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Ao lado da cachorra Nina, ela
mantém o piquete Laços de Sangue

JOÃO MATTOS/ESPECIAL

DIVULGAÇÃO

Guardiã 
da tradição

Gisa Scheff er criou 
um ‘museu rural’ 
para os visitantes 
do Acampamento 
Farroupilha   PÁG. 04

MARISA MONTE DIVIDE O 
PALCO DO ARAÚJO HOJE 

COM PAULINHO DA VIOLA 
PÁG. 12

SAMBA EM
DOSE DUPLA

Coreia do Norte 
dispara novo míssil 
em direção ao Japão

Brasil já garante 
lugar como cabeça 
de chave para Copa

Orçamento prevê 
deficit de R$ 6,9 bi 
para 2018 sem RRF

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

Projétil caiu no mar a 2.000 km 
da ilha de Hokkaido; japoneses 
acionaram alerta vermelho PÁG. 10

Perda da liderança do ranking da Fifa 
para a Alemanha não interfere na 
defi nição para sorteio na Rússia PÁG. 17

Proposta do governo do RS enviada 
à Assembleia estima aperto sem 
Regime de Recuperação Fiscal PÁG. 02

Corrida ocorre neste domingo,
às 19h, no circuito de Sonoma, 
com transmissão da Band  PÁG. 18
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Semana Farroupilha é aberta no Estado
O governador José Ivo Sartori acendeu ontem o candeeiro crioulo com uma centelha da Chama 
Crioula, abrindo oficialmente as celebrações da Semana Farroupilha. A solenidade ocorreu 
no jardim da ala residencial do Palácio Piratini, com a presença do presidente do Movimento 
Tradicionalista Gaúcho, Nairo Callegaro, e cavalarianos | KARINE VIANA/PALÁCIO PIRATINI

Orçamento. Governo envia projeto de lei 
prevendo despesas superiores às receitas. 
Salários dos servidores não terão reajuste, 
mas segurança terá 16% mais recursos

Deficit 
será de 
R$ 6,9 bi 
em 2018 
no RS 

O deficit das contas públi-
cas estaduais continuará 
no ano que vem. O gover-
no do Estado apresentou 
ontem  a proposta de lei or-
çamentária para 2018 pre-
vendo receita total de R$ 
63,2 bilhões e despesas de 
R$ 70,1 bilhões, ou seja, um 
deficit de R$ 6,9 bilhões. O 
ponto positivo é o aumen-
to da verba destinada à se-
gurança pública, uma das 
áreas que mais preocupam 
os gaúchos.

O projeto foi enviado on-
tem à Assembleia e deve 
ir a votação até 30 de no-
vembro. O documento con-
tém o orçamento da admi-
nistração do Estado, com a 
previsão das receitas e a fi-
xação das despesas dos po-
deres e órgãos do Estado, 
autarquias, fundações e in-
vestimentos das empresas 
estatais. Educação, saúde e 
segurança, somadas, terão 
R$ 23,1 bilhões, que cor-
responde a 63% da receita 
líquida corrente. O maior 
orçamento será destinado 
para a segurança. Compa-
rado com as despesas orça-
das em 2017, houve um au-
mento de 16% no custeio, 
de R$ 674 milhões para R$ 
782 milhões. Os valores con-
templam a Brigada Militar, 
Polícia Civil, Susepe (Supe-
rintendência dos Serviços 

Penitenciários), bombeiros 
e Instituto-Geral de Perícias.

Despesas
O descontrole das contas é 
atribuído, pelo governo do 
Estado, entre outros fato-
res, ao crescimento das des-
pesas com pessoal, em espe-
cial os reajustes concedidos 
ainda pelo governo anterior 
para a segurança. Os servi-
dores estaduais não deverão 
ter reajuste salarial, com ex-
ceção dos que atuam na se-
gurança. Os aumentos con-
cedidos pelo governo Tarso 
Genro serão cumpridos.

O secretário de Planeja-
mento, Governança e Ges-
tão, Carlos Búrigo, disse que 
o governo faz a sua parte 
com corte de despesas e me-
didas de elevado custo polí-
tico. Ele destacou que, se for 
assinado o Regime de Recu-
peração Fiscal, que suspen-
de o pagamento da dívida 
com a União por três anos, 
o deficit será diminuído em 
cerca de R$ 3,8 bilhões (de 
R$ 6,9 bilhões para R$ 3,1 
bilhões). “Não seria possí-
vel, somente em três anos, 
resolver problemas que se 
acumularam durante dé-
cadas. Nosso projeto para 
2018 é realista e aponta as 
enormes dificuldades que 
o setor público está passan-
do”, disse.  METRO POA

Saúde

Multivacinação  

Amanhã será o dia D da 
campanha de multivaci-
nação. Em Porto Alegre, 
os ônibus terão passe li-
vre. A campanha segue 
uma orientação do Mi-
nistério da Saúde e bus-
ca melhorar a imunização 
de crianças e adolescentes 
até 15 anos incompletos. 
São 14 vacinas para crian-
ças e seis para adolescen-
tes.  METRO POA

Serra

Rede Pela Paz

A Rede Pela Paz, um 
evento totalmente fei-
to por meio de redes co-
laborativas, ocorre em 
Canela de hoje a domin-
go com foco na ressigni-
ficação da educação em 
todas as esferas: famí-
lias, escolas, empresas e 
poder público. Serão oi-
to palestrantes. Informa-
ções podem ser obtidas 
no site www.redepela 
paz.com.br  METRO POA

Bom Jesus

Empreendedores  

Começa segunda-feira o 
Mão na Massa, progra-
ma gratuito de capacita-
ção para abertura de ne-
gócios. A Vila Bom Jesus 
receberá a turma de 20 
alunos que terão 30 ho-
ras de capacitação teórica 
e técnica para a abertura 
e gestão do próprio negó-
cio. As inscrições podem 
ser feitas até hoje pelo si-
te http://bit.ly/programa 
maonamassa  METRO POA

Renegociação

Refi s na capital

A partir de segunda-fei-
ra, contribuintes que 
têm débitos com o ISS 
(Imposto Sobre Serviços) 
em Porto Alegre pode-
rão ter descontos de até 
80% sobre juros e mul-
tas para regularizar pen-
dências. O decreto que 
regulamenta o Refis 
2017 foi assinado pelo 
prefeito Nelson Marche-
zan Júnior.  METRO POA

A 99POP se manifestou so-
bre a reportagem do Metro 
Jornal de quarta-feira sobre 
o início da validade das re-
gras para os aplicativos de 
transporte em Porto Alegre. 
A empresa solicitou à EPTC 
prazo de 60 dias para provi-
denciar seu credenciamen-
to, sem prejuízo do início 
das suas atividades e sem 
consideração dos efeitos das 
regras previstas na atual re-
gulamentação municipal. 
A 99 informou que apoia o 
projeto de lei que substitui 
a cobrança da taxa mensal 
de R$ 78 por motorista por 
taxa de R$ 0,10 por corrida, 
proposta que ainda tramita 
na Câmara. A EPTC não tem 
prazo para fiscalizar o servi-
ço devido às alterações em 
andamento.

