pessoas, integrantes da 
congregação.

No lado de fora da igre-
ja, a mais antiga congrega-
ção afro-americana no sul 
dos EUA, buquês, ursos de 
pelúcia e balões cobriram 
a calçada. Centenas de pes-
soas fizeram fila para home-
nagear os mortos, cantar hi-

nos e deixar lembranças em 
homenagem às vítimas.

Milhares de mensagens 
manuscritas cobriam faixas 
brancas na entrada da igreja, 
onde se lia, “Deus abençoe,” 
ou “Obrigado senador re-
verendo Clementa Pickney. 
O senhor será sempre uma 
inspiração”, referindo-se ao 
pastor da igreja, um senador 
que foi uma das vítimas.

A segurança foi reforçada 
no local. A polícia patrulha-
va com um cão farejador de 
bombas, que farejava as cres-
centes pilhas de flores, ba-

lões, brinquedos e cartazes.
Dylann Roof, o suspeito 

de 21 anos, continua pre-
so, acusado de nove homicí-
dios. Autoridades dizem que 
ele passou uma hora em um 
grupo noturno de estudos 
da Bíblia da igreja, chama-
do de “Mãe Emanuel” pelo 
seu papel fundamental na 
história afro-americana, an-
tes de abrir fogo na noite de 
quarta-feira.

Investigadores federais 
estavam examinando fotos 
e escritos sobre “suprema-
cia branca” que surgiram em 

um site da internet no sá-
bado. As imagens pareciam 
mostrar Roof posando com 
uma arma e em pé, na frente 
de um museu militar confe-
derado e de casas de escravos 
que trabalhavam na lavoura.

Textos publicados no site 
incluíam uma “explicação” 
do autor por ter cometido 
o ato. “Não tenho escolha... 
escolhi Charleston porque 
é a cidade mais histórica no 
meu Estado, e durante um 
tempo teve a maior propor-
ção de negros”, dizia a men-
sagem.  METRO

EUA. Alvo de ataque na última quarta-feira reabre após atirador matar nove pessoas

Paroquianos cantam durante culto na igreja Emanuel | DAVID GOLDMAN/REUTERS

Igreja de Charleston recebe 
primeiro culto após massacre 

Gregos protestaram contra medidas de austeridade em Atenas | YANNIS BEHRAKIS/REIUTERS Dia da Ioga reúne 37 mil na Índia
A Índia comemorou ontem pela primeira vez o Dia Internacional 
da Ioga em várias cidades do país. Em Nova Déli, uma aula 
reuniu 37 mil pessoas, entre elas o primeiro-ministro da 
Índia, Narendra Modi. Também ocorreram manifestações 
nos Estados Unidos, França, Filipinas | REUTERS

Nova Déli

Times Square, 
em Nova York

Torre Eiffel, 
em Paris

Grécia propõe elevar imposto 
para evitar calote em crise
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Entre quarta-feira e sába-
do, será realizada, em São 
Paulo, a ABF Franchising 
Expo, maior feira de fran-
quias do mundo. O evento  
reunirá neste ano 480 mar-
cas expositoras de todo o 
Brasil e do exterior. A ex-
pectativa dos organizado-
res da feira é receber mais 
de 62 mil visitantes e mo-
vimentar cerca de R$ 550 
milhões em negócios.

Nas contramão da maio-
ria das atividades da econo-
mia, que vem sofrendo com 
a crise, o setor de franquias 
continua em expansão e 

com previsões otimistas pa-
ra os próximos anos. No pri-
meiro trimestre de 2015, o 
mercado de franquias cres-
ceu 9,2% em faturamento e 
9,4% em número de unida-
des franqueadas.

“Nossa expectativa para 
2015 é de um crescimen-
to de cerca de 8%, recom-
pondo perdas inflacioná-
rias e abrindo espaço para 
uma expansão mais vigo-
rosa nos próximos anos”, 
afirma  a presidente da 
ABF (Associação Brasileira 
de Franchising), Cristina 
Franco.  METRO

A manutenção do plano de 
saúde empresarial após a saí-
da do emprego é um direito 
que poucas pessoas conhe-
cem. Uma norma da ANS 
(Agência Nacional de Saú-
de), em vigor desde 2012, 
garante o benefício para de-
mitidos sem justa causa e 
aposentados, que tiverem 
contribuído no pagamento 
do convênio empresarial.

As regras para permanên-
cia no plano levam em con-
sideração o tempo de con-
tribuição do consumidor. 
“Se a empresa paga 100% do 
plano, ele não tem direito a 
manter o plano”, explica Ma-
ria Inês Dolci, coordenadora 
institucional da Proteste.

O consumidor precisa ava-
liar se vale a pena continuar 
com o plano de saúde empre-
sarial. Pelas regras, ao decidir 
continuar com o benefício, 
ele vai assumir integralmen-
te a mensalidade após o des-
ligamento, somando as par-
celas que eram pagas por ele 
e pela empresa. “O consu-
midor deve fazer as contas. 
Ele pode estar, por exemplo, 
passando por um tratamen-
to caro e, nesse caso, pode 
compensar continuar com o 
plano”, orienta. Além disso, 
os custos de planos empresa-

rias costumam ser bem me-
nores do que os cobrados em 
planos individuais. 

