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Andrade Gutierrez se 
desculpa por erros
Em anúncio publicitário, empreiteira admite 
ilegalidades e pede perdão ao ‘povo brasileiro’  PÁG. 06

Terreiros reivindicam 
isenção de IPTU
Representantes de religiões afros querem o mesmo 
benefício dado às igrejas evangélicas e católica  PÁG. 02

Famílias em extrema 
pobreza crescem 20%
Campinas registrou alta de mais 2 mil famílias que 
precisam de assistência. Desemprego é a causa  PÁG. 03

Autor do gol e capitão, Ricardo Oliveira levanta a taça de campeão do Santos | EDUARDO KNAPP/FOLHAPRESS

MAIS UM
PRA CONTA

Santos vence Audax por 1 a 0 e 
conquista seu 22º título paulista PÁG.16

ENCARE O  
RADIOHEAD

GRUPO BRITÂNICO LANÇA 
NOVO ÁLBUM APÓS 

INTERVALO DE 5 ANOS PÁG. 10
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Representantes de terreiros 
de umbanda, candomblé e 
demais religiões de matriz 
africana iniciaram um mo-
vimento em Campinas para 
que também sejam benefi-
ciados com a isenção do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano).

Como assegura a Consti-
tuição, as igrejas gozam da 
chamada “imunidade tribu-
tária” pela qual ficam isentas 
não apenas do pagamento do 
IPTU, mas de todo e qualquer 
tipo de tributação. A isenção a 
que os terreiros querem aces-
so é a concedida a templos 
instalados em espaços aluga-
dos – um fenômeno recente e 
que atingiu mais fortemente 
as denominações evangélicas. 
Esse tipo de isenção existe em 
Campinas desde 2011 e bene-
ficiou perto de 600 templos – 
a maioria evangélicos.

Neste ano, foi  extinto pa-
ra as igrejas, o pagamento da 

averbação dos contratos de 
aluguel – que era a única taxa 
que ainda existia.

O vereador Carlão do PT 
diz que grupos como o “For-
ça da Raça” e Armac (Associa-
ção de Religiosos de Matriz 

Africana de Campinas) inicia-
ram um mapeamento dos lo-
cais de culto e a classificação 
de cada espaço de acordo com 
as dimensões da área e forma 
de ocupação. “Hoje temos 70 
terreiros identificados e clas-
sificados, mas achamos que 
podem chegar a pelo menos 

180”, diz Carlão. “E é justo 
que eles também sejam isen-
tos do pagamento.”

De acordo com ele, muitos 
dos terreiros estão em proces-
so de regularização na prefei-
tura, no que seria o primeiro 
passo para o pedido de isen-
ção do imposto. Ele diz que 

para a regularização, o terrei-
ro precisará se enquadrar em 
alguns critérios. A área não 
pode estar em nome de par-
ticular. Precisa ser registrada 
pela entidade religiosa Além 
disso, o beneficiário não pode 
ter mais de uma área. 

Carlão diz que historia-
dores ligados à Secretaria 
de Cultura estão auxilian-
do no mapeamento e técni-
cos do Urbanismo orientam 
sobre as regras para habilita-
ção; obediência ao Código de 
Obras e obtenção de alvarás 
de funcionamento. 

Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tísticas), 36% da população de 
aproximadamente 1,2 milhão 
de habitantes de Campinas, 
são autodeclarados negros. 
“Mas o curioso nessa história 
é que entre 40% e 45% das pes-
soas que frequentam os ter-
reiros são brancas”, diz o ve-
reador Carlão do PT.  METRO

Isonomia.  A exemplo  do que ocorre com denominações evangélicas e a igreja católica desde 2011, os locais 
de culto das religiões de matriz africana como umbanda e candomblé, querem deixar de pagar o imposto

Terreiros pleiteiam 
a isenção de IPTU

Representantes de religiões de matriz africana na Câmara |DIVULGAÇÃO/CMC

Números

36%
da população de Campinas 
é formada por negros, 
segundo dados do IBGE

2011
foi o ano que as igrejas 
passaram a ter isenção do 
IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano)

Os funcionários técnicos e 
administrativos da Unicamp 
prometem cruzar os braços 
hoje e participam do ato uni-
ficado “Dia de Luta e Mobili-
zação”, em São Paulo, às 13h. 
A data foi escolhida porque 
hoje acontece a segunda re-
união de negociação entre o 
Cruesp (Conselho de Reito-
res) e o Fórum das Seis Enti-
dades (Fórum das Seis) – que 
reúne as entidades represen-
tantes das comunidades das 
três universidades paulistas 
(Unicamp, Unesp e USP).

O funcionalismo das três 
universidades reivindica rea-
juste de 12,8%. Os servidores 
da Unicamp criticam o corte 
no Orçamento deste que po-

de chegar a R$ 40 milhões. 
O ato é em repúdio à recu-
sa dos reitores em discutir 
o índice de reajuste salarial 

e a exclusão de assuntos co-
mo, por exemplo, a situação 
dos hospitais universitários. 

 METRO CAMPINAS

Funcionários da Unicamp 
farão paralisação hoje

Protesto de servidores em abril | DENNY CESARE/CODIGO19/FOLHAPRESS

A Emdec – empresa que ge-
rencia o trânsito de Cam-
pinas – passará a enviar a 
partir de hoje as creden-
ciais para estacionamen-
to em vagas exclusivas de 
idosos ou de pessoas por-
tadoras de deficiência e 
com dificuldade de loco-
moção pelos Correios. 

O beneficiário tem de 
fazer o pedido na ficha on 
line  www.emdec.com.br/
vagasespeciais. O cidadão 
vai digitalizar e enviar os 
documentos exigidos pela 
Emdec.

O serviço, porém, te-
rá um custo: R$ 9,90, pa-
ra qualquer endereço váli-
do de Campinas. 

A previsão de envio do 
cartão de estacionamento 
aos Correios pela Emdec 
é de 7 (sete) dias úteis. 
Quem optar por pegar o 
cartão não paga nada. 

A Emdec passou a re-
novar a cada dois anos as 
credenciais para idosos.   

 METRO CAMPINAS 

Emdec. Idosos e deficientes 
irão receber credenciais de  
vagas exclusivas em casa 
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R$ 9,90
será o preço para o envio de 
credenciais para os endereços 
dos moradores que solicitarem 
o documento que permite 
estacionar em vagas exclusivas

1
FOCO

 Dólar
 - 1,010% 

(R$ 3,505)

  Bovespa
 + 0,09%

 (51.718 pts)

 Euro
 + 0,320% 

(R$ 4,039)

 Selic
 (14,25% a.a.)

Salário 
mínimo
(R$ 880)

 Cotações

Eleições americanas

McCain 
declara apoio 

a Trump
O senador norte-

americano e ex-candidato 
à presidência dos EUA, 
John McCain, declarou 
ontem que irá apoiar a 
candidatura de Donald 
Trump à presidência. 

“Você tem que ouvir as 
pessoas que escolheram 
o candidato do Partido 
Republicano”, afirmou, 

em um programa da CNN.
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O número de famílias em 
situação de extrema pobre-
za cadastradas no progra-
ma Bolsa Família aumen-
tou 20,5% em Campinas e 
passou de 6,6 mil em 2014 
para 8 mil em 2015. Reali-
zado pela Secretaria de As-
sistência Social, o levanta-
mento mostra ainda que 
atualmente (dado de janei-
ro a abril) o programa pos-
sui 26,9 mil famílias cam-
pineiras que recebem o 
benefício do governo fede-
ral. Saiba mais no infográ-
fico ao lado.

No perfil de extrema 
pobreza estão incluídas 
aquelas famílias que, mes-
mo com o repasse do Bol-
sa Família, ainda não atin-
gem o valor de R$ 77 per 
capita. Para elas, é dado 
um complemento de ren-
da de até R$ 78. Esse valor 
adicional é chamado de 
Benefício de Superação da 
Extrema Pobreza.

Segundo Gisleide Abreu, 
representante da área de 
Vigilância Assistencial da 
Prefeitura de Campinas, o 
aumento de famílias em si-

tuação de extrema pobreza 
está atrelado com a infor-
malidade trabalhista. “São 
famílias que trabalham fa-
zendo bicos e não têm car-
teira assinada. Quando 
perdem esses bicos, elas 
acabam passando por difi-
culdades e recorrem ao pro-
grama”, explica Gisleide.

Ainda de acordo com 
ela, o número médio de fa-
mílias que procuram men-
salmente os postos de ca-
dastro no Bolsa Família é de 
3 mil, sendo que 70% delas 
são para atualização cadas-
tral e o número de cadas-
tros novos é de aproxima-
damente 900 a cada mês. 

“É importante que a 
pessoa sempre mante-
nha o cadastro em dia pa-
ra não perder o benefício. 

Geralmente, recebemos 
de 110 a 130 desligamen-
tos voluntários por ano. 
Nesses casos, são famílias 
que conseguem uma nova 
fonte de renda e saem do 
programa porque não pos-
suem mais necessidade”, 
conta a representante do 
programa em Campinas.

Como aderir
O cadastro no Bolsa Famí-
lia é feito mediante agen-
damento pelo telefone 156. 
Após marcar a data, a fa-
mília é encaminhada pa-
ra o posto de cadastro mais 
perto do endereço. O can-
didato deve apresentar 
documentos de todos os 
moradores da casa, com-
provante de endereço e in-
formações sobre a escola e 
série que as crianças e ado-
lescentes estão matricula-
dos. Os que já participam 
do programa devem atua-
lizar as informações cadas-
trais a cada dois anos.

Assistência. Número de atendimentos passou de 6 mil para 8 mil. Aumento está relacionado com falta de vagas formais de trabalho 

Bolsa Família registra alta de 
famílias em extrema pobreza

BOLSA FAMÍLIA
O Bolsa Família é um programa de 
transferência direta de renda que 

atende famílias em situação de 
pobreza e extrema pobreza, ou seja, 

famílias com renda per capita de até 
R$ 77 (extrema pobreza) e famílias 
com renda per capita entre R$ 77,01 

e R$ 154 (situação de pobreza)

FONTE: PREFEITURA DE CAMPINAS

FAMÍLIAS QUE 
RECEBEM BENEFÍCIO 

DE SUPERAÇÃO DA 
POBREZA

FAMÍLIAS QUE 
RECEBEM   
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R$ 77
é o valor pago aos beneficiários 
do programa Bolsa Família. 
Crianças e adolescentes 
recebem mais R$ 35

Homem morre durante corrida no Taquaral 
Rogério Ansante, de 37 
anos, teve uma parada car-
díaca enquanto corria na 
pista interna da Lagoa do 
Taquaral na manhã de on-

tem e morreu a caminho 
do Hospital Mário Gatti. 
Ele ainda chegou a ser so-
corrido no local pela Guar-
da Municipal e por profis-

sionais do Samu (Serviço 
de Atendimento Médico de 
Urgência), mas não conse-
guiu sobreviver. Ansante 
era funcionário do Hospi-

tal de Clínicas da Unicamp.
Ele caminhava no local 

com uma amiga, que notou 
que o companheiro havia fi-
cado para trás. Ela só  perce-

beu a situação ao voltar pa-
ra ver o que havia ocorrido.