Taxistas
Ontem, cerca de cem ta-
xistas protestaram pelas 
ruas da capital contra a 
não cobrança de taxas dos 
aplicativos.  METRO POA

Aplicativos. 
99POP pede 
mais prazo

Blairo Maggi

PF busca 
provas

O ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi (foto), teve 

cinco imóveis vasculhados 
ontem pela Polícia Federal 
em busca de provas sobre 
obstrução de justiça. Em 
delação premiada que 

revelou um esquema de 
corrupção sobre contratos 

de obras entre 2004 e 
2014, o ex-governador do 

Mato Grosso Silval Barbosa 
acusa Maggi de enviar um 

emissário oferecendo ajuda 
para tirá-lo da prisão. A 

conversa foi gravada pelo 
delator. Blairo também 
é citado por Silval como 
financiador de metade 

de R$ 6 milhões pagos ao 
ex-secretário de finanças 
do Estado Éder Moraes 
Dias, preso em 2009, 

para mudar a versão de 
um depoimento sobre a 
compra de vagas no TCE-

MT (Tribunal de Contas do 
Estado do Mato Grosso).

 Dólar
  - 0,72% 

(R$ 3,116)

  Bovespa
 - 0,18%

 (74.657 pts)

 Euro
- 0,33% 

(R$ 3,715)

 Selic
 (8,25% a.a.)

Salário 
mínimo
(R$ 937)

 Cotações
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Devotada à memória e preservação dos costumes e tradições, Gisa Scheffer vive com intensidade os dias no Acampamento Farroupilha | FOTOS: JOÃO MATTOS/ESPECIAL

O Acampamento Farroupi-
lha tem vários guardiões das 
tradições gaúchas. E uma 
das mais destacadas está no 
piquete Laços de Sangue. É 
Gisa Scheffer, 44 anos, que 
mantém um “museu rural” 
composto por objetos típi-
cos do cotidiano campeiro. 
É um pedaço de interior na 
capital.

“O ‘museu’ tem uma de-
coração que fala com todo o 
amor do meu coração”, de-
clama Gisa. A tradicionalista 
faz questão de cultivar a me-
mória dos que construíram 
o Estado: o povo. “A gente 
quer dividir com as pessoas 
os hábitos do homem rural, 
que trabalha na lavoura”, 
conta.

Gisa leva tão a sério a Se-
mana Farroupilha que dor-
me numa carreta com te-
lha de zinco durante os 15 
dias de Acampamento, den-
tro do piquete. Dorme “com 
um olho aberto e o outro fe-
chado”, como diz, e dorme 
pouco – se recolhe no come-
ço da madrugada e acorda às 
7h para as lides ao lado da 
cachorra Nina.

Fora dos festejos de se-
tembro, a tradicionalis-
ta passa os dias entre Porto 
Alegre e um sítio localizado 
em Terra de Areia, municí-
pio do litoral norte. “Quan-
do eu era criança, morei no 
interior de Terra de Areia”, 
relembra.

Além da vestimenta 
de prenda, Gisa carre-
ga consigo um colar 
com uma ponta de 
flecha. “Eu brin-
co que ela tem 10 
mil anos”, diz, aos 
risos. Na verda-
de, o artefato te-
ria sido encontra-
do por seu sogro 
em uma propriedade 
de Restinga Seca, na re-
gião central do Estado, nos 
anos 1950. “Quando o Foga-
ça era prefeito, ele veio aqui 
e disse que era uma ponta de 
lança”, conta.

Figura recorrente na fala 
de Gisa, o sogro Dinarte Al-
ves de Oliveira, falecido em 
2013, era “o patriarca da fa-
mília”, nas palavras da no-
ra. Pouco antes de morrer, 
já doente, ele deu o artefa-
to à Gisa, que carrega a pon-
ta como parte do legado de 
Dinarte: “Ele nos ensinou a 
deixar as porteiras abertas 
para receber as pessoas”.

Uma caixa reúne os obje-
tos mais antigos – parte de-
les do acervo de Dinarte. “Já 
me ofereceram dinheiro pa-
ra vender, mas eu não ven-

Preservação dos costumes. Tradicionalista 
mantém ‘museu rural’ com objetos típicos

Utensílios resgatam
cotidiano campeiro

Ponta de flecha representa
legado para Gisa

do”, garante Gisa. Entre os 
utensílios, estão parte da in-
fância do sogro: uma peque-
na enxada e duas fundas – 
artefato também conhecido 
como “estilingue” – feitas 
com galhos de árvores.

Gisa acredita que o “mu-
seu” sirva para apresen-
tar o ambiente campeiro às 
crianças urbanas. “Nem to-
da criança tem oportunida-
de de ir a um sítio ou a uma 
fazenda para conhecer”, 
explica.

Mas nem só crianças visi-
tam o espaço. Moradora do 
Morro Santana, Demetilde 
Paz Machado, 52 anos, apro-
veitava o espaço ontem à tar-

2017

Quem visitar o Galpão da 
Hospitalidade, no Parque 
da Harmonia, poderá co-
nhecer a história e as ori-
gens do churrasco como 
se conhece hoje. Em par-
ceria com a Secretaria do 
Turismo, o Parque Gaúcho 
de Gramado é responsável 
pela programação cultural 
do galpão da prefeitura.

Além da mostra sobre 
a história e a evolução do 
churrasco, uma carreta tí-
pica do século 18 está em 
exposição no galpão até o 
feriado de 20 de setembro. 
“É o motor-home do sécu-
lo 19”, explica o especialis-
ta Luiz Rotili Teixeira.