Os demitidos sem justa 
causa poderão permanecer no 
plano por um período equiva-

lente a um terço do tempo de 
contribuição, respeitando o li-
mite mínimo de seis meses e 
máximo de dois anos. Os apo-
sentados que contribuíram 
por mais de dez anos podem 

manter o plano pelo tempo 
que desejarem. Quando o pe-
ríodo for inferior a dez anos, 
cada ano de contribuição da-
rá direito a um ano no plano 
após a aposentadoria.   METRO

Seu bolso. Norma da ANS garante manutenção de convênio empresarial para quem 
contribuiu no pagamento. Consumidor deve avaliar custos, diz coordenadora da Proteste

O QUE DIZ A ANS Como funciona

FONTE: ANS

Aposentado ou ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa
QUEM PODE 
MANTER O PLANO

Pode contratar um plano individual com aproveitamento das carências já cumpridas, 
caso a operadora comercialize plano de contratação individual e familiar

O QUE ACONTE QUANDO O PLANO DEIXA DE SER OFERECIDO PELO EMPREGADOR

Ter sido beneficiário de plano coletivo decorrente de vínculo empregatício

Ter contribuído com pelo menos parte do pagamento do seu plano

Assumir o pagamento integral do benefício

Não ser admitido em novo emprego que possibilite o acesso a plano privado de assistência à saúde

Formalizar a opção de manutenção no plano no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da 
comunicação do empregador sobre o direito de continuar com o benefício

CONDIÇÕES

Aposentado que contribuiu 
por 10 anos ou mais

Aposentado que contribuiu 
por menos de 10 anos

Ex-empregado demitido ou 
exonerado sem justa causa

Enquanto a empresa oferecer o benefício aos seus empregados ativos e desde que 
não seja admitido em novo emprego

Um ano para cada ano de contribuição, desde que a empresa continue a oferecer 
o benefício aos empregados ativos e que não seja admitido em novo emprego

 1/3  do tempo de permanência em que tenha contribuído, com um mínimo 
assegurado de seis meses e um máximo de 24 meses

POR QUANTO TEMPO PODE SER MANTIDO NO PLANO

Aposentados e 
demitidos têm direito 
a plano de saúde 

Para os recrutadores, men-
tir sobre a formação ou ex-
periência profissional é o 
erro mais grave dos candi-
datos nas entrevistas de em-
prego. Segundo pesquisa da 
Catho, numa escala de 0 a 5, 
a mentira ficou com 4,7.

Apesar disso, 92,2% dos 
recrutadores afirmam que 
já encontraram mentiras 
contadas por candidatos 
em algum momento na sua 
carreira. Segundo a pesqui-
sa, 3,4% sempre encontram, 
17,2% frequentemente no-
tam, 42,8% às vezes perce-
bem, 28% raramente locali-
zam e somente 7,8% dizem 
que nunca encontraram ne-
nhuma mentira. 

Além de mentir, falar pa-
lavrões também está no topo 
dos comportamentos consi-
derados graves. Mas 49,4% 
dos recrutadores afirmam 
que nunca acharam o erro. 
Ser arrogante é outro com-

portamento que se enqua-
dra como um dos piores na 
hora da entrevista.

“Com o mercado compe-
titivo, é preciso que o can-
didato aproveite as oportu-
nidades para mostrar o seu 
melhor para os recrutadores. 
Impressioná-los com uma ati-
tude solícita e proativa, sem-
pre com honestidade e cla-
reza, são as maneiras mais 
eficazes para conseguir a 
atenção de uma determinada 
empresa”, disse Fabrício Ku-
riki, coordenador de pesqui-
sa estratégica da Catho.

Numa escala de 0 a 5, um 
bom desempenho nas en-
trevistas ficou com 4,2, o 
segundo fator mais impor-
tante na hora de contratar 
um profissional. Já as com-
petências comportamentais 
ficaram em primeiro lugar, 
com 4,3, sendo o fator mais 
importante na hora de fir-
mar o contrato.   METRO

Emprego. Mentira é erro 
mais grave em  entrevistas

CONFIRA Erros mais graves 
em entrevistas

FONTE: CATHO

Mentir sobre a formação ou 
sobre a experiência profissional

Falar palavrões

Demonstrar arrogância

Falar mal do chefe e/ou
da empresa anterior

Chegar atrasado

Cometer erros de português

Falar gírias

Manter celular ligado

Usar roupas inadequadas

Emitir opiniões extremistas

Falar demais

Demonstrar insegurança

Falar apenas o que
lhe for perguntado

NOTAS DE 0 A 5

4,7

4,5
4,3

4

3,8
3,7
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
2,7

2,7

56,8%

52%

45,3%

Comportamentos 
frequentemente/sempre 

encontrados pelos 
recrutadores

24ª ABF Franchising Expo

• Local 
Expo Center Norte 
(Rua José Bernardo Pinto, 
333,  São Paulo)