Há uma semana, Felipe 
Vieira, de 23 anos, também 
morreu enquanto pratica-

va atividade física na Facul-
dade de Educação Física da 
Unicamp. Ele foi socorrido 
por outros estudantes, mas 
não resistiu.  METRO
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Mesmo com as campanhas 
de conscientização, inge-
rir bebida alcoólica e diri-
gir ainda é uma imprudên-
cia muito cometida pelos 
motoristas. Coordenado pe-
lo Detran-SP (Departamen-
to de Trânsito do Estado de 
São Paulo), o programa Di-
reção Segura dobrou o nú-
mero de autuações nos mu-
nicípios paulistas: em 2014 
foram 1,8 mil condutores 
penalizados porque esta-
vam dirigindo embriagados 
e em 2015 o número de mo-
toristas multados subiu pa-
ra 3,6 mil. Leia mais no in-
fográfico ao lado.

De acordo com o De-
tran, a proposta das blitze 
é reduzir o número de aci-
dentes e mortes no trânsi-
to causados pelo consumo 
de álcool combinado com 
direção, mas segundo es-
pecialistas em segurança e 
dependência química, o al-
coolismo é um problema 
que está enraizado na cul-
tura das pessoas. 

“É como se a sociedade 
estivesse sempre de ressaca. 
Tem gente que começa a be-
ber muito cedo. São pessoas 
que aprendem dentro de ca-
sa e associam o álcool como 
algo libertador e que dá sta-
tus. Quanto mais cedo a pes-
soa usa o álcool, maior é a 
chance de virar dependente. 
O problema é quando o con-
sumo inconsciente começa 
a gerar problemas de saúde 
e de trânsito”, diz o repre-
sentante da Coordenadoria 
de Prevenção às Drogas de 
Campinas, Nelson Hossri.

Ainda de acordo com 
ele, depois das doenças do 
coração e do câncer, o ál-
cool está entre as princi-
pais causas de morte no 
Brasil. E quem já teve fa-
miliar vítima de acidente 
de trânsito relacionado ao 
consumo de bebida alcoóli-

ca, sabe o quanto a situa-
ção traz dor e sofrimento.

“A justiça desse mundo 
miserável eu sei que não 
vou ter, mas eu espero e 
confio na justiça de Deus. O 
homem que matou o meu 
marido destruiu a minha vi-
da e a vida da minha famí-
lia. Os meus filhos estão en-
frentando problemas. Eu 
vou levar esse sofrimento 
para o resto da minha vida”, 
lamenta a técnica em En-
fermagem Ellen Guerra, 40, 
que ficou viúva após perder 
o marido Fábio Guerra, 41, 
em um acidente de trânsito 
no dia 13 de março. 

Guerra era motorista do 
Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
e morreu na rodovia Santos 
Dumont, em Campinas, de-
pois que a ambulância que 
ele dirigia foi atingida por 
um carro conduzido por 
um motorista embriagado. 
De acordo com a Polícia Mi-
litar Rodoviária, o homem 
que bateu na ambulância 
de Guerra fez o teste do ba-
fômetro e foi constatado ín-
dice de 0,81 miligrama de 
álcool por ar expelido (aci-
ma de 0,34 já é considerado 

crime de trânsito). Ele foi 
levado à 2ª Delegacia Sec-
cional, pagou fiança de R$ 
5 mil e foi liberado.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Secretaria Es-
tadual de Segurança Pú-
blica, o homem não ficou 
preso por decisão da Jus-
tiça, que optou pelo paga-
mento da fiança. 

“A pessoa que bebe e di-
rige não coloca apenas a vi-
da dela em risco. Ela coloca 
a vida de várias pessoas em 
risco. Esse homem pagou 
fiança e seguiu em frente. 
Eu estou sobrevivendo pe-
la misericórdia de Deus. Ne-
nhum dinheiro será capaz 
de trazer a vida do meu ma-
rido”, desabafa Ellen.

Acostumado a lidar com 
ocorrências de acidentes 
de trânsito, o coordenador 
do Samu em Campinas, Jo-
sé Roberto Hansen, acredi-
ta que as penalidades para 
quem bebe e dirige preci-
sam ser mais rígidas. “Já 
pensou se a pessoa tivesse 
que pagar R$ 5 mil por mês? 
Pense bem, isso iria pesar 
no bolso do cidadão. Talvez 
a pessoa iria pensar mais ve-
zes para beber e pegar o car-
ro”, avalia Hansen.

De acordo com a análi-
se do especialista em segu-
rança veicular Caio Mace-
do Alberto, o trânsito seria 
mais seguro se os conduto-
res tivessem mais prudên-
cia. “Todas as propagandas 
de bebida alcoólica pregam 
uma vida divertida, livre e 
alegre. Beber é uma cultu-
ra da sociedade. Não dá pa-
ra negar que é cultural, mas 
enquanto as pessoas acha-
rem que isso é brincadeira, 
o problema estará longe de 
terminar”, alerta.

PROGRAMA DIREÇÃO SEGURA

FONTE: DETRAN-SP

MULTA E 
PRISÃO >>   
Se a quantidade de 

álcool por litro de ar expelido 
for de 0,05 miligrama a 0,33 
miligrama, a pessoa é 
multada em R$ 1.915,40, 
recebe sete pontos na CNH 
por infração gravíssima e 
responde a processo de 
suspensão do direito de 
dirigir por 12 meses. Se a 
quantidade de álcool for igual 
ou superior a  0,34 miligrama, 
além das penalidades já 
citadas, o cidadão responde a 
processo por crime de 
trânsito, que pode acarretar 
em uma pena de seis meses a 
três anos de prisão. Se o 
condutor voltar a cometer a 
infração no período de 12 
meses, a multa será dobrada
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Trânsito. Número de motoristas multados pelo Detran por 
dirigirem alcoolizados dobrou no Estado de São Paulo. 
Combinação de álcool e direção preocupa especialistas

Apesar de não ter a venda 
proibida para pessoas com 
mais de 18 anos, a bebida 
alcoólica é considerada uma 
droga e pode gerar depen-
dência. “De cada 10 pessoas 
que buscam atendimento 
na Coordenadoria de Pre-
venção às Drogas, oito são 
para tratar o alcoolismo”, 
conta Nelson Hossri.

De acordo com o perfil de 
atendimento dos pacientes 
em tratamento, a mistura de 
substâncias é algo comum. 
“As pessoas sempre usam o 
álcool com cocaína, cigarro e 
maconha para potencializar 
os efeitos que elas desejam ter 
no organismo”, revela o repre-
sentante da coordenadoria.

Ainda segundo ele, é ne-

cessário que os familiares te-
nham paciência para perce-
ber que a pessoa viciada em 
álcool precisa de tratamen-
to. “A mudança de compor-
tamento é algo que precisa 
ser observado. Geralmente 
a pessoa fica agressiva. Per-
cebido isso, tem o momen-
to de pedir ajuda. Durante o 
processo de tratamento mui-
tas pessoas apresentam re-
caídas porque voltam a be-
ber nas festas familiares. 
Isso é algo que também pre-
cisa ser monitorado com 
atenção”, recomenda Hossri.

Atuando desde 2013 no 
município de Campinas, a 
Coordenadoria de Preven-
ção às Drogas já atendeu 
633 pessoas.  HIDAIANA ROSA

Paciência é fundamental 
para tratar o alcoolismo

HIDAIANA
ROSA
METRO CAMPINAS

Saiba mais

2012
foi o ano em que foi 
sancionada a lei “tolerância 
zero”. Menos de 1 copo de 
cerveja já configura infração

772
motoristas foram autuados 
pelo Detran no primeiro 
trimestre deste ano por  
dirigirem alcoolizados

Dirigir embriagado pode 
configurar crime de trânsito

Nelson Hossri 
| DENNY CESARE/CODIGO 19
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A SOCIEDADE DE RESSACA
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Os marqueteiros que traba-
lharam na campanha elei-
toral de 2004 do então can-
didato Hélio de Oliveira 
Santos (PDT) receberam R$ 
3,4 milhões dos R$ 12 mi-
lhões do empréstimo frau-
dulento obtido pelo pecua-
rista José Carlos Bumlai, 
amigo do presidente Lula 
e que está preso, junto ao 
Banco Schahin. O dinhei-
ro foi pago à empresa Nú-
cleo de Desenvolvimento 
Estratégico e Comunicação 
Eireli, de propriedade de 
Giovane Favieri – um dos 
responsáveis pela produto-
ra que fez a campanha de 
TV do pedetista. 

Segundo Bumali, Favie-
ri e Armando Peralta te-
riam participado de uma 
reunião em que o pecuaris-
ta definiu a tomada do em-
préstimo do Banco Schahin 
– encontro onde estavam 

também Carlos Eduardo 
Schahin, Sandro Tordin, 
presidente do Banco, e De-
lubio Soares. Nesta reu-
nião, Tordin teria dito que 
o dinheiro seria utilizado 
em campanhas eleitorais. 

Para o MPF, no entanto, 
o destino de R$ 6 milhões 
já foi revelado: os procura-
dores da Lava Jato disseram 
que R$ 6 milhões foram pa-
ra o bolso do empresário do 
ABC Ronan Pinto. Há sus-
peita de que a verba foi usa-
da para comprar o silêncio 

da morte do ex-prefeito do 
ABC, Celso Daniel (PT) em 
2002. Ronan Pinto foi de-
nunciado pelo MPF e virou 
réu na Lava Jato. 

Mediante isso, o MPF 
agora investiga o desti-
no dos R$ 6 milhões res-
tantes deste empréstimo. 
Tanto que reabriu na últi-
ma sexta-feira a investiga-
ção contra Sandro Tordin, 
presidente do Banco Scha-
hin que fez o empréstimo a 
Bumlai. “O resto do dinhei-
ro a gente ainda não avan-
çou. Em princípio são de-
pósitos todos para pessoas 
jurídicas. Em juízo prelimi-
nar, parece que são presta-
dores de serviço de campa-
nhas eleitorais. Mas ainda 
pendem maiores averigua-
ções”, disse Diogo Castor de 
Mattos, integrante da força-
-tarefa da Lava Jato. 

De acordo com o MPF, 

os R$ 12 milhões foram re-
passados ao Frigorífico Ber-
tin. O então presidente do 
frigorífico, Natalino Bertin, 
disse à PF que “entraram e 
saíram da conta” da empre-
sa sem o conhecimento de-
le. Porém, a defesa de Ber-
tin disse que R$ 6 milhões 
foram enviados para a em-
presa Remar – com destino 
a Ronan Pinto. Outros R$ 
3,4 milhões foram à empre-
sa de Favieri – que teria re-
cebido em quatro parcelas 
entre os meses de outubro 
e novembro de 2004. Docu-
mentos comprovam os pa-
gamentos. O restante da 
verba foi dividido em ou-
tras cinco empresas de con-
sultoria e gráfica. 

Dr. Hélio não retornou 
às ligações do Metro. Os de-
mais citados não foram en-
contrados pela reportagem. 

 ROSE GUGLIELMINETTI

Rastro. MPF irá apurar se dinheiro irrigou campanha de 2004 do pedetista. Verba foi obtida em empréstimo fraudulento no Banco Schahin

Prefeito cassado nega qualquer irregularidade em sua campanha | METRO

Lava Jato: marqueteiros do 
Dr. Hélio receberam R$ 3,4 mi

R$ 12 mi
foi o valor emprestado pelo 
pecuarista José Carlos Bumlai 
do Banco Schahin. Parte desse 
dinheiro teria sido endereça ao 
Partido dos Trabalhadores 

A denúncia do MPF (Minis-
tério Público Federal) ao em-
presário Ronan Pinto, na úl-
tima quinta, tem como eixo 
central R$ 5,7 milhões que 
ele recebeu de um esquema 
gerido pelo PT, mas a Lava Ja-
to investiga se o repasse nas-
ceu de uma chantagem en-
volvendo a morte de Celso 
Daniel, ex-prefeito de Santo 
André, em 2002.