Os responsáveis técni-
cos do parque também 
resgatam os métodos pri-
mitivos de preparo do 
churrasco e os visitantes 
participam de oficinas gas-
tronômicas onde podem 
degustar os assados pam-
peanos da forma como 
eram feitos antigamente.

O diretor do Parque 
Gaúcho, Marcos Gomes, 
destaca que o objetivo 
das ações é resgatar a ori-
gem. “Tradição é transmis-
são dos usos e costumes. 
Não há como transmitir 
usos e costumes sem co-
nhecer a origem”, afirma 
Gomes.  METRO POA

Exposição apresenta 
origens do churrasco

Especialista explica
história do churrasco

HOJE

10h - Ciranda Escolar - 

Casa do Gaúcho.

19h15 - Show do grupo 

Os Fagundes - Palco 

Principal.

AMANHÃ

9h às 14h30 - Festival de 

Chula - Palco Principal

21h30 - Apresentação 

Cultural de Dança: CTG 

Brigadeiro Raphael Pinto 

Bandeira - Palco Principal

DOMINGO

9h às 15h30 - Festival de 

Danças - Palco Principal

11h às 15h - Canicross 

- Pista de provas e Piq. 

Rancho Dornelles

Orquestra é 

atração no 

Acampamento

O Parque da Harmonia vai ser 
palco para um concerto neste 
final de semana. A Orquestra 
Jovem IPDAE deve se apresen-
tar no palco principal a partir 
das 17h30 de amanhã. Forma-
da por 16 alunos da IPDAE – 
Escola de Música do Institu-
to Popular de Arte-Educação, 
a orquestra une estudantes de 
violino, viola, violoncelo, con-
trabaixo, flauta transversal e 
fagote.  METRO POA

Terraviva faz 
leilão hoje

O canal Terraviva realiza 
hoje um leilão gerado a 
partir dos estúdios da Band 
em Porto Alegre. A partir 
das 21h, o Leilão Virtual da 
Cabanha Quaraci, de San-
ta Cruz do Sul, no Vale do 
Rio Pardo, promovido por 
Trajano Silva Remates, se-
rá transmitido ao vivo pa-
ra todo o país. Na oferta es-
tão 40 lotes de exemplares 
de cavalos crioulos entre 
éguas de cria, potrancas 
e potrancos, além de fi-
lhos dos principais cavalos 
da raça.  METRO POA

de para relembrar a terra na-
tal, Santana da Boa Vista, na 
região sul do Estado. Ao ob-
servar um forno, relembrou 
o processo de fermentação 
de pães. Em seguida, apon-
tou para outro objeto, um 
debulhador de milho. “Mui-
to milho debulhei nisso”, re-
lembrou. Para Gisa, o am-
biente serve para “acordar 
essas lembranças do campo” 
na memória dos visitantes. 
“É para isso que insisto em 
preservar as coisas”, afirma.

No ano em que o primei-
ro acendimento da Chama 
Crioula completa 70 anos, 
Gisa acredita que é neces-
sário manter e preservar as 
tradições – ainda que suas 
filhas adolescentes não te-
nham a mesma devoção que 
a mãe. Assim, se autodefine: 
“Eu sou quase uma guardiã 
[da tradição]”.  METRO POA

“Eu sou quase uma 
guardiã [da tradição]” 

GISA SCHEFFER, TRADICIONALISTA

A guardiã
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A três dias do fim do manda-
to, o procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, de-
nunciou ontem o presidente 
Michel Temer e outros sete 
políticos do PMDB, além de 
anular a delação premiada 
dos executivos da JBS Joesley 
Batista e Ricardo Saud.

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

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

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

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

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

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

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

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

PMDB e delatores da JBS. Veja as acusações:

Michel Temer
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Acusado de participação 
em uma organização 
criminosa que operou 

em empresas públicas e 
recebeu R$ 587 milhões 

em propinas.
Acusado também de obstrução de 

Justiça por ter, supostamente, 
atuado para evitar a delação 

premiada do doleiro Lúcio Funaro

Acusados de participação em organização criminosa Acusados de obstrução de Justiça

Eliseu Padilha
MINISTRO DA 
CASA CIVIL

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

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

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

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

Moreira Franco
MINISTRO DA 
SECRETARIA GERAL 
DA PRESIDÊNCIA

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

Ricardo Saud
DIRETOR DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS DO 
GRUPO J&F

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

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

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

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

O Palácio do Planalto in-

formou que os dois minis-
tros não serão afastados.

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

Em prisão domiciliar, o ex-
-assessor presidencial Rodrigo 
Rocha Loures – flagrado com 
a mala de R$ 500 mil – cha-
mou a denúncia de leviana. 
“Rodrigo era apenas um as-
sessor pessoal do presidente e 
não tinha nenhuma interven-
ção em atividades financei-
ras”, afirmou o advogado Ce-
zar Bitencourt.  METRO BRASÍLIA

‘Realismo fantástico em 
estado puro’, diz presidente

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

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

Moro deve julgar delatores da JBS

Joesley ficou em silêncio ao depor
ontem | ROVENA ROSA/ABR

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

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

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

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

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

Papel de Temer

Obstrução

Distribuição de cargos

Quebra de acordo

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

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

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

TRECHOS

MARCELO FREITAS 
E RAPHAEL VELEDA
METRO BRASÍLIA

“A confiança é uma via 
de mão dupla, devendo 
o investigado assimilar e 
assumir a sua condição 
de colaborador da Justiça, 
falando tudo o que sabe.”
DENÚNCIA DE RODRIGO JANOT
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A crise atinge com maior in-
tensidade os mais jovens, 
que têm mais dificuldade de 
conseguir emprego e mais 
chance de ser mandado em-
bora. A avaliação está em um 
estudo feito pelo Ipea (Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada) a partir de dados 
do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística).

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

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

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

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

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

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

Desemprego. Jovens são 
os mais afetados pela crise 

Oferta de emprego no centro de 
São Paulo | PAULO WHITAKER/REUTERS

A atividade econômica do 
Brasil iniciou o segundo 
semestre em território po-
sitivo. O IBC-Br (Índice de 
Atividade Econômica do 
BC), espécie de prévia do 
PIB, registrou alta de 0,41% 
em julho ante junho. Foi o 
segundo mês seguido no 
azul.