• Quando
De 24 a 27 de junho 
das 13h às 21h (sábado, 
das 11h30 às 18h30) 

• Preço
ingresso antecipado 
por R$ 60,  válido para 
todos os dias. Cursos 
rápidos por R$ 50 cada

Serviço

Feira de franquias espera  
movimentar R$ 550 miApós uma perigosa falha 

de segurança ter atingido 
aparelhos da linha Galaxy, 
a Samsung vai liberar uma 
correção para o problema. A 
falha permite a hackers ins-
talar remotamente progra-

mas maliciosos e intercep-
tar chamadas de usuários. 
A empresa diz, no entanto, 
que para ser afetado por um 
possível ataque, o usuário 
teria que se conectar a uma 
rede vulnerável.  METRO

Smartphone. Samsung vai 
liberar correção para falha

O aumento do valor das 
apostas lotéricas foi o prin-
cipal responsável pela al-
ta da prévia da inflação ofi-
cial,  medida pelo IPCA-15, 
em junho. Segundo o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), os jogos 
ficaram  37,77% mais caros. 
Pressionado também pe-
los preços dos alimentos, o 
IPCA-15 surpreendeu o mer-
cado ao acelerar para 0,99%, 
a maior alta para meses de 
junho desde 1996, quando 
subiu 1,11%. Com isso, ín-
dice passou a acumular um 
avanço de 8,80% em 12 me-
ses.  METRO

Inflação. Reajuste  
das loterias puxa 
prévia de junho



O livro “Inteligências Múl-
tiplas: uma pedagogia do 
esporte e da atividade físi-
ca no Sesc São Paulo”, do 
professor e preparador físi-
co Hermes Ferreira Balbino,   
será lançado na quinta-fei-
ra, no Sesc Campinas. 

A obra analisa uma sé-
rie de atividades físicas 
que servem de estímulo 
para o desenvolvimento 
integral do corpo huma-
no. O professor se baseou 
no conceito do pesquisa-
dor americano Howard 
Gardner – que  propõe que 
as pessoas são dotadas de 
múltiplas inteligências, 
representadas por compe-
tências e habilidades que, 
ao longo da vida, podem 
ser desenvolvidas e esti-
muladas –, para examinar 
e descrever uma série de 
atividades esportivas cole-

tivas e individuais do Sesc.
O livro ainda analisa um 

consistente repertório de 
conceitos ligados à pedago-
gia do esporte e ao bem-es-
tar do corpo humano.

“Ao movimentar-se, o 
ser humano expressa sig-
nificados com seu corpo. 
Esses, ao se unirem a ou-
tros significados expressos 
por outras pessoas em mo-
vimento, estabelecem uma 
comunicação contínua”, 
explica Hermes sobre a 
questão das atividades físi-
cas em equipe.

 METRO CAMPINAS
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No Sesc Campinas (rua Dom 
José I, 270/333 - Bonfim). 
Quinta-feira, às 20h. 
Entrada gratuita.

Serviço

• ‘Laranja Mecânica’. 
Hoje, às 16h e 19h.

• ‘Olhar Estrangeiro’. 
Amanhã, às 15h e 19h.

• ‘Holy Motors’. 
Quarta, às 16h e 19h.

• ‘O Sorriso de Monalisa’. 
Quinta, às 11h45.

• ‘Mad Max’ (1979). 
Quinta, às 16h e 19h.

• ‘Birdman’. 
Sexta, às 16h e 19h.

Programação

A Casa do Lago, na Unicamp,  
recebe nesta semana uma 
série de filmes clássicos na 
mostra de cinema “Outros 
Olhares”, que tem início ho-
je e vai até sexta- feira. A en-
trada em todas as exibições  
é gratuita. Confira a progra-
mação:   METRO CAMPINAS

Cinema. 
Mostra ‘Outros 
Olhares’ tem 
início hoje

No Sesc. Escritor se baseia em teoria das múltiplas inteligências, de Howard Gardner, 
para descrever e analisar atividades desenvolvidas por ele na edição do ‘Sesc Verão 2009’

Atividades desenvolvidas no Sesc foram baseadas na teoria do livro | DIVULGAÇÃO

Livro discute esporte 
e a atividade física 2

CULTURA

“INTELIGÊNCIAS 
MÚLTIPLAS: UMA 

PEDAGOGIA DO 
ESPORTE E 

ATIVIDADE FÍSICA 
R$ 49,00 Roberto Carlos

Biografia
A editora Record 

anunciou que a biografia 
não autorizada do cantor 

Roberto Carlos (foto), 
escrita por Paulo Cesar 

de Araújo, será publicada 
por ela em 2016, dez anos 

após o lançamento da 
versão que foi retirada de 

circulação pelo artista. 
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Por três décadas, o Sepultura 
está na vanguarda da músi-
ca pesada mundial. Com som 
inovador e alternativo, a ban-
da incorporou gêneros como 
black metal, hardcore e me-
talcore. No seu surgimento, 
em dezembro de 1984, o gru-
po buscou referências inter-
nacionais. Mas para o guitar-
rista do grupo Andreas Kisser, 
o cenário mudou muito e o 
rock nacional tem a cada dia 
ganhado vez mais prestígio 
do público.