A operação que prendeu 
Ronan Pinto foi chamada de 
‘Carbono 14’ por examinar 
fatos antigos, mas o assassi-
nato de Celso Daniel é ape-
nas um deles. 

Ao lado de Ronan, foram 
denunciados o publicitário 
Marcos Valério, o doleiro 
Enivaldo Quadrado e o ex-te-
soureiro do PT Delúbio Soa-
res. Eles formam, com o ex-
-deputado Pedro Corrêa e do 
ex-chefe da Casa Civil José 
Dirceu, a lista crescente de 
acusados na Lava Jato que fo-
ram condenados no caso do 
mensalão, em 2013.

A repetição de nomes, se-
gundo as investigações, não 
é coincidência. Ela é parte 
de uma convicção dominan-
te no MPF e na PGR (Procura-

doria-Geral da República) de 
que o mensalão e o caso Pe-
trobras não foram episódios 
isolados, e sim parte de um 
esquema de corrupção con-
tinuado no governo federal.

O procurador-geral da Re-
pública Rodrigo Janot deixou 
isso claro na semana passada, 
ao pedir ao STF (Supremo Tri-
bunal Federal) a inclusão do 
ex-presidente Lula e nomes 
da cúpula do governo no “in-
quérito-mãe” da Lava Jato. 

“Essa organização crimi-
nosa jamais poderia ter fun-
cionado por tantos anos e 

de uma forma tão ampla e 
agressiva no âmbito do go-
verno federal sem que o ex-
-presidente Lula dela partici-
passe”, escreveu Janot.

Entre outros fatos, Janot 
destacou a delação do presi-
dente da Andrade Gutierrez, 
Otávio Azevedo, de que rece-
beu cobrança de propina de 
1% de todas as obras da em-
preiteira desde 2003, no iní-
cio do governo Lula. 

O “gene comum” entre 
mensalão e Lava Jato foi ci-
tado pela primeira vez em 
agosto de 2015, na prisão de 

José Dirceu. “O DNA é o mes-
mo, no caso do mensalão e 
na Petrobras, na Lava Jato. 
Não há muita diferença. A 
responsabilidade de José Dir-
ceu é evidente lá [no mensa-
lão] mas também aqui [La-
va Jato]”, disse, na ocasião, 
o procurador do MPF Carlos 
Fernando dos Santos Lima.

Dirceu foi apontado co-
mo “instituidor” da corrup-
ção na Petrobras por indicar 
Renato Duque à diretoria de 
Serviços da Petrobras, prin-
cipal fonte de propina do PT.

Os réus do mensalão acu-
sados na Lava Jato aparecem 
no contexto do primeiro go-
verno Lula. Marcos Valério, 
Enivaldo Quadrado e Delúbio 
Soares participaram da opera-
ção pela qual o banco Schahin 
emprestou R$ 12 milhões ao 
pecuarista José Bumlai a man-
do do PT. Outro condenado 
no mensalão que se envolveu 
nesta operação é o ex-secretá-
rio do partido, Silvio Pereira. 
Ele chegou a ser preso e ainda 
deve ser denunciado. 

Dirceu na Papuda (DF): réu no mensalão e na Lava Jato | SÉRGIO LIMA / FOLHAPRESS

Cinco acusados na Lava Jato 
foram réus no mensalão

RAFAEL 
NEVES 
METRO CURITIBA 

A senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR) e o marido dela, o ex-
-ministro Paulo Bernardo, fo-
ram denunciados ao STF no 
âmbito da Lava Jato.

O ex-ministro, segundo a 
denúncia, articulou a doação 
de R$ 1 milhão à campanha 
de Gleisi ao Senado em 2010. 
O dinheiro, segundo a inves-
tigação, foi repassado pelo 
ex-diretor da Petrobras Pau-
lo Roberto Costa, que geria o 
caixa de propinas do PP. Além 

do casal, também foi denun-
ciado o empresário Ernesto 
Kugler que recebeu o dinhei-
ro, em quatro parcelas. A de-
núncia foi consolidada por 
uma nova delação premiada, 
do advogado Antonio Pieruc-
cini. Foi ele quem descreveu 
o caminho do dinheiro. 

Gleisi disse que “é um 
processo baseado em dela-
ções sem provas. Isso tudo vi-
rou um grande espetáculo.” 

 METRO CURITIBA

PGR denuncia Gleisi
e Paulo Bernardo
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A Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados deve decidir 
hoje se o presidente afasta-
do da Casa, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), manterá os be-
nefícios do cargo, como o 
salário de R$ 33,7 mil, a re-
sidência oficial e a permis-
são de uso de jato da FAB 
(Força Aérea Brasileira). 

Cunha foi afastado do 
cargo e de seu mandato na 
semana passada, por una-
nimidade, após o tribunal  
entender que o deputado 
utilizou-se do cargo pa-
ra constranger e intimidar 
parlamentares, prejudican-
do investigações da Opera-
ção Lava Jato, na qual é reu, 
e seu processo de cassação 

na Comissão de Ética. O pe-
dido de afastamento foi fei-
to pela PGR (Procuradoria 
Geral da República).

Como o peemedebista 
ainda não foi cassado defi-
nitivamente, os deputados 
divergem sobre o assunto 
dos benefícios, que come-
çou a ser discutido na se-
mana passada e não foi fi-

nalizado. Os aliados do 
presidente afastado já sina-
lizaram que vão pressionar 
para que ele mantenha as 
vantagens do cargo.

“Vamos procurar fazer 
uma analogia com o caso 
da presidente Dilma, que 
também deve ser afastada 
nessa semana”, defende o 
Secretário Geral da Casa, 
Beto Mansur (PRB-SP). 

No caso de Dilma, o Sena-
do – que julga nesta quarta-
-feira o processo de impea-
chment da presidente – é 
quem vai decidir se a petis-
ta poderá continuar moran-
do no Palácio do Alvorada e 
utilizando sua equipe de as-
sessoria e segurança, caso 

seja afastada por 180 dias. 
A tendência é de que Dilma 
mantenha as prerrogativas.

Conselho de Ética
Segundo o relator do pro-
cesso de cassação de Cunha 
no Conselho de Ética, Mar-
cos Rogério (DEM-RO), a de-
cisão do STF vai acelerar os 
trabalhos, agora que o de-
putado não poderá mais 
interferir nas investiga-
ções. Ele espera concluir 
seu parecer para avalia-
ção do conselho até o fim 
deste mês. A previsão é de 
que o relatório seja enca-
minhado para votação em 
plenário até 22 de junho. 

 METRO BRASÍLIA

“Vamos procurar fazer 
uma analogia com o 
caso da presidente 
Dilma, que também 
deve ser afastada.”
DEPUTADO BETO MANSUR (PRB-SP)

A empreiteira Andrade Gu-
tierrez teve homologado, 
na última quinta-feira, um 
acordo de leniência com a 
Justiça, no qual se compro-
mete a pagar R$ 1 bilhão 
em indenização pelas ilega-
lidades cometidas em uma 
série de obras públicas. Na 
lista de contratos obtidos 
mediante propinas estão o 
Estádio Nacional Mané Gar-
rincha, a participação no 
consórcio responsável pela 
construção da usina de Be-
lo Monte e a usina nuclear 
de Angra 3. Hoje, a empre-
sa divulga em uma série de 
anúncios publicitários um 
‘pedido de perdão ao povo 
brasileiro’ pela má conduta.

No texto, a Andrade Gu-
tierrez admite ‘erros gra-
ves’, promete aprofundar 
controles internos para que 
eles não voltem a ocorrer e 
elogia a Operação Lava Jato – 
na qual seus principais exe-
cutivos já firmaram acordos 
de delação premiada.

“Acreditamos que a Ope-
ração Lava Jato poderá ser-
vir como um catalisador 

para profundas mudanças 
culturais, que transformem 
o modo de fazer negócios 
no país. Esperamos que es-
se manifesto contribua pa-
ra um grande debate na-
cional acerca da construção 
deste Brasil melhor, ajudan-
do na eliminação de alguns 
de seus piores defeitos, co-
mo o desperdício de dinhei-
ro público e a impunidade”, 
registra o anúncio.

Propostas
O texto divulgado pela em-
presa surpreende ao defen-
der propostas que, até ho-
je, soam como heresia para 
as grandes companhias de 
construção civil do país. 
Na lista, estão a obriga-
toriedade de obtenção de 
todas as licenças ambien-
tais antes que o começo 
de qualquer obra possa ser 
autorizado. O assunto cos-

tuma ser caracterizado pe-
la comunidade empresa-
rial como sério obstáculo 
à agilidade dos projetos e 
burocracia desnecessária.

Outra sugestão da em-
preiteira é que todos os ser-
viços executados passem 
a ser aferidos por empre-
sa especializada contratada 
unicamente para o contro-
le dos trabalhos. Hoje, isso 
cabe ao corpo técnico do ór-
gão contratante.

Prazo longo
Como parte do acordo de 
leniência formalizado pelo 
juiz Sérgio Moro na quin-
ta-feira passada, a empresa 
ganhou um prazo de oito 
anos para pagar a quantia 
definida como indeniza-
ção pelas fraudes nos con-
tratos. A informação foi 
divulgada ontem pelo jor-
nal ‘O Estado de S. Paulo’. 
A ideia é que isso permita 
que a empreiteira devolva 
aos cofres públicos os pre-
juízos causados, mas não 
seja inviabilizada de seguir 
trabalhando.  METRO

Novo Mané Garrincha custou cerca de R$ 1,7 bi | ANDRESSA ANHOLETE/METRO ARQUIVO

Lava Jato. Empreiteira, responsável por obras como o Estádio Nacional Mané Garrincha, divulga 
hoje ‘pedido de desculpas ao povo brasileiro’ pelo pagamento de propinas para obter contratos

Andrade Gutierrez 
terá 8 anos para 
pagar indenização

Eduardo Cunha saberá hoje 
quais benefícios manterá

DILMA AMEAÇA ASSESSOR 
QUE NÃO ACOMPANHÁ-LA. 
Após a longa convivên-
cia com assessores, que 
humilha rotineiramente, 
a presidente Dilma agora 
ameaça os que hesitam 
acompanhá-la ao “gover-
no paralelo”. Ela listou 20 
nomes para assessorá-la 
no período do seu afasta-
mento do cargo, a ser de-
finido nesta quarta (11), 
até ser julgada, em até 
180 dias. Mas alguns pre-
ferem tentar ficar no go-
verno de Michel Temer, 
com quem sempre manti-
veram relações cordiais.

ULTIMATO. Aos gritos, 
na porta do seu gabine-
te, Dilma avisou que vai 
exonerar, na quarta (11), 
quem se recusar a segui-
-la no “governo parale-
lo”.

REI MORTO, REI POSTO. 
“Quem for para o Alvora-
da sabe que não voltará 
mais”, afirmou à coluna 
uma assessora de Dilma, 
que já conta com o im-
peachment.

IMPEACHMENT NELA. A re-
lação de Dilma com su-
bordinados é rotineira-
mente desagradável. Em 
alguns casos, os asses-
sores até comemoram o 
impeachment.