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

Em julho, a produção in-
dustrial registrou alta de 
0,8% ante junho, no melhor 
desempenho para o mês 
em três anos. Por outro la-
do, as vendas varejistas 
apresentaram estabilida-
de no período devido à me-
nor demanda por combus-
tíveis, enquanto o setor de 
serviços registrou o pior re-
sultado para julho na série 
do IBGE iniciada em a 2012, 
com recuo de 0,8% no volu-
me, porém após três meses 
seguidos de altas.

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

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

Para a equipe do MUFG, 
do  Banco de Tokyo, o bom 
ritmo de crescimento do 
IBC-Br indica que o desem-
penho do PIB continuará 
positivo durante a segun-
da metade deste ano. A ins-

tituição espera um cresci-
mento de 0,35% no terceiro 
trimestre, seguido de ou-
tra expansão de 0,50% no 
4º trimestre. “Nesse senti-
do, até o final do ano, pre-
vemos um crescimento 
acumulado de 0,80%”, pro-
jetam os economistas do 
banco.

Analistas consultados 
pelo BC vêm revisando pa-
ra cima as expectativas pa-
ra o PIB neste ano. O últi-
mo boletim semanal Focus 
aponta para um crescimen-
to de 0,60% na mediana das 
projeções.   METRO

FONTE: BANCO CENTRAL/IBC-BR
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Recuperação. ‘Prévia’ do PIB do BC aponta avanço de 0,41% em julho. 
Para economistas, dado reforça expectativa de melhora da atividade

Economia inicia 
segundo semestre 
com crescimento

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

O BNDES tem defendi-
do a saída da família Batis-
ta do comando da JBS, da 
qual o banco detém partici-
pação de 21,3%, desde que 
os executivos fecharam dela-
ção premiada e confessaram 
ter subornado mais de mil 
políticos.  

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

JBS. BNDES quer 
influenciar 
nova direção

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

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

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

buidoras repassaram uma 
série que reajustes promo-
vida pela Petrobras, que re-
sultaram em uma alta acu-
mulada de 11% entre 31 de 
agosto e 5 de setembro. 

Reajuste salarial 
A Petrobras informou on-
tem que propôs às entida-
des sindicais um reajuste 
salarial de 1,73% no acor-
do coletivo de trabalho. 
A empresa também apre-
sentou a possibilidade de 
os empregados que atuam 
no regime administrati-
vo flexível ou fixo opta-
rem pela redução de cinco 
para quatro dias trabalha-
dos por semana, com di-
minuição proporcional de 
remuneração.  METRO

Gasolina. Petrobras volta a 
elevar preço nas refinarias

Black Friday

Maioria gastará 
mais de R$ 1 mil
Pesquisa realizada pe-
lo comparador de preços 
Zoom com 15 mil pessoas 
aponta que 52% dos con-
sumidores pretende gastar 
mais de R$ 1 mil na Black 
Friday 2017. Segundo o le-
vantamento, 67% preten-
dem aproveitar o evento 
para antecipar as compras 
de Natal.  METRO

Smartphones

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

Ex-funcionárias

Google é acusado 
de discriminação
Três ex-funcionárias do 
Google entraram on-
tem na Justiça acusando 
a empresa de tecnologia 
de discriminação contra 
mulheres em pagamen-
tos e promoções. A ação 
coletiva aberta num tri-
bunal de San Francis-
co vem no momento em 
que o Google enfrenta 
investigação por precon-
ceito sexual pelo Depar-
tamento de Trabalho dos 
EUA. A porta-voz do Goo-
gle, Gina Scigliano, ne-
gou as acusações.  METRO

O Walmart tem vagas abertas 
no Rio Grande do Sul para os 
cargos de aprendiz, auxiliar 
de televendas, empacotador, 
fiscal de prevenção de perdas, 
operador de caixa, promotor 
de vendas interno e externo 
e técnico de manutenção em 
Alvorada, Cachoeirinha, Ca-
noas, Esteio, Gravataí, Porto 
Alegre, Novo Hamburgo, Via-
mão, Guaíba e São Leopoldo. 
Informações pelo telefone 
2102-6926  METRO POA

Emprego. 
Walmart abre 
vagas no RS

Os mais de 1,8 mil colabora-
dores da cervejaria Ambev no 
Rio Grande do Sul visitarão 
hoje bares, restaurantes e su-
permercados para conscienti-
zar sobre o consumo respon-
sável de bebidas alcoólicas. 
Em Porto Alegre, a ação envol-
verá pontos de venda, dentro 
do Dia de Responsa, quando a 
Ambev alerta sobre os riscos 
do consumo excessivo de ál-
cool em todo o país. 

 METRO POA

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

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

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

disseram fontes da polícia.
O chefe do Diretório de 

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

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

Iraque. Dois ataques do EI 
deixam ao menos 74 mortos

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

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

Incêndio em 
colégio interno 
deixa 25 mortos

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

Preso homem 
que vendeu sua 
fi lha por € 15 mil

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

Itália China Malásia

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

nistão, além de mensagens 
do Departamento de Estado.

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

Manning: missão de envolver os

estudantes no debate | REUTERS

A ocorrência neste mês de 
dois furacões no prazo de 
uma semana – o “Harvey”, 
no  Texas, e o “Irma”, em 
países do Caribe e da Fló-
rida – reacendeu o debate 
sobre as mudanças climá-
ticas e trouxe novas críti-
cas ao posicionamento da 
gestão Trump. Os cientis-
tas relacionam a violência 
dos furacões ao aquecimen-
to global.

Um estudo chamado “Re-
latório Especial Ciência e 
Clima”, do Programa de In-
vestigação da Mudança Glo-
bal dos Estados Unidos, que 
reúne cientistas da NOAA 
(Administração Nacional 
Oceânica e Atmosférica), da 
Nasa e de mais 11 agências 
federais dos Estados Unidos, 
afirma que a atividade hu-
mana contribui para o au-
mento da temperatura glo-
bal e, consequentemente, a 
incidência de furacões.