O que você destacaria na 
turnê de comemoração dos 
30 anos do Sepultura?
Acho que o mais importan-
te é hoje. Esse momento é 

de celebração, apesar de tan-
tas mudanças. Estamos aqui 
ainda com um disco forte. 
É uma turnê de quase dois 
anos pelo mundo. Até hoje já 
tocamos em 73 países. É um 
sentimento bom.

Quais momentos o mar-
caram mais durante essa       
trajetória de três décadas?
O “Esquizofrenia” foi um 
marco: um disco muito im-
portante e meu primeiro na 
banda. Tivemos todo o cui-
dado na escolha. Foi um tra-
balho bem detalhado, um 
marco na época, que deu a 
possibilidade de o Sepultu-
ra lançar o nome mundial-
mente. Os shows do Rock in 

Rio também foram impor-
tantes na história da banda. 
A apresentação de 1991 abriu 
o Sepultura para a mídia bra-
sileira. Já éramos bem conhe-
cidos lá fora, mas aqui ainda 
não nos conheciam direito.

Quais são os projetos futu-
ros? Alguma novidade?
Temos uma agenda comple-
ta até novembro. Em julho, 

vamos passar um mês na 
Europa. E já queremos pla-
nejar um disco para o ano 
que vem, além de um do-
cumentário que está sendo 
feito sobre a banda.

Como você avalia o cenário 
atual do rock nacional?
Acho que tem sido muito 
bom e positivo. O rock nun-
ca dependeu da mídia. Hoje o 
mercado no Brasil está maior 
e mais aberto. Na própria 
América do Sul está abrindo. 
Percebo que tem muita coi-
sa interessante e boa. Muitas 
bandas cantam hoje em por-
tuguês, algo que antigamen-
te era quase proibido. Isso é 
muito legal.  METRO RIO

ANDREAS KISSER
Guitarrista e líder do Sepultura fala sobre os 30 anos da banda ao Metro Jornal. 

Grupo está em turnê pelo país em comemoração à data 

‘ROCK NUNCA DEPENDEU DA MÍDIA’

20
Milhões de discos vendeu 
a banda, que é considerada 
o grupo brasileiro com maior 
destaque internacional

Com uma pegada tipica-
mente carioca, o sambis-
ta Diogo Nogueira promete 
alegrar o coração dos apai-
xonados pelo samba. Em 
“Porta Voz da Alegria’, no-
vo álbum do cantor, ele traz 
um repertório de 17 músi-
cas, sendo 11 inéditas, com 
aproximadamente 50 minu-
tos de duração.

 Logo no início, os fãs já 
podem ter um gostinho do 
que o CD vai apresentar. A 
música que dá nome ao no-
vo trabalho é também a pri-
meira do disco. “O brasileiro 
tem tudo isso que a música 
mostra. Independentemen-
te de tudo o que aconteça, é 
um povo que sempre busca 
a alegria e a felicidade”, des-
taca Diogo Nogueira.

Logo em seguida, a mú-
sica que embala o álbum 
é “Alma Boêmia”. Além do 
próprio nome já remeter ao 
Rio de Janeiro, a canção cita 
também outros elementos 
que fazem parte da cidade, 
como os bairros da Gamboa 
e da Lapa, além do Morro 
dos Prazeres. 

Se “Alma Boêmia” apre-
senta elementos do Rio, 
“Musas” trata de homena-
gear as mulheres, e cita 
ícones femininos já consa-
grados, como a Garota de 

Ipanema e Monalisa.
“É difícil escolher qual é 

a melhor música. Eu gosto 
de todas”, afirma o cantor, 
que traz um seleto grupo de 
compositores, como Arlin-

do Cruz, Xande de Pilares e 
Dudu Nobre, para integrar 
o novo trabalho. “Todos es-
ses compositores têm que 
fazer parte porque são no-
mes importantes da músi-

ca brasileira. Mas umas das 
coisas mais importantes é a 
canção ter a ver com o que 
você quer mostrar”, avalia o 
músico, que assina algumas 
canções do novo CD.

“Eu gosto de compor e 
de cantar. Não tenho prefe-
rência. Depende do dia e do 
meu astral”, garante o artis-
ta, que fecha o álbum com 
uma composição própria 
(ao lado de Raphael Richaid 
e Inácio Rios), intitulada 
“Paixão Além do Querer”. 

E todo repertório do sam-
bista também poderá ser 
ouvido fora do Brasil. Em 
julho e em agosto, ele ini-
cia uma turnê pela Europa 
ao lado do músico Hamilton 
de Holanda, no espetáculo 
‘Bossa Negra’.

No mês que vem, a du-
pla fará shows na Ingla-
terra, em Portugal, na Es-
lovênia, na Holanda, na 
Finlândia, na Alemanha, na 
Bélgica e na França. Já em 
agosto, as apresentações se-
rão na Suécia e na França.