REDUZIR CONTA DE LUZ É ES-
TELIONATO DE DILMA. Para 
se reeleger, a presidente 
Dilma prometeu reduzir 
o valor da conta de luz, 
e acabou se inscreven-
do entre os políticos que 
não cumprem promessas. 
Além do estelionato elei-
toral, ela quase quebrou o 
setor de energia, que ale-
ga ser sua especialidade, e 
empurrou para a conta de 
luz o custo da ineficiência 
de distribuidoras da Ele-
trobrás no Norte.

ASSIM NÃO DÁ. Apoiantes 
do impeachment estão 
preocupados com a cara 
do eventual governo Mi-
chel Temer, muito pareci-
do e tão inchado quanto 
o governo Dilma. O atual 
vice corre o risco de seguir 
o roteiro para o desastre.

PEGA MAL, TEMER. Torce-
dores de Michel Temer 
acham que figuras como 
Eliseu Padilha e Geddel 
Vieira Lima, só para citar 
esses dois, como outros 
vistos com desconfiança, 
ajudariam mais ficando 
de fora do eventual go-
verno. 

COM GABRIEL GARCIA, RODRIGO VILELA E TIAGO VASCONCELOS
WWW.DIARIODOPODER.COM.BR

 PODER SEM PUDOR

Corinthians em primeiro lugar

O deputado Maluly Net-
to, corintiano doente, 
ajudava o filho na cam-
panha para a Prefeitu-
ra de Mirandópolis (SP), 
em 1992. Um eleitor o 
abordou:
- O sr. é conselheiro do 
Corinthians? Eu queria fa-
zer um teste no time.

Maluly viu que o rapaz 
era baixinho, talvez uns 
1,60 m de altura:
- Você é ponta-esquerda? 
– perguntou.
- Não, sou goleiro.
- No meu time, não, meu 
camarada – despachou 
Maluly, dando as costas 
ao eleitor e a seu voto.

 “SE ELA TIVER 
O BOM SENSO 

DE RENUNCIAR, 
SERÁ UM ATO 
DE BONDADE”

SENADORA MARTA SUPLICY (PMDB-SP) 

ANALISANDO A SITUAÇÃO DRAMÁTICA 

DE DILMA

Política

Dilma Roussef 
| JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR
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O corpo de Ana Beatriz Frade, 
17 anos, foi enterrado  ontem 
à tarde no Cemitério Munici-
pal de Petrópolis, no Rio de 
Janeiro. Familiares e amigos 
seguiram pelo cemitério em 
silêncio, que só foi quebra-
do com palmas, no momento 
em que a jovem foi enterra-
da. Ela foi morta com um ti-
ro durante arrastão na Linha 
Amarela, na zona norte, no 
sábado. Os pais não quiseram 
falar. Tristeza de quem enter-
rou a filha no domingo do Dia 
das Mães.

Ana morava em Guarapa-
ri, no Espírito Santo, com os 
avós, e ia para o aeroporto 
do Galeão buscar a mãe que 
chegava de viagem. O crime 
aconteceu depois que o via-
duto de acesso à via expres-
sa, na altura do bairro de Del 
Castilho, foi fechado por ho-
mens armados. O padrasto fu-
rou o bloqueio dos traficantes 
e a jovem foi atingida na ca-
beça no banco do carona, on-
de estava com o irmão, que 
saiu ileso. 

Ontem, a polícia prendeu 
um homem suspeito de ter 
participado da falsa blitz, Dou-

glas Paiva Ventura, 18 anos. 
Dois menores de 17 anos tam-
bém foram apreendidos na 
comunidade Fernão Cardim, 
próxima ao local do crime. 
De acordo com a polícia Ci-
vil, mensagens trocadas en-
tre eles por celular reforçam 
a suspeita de participação no 
crime. “Pegamos o celular do 
Douglas (e tinha uma troca de 
mensagens) com um suspeito 
que está foragido dizendo que 
a “Civil é osso”, e que a Polícia 
Civil está investigando o ca-
so. Que seria melhor deixar a 
comunidade”, disse o delega-
do Roberto Ramos, da 44ª DP 
(Inhaúma). Os menores disse-
ram que o maior foi o autor 
do disparo. O preso negou ter 
participado da ação.  As bus-
cas ainda não terminaram, 
pois  cerca de oito assaltan-
tes participaram do arrastão.

Fim de semana violento
Mais seis  pessoas foram atin-
gidas por balas perdidas, em 
diferentes pontos da zona 
norte, na noite de sábado. 
Houve tiroteios no Comple-
xo do Alemão e na Avenida 
Brasil. Uma das vítimas mor-

reu.Com esses casos, sobe pa-
ra 70 o número de pessoas 
atingidas por balas perdidas 
no Rio desde o início do ano, 
segundo levantamento da 
Band News FM.

De acordo com a Unidade 
de Polícia Pacificadora, qua-
tro tiroteios em diferentes 
regiões da comunidade co-
meçaram após policiais inter-
romperem uma festa na loca-
lidade conhecida como Beco 
do Galinheiro.

A moradora da comunida-
de Nova Brasília, Elaine Cris-
tina, 35 anos, chegou a ser 
socorrida depois de baleada, 
mas não resistiu e morreu 
no Hospital Salgado Filho, no 
Méier. Outros dois moradores 
e um PM também ficaram fe-
ridos no local.

Na madrugada de sábado, 
outro policial já havia sido ba-
leado no Complexo do Ale-
mão. Na Avenida Brasil, três 
pedestres foram atingidos por 
tiros trocados entre policiais e 
criminosos, na altura do Caju. 
Quatro suspeitos foram pre-
sos e um morreu. Fuzis e gra-
nadas foram apreendidas. 

 METRO RIO E BANDNEWS FM

Violência. Estudante atingida por tiro em arrastão na Linha 
Amarela é enterrada em Petrópolis. Polícia Civil prende suspeito 
de 18 anos e apreende dois menores, que teriam participado da 
ação. Atingidos por bala perdida já chegam a 70 no Estado 

Familiares se despediram de Ana Beatriz em Petrópolis | REPRODUÇÃO/ BAND

Garota morta em arrastão no 
Rio de Janeiro é enterrada

Alunos dizem que ocupam 
22 locais em São Paulo
Mesmo depois de deixarem 
os locais de maior repercus-
são –a sede do Centro Pau-
la Souza e a Assembleia Le-
gislativa–, os alunos que 
protestam por merenda 
em escolas técnicas e apu-
ração do esquema de cor-
rupção envolvendo o forne-
cimento de merenda para 
o governo do Estado e 20 
prefeituras mantêm o mo-
vimento, contabilizando 22 
locais ocupados, entre esco-
las estaduais, técnicas  e di-
retorias de ensino.

Na sexta-feira, a sede do 
Centro Paula Souza –que 
coordena o ensino técnico 
estadual– foi desocupada 
por policiais militares pela 
manhã, sem uso de armas. 
À tarde, os estudantes que 
haviam tomado o plenário 

da Assembleia Legislativa 
resolveram sair.

Ontem, mães de alunos 
que estão ocupando a Etesp 
(Escola Técnica de São Pau-
lo), na Luz (centro), foram 
à escola para tentar ficar 
com os filhos e comemorar 

o Dia das Mães, mas foram 
impedidas por policiais que 
fazem a segurança do local, 
não deixando ninguém en-
trar. Fizeram, então, um al-
moço especial entre as gra-
des, com uma mesa dentro 
da escola e uma fora.

A Etesp convocou, por fim, 
uma assembleia geral “para 
decidir os rumos da ocupa-
ção”. A reunião está marcada 
para a manhã de hoje.

Mobilização
Os estudantes estão convo-
cando para uma manifesta-
ção centralizada amanhã, 
no parque da Luz (centro), 
a partir das 9h, com o ob-
jetivo de protestar contra 
cortes na educação e pe-
la merenda nas escolas. 

 METRO

Alunos passaram dia dentro da 
ocupação | REPRODUÇÃO FACEBOOK
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O Brasil fechou o primei-
ro trimestre deste ano com 
11 milhões de desempre-
gados. Para o IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística), desempregado 
é qualquer pessoa que bus-
ca uma vaga no mercado de 
trabalho. Na outra ponta, 
o número de empregado-
res encolheu 8,6% no mes-
mo período. Conclusão: a 
situação está “braba” para 
o desempregado. Por isso, 
na busca por uma coloca-
ção, fazer a diferença é fun-
damental. Ela está presente 
desde como preparar o cur-
rículo até o cuidado sobre o 
que postar nas redes sociais. 
Acertar nesses pontos pode 
ajudar muito, assim como 
errar pode ser fatal.

O currículo, dizem espe-
cialistas, deve ter no máxi-
mo duas páginas e ser obje-
tivo. Versão em outra língua, 
somente se a empresa pedir. 
Nada de erros de português. 
As redes sociais podem ser 
utilizadas de forma estraté-
gica utilizando o Facebook 
e o LinkedIn, mas de manei-
ra assertiva. “Um perfil pro-
fissional na rede deve focar 

apenas em quem você é pro-
fissionalmente”, diz a asses-
sora de Carreira da Catho, 
Elen Souza. “Isso envolve o 
cuidado com fotos, publica-
ções compartilhadas, gru-
pos e opiniões. Deixe para 
colocar fotos pessoais, inves-
tir em novos relacionamen-
tos amorosos, falar de músi-
ca, viagens etc. em um perfil 
pessoal. E, de preferência, 
com acesso restrito.”

Reativar os contatos é 
outro ponto importantíssi-
mo. “Separe um tempo do 
seu dia para apresentar-se 
aos contatos e pedir indica-
ções de trabalho, cursos, pa-
lestras etc.”, diz Elen. “Você 
precisa aparecer.”   METRO

Postura. Segundo especialistas, ter iniciativas – mas também cautelas – é fundamental para conseguir a atenção dos empregadores 

Está sem emprego? Veja 
o que fazer nessa hora

Rede social é faca de dois gumes

Obama na rede social de empregos
LinkedIn | REPRODUÇÃO

Pesquisa realizada em seis 
países, entre eles o Brasil,  
mostra que cerca de 10% das 
pessoas entre 16 e 34 anos 
já foram rejeitadas pelo me-
nos uma vez por empresas 
que estavam em fase de re-
crutamento pelo mesmo 
motivo: o perfil nas redes 
sociais. A China é o país on-
de o desempenho nas plata-
formas on-line mais condi-
ciona o acesso a empregos.

A faixa etária entre 16 e 
24 anos tem maior taxa de 
rejeições por causa das re-
des sociais do que a faixa 
dos 25 aos 34 anos. O estu-
do da consultora britânica 

On Device Research conclui 
ainda que 66% dos jovens 
adultos não estão preocupa-
dos com as consequências 
que as publicações nas re-
des sociais podem vir a ter 
na vida profissional.

Quando confrontados 
com a possibilidade de as 
publicações condicionarem 
a carreira futura, também 
cerca de 66% dos inquiridos 
revelaram que não vão dei-
xar de usar as redes sociais, 
mesmo estando conscientes 
de que pode ter consequên-
cias no longo prazo.