As conclusões batem 
de frente com a ideologia 
defendida pelo presiden-
te dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, para quem não 
é possível comprovar que o 
aquecimento global é con-
sequência da interferência 
humana.   METRO

Estudo. 
Furacões são 
evidência do 
aquecimento

Uma mulher de 40 anos foi 
presa na última quarta-fei-
ra após ter invadido a esco-
la Thomas’s, Battersea, em 
Londres, instituição que, 
desde a semana passada, é 
frequentada pelo príncipe 
George, 4 anos. Assim que 
a mulher invadiu o local, a 
polícia foi acionada, e pron-
tamente os oficiais aparece-
ram para detê-la. O caso fez 
o estabelecimento revisar 
seus procedimentos de se-
gurança, que irá ser reforça-
do nos próximos dias.

“Estamos trabalhando 
com a Thomas’s, Battersea, 
que é frequentada pela Sua 
Alteza Real Príncipe Geor-
ge, para revisar seus pro-
cedimentos de segurança. 
A polícia participa da se-
gurança do príncipe e con-
tinuará a trabalhar com a 
escola, que é responsável 
pela segurança do edifí-
cio”, disse a polícia em um 
comunicado.

O Palácio de Kensington 
não quis comentar o aconte-
cido, mas, por meio de um 
porta-voz, foi informado de 
que a família real está cien-
te da invasão. Também foi 
confirmado que George não 
sairá da Thomas’s, Battersea 

por conta do incidente.
A escola está localizada a 

cerca de seis quilômetros do 
palácio onde mora a família 
real. Kate e William vão de-
sembolsar mensalidades es-
colares de £ 5.868 (cerca de 
R$ 24,6 mil). 

Príncipe George é o ter-
ceiro membro da família 
real britânica na linha su-
cessória da rainha Eliza-
beth 2ª, sua bisavó. Antes 
dele estão seu pai, príncipe 
William, e seu avô, prínci-
pe Charles. Depois de Geor-
ge vêm sua irmã, Charlotte, 
2 anos; e o novo irmão ou 
irmã, que deverá nascer em 
2018. Príncipe Harry, irmão 
mais novo de William, está 
na sexta posição.   METRO

Príncipe George sendo levado pelo

pai à escola | RICHARD POHLE / REUTERS

Família real. Mulher 
invade escola onde 
estuda príncipe George

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

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

prensa local, o governo aler-
tou moradores a se abriga-
rem. No fim de agosto, um 
outro lançamento causou 
pânico ao sobrevoar o Ja-
pão, caindo no mar e divi-
dindo-se em três pedaços.

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

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

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

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

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

Coreia do Norte lança 
2o míssil sobre o Japão

Leia mais no metrojornal.com.br
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Paulinho da Viola, de 75 
anos, e Marisa Monte, aos 
50, têm seus talentos liga-
dos pelo samba, pelo Car-
naval da Portela e por uma 
produção de primeira gran-
deza no universo da música 
popular brasileira. Depois 
de vários encontros em dis-
cos e projetos, eles resolve-
ram atender os pedidos dos 
fãs e saíram em turnê pelo 
Brasil. O show, batizado de 
“Paulinho da Viola encontra 
Marisa Monte”, chega hoje – 
finalmente – a Porto Alegre. 

A cumplicidade dos artis-
tas em cena é fruto de uma 
admiração recíproca. “Estar 
com o Paulinho é como en-
contrar a alma do samba”, 
resume Marisa. “Para mim, 
também é muito prazeroso 
compartilhar essa experiên-
cia. O canto de Marisa faz 
parte de minha memória 
musical”, ressalta Paulinho. 

O show começa com um 
momento solo de Paulinho, 

em que interpreta canções 
já clássicas de sua carrei-
ra, como “Pecado Capital” e 
“Onde a dor não tem Razão”. 

Marisa entra em cena 
para cantar temas do com-
positor que fazem parte do 
seu repertório, como “Para 
ver as Meninas” e “Dança 
da Solidão”, além de seguir 
com Paulinho pela obra de 
outros autores, como “Pre-
ciso me Encontrar”, de 
Candeia, “Carinhoso”, de 
Pixinguinha, e “Carnavá-
lia”, dos Tribalistas. A noite 
de puro samba tem o acom-
panhamento dos oito mú-
sicos do regional de Pauli-
nho da Viola.  METRO POA

No palco. Encontro histórico de Marisa Monte e Paulinho da Viola valoriza a tradição do gênero brasileiro

Marisa Monte e Paulinho da Viola estão em turnê pelo Brasil | MARCO FRONER/DIVULGAÇÃO 

Samba em noite de gala

Música
The Cult. A banda 

inglesa de rock, liderada por 

de Ian Astbury e Billy Duffy, 

mostra o repertório do disco 

“Hidden City”, o nono da sua 

trajetória.   No Opinião  (r. 
José do Patrocínio, 834). 
Domingo, às 22h.  Ingressos 
a R$ 360, no site blueticket.
com.br e no local.

Mart’nália. A cantora traz o 

show  “+ Misturado”, com 

músicas de todos os estilos e 

compositores como Caetano 

Veloso, Geraldo Azevedo, Sé 

Ricardo, Teresa Cristina e 

Mosquito.  No auditório 
Araújo Vianna (av. Osvaldo 
Aranha, 685). Sábado, às 
21h.  De R$ 50 a R$ 150. 

Geminis Bee Gees. A banda 

argentina faz um tributo aos 

Irmãos Gibb, num show com 

os sucessos dos anos 1970, 

os mesmos arranjos vocais, 

figurinos e instrumento 

da. No Teatro do Shopping 
Bourbon Country. Hoje, às 
21h. De R$ 80 a R$ 150.

Ney Fialkow. O pianista faz 

recital com Schumann e 

Schubert.  No Instituto Ling 
(r. João Caetano, 440).  
Sábado, as 17h. R$ 40. 

“Canção do Porto”.  O 

violonista Daniel Wolf 

mostra compositções 

próprias, em homenagem a 

Porto Alegre. Participação 

da cantora Fernanda 

Kruger.  No Museu Júlio de 
Castilhos (r. Duque de 
Caxias, 1.205). Sábado, às 
19h.  Grátis. 

“Expresso 25 Circular”. O 

grupo coral, com regência 

de Pablo Trindade, mostra 

músicas de compositores 

como Hermeto Pascoal, 

Guinga, Celso Viáfora e Ivan 

Lins.  Na Casa da Música (r. 
Gonçalo de Carvalho, 22). 
Domingo, às 11h. R$ 20. 