 METRO RIO

Música. Com um seleto repertório de 17 músicas, sendo 11 inéditas, Diogo Nogueira lança seu mais novo álbum, ‘Porta Voz da 
Alegria’. Ao lado do bandolinista e compositor Hamilton de Holanda, cantor fará uma turnê de shows pela Europa em julho e agosto

Diogo canta músicas de Arlindo Cruz, entre outros, no CD, além de uma própria: ‘Paixão Além do Querer’ | FOTO GUTO COSTA/ DIVULGAÇÃO

Alegria do samba no pé
“Eu gosto de compor
e cantar. Não tenho
preferência. Depende 
dodia e do meu astral” 
DIOGO NOGUEIRA, CANTOR

“PORTA VOZ 
DA ALEGRIA”

DIOGO NOGUEIRA
UNIVERSAL 

R$ 21,90
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Leitor fala

Ônibus queimado
Quero agradecer a toda equipe do Me-
tro Jornal pela publicação da matéria 
sobre a carcaça do ônibus queimado 
deixado no Parque Valença. A carcaça 
foi retirada na última terça-feira. Mui-
to obrigado!
LUIZ FELICIDADE – CAMPINAS, SP

Maioridade Penal
O deputado Alessandro Molon (PT-RJ) 
falando sobre a maioridade penal dis-
se: “Daqui a pouco vão querer prender 
na barriga da mãe”. Olha, se tivessem 
feito isso bem antes de 10 de fevereiro 
de 1980, hoje o Brasil não estaria sen-
do “desgovernando” por eles.
VAULBER B. PELLEGRINI – CAMPINAS, SP

Metro Pergunta

Congresso repudia 
cerco realizado 
a senadores na 
Venezuela. 
Governo não se pronuncia. 
O que você acha do caso?

@WTarcisio
É um caso para ser bastante usado em 
2018. Se o PT ganhar outra vez, o Bra-
sil ficará pior do que a Venezuela.

@adrincpns
Provavelmente o governo está tentan-
do se afastar de tal problema.

Metro web

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

 Siga o Metro 
no Twitter: 

@MetroJornal_CPS

Momento para a aquisição de novos 
conhecimentos e mais divulgações 
no trabalho e em negócios. Priorize o 

romantismo na vida afetiva.

Período importante para definições em 
assuntos domésticos. Você está propenso 
a se empenhar mais em projetos que 

envolvam seus familiares.

Momento propício para se socializar 
mais através de temas culturais e 
pessoas as quais possa compartilhar 

afinidades.

Cuide para não exagerar no consumo 
diante de interesses pouco essenciais. 
Assuntos do trabalho propensos a uma 

nova etapa.

A exposição do que pensa e sente estará 
acentuada. Tendências a estabelecer 
contatos à distância, planos para viagens 

e estudos.

Um pouco mais de moderação 
com gastos será importante, 
especialmente se teve imprevistos 

recentes. Valorize pesquisas em negócios.

Regente de seu signo, Júpiter faz bom 
aspecto com Urano, uma influência 
para inovações profissionais e expandir 

interesses autônomos.  

O bom aspecto de Júpiter com Urano 
– planeta que rege seu signo – traz 
boas indicações para expansão em 

temas do trabalho e de estudos.

Tendências a novas motivações em 
assuntos profissionais. Dedique-se mais 
a algumas horas tranquilas e de lazer 

com amigos. 

Esta semana é propícia para recompor 
suas energias com crenças, temas 
espirituais, terapias e assuntos que 

revitalizem suas energias.

Propensões a mais momentos sociais 
e diversões junto a amigos. Também 
há tendências para mais paquera e 

romantismo na vida a dois. 

Um cuidado especial com o 
corpo e a saúde será importante, 
especialmente se tem se dedicado de 

maneira intensa a projetos e obrigações.

Horóscopo  Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Soluções

SELEÇÃO! 1 NEYMAR 
E 10 PERNA DE PAR!
Bom dia, caros e inflacionados leitores! 
Colunáticos no ar!

PENSAMENTO DO DIA! Você percebe que está ficando velho 
quando usa muito a palavra DISCO. Discoteca, disco de 
vinil, hérnia de disco...

E TÁ COMEÇANDO O INVERNO! Frio de congelar em São 
Paulo! Está fazendo tanto frio que o pinguim da minha 
geladeira estava de moletom. Aliás, hoje está tão frio 
que eu vi uma piriguete usando calça.  Ou como disse 
o meu vizinho: “Hoje está tão frio, que se minha 
namorada me ver pelado vai achar que eu tenho dois 
umbigos!” Hahahaha!

E olha a notícia da semana: “Senadores brasileiros 
são hostilizados na Venezuela.” Já sei, os agressores 
vão pegar 1 ano e 2 meses de prisão. Um ano pela 
agressão e dois meses pelo divertimento. E eu só 
quero saber uma coisa: 

QUEM AMASSOU O TERNO DO AÉCIO? Amassar 
terno de coxinha é crime hediondo!