A mesma investigação 
chegou ainda à conclusão de 

que a maior parte dos inter-
nautas está mais disposta a 
fazer alterações no seu perfil 
on-line para agradar aos cír-
culos de amigos do que aos 
possíveis “patrões”.  METRO

“É preciso cuidado. 
Quando o profissional 
posta e compartilha 
conteúdos, eles refletem 
seus próprios valores” 
ELEN SOUZA

ASSESSORA DE CARREIRA DA CATHO

Leia mais no metrojornal.com.br

1Elabore um plano de 

ação. Tenha foco na 

recolocação profissional 

2Administre suas 

despesas. Revise todos 

os gastos mensais

3Aproveite o momento 

para cuidar de sua 

mente e de seu corpo

4Identifique suas 

habilidades mais fortes 

para mostrá-las ao mercado

5Faça buscas na internet 

sobre como está o 

mercado de trabalho

6Prepare um currículo 

enxuto e coloque só as 

informações necessárias

7Separe um tempo do 

seu dia para reativar a 

rede de contatos

8  Cadastre seu currículo 

nos principais sites de 

emprego

9Simule entrevistas de 

emprego com amigos 

para ganhar confiança

1oDemonstre ser 

um profissional 

positivo e comprometido

10 dicas muito úteis

“No atual momento de crise 
que enfrentamos, profissio-
nais que estejam desempre-
gados há muito tempo devem 
ser flexíveis na hora da nego-
ciação”, diz a assessora de Car-
reira da Catho, Elen Souza. 

Segundo ela, em casos de 
oportunidades de trabalho, 
com remuneração abaixo do 
esperado, vale levar em con-
sideração o plano de carrei-
ra da empresa, pois, às vezes, 
iniciar com um salário abai-
xo do desejado pode ser com-
pensado por bons benefícios 
ou um bom plano de carrei-

ra definido dentro da organi-
zação. Enquanto isso, vale in-
vestir em curso de atualização 
nesse momento

Outro aspecto considera-
do muito importante pela  as-
sessora é a atenção para se a 
empresa, de fato, oferece con-
dições para que o candida-
to alcance seus objetivos pes-
soais e profissionais no curto, 
médio e longo prazos. “É im-
portante saber que a chave 
para o sucesso de qualquer 
carreira é ser feliz fazendo 
aquilo de que se gosta”, afir-
ma Elen.  METRO

Na crise, flexibilidade 
deve ser levada em conta

ANOTE AÍ O que é preciso saber e não esquecer

FONTE: CATHO

CURRÍCULO SIM NÃO
Nome, idade, estado civil, e-mail e telefone
Objetivo profissional
Curso, escola, ano de início e término
Empresa, cargo, período e atribuições
Idioma e nível (real) de conhecimento
Habilidades com ferramentas de 
informática e internet
Cursos relacionados à área de interesse  
da empresa

Erros de português

Informações desatualizadas

Falta de clareza sobre a vaga 
que procura

Pretensão salarial (isso fica 
para a hora de entrevista)

Motivo da saída do emprego 
anterior (idem)

Mais de 2 páginas

Compartilhar conteúdos sobre a área 
de atuação, mercado de trabalho, 
oportunidades de emprego
Demonstrar  disposição em auxiliar ou 
ajudar outras pessoas
Buscar passar a imagem de alguém 
que é proativo e possui conhecimento 

Confundir LinkedIn (perfil 
profissional) com Facebook (perfil 
pessoal)

Colocar fotos pessoais, investir em 
novos relacionamentos amorosos, 
falar de bandas, viagens, dentre 
outros assuntos, no perfil pessoal

SIM NÃOREDES SOCIAIS 
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O papa pediu ontem “gra-
tidão e afeto” para as mães 
de todo o mundo, no dia em 
que muitos países celebra-
ram o Dia das Mães. “Hoje, 
em muitos países, celebra-
-se a festa das mães, recorda-
mos com gratidão e afeto to-
das as mães, confiando-as a 
Maria, mãe de Jesus”, afirmou 
o papa, da varanda do palá-
cio apostólico, onde pronun-
ciou a oração “Regina Coeli” 
(Rainha do Céu, em latim), 
oração do meio-dia no tempo 
pascal que substitui o “Ange-
lus” dominical.

O papa também recor-
dou a celebração da quin-
quagésima Jornada Mundial 
da Comunicação Social. Nu-
ma reflexão sobre a igreja 
no mundo contemporâneo, 

Francisco recordou que os 
participantes do Concílio Va-
ticano 2 “entenderão a impor-
tância crucial das comunica-
ções, que podem criar pontes 
entre as pessoas, as famílias, 
os grupos sociais e os povos, 
tanto no ambiente físico, co-
mo no digital”. O papa mos-
trou-se, em diversas ocasiões, 
a favor do uso das novas tec-
nologias como via de apro-
ximação ao Evangelho em 
diversos cantos do mundo. 
Hoje, Francisco está presen-
te nas redes sociais. “Dirijo a 
todos os comunicadores uma 
saudação cordial e faço votos 
que o nosso modo de comu-
nicar na Igreja tenha sempre 
um claro estilo evangélico, 
que una verdade e misericór-
dia”, disse o papa.  METRO

Igreja. Milhares de fiéis reuniram-se para 
ouvir a oração “Regina Coeli” em Roma

Papa acena para fiéis na praça São Pedro, em Roma, onde fez menção ao Dias das Mães | STEFANO RELLANDINI/REUTERS

Papa pede gratidão e 
afeto no Dia das Mães

Pelo menos 50 pessoas mor-
reram e 60 ficaram feridas 
depois de dois ônibus e um 
caminhão-tanque com com-
bustível terem pegado fo-
go após um acidente numa 
estrada entre Cabul e Kan-
dahar. Os ônibus estavam 
lotados, e o incêndio foi o 
responsável  pela maioria 
das mortes. O governador de 
Mogor, Wahidullah Aloko-
zai, disse que entre os mor-
tos e feridos encontravam-se 
muitas crianças.  METRO

Afeganistão. 
Acidente mata 
ao menos 50

Sobrevivente do acidente chega a 
hospital de Ghazni | REUTERS
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Tom Cavalcante

Só rindo da 
política

O humorista cearense 
vive uma espécie de 
Pedro Bial em “Casa 
dos Políticos”, sátira 
aos reality shows de 
confinamento que 

coloca personagens do 
noticiário presos dentro 
de um mesmo espaço. 
Com cinco episódios, o 

programa estreia hoje, às 
23h30, no Multishow.

Após 20 anos na prefeitu-
ra de Marseille, Robert Ta-
ro (Gérard Depardieu) está 
pronto para passar o bastão 
a seu herdeiro político, o jo-
vem Lucas Barrès (Benoît Ma-
gimel), braço direito do vete-
rano há uma década. O que 
ele não espera é ser traído pe-
lo colega durante uma vota-
ção para transformar parte 
do cais da cidade em um polo 
de entretenimento.

Com isso, ele decide vol-
tar ao jogo eleitoral e se can-
didatar novamente mesmo 
que sua família precise cada 
vez mais de sua atenção.

Drama político francês 
original do Netflix, “Marseil-
le” é uma tentativa do ser-
viço de streaming de buscar 
audiências ainda mais in-
ternacionalizadas para suas 
produções. Todos os oito 
episódios da série já foram 
disponibilizados, e o resulta-
do parece perdido.

“Marseille” poderia até ser 
um “West Wing” com pega-
da local se não falhasse com 
uma montagem e um rotei-
ro típicos de novela ruim. No 
fundo, é uma chance perdida 
de fazer o francês soar sexy 
na tela da TV.   METRO

TV. Gérard Depardieu estrela 
drama político ‘Marseille’

Benoît Magimel contracena com astro francês na série | DIVULGAÇÃO

Entre a realidade e a 
ficção, a hecatombe
Uma tragédia como a que 
aconteceu na usina de Tcher-
nóbil, na antiga União So-
viética, em 1986, deixa dú-
vidas e silêncios ao longo de 
gerações. A escritora Svetla-
na Aleksiévich, vencedora do 
prêmio Nobel de Literatura 
no ano passado, busca trazer à 
tona visões acerca do acidente 
em “Vozes de Tchernóbil”, re-
cém-lançado no Brasil. 

“A literatura contemporâ-
nea reflete o apagamento da 
fronteira entre ficção e reali-
dade. Antes, a modernidade 
considerava esta arte como 
resultado da imaginação e os 
fatos como realidade. Svetla-
na compreende que a verda-

de do que ocorreu não está na 
reconstituição histórica dos 
fatos, uma vez que é impossí-
vel apreender a realidade em 
todas as suas dimensões. A au-
tora opta em se aproximar do 
tema através da memória dos 
sobreviventes”, explica Sônia 
Branco, tradutora da obra. 

O acidente, que aconte-
ceu em 26 de abril de 1986, 
teve graves consequências 
ambientais e sociais. Para re-
montar o episódio, a escritora 
busca explorar a estrutura do 
governo soviético, que já esta-
va em seu ocaso quando a ex-
plosão se desencadeou no ter-
ritório que hoje é ucraniano.

“As revelações presentes 

no livro nos deixam aturdi-
dos diante da nossa capacida-
de de gerar tamanha mons-
truosidade. Embora exista 
hoje certa consciência da ne-
cessidade de se substituir as 
fontes de energia por algo re-
novável, e algumas políticas 
públicas nesse sentido, sabe-
mos que estas são implemen-
tadas com grande dificulda-
de, que são alvo de muita 
oposição por parte dos seto-
res mais conservadores da so-
ciedade”, diz a tradutora.

Svetlana Aleksiévich é 
uma das atrações da Festa Li-
terária Internacional de Pa-
raty (Flip) deste ano, que co-
meça em junho.   METRO RIO

Incêndio em Tchernóbil completa 30 anos | SEAN GALLUP / STAFF/ GETT IMAGES

“VOZES DE 
TCHERNÓBIL”

SVETLANA 
ALEKSIÉVICH

CIA. DAS LETRAS
384 PÁGS. 

R$ 50

Pianos, cordas, experimen-
tações e a bela voz de Thom 
Yorke. Essa combinação de fa-
zer sonhar dá a sintonia para 
“The Moon Shaped Pool”, o 
nono disco do Radiohead, lan-
çado ontem, exatamente às 
15h (horário de Brasília).

Aguardado com ansieda-
de pelos fãs, o lançamento 
se tornou um acontecimen-
to, principalmente ao longo 
da semana passada, com a 
divulgação de dois clipes de 
músicas que estão no álbum, 
a animada “Burn the Witch” 
e a linda e soturna “Daydrea-
ming”, que ganhou clipe diri-
gido pelo cineasta Paul Tho-
mas Anderson (“Magnólia”).

As duas faixas abrem o su-
cessor de “The King of Limbs” 
(2011) e a sequência do álbum 
– com nomes em ordem alfa-
bética – é uma surpresa, prin-
cipalmente porque apenas 
três músicas são completa-
mente novas para o público 
(“Decks Dark”, “Glass Eyes” 

e “Tinker Tailer Soldier Sai-
lor Rich Man Poor Man Beg-
gar Thief”). As outras oito em 
algum momento já foram to-
cadas, como as duas velhas 
conhecidas, “Identikit”, que 
tem no disco a companhia da 
Orquestra Contemporânea de 
Londres, e a dramática “True 
Love Waits”, que já tem cer-
ca de 20 anos e havia sido lan-
çada em uma versão ao vivo, 
voz e violão, no EP “I Might 
Be Wrong”, de 2001. Agora 
ela vem acompanhada da voz 
e do piano de Yorke.

Dessa vez, nada de lan-
çar disco com o plano “pa-
gue quanto quiser”, como foi 
com “In Rainbows” em 2007, 
quando a banda ofereceu ao 
público a chance de pagar o 

valor que achasse melhor pe-
lo download do trabalho – ou 
até mesmo não pagar. O mo-
delo de venda segue quase o 
mesmo de seu último traba-
lho: versão digital por US$ 
13, CD (US$ 14,50), LP (US$ 
29) e LP edição especial (US$ 
86,50), incluindo um livro-ar-
te e um CD com músicas que 
não estão no disco.