Infantil
 “Bom Pra Cachorro”.  

A Cia. Caixa do Elefante faz 

temporada da peça de 

bonecos inspirada em antigas 

esquetes de circo.  No  
Theatro do Abelardo (r. 
Hoffman, 459). Sábado e 
domingo, às 16h. R$ 20.  

Cinema
Homenagem ao 

diretor Tobe Hooper. 
Exibição dos filmes de terror 

“Eggshells”, “Força Sinistra” e  

“O Massacre da Serra 

Elétrica”.   No Capitólio (r. 
Demétrio Ribeiro, 1.085). De 
sexta a domingo, às 19h30.

O Metro indica

O Porto Alegre em Cena, re-
cebe, neste final de semana, 
o destaque da sua programa-
ção internacional. Conside-
rado denso e impactante, o 
espetáculo “Génesis 6, 6-7” é 
assinado pela espanhola An-
gélica Liddell, responsável 
pelo texto, cenografia, ilu-
minação e figurinos, além 
de atuar na montagem. A 
peça estreou na Europa no 
primeiro semestre e Porto 
Alegre é sua primeira apre-
sentação na América Latina. 

“Génesis 6, 6-7” é a tercei-
ra parte da Trilogía del Infi-
nito, composta ainda por 
“Esta breve tragedia de la 
carne” e seguida por “Qué 
haré yo con esta espada?”. O 
espetáculo tem como pon-
to de partida uma passagem 
extraída do Velho Testamen-
to: “Então arrependeu-se o 

Senhor de haver feito o ho-
mem sobre a terra e pesou-
-lhe em seu coração. E disse 
o Senhor: destruirei o ho-
mem que criei de sobre a fa-
ce da terra (...)”. 

Com performances vis-
cerais de seus dez atores, a 
montagem tem como pila-
res criativos a morte, o amor, 
deus e o sexo. Estes elemen-
tos são explorados do ponto 
de vista da decadência das 
instituições e a perda da bele-
za, numa mistura de teatro, 
dança e música.  METRO POA

‘Génesis 6, 6-7’ ganha montagem no Teatro do Sesi | LUCA DEL PIA/DIVULGAÇÃO

Teatro. Peça investiga 
a decadência humana 

Coreografia

Mineiro estreia 
solo de dança
O bailarino mineiro Jor-
ge Ferreira estreia hoje 
“Tremor and More”, um 
solo intimista de dança 
contemporânea. O pro-
jeto é resultado de uma 
oficina realizada com o 
coreógrafo holandês Her-
man Diephuis, que valo-
riza o fluxo de sensações 
e a performance ágil do 
bailarino. A trilha é de 
Pierre Boscheron. No Tea-
tro Sesc (av. Alberto Bins, 
665), dentro do Em Cena. 
Hoje e amanhã, 16h. 
R$ 80.  METRO POA

No auditório Araújo Vianna 
(av. Osvaldo Aranha, 960)
Hoje, às 21h. Ingressos de 
R$ 150 a R$ 750, à venda no 
Country e no local.

Para ver

No Teatro do Sesi (av. Assis 
Brasil, 8.787)
Sábado e domingo, às 20h
Ingressos a R$ 80, com meia 
entrada.

Para ver

Nova série

Pornô na TV
James Franco (foto) 

e Maggie Gyllenhaal 
estrelam “The Deuce”, 

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

pornográfica na Nova York 
dos anos 1970.
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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.poa@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Leitor fala

‘QueerMuseu’
O Santander Cultural jogou no chão 
toda uma trajetória que foi construí-
da arduamente, com diálogos junto à 
comunidade, todo um sistema de rela-
cionamentos, parcerias, dando espaço e 
voz a todos os grupos. A bandeira, o slo-
gan do Santander e todos materiais do 
Santander Cultural sempre foram diver-
sidade, integração e inovação. Durante 
anos essa trajetória foi linda, dando voz 
a todos os tipos de manifestação e ago-
ra, eles vêm ceder a uma campanha de 
Facebook coordenada por fascistas? Co-
mo? Agora é o MBL que dita o que a so-
ciedade pode ou não pode ver?
BOB BAHLIS, DIRETOR DE TEATRO – PORTO ALEGRE, RS

Lula x Moro
Talvez o ex-presidente Lula não devesse 
envolver os seus oito netos no questiona-
mento que fez a Sérgio Moro sobre a im-
parcialidade do juiz federal. Moro é tão 
imparcial e cuidadoso, que está evitando 
que os netos do ex-presidente brinquem 
com os pedalinhos do sítio de Atibaia, os 
quais, embora personalizados foram pre-
sente originário de corrupção. Aliás, se o 
ex-presidente não nada a ver com o apar-
tamento tríplex, porque desejar estabele-
cer nele o “bunker” da cada dia mais im-
provável campanha eleitoral? 
SÉRGIO BECKER – PORTO ALEGRE, RS

O momento é de compreensão na 
forma de vivenciar padrões e velhos 
costumes, sejam os seus ou o que 

outras pessoas preservam.

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

mente e sua rotina.

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

relacionadas a temas materiais.

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

Pondere com o jeito de se expressar.

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

Interrompa desgastes na rotina.

Seja mais paciente com 
diferenças de opiniões, 
especialmente com questões 

profissionais e nas amizades. Parcerias tomarão atenção.

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

Também favorece bons momentos sociais.

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

fase. Cuide para não sobrecarregar seu ritmo.

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

para declarações afetivas.

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

individualistas diante das amizades.

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

forma esclarecedora e franca.

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

atenção. Modere nas expectativas nas relações.

Os invasores

Cruzadas

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

de trigo integral
 ½ xícara (chá) de 

açúcar mascavo
 100 gramas de manteiga 

sem sal

 3 ovos
 2 colheres (chá) de 

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

canela em pó
 Mel a gosto para regar

INGREDIENTES

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

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 8 porções

Receita Minuto

DANIEL 
BORK
DANIEL.BORK@METROJORNAL.COM.BR

BOLO INTEGRAL DE MEL

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

Horóscopo Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br

guisalviano@gmail.comPor: Guilherme Salviano

Sudoku

Soluções
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O cancelamento da participa-
ção de Lady Gaga como hea-
dliner da abertura do Rock in 
Rio, que ocorre hoje, foi um 
banho de água fria nos “mons-
trinhos”, como são chamados 
os fãs da artista pop.