E ATENÇÃO! CÓPULA AMÉRICA! Ontem teve Brasil X Venezuela! 
E o Neymar não vai jogar mais?! O Galvão deve estar 
aos prantos! O Galvão tá órfão!
E como disse o Milton Neves: “Se a Seleção com 
o Neymar é ruim, imagine sem o Neymar?”

Pra mim essa Seleção é uma mistura de Íbis 
com Tabajara Futebol Clube. O Dunga escolheu os 
piores! Tem 1 Neymar e 10 Perna de Par!  NEYMAR 
DEPENDÊNCIA!

Por falar nisso, adorei a frase do Dunga antes do 
primeiro jogo: “O Brasil vai incomodar muita gente.” 
ACERTOU! Tá incomodando todos os brasileiros. 
O Dunga é um profeta! O Dunga não é burro, 
o Dunga é um gênio incompreendido!

E outra frase genial do Dunga: “O Neymar foi 
o herói do último jogo.” Foi um herói mesmo: 
o HOMEM INVISÍVEL!  SUMIU EM CAMPO!

E PRA TERMINAR! UMA PIADA VERÍDICA! A mulher pediu pro 
coveiro escrever assim no seu epitáfio: “Nasci virgem, 
vivi virgem e morri virgem.” Aí o coveiro achou muito 
comprido e escreveu: “DEVOLVIDA POR FALTA 
DE USO.” Hahahaha!

Por hoje é só! Ciro Botelho e Bernardo Penteado! 
Os Colunáticos!!! Direto da redação 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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A Ponte Preta saiu fortaleci-
da do duelo amistoso diante 
do Fort Lauderdale Strikers. 
A vitória por 4 a 0, com bom 
desempenho dos reservas, 
deixou o técnico Guto Fer-
reira com boas opções pa-
ra o Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, Re-
nato Cajá fez o primeiro 
da Macaca, aos 23 minutos. 
O placar se manteve até o 
intervalo. 

Na metade final da parti-
da, Guto colocou o time re-
serva e foram eles que am-
pliaram o marcador com 
Leandrinho aos 13, Vitor 
Xavier aos 18 e Adrianinho 
aos 42 minutos. Aliás, o úl-
timo a marcar fez grande jo-
go e serviu também os com-
panheiros várias vezes. 

Por isso, ao final da par-
tida o treinador teve mui-
to mais motivos para come-
morar. “A Ponte não tem 
apenas 11 jogadores e nin-
guém dorme em serviço 
porque sabe que tem outro 
louco para pegar a vaga de-
le”, disse. 

Além disso, o comandan-
te elogiou o desempenho 
de Leandrinho e Vitor Xa-
vier. “O Leandrinho já tem 

experiência internacional 
na categoria dele e só não 
é titular hoje porque é mui-
to leve e jovem,e ainda não 
tem um nível de intensida-
de mais elevado; o Vitor Xa-
vier fez mais uma partida 
fantástica”, completou.

A Macaca enfrenta o Flu-
minense na quarta-feira, 
19h30, no Rio de Janeiro, 
para tentar voltar ao gru-
po dos quatro primeiros do 
Brasileiro. O time deve ser 
definido nos treinamentos 
de segunda e terça-feira.

A festa
A partida marcou o início 
das comemorações de 115 
anos da Ponte Preta, que se-
rá completado no dia 11 de 
agosto. 

Antes da partida,  ban-
da da Escola de Cadetes do 
Exército se apresentou e ga-
rotos uniformizados com as 
camisas da Ponte Preta e do 
Strikers também puderam 
bater bola no gramado. O 
meia Renato Cajá, ídolo da 
torcida, recebeu uma placa 
pelo belo gol do meio-campo 
feito diante da Chapecoense, 
na vitória por 3 a 1.  METRO 
CAMPINAS

Amistoso. Ponte goleia e 
‘ganha’ novas opções

3
ESPORTE

metrojornal.com.br

Tá na rede
Confira os detalhes da 
rodada do Brasileirão

SÉRIE A

P V GP SG
1º SPORT 18 5 14 7

2º SÃO PAULO 17 5 12 7

3º ATLÉTICO-PR 16 5 12 5

4º ATLÉTICO-MG 14 4 18 8

5º GRÊMIO 14 4 11 1

6º CORINTHIANS 13 4 6 -1

7º PONTE PRETA 13 3 13 6

8º CHAPECOENSE 12 4 7 0

9º AVAÍ 12 3 9 -1

10º FLUMINENSE 11 3 8 0

11º CRUZEIRO 10 3 9 1

12º SANTOS 10 2 11 0

13º INTERNACIONAL 10 2 6 -1

14º PALMEIRAS 9 2 8 0

15º GOIÁS 9 2 5 0

16º FIGUEIRENSE 9 2 6 -3

17º FLAMENGO 7 2 8 -4

18º CORITIBA 4 1 6 -6

19º JOINVILLE 4 1 4 -8

20º VASCO 3 0 3 -11

 Classificados para a Libertadores
 Rebaixados para a Série B

 Brasileirão 8ª rodada

QUINTA-FEIRA (18/6)

0 0
FIGUEIRENSE INTER

QUARTA-FEIRA (24/6)