Agora é hora de cair na es-
trada. O Radiohead já anun-
ciou que no dia 20 de maio co-
meça a turnê do álbum, que 
terá apresentações no Prima-
vera Sound de Barcelona, Lol-
lapalooza em Berlim, além de 
Tóquio, Amsterdã, Paris, No-
va York, Los Angeles, Londres 
e Cidade do México.

Lançamento. Radiohead dá novos ares a músicas antigas em seu 
nono disco, ‘A Moon Shaped Pool’, lançado ontem com hora marcada

Thom Yorke no clipe de ‘Daydreaming’, de Paul Thomas Anderson | REPRODUÇÃO

Coleção de velhos sonhos

“A MOON 
SHAPED POOL”
RADIOHEAD
XL RECORDS 

VERSÕES DE US$ 13 A 
US$ 86,50 NO SITE 

AMOONSHAPED
POOL.COM

PAULO
BORGIA 
METRO SÃO PAULO

Assista aos clipes de ‘Burn 
the Witch’ e ‘Daydreaming’ 
no metrojornal.com.br
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Frente a frente com Westeros

O inverno já chegou em ‘Game of Thrones’, mas a sexta temporada da série épica de fantasia está apenas esquentando. Três atores fundamentais para 
a trama inspirada nos livros de George R.R. Martin revelam ao Metro Jornal bastidores do novo ano, exibido aos domingos, às 22h, no canal pago HBO      

DARIA BUYANOVA/METRO INTERNACIONAL

Bran está enfim de volta! 
Por onde ele esteve duran-
te toda a 5ª temporada?
Ele esteve com Mira em 
uma caverna mágica e usou 
esse tempo para aprender.

Como foi passar um verão 
inteiro sem filmar?
Foi estranho, porque era al-
go que eu vinha fazendo to-
dos os anos. Deixar de voar 
para Belfast e passar um 
tempo em um campo chu-
voso foi, bizarramente, uma 
novidade. Mas, na verdade 
deu tudo certo, assim como 
aconteceu com meu exame 
de final de ano na escola.

Como seus colegas de sala 
lidam com as filmagens?
Quando começamos, eles ti-
nham 12, 13 anos e não as-
sistiam à série. Todo mundo 
estava acostumado a me ver 
fora do ar entre setembro e 
outubro. Quando eles come-
çaram a ver “Game of Thro-
nes”, obviamente surgiu um 
monte de perguntas. “Você 
vai morrer agora? Essa pes-
soa vai sobreviver?”

Você assistiu à 5ª tempora-
da durante sua licença?
Eu realmente queria, mas 
assistir apenas como fã não 
funcionou bem. Fiquei cho-
cado com o escopo de po-
pularidade que a série ga-
nhou ao longo do último 
ano. Chegou ao ponto de ta-
bloides começarem a falar 
sobre um suposto caso meu 

com Maisie (Arya Stark).

Algum dos outros astros 
contou para você o que 
aconteceria antes de você 
se ausentar?
Não, eu não sabia nada do 
que ia acontecer.

A série é conhecida por 
mortes repentinas... Há al-
gum jeito de saber se você 
será uma das vítimas?
No início, eles mandavam 
uma garrafa de champanhe 
para o quarto da pessoa. O 
presente significava uma 
morte rápida. Mas daí o vo-
lume de mortes começou a 
ficar tão grande que o pre-
sente foi limitado a um car-
tão: “Você não teve sorte, 
nos vemos em outro proje-
to”. Se tivessem mantido as 
garrafas, os criadores da sé-
rie já estariam falidos.

Como você gostaria de 
morrer na série?
De forma monstruosa. Com 
medo, terror e poças de san-
gue por todo lado.

Você cresceu nesse set. Vo-
cê viu a 1ª temporada?
Vi uma versão censurada 
pelos meus pais. Mas agora, 
finalmente, já vi tudo.

Desde a primeira tempo-
rada Bran está paralisado. 
Como é atuar assim?
É bem fácil. Sempre fico dei-
tado ou sentado e alguém 
me carrega. Adoro!  METRO

ISAAC HEMPSTEAD 
WRIGHT

Após um longo intervalo, o vidente Bran 
Stark retorna à série em meio a mortes 

sangrentas e fofocas de tabloides

Como está Melisandre no 
início desta temporada?
Minha personagem está 
em um estado muito ruim. 
Nunca a vimos tão abala-
da, fora de controle, confu-
sa e vulnerável. Na última 
cena da quinta tempora-
da, quando é confronta-
da com a pergunta sobre 
o que aconteceu, ela não 
consegue nem falar. Foi in-
crível  enquanto atriz viver 
essa mudança em uma per-
sonagem controladora, fa-
nática e forte, que nunca 
demonstra emoção alguma 
e é extremamente focada. 
De uma hora para outra, 
ela agora se questiona so-
bre o que aconteceu. Estou 
amando. Esta é minha tem-
porada favorita.

A antiga Melisandre rea-
pareceu quando mandou 
Shireen, a filha de Stannis 
Baratheon, para o sacrifí-
cio. Como foi rodar uma 
cena como essa?
Como atriz, você pensa: 
“Uau! Isso é incrível, épi-
co e ninguém jamais vai se 
esquecer dessa cena”. Mas, 
na verdade, já passei por 
outras situações assim, co-
mo a dos sanguessugas no 
pênis ou ao dar à luz a be-
bês de sombras, mas acho 
que obviamente essa cena 
superou todas as anterio-
res. Para um ator, isso é in-
crível, mas, enquanto pes-
soa, é algo completamente 
terrível e que não me fez 

ganhar nenhum ponto no 
quesito simpatia. As filma-
gens foram, por si só, bas-
tante difíceis. Estava extre-
mamente frio, com vento 
forte e neve. E, obviamen-
te, minha personagem 
nunca sente frio, o que já 
é um desafio. E aí tem eu 
– uma garota doce e ado-
rável, que também é uma 
boa atriz – fazendo você 
acreditar que a menina es-
tá realmente em chamas. 
Isso não tornou nada mais 
fácil. Mas nós nos diverti-
mos bastante.

Agora com Stannis fora do 
jogo, quem vai assumir o 
Trono de Ferro?
Não sei, gostaria de saber… 
Espero que seja Samwell 
Tarly (John Bradley-West). 
Mas isso nunca vai aconte-
cer. Não sei. E se fosse um 
dragão?

Você tem fãs que desejam 
sua morte?
Ah, sim, mas o engraça-
do é que também há pes-
soas que gostam da minha 
personagem. Sou suspei-
ta em relação a elas (ri-
sos). Mas, você sabe, isso é 
bom para um ator. Obvia-
mente, pessoas gostam de 
odiar ou gostam do misté-
rio em torno do qual gira 
Melisandre. E é difícil gos-
tar de uma personagem as-
sim em comparação com 
Davos Seaworth (Liam Cun-
ningham).  METRO

CARICE VAN HOUTEN
Central nesta temporada desde a 

sua estreia, intérprete da feiticeira 
Melisandre comenta a jornada 

emocional vivida pela personagem

Você teve que usar lentes 
de contato na nova tempo-
rada. Foi difícil atuar?
No ano passado usamos len-
tes com 22 mm de amplitu-
de. Foi excitante, eu adorei. 
E daí, com a nova tempora-
da, percebi quão doloroso é 
usá-las, especialmente por 
um longo período de tem-
po. O bom é que o resultado 
valeu a pena. 

Você tem passado bastante 
tempo com o elenco. O que 
você faz durante os interva-
los das filmagens?
É bastante chato, na ver-
dade. Jogamos o app 2048. 
Uma vez consegui uma pon-
tuação alta e mostrei para 
Tom (Thomas Wlaschiha, 
ator alemão que interpreta 
o mentor de Arya). 

Você cresceu no set de “Ga-
me of Thrones”. Você assis-
tiu a série desde o início?
Sim, porque Arya estava 
meio envolvida em todas as 
partes violentas. Então não 
era assustador ver tudo na 
tela, porque eu já tinha es-
tado ali. E, quanto à nudez, 
não sei. Para mim era mais 
embaraçoso estar no set 
com toda a minha família.

Que morte mais a 
impressionou?
As do Casamento Vermelho. 
Foi um momento que fez as 
pessoas falarem: “Essa não é 
uma série qualquer”. Quan-
tas vezes você sentou e ba-

sicamente assistiu à mesma 
história repetidamente in-
terpretada por atores dife-
rentes e em tempos históri-
cos diferentes? É bem legal 
quando alguém tem a cora-
gem de fazer algo novo. Foi 
incrível ver que há outras 
opções além de ver os bon-
zinhos vencendo mais uma 
vez. Na verdade, você não 
tem mocinhos, mas perso-
nagens que cometem erros 
o tempo todo, e é isso que 
amo na série. Acho que nun-
ca mais vou me contentar 
com soluções fáceis.

Os fãs pensam que a perso-
nagem de Arya nunca vai 
morrer...
Eu adoraria permanecer na 
série até o fim. Seria certa-
mente a cereja do bolo. Essa 
temporada foi fenomenal. E, 
se eu tiver que sair nela, fi-
carei feliz com isso.

Você aprendeu algo com 
sua personagem?
Tanto eu quanto ela tive-
mos que crescer muito rápi-
do e fomos confiadas a um 
mundo sobre o qual não 
sabíamos nada. Arya este-
ve cercada de pessoas leais, 
preocupadas e honestas. Ela 
pensava que o mundo era 
preto e branco, mas perce-
beu que ele é amplo. Acho 
que o mesmo aconteceu co-
migo. E também fico grata 
pela fama, pois isso me ensi-
nou lições que posso usar ao 
interpretar Arya.  METRO

MAISIE WILLIAMS
A atriz cresceu no set de fi lmagens 

e aprendeu lições valorosas 
sobre o lado mau do mundo 
com sua corajosa Arya Stark
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Leitor fala

Educação estadual
Ao contrário do que afirma o leitor Ro-
gério Buarque (Políticos Brasileiros, 
05/05), o Governo do Estado de São 
Paulo não tem reduzido investimen-
tos na área da Educação. São Paulo é o 
único estado que investe 30% do que 
arrecada na Educação e esse percen-
tual permaneceu em 2015, no mesmo 
ano em que mais de R$ 10 bilhões fo-
ram retirados do orçamento do Minis-
tério da Educação e programas como 
o Pronatec e o Fies foram cortados pe-
la metade. Em 2015, a previsão orça-
mentária de São Paulo era de R$ 28,4 
bilhões, mas o governo estadual exe-
cutou R$ 29,1 bilhões, 2,4% a mais do 
que o previsto. O orçamento para a 
educação em 2016 é R$ 155 milhões 
superior ao do ano passado, apesar da 
crise econômica nacional. O movimen-
to que se vê nos noticiários é políti-
co-partidário, que quer tirar o foco de 
questões mais importantes do país, co-
mo o impeachment e as mudanças que 
virão com o novo governo. Todas as es-
colas regulares de São Paulo oferecem 
merenda de qualidade nutricional e 
100% das Etecs também. Acredito que 
as pessoas precisam buscar mais infor-
mações antes de fazer críticas. O Go-
verno de São Paulo trabalha de forma 
transparente e a as informações estão 
à disposição de todos.
DEPUTADA ESTADUAL CÉLIA LEÃO  – CAMPINAS, SP

Tendências a lidar com novas 
prioridades materiais e assuntos 
que envolvam finanças. Atente-se 

com posturas pegajosas nas relações.

Sol e Mercúrio formam conjunção 
em seu signo, despertando mais
a comunicação e obtenção 

de informações sobre assuntos diversos. 