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

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

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

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

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

Adam Levine lidera banda em show em maio na Califórnia | GETTY IMAGES

O longa “Música Para 
Quando as Luzes se Apa-
gam”, do gaúcho Ismael 
Caneppele, abre amanhã a 
mostra competitiva do Fes-
tival de Cinema de Brasí-
lia. A mostra, que chega à 
sua 50a edição, terá 10 dias 
de atividades, entre ho-
menagens, debates e com-
petição de curtas e longas 
brasileiros.  

A história de Caneppel-
le, que marca sua estreia 
como diretor de cinema 
(ele também é ator, rotei-
rista e escritor), segue uma 
cineasta (Julia Lemmertz) 
que chega ao sul do Brasil 
para fazer um documentá-
rio sobre uma garota – que 
aos poucos assume sua per-
sonalidade masculina. 

O longa de Caneppe-
le vai competir com os se-
guintes títulos pelo troféu 
Candango:
“Arábia”, de Affonso Uchoa 
e João Dumans (MG)
“Café com Canela”, de Ary 
Rosa e Glenda Nicácio (BA)
“Construindo Pontes”, de 
Heloisa Passos (PR)
“Era uma vez Brasília”, de 
Adirley Queirós (DF)
“O Nó do Diabo”, de Ra-
mon Porto Mota, Gabriel 
Martins, Ian Abé, Jhesus 
Tribuzi (PB)
“Pendular”, de Julia 
Murat (RJ)
“Por Trás da Linha de 
Escudos”, de Marcelo 
Pedroso, (PE)
“Vazante”, de Daniela 
Thomas (SP).  METRO POA

Cinema. Nove longas-metragens brasileiros disputam o troféu Candango, principal 
premiação da mostra que abre amanhã na capital federal. Festival vai durar 10 dias

Cena de ‘Música para quando as Luzes se Apagam’ | DIVULGAÇÃO

Filme gaúcho abre
Festival de Brasília
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As escalações de Pedro Ge-
romel e Luan na partida de 
volta das quartas de final da 
Libertadores não são uma 
certeza. Os dois estão se re-
cuperando de lesões mus-
culares e farão tratamento 
intensivo para terem condi-
ções de atuar na quarta-feira.

Mesmo que tenha viajado 
para o Rio de Janeiro, a du-
pla estava vetada para o jogo 
de ida. A presença dos dois 
foi uma tentativa de aumen-
tar as dúvidas sobre a escala-
ção gremista.

Geromel chegou a treinar 
na segunda-feira, mas voltou 
a sentir dores na coxa direi-
ta. Ele se recupera de lesão 
muscular sofrida no primei-
ro jogo da semifinal da Copa 
do Brasil, em 17 de agosto.

A situação do zagueiro 
era publicamente conheci-

da. A de Luan, não. Apesar 
de o Grêmio ter dito que o 
atacante tinha sofrido um 
edema na coxa em 7 de se-
tembro, ele tinha sofrido, 
na verdade, um estiramen-
to, como revelou o técni-
co Renato Portaluppi após a 
partida.

Os próximos dias serão 
de tratamento intensivo, co-
mo já vinha ocorrendo com 
Luan na capital carioca. Seu 
tratamento ocorria em três 
turnos. Os dois ainda preci-
sam participar do trabalho 
mais intenso da preparação 
para o jogo contra o Botafo-
go, na segunda-feira.

O mistério, entretanto, 
deverá ser desfeito somen-
te uma hora antes do jogo, 
quando a escalação gremista 
for divulgada de maneira ofi-
cial.  METRO POA

Preocupação. Desfalques na partida de ida contra o Botafogo, o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Luan 
seguirão em tratamento intensivo de suas lesões musculares para estarem em campo para a partida na Arena

Geromel ainda sente dores  | LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA

Tratamento para a volta

Na Série B também se seca

Winck verá o jogo do América-MG
| RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL

O maior objetivo colorado 
é voltar à Série A o quanto 
antes. Ser campeão é uma 
meta secundária, mas que 
não é perdida de vista. Se-
gundo colocado, o Inter es-
tá a dois pontos do líder 
América-MG.

Antes de enfrentar o Fi-
gueirense, amanhã, o elenco 
colorado secará os mineiros 
hoje. O primeiro colocado 
da Série B enfrenta o Ceará, 
às 21h30.

“Eu sempre estou olhan-
do. Eu espero que eles [Amé-
rica-MG] não consigam a 

vitória. Espero que eles tro-
pecem, mas o mais impor-
tante é fazer o resultado, 
manter as vitórias e a boa fa-
se”, observou o lateral direi-
to Claudio Winck.

Se uma vitória do Ceará é 
boa na disputa pela lideran-
ça, ela pode ser ruim quan-
do o assunto é o G4. O Inter 
tem cinco pontos de vanta-
gem para os cearenses, que 
são os primeiros fora da zo-
na de classificação para a eli-
te do futebol brasileiro.

Inter e América-MG ainda 
farão um confronto direto 

na 26a rodada, no Beira-Rio.
Adversário de amanhã, o 

Figueirense está tentando se 
recuperar. Nos últimos cinco 
jogos, os catarinenses conse-
guiram somar sete pontos, 
mas ainda seguem na zona 
de rebaixamento, ocupan-
do a 17a colocação, com 25 
pontos.

O time colorado para sá-
bado não tem mistério e te-
rá: D. Silva; Claudio Winck, 
Ernando, Cuesta e Uen-
del; Dourado, Edenílson, 
D’Alessandro, Sasha e Pott-
ker; Damião.  METRO POA

Jael está à 
disposição
Sem jogar pelo time princi-
pal do Grêmio há sete me-
ses, o centroavante Jael es-
tá próximo de seu retorno. 
No começo do ano, o joga-
dor sofreu uma ruptura dos 
ligamentos do joelho e, ago-
ra, está de volta às ativida-
des normais. Há duas se-
manas, o atacante disputou 
uma partida pelo time de 
transição. Ele deverá ficar 
no banco de reservas contra 
a Chapecoense.