19h30

FLUMINENSE PONTE PRETA

SÁBADO

1 0
SANTOS CORINTHIANS

0 2
FLAMENGO ATLÉTICO-MG

2 1
SPORT VASCO

1 0
GRÊMIO PALMEIRAS

ONTEM

0 1
CRUZEIRO CHAPECOENSE

1 1
SÃO PAULO AVAÍ

2 2
ATLÉTICO-PR CORITIBA

2 1
JOINVILLE GOIÁS

SÃO PAULO AVAÍ

1 1
A sequência de 12 vitórias se-
guidas do São Paulo no Mo-
rumbi acabou. “A bola pu-
ne”, como costuma dizer o 
ex-técnico são-paulino Mu-
ricy Ramalho. E puniu on-
tem. O Tricolor saiu na frente 
com Souza, atacou bastan-
te, mas, num vacilo de Toloi 
no final, André Lima igualou 
para o Avaí: 1 a 1. O empa-
te também tirou a liderança 
do Campeonato Brasileiro do 
São Paulo, que agora perten-
ce ao Sport.

Jogando em casa, o Tri-
color seguiu o que manda 
o script do mandante: pres-
sionar o adversário. E foi o 
que fizeram os comandados 
de Juan Carlos Osorio. Com 
Ganso, Michel Bastos e Thia-
go Mendes rondando o meio-
-campo para abastecer Pato, 

o time ficou o 1º tempo in-
teiro no ataque e teve, ao me-
nos, cinco chances claras de 
abrir o marcador. 

Conseguiu aos 24 minu-
tos, com Alexandre Pato, 
mas o gol foi erroneamente 
anulado pela arbitragem por 
um impedimento que não 
aconteceu.

Na volta do intervalo, 
o desenho do jogo perma-
neceu o mesmo: São Pau-
lo com mais presença no se-
tor ofensivo, enquanto o Avaí 
se fechava em busca de um 
contra-ataque.

 A pressão tricolor não de-
morou para fazer efeito: aos 
9, Souza recebeu belo lança-
mento de Hudson, dominou 
no peito e mandou para as re-
des. Depois disso, começou o 
show de Renan Ribeiro, titu-
lar na meta são-paulina on-
tem, com uma sequência de 
defesas difíceis. Mas não te-
ve jeito, de tanto martelar, os 
catarinenses igualaram aos 
44, com André Lima, após fa-
lha de Rafael Toloi.  METRO

Vacilou. São Paulo joga bem, sai na frente, 
mas cede empate no final para o Avaí. 
Próximo jogo do tricolor é contra o Palmeiras

Ganso teve atuação apagada | MARCOS BEZERRA/FUTURA PRESS

E a bola puniu

Atacante Rildo 
está próximo 
Rildo está praticamente 
certo com o Corinthians. 
O atacante, que já defen-
deu o Santos e está vin-
culado à Ponte Preta, 
tem a situação encami-
nhada para defender o 
Timão por empréstimo 
até o fim ano. As partes 
já definiram valores e 
os termos do contrato. 
A expectativa é que o jo-
gador se apresente ao 
clube nesta semana para 
assinar contrato.  METRO

Brasil vence na 
Liga Mundial 
No segundo duelo en-
tre os maiores campeões 
da Liga Mundial, o Bra-
sil deu o troco na Itália 
ao vencer, por 3 sets a 0, 
com parciais de 25/23, 
25/22 e 25/16, em Floren-
ça. Na sexta, a Seleção 
havia perdido por 3 a 2. 
Com o resultado, o Bra-
sil dispara na liderança 
do Grupo A, com 18 pon-
tos, e rebaixa o time eu-
ropeu à terceira posição, 
com 13.  METRO

Vôlei Corinthians

O sonho de conquistar o iné-
dito título da Copa do Mun-
do acabou para a Seleção fe-
minina de futebol. Em jogo 
de oitavas de final ontem, 
em Moncton, no Canadá, as 
meninas comandadas por 
Vadão levaram um gol de 
Simon aos 34 do 2o tempo, 
com falha da goleira Lucia-
na, e perderam de 1 a 0 da 
Austrália.  METRO

Cristiane e Andressa lamentam 
eliminação | MATT KRYGER/REUTERS

Copa feminina. 
Seleção cai 
para Austrália

metrojornal.com.br

Fórmula 1
Nico Rosberg foi o 
vencedor do GP da 
Austria, que teve 
seu companheiro 

de Mercedes, Lewis 
Hamilton, em segundo 

lugar. Felipe Massa (foto), 
da Williams, chegou 

em 3º – foi o primeiro 
pódio do brasileiro 

na temporada. Já Felipe 
Nasr terminou na 

11ª colocação. 
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Quartas de final

1Sem choro, 
nem vela. 

Thiago Silva teve atua-
ção segura diante da 
Venezuela. O zagueiro 
foi o autor do gol que 
abriu caminho para a 
vitória brasileira, após 
concluir com catego-
ria o escanteio cobrado 
por Robinho.

2Aquele 
apoio moral. 