O Sol faz conjunção com Mercúrio – 
que rege seu signo – tornando 
sua forma de se expressar 

mais direta. Cuide para não ser radical.  

Situações que envolvam 
amizades tomarão atenção 
especial. Um momento 

importante na dedicação a grupos em geral.

Estudos e novos conhecimentos 
tendem a ser vivenciados com

 mais intensidade. Contatos com 
pessoas a distância serão mais frequentes.

Tendências a mais momentos 
sociais e diversões. 
Na vida amorosa, propensões 

a conversas francas e demonstrações afetivas.

Regente de seu signo, 
Júpiter fica direto em Virgem, 
influência que favorece a 

expansão de projetos profissionais e materiais.  

A retomada de assuntos 
familiares e para a casa tomará 
sua atenção para esclarecer 

antigos assuntos e também para novas prioridades.  

Momento especial para iniciar 
estudos ou revisar conhecimentos. 
Procure vencer o receio 

para tratar certas conversas na vida afetiva.

Júpiter retoma o movimento 
direto em seu signo o que marca 
uma nova etapa de empenho 

para ampliar projetos. Bom momento para estudos.

Contratempos são propensos 
em assuntos financeiros, 
o que recomenda pesquisas 

e mesmo atenção a detalhes antes de decidir algo.

O momento é de paciência 
e compreensão com diferenças 
de pensamento. A vida afetiva 

aponta oportunidades para diálogos mais abertos.   

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

Os invasores

Cruzadas

POR: GUILHERME SALVIANO

TCHAU, QUERIDOS! DILMA, 
CUNHA E CURINTIA!
Bom dia, caros e inflacionados leitores! Colunáticos no ar!

RESUMO DA SEMANA: o Cunha foi afastado, o Curintia 
eliminado e a Dilma está indo pro espaço! Enfim, o 
mundo está voltando ao normal.
O Teori Zavascki, finalmente, ouviu os apelos do pró-
prio Cunha no dia da votação do impeachment: “Que 
Deus tenha misericórdia desta nação! ” E Deus teve: ti-
rou o Cunha do Congresso. Obrigado, Senhor! 
Agora o novo presidente da Câmara dos deputados é o 
bigodudo cafona, Waldir Maranhão, um cara que, para 
vocês terem ideia, só chama o doleiro Alberto Youssef 
do Petrolão de primo! Como diria o chargista Duke: tro-
caram 666 por meia dúzia!
Adoramos essa manchete: “Janot denuncia Lula e afir-
ma que ex-presidente viabilizou Petrolão.” E o Cerveró? 
Neste caso, avisa o Janot que o Cerveró é testemunha 
OCULAR do crime, hahaha! No Petrolão é assim mes-
mo: olho por olho, dedo por dedo!

BREAKING NEWS! STF decide que só membro do Congresso 
que não for investigado pela Lava Jato pode assumir a 
vaga do Cunha. A moça do cafezinho ficou de pensar.

SERÁ O FIM DA CRISE? Marcela Temer garantiu que se 
o marido dela for presidente, que a vida do povo 
brasileiro vai ser igual a vida conjugal dela: sem dureza! 
É mole? É. Hahaha!
E O TIMÃO, HEIN? Já era em Itaquera! Foi elimina-
do em casa de novo! A gente acha que o estádio do Co-
rinthians devia chamar ARENA BBB: toda semana tem 
uma eliminação!
E aquele André que perdeu pênalti? O André usou a tá-
tica do Coveiro: primeiro cavou o pênalti e depois en-
terrou o time! Como disseram no Twitter: “O Corin-
thians tem dois Andrés: o Andrés Sanchez e o André sem 
CHANCES.” Mas temos uma boa notícia pros corintianos!

O TIMÃO FECHOU UMA PARCERIA COM A EMBRAER. É verdade!  
E a parceria Embraer-Timão já fez jatinhos e um 
monte de jatão: JATÃO fora do Paulista,  JATÃO fora da 
Libertadores… Hahaha!

PRA TERMINAR! Um recado pro torcedor da Fiel: “Relaxa. 
Quem gosta de título é cartório e quem gosta de vitória 
é capixaba!” Hahaha!

Por hoje é só! Ciro Botelho e Bernardo Penteado, os Co-
lunáticos! Direto da redação do Pânico na Band!

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)

Sudoku

Soluções

Quer mais? 

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

 Para falar com a redação: 
leitor.camp@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal
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O artista europeu Hércules 
Florence recebe, esta sema-
na, duas exposições gratui-
tas que reúnem reprodu-
ções de desenhos e notas 
de seu acervo, além de pe-
ças etnográficas, fotogra-
fias e mapas. “O Olhar de 
Hércules Florence sobre os 
Índios Brasileiros” será no 
MACC (Museu de Arte Con-
temporânea de Campinas) 
e “A Viagem Fluvial de Hér-
cules Florence” na Bibliote-
ca Pública Municipal Profes-
sor Ernesto Manuel Zink. A 
abertura de ambas acontece 
quinta-feira (12), às 19h, em 
evento no MACC. 

Reconhecido internacio-

nalmente como um dos in-
ventores do processo foto-
gráfico, o artista e criador 
faz parte da história da ci-
dade. Ele radicou-se em 
Campinas após a Expedi-
ção Langsdorff – missão que 
percorreu o interior do Bra-
sil entre 1825 e 1829 e le-
vantou dados geográficos e 

etnográficos relevantes do 
país. Viveu na cidade até 
seu falecimento, em 1879. 

A exposição que chega ao 
MACC traz registros feitos 
por Hércules durante a ex-
pedição: ilustrações de pai-
sagens, fauna, flora, tipos e 
cenas cotidianos dos locais 
por onde passou. Já a da Bi-
blioteca Municipal traz uma 
contextualização à exposi-
ção do MACC. Reúne cerca 
de 35 reproduções de ima-
gens e notas de viagem do 
artista. Os desenhos e aqua-
relas, de grande valor histó-
rico, preservam um retrato 
do Brasil da década de 1820.  

 METRO CAMPINAS

Valor histórico. Duas mostras em homenagem ao artista Hércules Florence, radicado em Campinas, são abertas esta semana na cidade

Artista foi um dos inventores do processo fotográfico | HERCULE FLORENCE/DIVULGAÇÃO

Exposições para Hércules
1829
é o ano em que Hercule 
Florence radicou-se em 
Campinas, após o fim de missão 
pelo interior de todo o país 

Integração: museologia e memória social

Professor Mário Chagas dará palestras | DIMUS/DIVULGAÇÃO

Instituições, profissionais 
e coletivos que atuam na 
preservação da memó-
ria social reúnem-se em 
Campinas, a partir de ho-
je, para discutir experiên-
cias, objetivos e diretrizes 
de uma política munici-
pal para o setor. O poeta, 
professor universitário e 
museólogo Mário Chagas 
participará das “Rodas de 
Conversa por Uma Agen-
da de Museus, Memória e 
Museologia Social”, even-
to aberto ao público e de 
participação gratuita. 

A proposta da progra-
mação, que passa por vá-
rios espaços da cidade, é 
promover o “auto-reco-
nhecimento das iniciati-
vas de museologia social 
realizadas pelas comuni-
dades campineiras”, se-

gundo a especialista cul-
tural da Secretaria de 
Cultura da cidade, Julia-

na Siqueira, idealizadora 
dos encontros. Ela enfati-
za, ainda, a importância 
de diversos agentes que 
trabalham com memória 
social se apropriarem das 
ferramentas da museolo-
gia local e da política pú-
blica de Campinas no sen-
tido de integrar esses 
grupos à atuação dos mu-
seus da cidade – que tem 
sete museus. Chagas, um 
dos responsáveis pela Po-
lítica Nacional de Museus, 
aborda em suas  palestras 
seus conhecimentos e ex-
periências acerca da mu-
seologia no país. 

Hoje, a Associação Nina 
Ponto de Cultura irá pro-
mover um percurso pelas 
memórias da comunida-
de negra, partindo do cen-
tro da cidade até a Casa de 

Cultura Fazenda Roseira, 
destinado aos estudantes 
da EMEF Maria Pavanet-
ti Favaro. Haverá  uma ro-
da de abertura do evento 
de encontros, debates, pa-
lestra com Mário Chagas, 
exibição do filme “Um bai-
le para matar a saudade” e 
outros atrativos. 

A agenda se estende até 
terça e quarta-feira, com 
eventos que passam pe-
lo MIS (Museu da Imagem 
e do Som de Campinas), 
a Casa de Cultura Tainã e 
outros pontos da cidade.

Toda a programação 
pode ser conferida na ín-
tegra pelo site (www.
m e m o r i a s o c i a l c a m p i -
nas.wordpress.com), por 
onde é possível, tam-
bém, fazer inscrições.

 METRO CAMPINAS

3
dias reúnem toda a programação 
das “Rodas de Conversa por uma 
Agenda de Museus, Memória e 
Museologia Social” em Campinas

“A política pública 
municipal deve 
considerar o trabalho de 
agentes que trabalham 
com a memória social 
e integrá-los a atuação 
dos museus ” 

JULIANA SIQUEIRA, ESPECIALISTA CULTURAL
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Viagem. Conheça
a estação de esqui 
e hotel Portillo, o 

principal ponto do 
Chile para curtir o frio
 e uma boa variedade
 de esportes de neve

COMO CHEGAR
A viagem de Santiago a Portillo leva pouco mais de duas horas, por
uma estrada bela e sinuosa cortando os Andes. Aproveite o tempo
para ir entrando no clima e apreciando a paisagem – em certo
momento, uma das pistas de esqui passa por cima da estrada.
Em outro, dá para ver o Aconcagua, o ponto mais alto da América
do Sul, com quase 7 mil metros de altura. É possível ir de carro
alugado ou então contratar o transfer do próprio hotel.

O QUE LEVAR
Dentro do hotel é bem quentinho e uma roupa simples
de frio ajuda. Mas, para sair, esteja preparado, levando
calças e blusas especiais para neve, incluindo as peças
chamadas ‘segunda pele’. Esses itens são essenciais:
um bom óculos escuro, touca e luva para baixas
temperaturas. Equipamentos para esqui podem
ser alugados por lá. 

AH! LEVE ROUPA DE BANHO
Isso mesmo. O Ski Portillo tem piscinas
bem quentes a céu aberto e você pode
nadar enquanto aprecia a neve

São 14 pistas para
snowboard e esqui

Demorou para o verão ir embo-
ra do Brasil e o frio já toma conta 
de algumas regiões do país. Mas, 
que tal mergulhar fundo e aprovei-
tar essa corrente de ar frio no Chi-
le, em uma região perfeita para es-
quiar à vontade? Esse é o conceito 
do Ski Portillo, o centro de esqui 
mais antigo da América do Sul, lo-
calizado a quase 3 mil metros aci-
ma do nível do mar.

Inaugurado em 1961, o hotel 
Portillo é responsável por toda 
a área recreativa da região. Nem 
pense em querer sair de lá! O baca-
na é aproveitar toda a programa-
ção que o vistoso prédio amarelo 
oferece, desde muitos esportes ra-
dicais a atividades para crianças.