“Muitas coisas ocorre-
ram, mas eu lutei para es-
tar aqui. Quero ajudar neste 
restante do ano”, comentou 
Jael.  METRO POA

Parte dos 
titulares 
será poupada

Mesmo que o sonho de ser 
campeão brasileiro impul-
sione o Grêmio, o foco se-

gue sendo a Libertadores. 
Para enfrentar a Chapecoen-
se, no domingo, o técnico 
Renato Portaluppi poupará 
a maior parte dos seus titu-
lares. O mais cotado a come-
çar jogando é o volante Mi-
chel, que não atuou no Rio 
de Janeiro.  METRO  POA

Para domingo

Atacante sofreu lesão no joelho
| LUCIANO LEON/RAW IMAGE/FOLHAPRESS

Série B

24ª rodada

TERÇA-FEIRA

BOA ESPORTE 2 X 2 GUARANI
CRICIÚMA 1 X 2 JUVENTUDE

HOJE
19h15

SANTA CRUZ X GOIÁS
21h30

CEARÁ X AMÉRICA-MG

AMANHÃ

16h30

VILA NOVA X LUVERDENSE
OESTE X NÁUTICO

BRASIL-PEL X CRB
PAYSANDU X ABC

INTER X FIGUEIRENSE
19h

PARANÁ X LONDRINA

Fórmula 1

Cingapura
O circo da Fórmula 1 

volta a rodar e chega a 
Cingapura para o Grande 

Prêmio que ocorre no 
domingo, às 9h. Lewis 

Hamilton (foto), da 
Mercedes, é líder do 

campeonato, com 238 
pontos, apenas três 

à frente de Sebastian 
Vettel, da Ferrari.
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Na piscina

Capital recebe 
torneio Mercosul 
de polo aquático

De hoje até domingo a pis-
cina do Parque Esportivo 
da PUCRS recebe a 2a eta-
pa do Torneio Mercosul de 
polo aquático. A competi-
ção conta com seis equi-
pes, duas delas dos gaú-
chos do Polo Sul. Hoje os 
jogos ocorrem das 21h às 
23h30. Amanhã as parti-
das serão disputadas entre 
13h30 e 22h, com uma clí-
nica de arbitragem às 9h. 
No domingo, os jogos se-
rão das 8h30 às 13h. A en-
trada é franca.  METRO POA

Rio

MP do Rio pede 
afastamento de 
Eurico Miranda

O MP do Rio pediu ontem 
o afastamento de Eurico 
Miranda da presidência do 
Vasco por seu vínculo com 
as torcidas organizadas do 
clube.  METRO POA

Nas ruas

Projeto dá aulas 
gratuitas para 
corredores

Amanhã ocorre mais 
uma edição do proje-
to 361 Running School, 
uma escola gratuita de 
corrida para orientar 
pessoas quem recém co-
meçaram na modalidade 
ou querem ser iniciadas 
nesta prática esporti-
va. O projeto ocorre to-
dos os sábados, tendo co-
mo pronto de encontro a 
Loja Girardi (av. Dr. Nilo 
Peçanha, 2.245). 

 METRO POA

Futebol

Milan goleia 
em estreia na 
Liga Europa

Tentando reviver os seus 
melhores momentos, o 
Milan estreou com vitó-
ria na Liga Europa, on-
tem. A equipe italiana 
bateu o Austria Viena 
por 5 a 1.  METRO POA

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

A atualização de setem-
bro da lista, divulgada on-
tem, apontou a Seleção Bra-
sileira em segundo lugar, 
sem chance de ficar fora da 
relação das sete primeiras 
colocadas, o que já a garan-
te como cabeça de chave. A 
situação da líder Alemanha 
é semelhante, mas a equipe 
ainda não obteve a sua clas-
sificação nas Eliminatórias 
da Europa. A Rússia, por ser 
a seleção anfitriã, também 
encabeçará um dos grupos. 

A Bélgica também es-
tá quase garantida na lista. 

Portugal e Argentina, ter-
ceiro e quarto do ranking 
atual, ainda correm o risco 
de não irem à Rússia.

O sorteio manterá as re-
gras das últimas edições. 
Com a exceção da Europa, 
que tem mais times, não po-
derá haver confrontos entre 
representantes do mesmo 
continente na fase de gru-
pos. Quatro potes serão for-
mados para a composição 
dos chaves, também levan-
do em consideração a posi-
ção do ranking.

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

Hoje, às 11h, o técnico 
Tite convoca a Seleção pa-
ra os jogos contra Bolívia e 
Chile, em 5 e 10 de outubro 
respectivamente. Essas se-
rão as duas últimas parti-
das do Brasil pelas Elimina-
tórias.  METRO POA

Para Copa. Fifa confirma que ranking de seleções de outubro definirá os cabeças de chave 
do Mundial de 2018. Além da anfitriã Rússia, só o time brasileiro tem a condição garantida

Brasil na cabeça

Tite faz convocação hoje | PEDRO MARTINS/MOWA PRESS 

Confira as dez primeiras se-
leções do ranking da Fifa de 
setembro.

1- Alemanha. 1.606 pts

2- Brasil. 1.590 pts

3- Portugal. 1.386 pts

4- Argentina. 1.325 pts

5- Bélgica. 1.265 pts

6- Polônia. 1.250 pts

7- Suíça. 1.210 pts

8- França. 1.208 pts

9- Chile. 1.195 pts

10-  Colômbia. 1.191 pts

Top-10 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1º

2º

3º

4º

5º

JOSEF
NEWGARDEN

HELIO
CASTRONEVES

SCOTT
DIXON

SIMON
PAGENAUD

WILL
POWER

OS GUERREIROS 
DE SONOMA

PARA SER CAMPEÃO...

ESTADOS UNIDOS

>> 26 anos

>> 37 anos

>> 42 anos

>> 33 anos

>>36 anos

NOVA ZELÂNDIA

BRASIL

FRANÇA

AUSTRÁLIA

560 pontos

4
vitórias

0
poles

557 pontos

1
vitória

1
pole

538 pontos

1
vitória

3
poles

526 pontos

1
vitória

1
pole

492 pontos

3
vitórias

6
poles
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RETAFINAL

TRANSMISSÃO:
Band, BandSports.
Domingo, às 19h

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

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

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

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

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

Sonoma Raceway
Sonoma, California

>> Extensão: 4.06 km

PORTO ALEGRE, SEXTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2017
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