Neymar acompanhou a 
delegação brasileira até 
o estádio Monumental. 
A CBF recorreu à puni-
ção de atacante, de qua-
tro jogos – um cumprido 
ontem. A Conmebol deve 
dar a resposta amanhã.

3Mais briga 
do que bola. 

Peru – do atacante Guer-
rero (foto) – e Colômbia 
abriram a 3ª rodada e úl-
tima do Grupo C. Em 
um jogo muito pegado, 
mas pouco técnico, nin-
guém conseguiu fazer o 
gol: 0 a 0.  METRO

1

2

3

1 . ANDRES STAPFF/REUTERS
2 . JORGE ADORNO/REUTERS
3 . HENRY ROMERO/REITERS

Cenas

URUGUAI COLÔMBIACHILE ARGENTINA

Quarta 
(24/06)
20h30

Quinta 
(25/06)
20h30

Sexta 
(26/06)
20h30

Sábado 
(27/06)
18h30

Sem grandes dificuldades, 
mas também sem muito 
brilho, o Brasil bateu a Ve-
nezuela por 2 a 1 em San-
tiago na 3ª e última rodada 
da primeira fase da Copa 
América e garantiu sua pre-
sença nas quartas de final. 
O adversário será o Para-
guai, em jogo único e eli-
minatório marcado para o 
próximo sábado, às 18h30. 
O vencedor terá pela frente 
quem sair do duelo de sex-
ta-feira, entre Argentina e 
Colômbia.

Na outra chave, Chile 
e Uruguai abrem os due-
los da fase na quarta-feira. 
Quem ganhar joga a semifi-
nal com o vencedor de Bolí-
via e Peru, que entram em 
campo um dia depois.

O jogo
Com o resultado de 0 a 0 en-
tre Peru e Colômbia, pou-
co antes, o Brasil entrou em 
campo sabendo que um em-
pate o garantiria nas quar-
tas de final. Apenas uma 
derrota tiraria o time de 
Dunga da competição.

Mas os brasileiros mos-

traram que não dariam so-
pa para o azar. Logo aos 8 
minutos, Thiago Silva acer-
tou belo chute após escan-
teio cobrado por Robinho 
– substituto do suspenso 
Neymar –, e deu mais tran-
quilidade à equipe no duelo. 
Na comemoração, o zaguei-
ro saiu apontando para o ca-

misa 10, que estava nas tri-
bunas do estádio.

Mas o ímpeto da Seleção 
diminuiu com o passar do 
tempo. O quarteto ofensivo 
– Robinho, Roberto Firmino, 
Willian e Philippe Coutinho 
– não se encontrava no jogo.

A melhor chance de am-
pliar foi com Miranda, de-
pois de bate e rebate na 
área, concluindo rasteiro 
para fora. Já os venezuela-
nos, apesar de precisar fazer 
o gol para seguir no torneio, 
não conseguiam dar traba-
lho a Jefferson. 

No 2º tempo, o Brasil tam-
bém não demorou para am-
pliar e carimbar a vaga. Aos 
6 minutos, o ataque se enten-
deu: Willian arrancou pela 
esquerda e achou Firmino na 

área, que só teve o trabalho 
de empurrar para o gol. Daí 
para frente, a Seleção perdeu 
a efetividade, com muita pos-
se de bola e toques laterais.

E foi castigada por isso. 
Aos 38 minutos, Arango co-
brou falta com categoria, Jef-
ferson defendeu, mas a bola 
sobrou para Miku, de cabeça, 
diminuir o placar.

Os venezuelanos se lança-
ram de vez ao ataque, cria-
ram chances, mas não con-
seguiram a igualdade. Ao 
Brasil, sobraram lições.

Copa América. Com vitória por 2 a 1 sobre a Venezuela, Brasil se classifica em primeiro no Grupo C e encara 
o Paraguai, sábado, nas quartas de final. Se passar, Seleção encara vencedor de Argentina e Colômbia na semi

Roberto Firmino anotou o segundo gol brasileiro, após boa jogada de Willian | IVAN ALVARADO/REUTERS

Alguém 
tinha 
dúvida?

WILSON
DELL’ISOLA 
METRO SÃO PAULO

Jefferson; Daniel Alves, Thiago 
Silva , Miranda e Filipe Luís; 

Fernandinho, Elias, Willian e Philippe Coutinho 
(Diego Tardelli); Robinho (Marquinhos) e Roberto 
Firmino (David Luiz). Técnico: Dunga

Alain Baroja; Rosales, 
Vizcarrondo, Túñez e Cíchero; 

Rincón, Seijas  (Martinez), Vargas  (Cesar Gonzales), 
Arango e Alejandro Guerra (Fedor); Salomón Rondón. 
Técnico: Noel Sanvicente

2
1

•  Gols. Thiago Silva, aos 8 minutos do 1º tempo; Roberto Firmino, 
aos 6, e Miku, aos 38 minutos do 2º tempo

• Arbitragem. Enrique Cáceres (PAR)

BRASIL

VENEZUELA

Veja as notícias da Copa América 
em metrojornal.com.br
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