São 14 pistas e, em alguma de-
las, já foram disputados até cam-
peonatos mundiais. Pelas paredes 

FRANK SHINE/DIVULGAÇÃO

AO LADO: PAULO BORGIA/METRO; ABAIXO: JONATHAN SELKOWITZ/DIVULGAÇÃO

PLUS

+

Abaixo, o hotel
Ski Portillo

Vista do alto da área principal 
de Portillo e a Laguna del Inca

QUANTO CUSTA
A temporada completa deste ano dura de
junho ao começo de outubro – previsão para
acontecer entre 18/6 e 1º/10 –, contando por
baixa temporada, media e alta. São vendidos
pacotes de sete noites, com possibilidade de
três e quatro noites para certos períodos do
ano. São muitas opções de hospedagem, em
preços que variam de US$ 921 a US$ 9,2 mil
o pacote por pessoa. Para as férias de julho,
entre 2 e o dia 30, o hotel oferece o pacote
All Inclusive, com quatro refeições diárias,
aulas de esqui, aluguel de equipamentos,
traslado, entre outros benefícios. Veja todas as
informações de valores no site skiportillo.com. 

do hotel é possível ver diversas 
inspiradoras fotos de equipes de 
esportes de neve do mundo todo 
que vão a Portillo para treinar.

O Ski Portillo oferece quatro 

refeições no pacote, servidas em 
seu restaurante. A comida é sim-
ples, como sopas e saladas e pra-
tos com carnes, peixes e massas, 
mas deliciosa e muito bem apre-

sentada. Aproveite um dos dias 
de estadia para subir de telefé-
rico até o restaurante Tio Bob’s 
e, literalmente, babar na vista da 
cordilheira enquanto almoça.

Esquiou, comeu, descansou? 
Agora dá para pegar um cinemi-
nha dentro do próprio hotel ou, 
se quiser uma balada, aprovei-
tar o bar e também uma discote-
ca no subsolo do complexo. Com 
tudo isso, guarde um pouco de 
energia para fechar a noitada no 
La Posada, um pequeno, quente 
e sensacional boteco do outro la-
do da estrada, onde os funcioná-
rios se encontram para celebrar 
pela madrugada, sempre ao rit-
mo de reggaeton.

De um jeito ou de outro, é im-
possível ficar parado em Portillo. 

 METRO

Dica preciosa

Esquiador 
nato

As pistas são, em grande 
parte, destinadas 
aos esquiadores e 

snowboarders que já 
conhecem do riscado, 

mas há opções para quem 
não sabe nada – como 
este que vos escreve. 
A criançada se diverte 
a valer e muitas delas 

aprendem mais rápido do 
que os adultos – posso 

confirmar isso.
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Hora de erguer a taça! Vasco da Gama é bicampeão no Rio de Janeiro; Internacional vence no Sul, Atlético leva 
no Paraná e América Mineiro faz a festa em Minas Gerais. Domingo foi dia de comemoração por todo país

COELHADA

O América-MG venceu a primeira 
partida por 2 a 1 e viu seu sonho 
de título cair no segundo jogo, 
quando Clayton marcou para o 
Atlético-MG. Mas a garra do Coelho, 
que não ganhava um título há 
15 anos, foi mais forte, e o gol 
de Danilo Barcelos deu o troféu 
para os americanos, quebrando a 
hegemonia de Atlético e Cruzeiro 
que durava desde 2006. Esse é o 
16º título do América.
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DANIEL OLIVEIRA/FOLHAPRESS

Borges (com a taça) conquista
primeiro título pelo América

Jorge Henrique e Nenê 
celebram o bi do Vasco

FURACÃO EM CURITIBA

Depois de vencer por 3 a 0 a primeira 
partida da final do Campeonato 

Paranaense, o Atlético Paranaense 
não deu chances ao Coritiba e ganhou 

mais uma vez, dessa vez por 2 a 0, 
em pleno Couto Pereira. Esse é o 23º 
título do Furacão no regional. Quem 

comemora muito é Paulo Autuori, 
que não ganhava um título em solo 

brasileiro desde 2005, quando venceu 
a Libertadores da América pelo São 

Paulo, contra o próprio Atlético.

JOKA MADRUGA/FOLHAPRESS

Alysson levanta a taça na
sua despedida do Inter

Atlético fez cinco gols nos dois
 jogos e não sofreu nenhum

JEFERSON GUAREZE/FOLHAPRESS

HEXACAMPEÃO

A situação já era tranquila e 
favorável para o Internacional, 
após vencer o Juventude por 
1 a 0 fora de casa, na primeira 
partida da final. Mas as coisas 
ficaram melhores ainda no Beira-
Rio, com um sonoro 3 a 0 e o 
hexacampeonato gaúcho, após 40 
anos do mesmo feito. Esse é o 45º 
título do Colorado, que não vê seu 
rival, Grêmio, levantar uma taça 
desde 2010.

VICE QUE NADA

Com a fama de vice-campeão
 alardeada pelos rivais, o Vasco da

 Gama não quis saber das 
brincadeiras e mostrou sua força, 

empatando em 1 a 1 com o Botafogo
 e conquistando o bicampeonato 
carioca, o 24º de sua história e o 

sexto de forma invicta. Agora é 
segurar a euforia e manter a raça 

para tentar o acesso na disputa da 
série B do Campeonato Brasileiro.

CAMPEÕES PELO BRASIL
Olimpíada 
Rio-2016

Onde está a 
tocha hoje?

Varjão de Minas,

Pirapora e

Montes Claros (MG)
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“Agora quem dá bola é o 
Santos/O Santos é o novo 
campeão”. Não dá para dizer 
que é exatamente novo, pois 
o maior vencedor do Cam-
peonato Paulista nos últimos 
anos conquistou ontem, na 
vitória de 1 a 0 sobre o Au-
dax, seu sétimo título em dez 
disputas recentes e se tornou 
o segundo maior vencedor 
da história da competição.

Os números gerais do 
Santos surpreendem. Des-
de 2006 o Santos ficou fora 
da final do Paulistão apenas 
em 2008, quando o Palmei-
ras venceu a Ponte Preta. To-
das essas conquistas levaram 
o Peixe de quarto maior ven-
cedor para segundo, ultra-
passando o São Paulo, com 
21 títulos, e empatando com 
o Palmeiras, ambos com 22 
troféus. O primeiro é o Co-
rinthians, com 27.

A partida de ontem não 
foi fácil. Do outro lado ti-
nha o equilibrado Audax, 
que desde o primeiro minuto 
pressionou os santistas. 

Acuada, a equipe caiu no 
erro de esperar o time de 
Osasco atacar e quase sofreu 
o gol, com um belo chute de 
Tchê Tchê na trave.

Depois do susto, Dori-
val adiantou a marcação e a 
partida equilibrou, com op-
ções dos dois lados.

Mas, se Audax tem seus 
craques, é sempre bom lem-
brar que o Santos tinha em 
campo o atual centroavante 
da Seleção. Ricardo Oliveira, 
até então apagado, recebeu 
passe praticamente no meio 
de campo e saiu em arran-
cada. Sem hesitar, driblou o 
zagueiro e chutou bonito na 
saída de Sidão. Foi o gol da vi-
tória e o gol do título.

Na segunda etapa, o San-
tos controlou as ações. Mes-
mo um pouco mais recuado, 
conseguiu fazer uma parede, 
evitando que o Audax entras-
se na área ou usasse uma de 
suas armas, que era o chute 
de longa distância.

Não tem 
pra ninguém

Vanderlei; V. Ferraz , David 
Braz, Gustavo Henrique  e 

Zeca; Thiago Maia , Renato, V. Bueno (Ronaldo 
Mendes) e Lucas Lima (Paulinho); Gabriel  e Ricardo 
Oliveira (Joel). Técnico: Dorival Jr.

Sidão; Yuri, Francis 
(Rodolfo), Bruno Silva 

(Felipe Diadema) e Velicka ; Tchê Tchê, Camacho e 
Juninho (Wellington); Mike, Bruno Paulo  e Ytalo. 
Técnico: Fernando Diniz

1
0

 Ricardo Oliveira, aos 44 minutos do primeiro tempo. 

 Raphael Claus

SANTOS

AUDAX

É campeão! Santos 
vence a sensação 
Audax por 1 a 0 e 
garante seu 22º 
título paulista, se 
tornando o segundo 
maior vencedor da 
competição estadual

A CAMPANHA DO SANTOS NO TÍTULO DE 2016

VITÓRIAS
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FINAL

Ricardo Oliveira, capitão e autor
do gol do título, levanta a taça
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O maior susto mesmo 
veio com uma cabeçada for-
te de Ytalo. A bola foi direto 
no travessão e saiu. Minutos 
depois Joel, que entrou no lu-
gar de Ricardo, fez um belo 
gol, mas o bandeirinha anu-
lou de forma errada.

Mas não importa. O 1 a 0 
foi o suficiente para a torci-
da alvinegra comemorar e 
muito na Vila. 

Outro dado importante:  
Na Vila Belmiro o time não 
perde desde julho de 2015, 
no Brasileirão, acumulando 
23 vitórias e quatro empa-
tes no período. 

Pelo Paulistão a equipe 
não perde em casa há quase 
cinco anos, desde 3 de abril 
de 2011, quando foi venci-
da pelo Palmeiras por 1 a 0. 

 METRO

“Feliz demais! Nosso 
grupo é merecedor. 

Só tenho que 
agradecer aos meus 

companheiros” 
LUCAS LIMA, MEIA DO SANTOS

“Nosso time 
mereceu. Todos 

do elenco jogaram 
muito bem, foi um 

título merecido” 
GABRIEL, ATACANTE DO SANTOS

“Quero dividir esse 
título com meus 

companheiros. Fiz o 
gol, mas trabalhamos 

juntos nessa 
conquista” 

RICARDO OLIVEIRA, 
ATACANTE DO SANTOS

PÊNALTIS

O técnico Guto Ferreira, ex-
-Ponte Preta, foi campeão 
catarinense junto à equipe 
da Chapecoense. Ontem, o 
time verde empatou em ca-
sa com o Joinville em 1 a 1 
na segunda partida da fi-
nal. Como havia vencido o 
primeiro jogo por 1 a 0 na 
casa do adversário, fez a 
festa em Chapecó.

Diego Felipe abriu o pla-
car para o Joinville, o que 
deu contornos de drama 
para o jogo. O resultado 
deixava tudo igual na so-
ma dos resultados.

Para evitar os pênaltis, 
Guto Ferreira mexeu no ti-
me para tentar o gol sal-
vador. E conseguiu. Bruno 
Rangel entrou na etapa fi-
nal e conseguiu empatar o 
jogo para dar início à festa 
em Chapecó.

A conquista coroou o tra-
balho de Guto, que conse-
guiu a melhor campanha na 
primeira fase.  METRO

Santa Catarina. 
Chapecoense 
ergue a taça

O Vitória foi derrotado on-
tem pelo Bahia por 1 a 0 
na Arena Fonte Nova, mas 
mesmo assim foi o campeão 
baiano de 2016. Isso porque 
o time comandado pelo téc-
nico Vagner Mancini havia 
vencido a primeira partida 
pelo placar de 2 a 0, vanta-
gem superior à construída 
ontem pelo rival. Esse é o 
segundo título do treinador 
no comando da equipe.

O gol do Bahia, comanda-
do pelo técnico Doriva, foi 
marcado por Feijão.

O resultado deu ao Vitó-
ria o 28º título estadual do 
clube e quebra a sequência 
de dois triunfos consecuti-
vos do rival – que venceu 
em 2014 e 2015.

No final da partida hou-
ve confusão, com duas 
expulsões de cada lado.

 METRO CAMPINAS

Bahia. Vitória 
perde, mas é 
campeão 
estadual

CHAPECOENSE JOINVILLE

1 1

BAHIA VITÓRIA

1 0


