
NASCE 
UM VILÃO
VÉSPERA DA POSSE:
CARTUNISTA ROBERT SIKORYAK 
USA FRASES REAIS DE TRUMP  
PARA CRIAR CAPAS DE HQ PÁG. 10
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Mil militares vão atuar 
em cadeias nos Estados
Crise prisional. Ao custo de R$ 10 milhões, governo federal colocará a postos, nos próximos dez dias, integrantes da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica para fazer inspeção nos presídios. Serão formadas 30 equipes, que aguardarão o pedido formal dos governadores   PÁG. 06

Vendedores amargam 
prejuízo longe da Usina 
Comerciantes que foram transferidos do Gasômetro 
têm esperança de voltar para a região  PÁG. 02

MÍN: 20°C
MÁX: 30°C
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SE ELA DANÇA, 
EU DANÇO
ACLAMADO NO GLOBO DE OURO, 
MUSICAL ‘LA LA LAND’ ESTREIA HOJE PÁG. 14

Conexão 4G ainda está 
longe do ideal no país
Relatório mostra que nenhuma operadora oferece 
sinal por mais de 60% do tempo de acesso  PÁG. 08

App ajuda a escolher 
a corrida mais barata
Vai de táxi, Uber ou Cabify? Aplicativo compara e 
defi ne quando cada um é melhor na capital  PÁG. 03



PORTO ALEGRE, QUINTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2017
www.metrojornal.com.br 02| {FOCO} 

1
FOCO

Câmara Municipal

Projeto 
proíbe fogos

Um projeto de lei que 
disciplina o uso de fogos 
de artifício na capital foi 
protocolado ontem pelo 
vereador Aldacir Oliboni 

(PT) na Câmara Municipal. 
O texto prevê a proibição 
de artefatos ruidosos, com 

o objetivo de “preservar 
o bem-estar de animais 

como cães, gatos e 
aves, extremamente 

prejudicados pelo estouro 
de rojões e bombas”, além 

de beneficiar crianças e 
idosos. Oliboni propõe 
a substituição desses 

artefatos pelos chamados 
“fogos de vista”, que não 
produzem estampidos.

Editado e distribuído por Metro Jornal 
S/A. Endereço: rua Delfino Riet, 183, 
Santo Antônio, CEP 90660-120, 
Porto Alegre, RS. Tel.: (051) 2101-0302
O Metro Jornal Porto Alegre é impresso 
no Grupo Sinos S/A.

EXPEDIENTE
Metro Jornal. Presidente: Cláudio Costa Bianchini. (MTB: 70.145) 
Editor Chefe: Luiz Rivoiro. (MTB 21.162). 
Diretor Comercial e Marketing: Carlos Eduardo Scappini Diretora Financeira: Sara Velloso. 
Gerente Executivo: Ricardo Adamo Editor-Executivo de Arte: Vitor Iwasso 

Metro Jornal Porto Alegre.   
Editor Executivo: Maicon Bock (11.813 DRT/RS)
Editor de Arte: Pablo Tavares Gerente Comercial: Anna Almeida
Grupo Bandeirantes de Comunicação RS. Diretor-Geral: Sérgio Cóssio

A tiragem e distribuição 
desta edição são 
auditadas pela BDO.
40.000 exemplares

FALE COM A REDAÇÃO
leitor.poa@metrojornal.com.br
051/2101.0471

COMERCIAL: 051/2101.0302

O Metro Jornal circula em 23 países e tem alcance diário superior a 18 milhões 
de leitores. No Brasil, é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação 
e da Metro Internacional. É publicado e distribuído gratuitamente de segunda a sexta 
em São Paulo, ABC, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Brasília, Grande Vitória e Maringá, somando 505 mil exemplares diários.

Cadeiras vazias nas quatro tendas abertas: cenário que se repete | ANDRÉ MAGS/METRO

O caminho pode estar 
aberto para as indeniza-
ções do caso do incêndio 
na boate Kiss, em Santa 
Maria, no centro do Rio 
Grande do Sul. O Tribu-
nal de Justiça do Rio Gran-
de do Sul condenou o Esta-
do e o município de Santa 
Maria, assim como os em-
presários da boate Kiss, a 
pagar indenização por da-
nos morais a uma das so-
breviventes do incêndio 
na casa de shows, ocorrido 
em janeiro de 2013 e que 
deixou 242 mortos. 

Na apelação em segun-
do grau, por maioria, os 
desembargadores decidi-

ram pelo pagamento de 
indenização de R$ 20 mil.

A advogada Bianca Fer-
rigolo argumentou no 
processo que “se tivessem 
sido realizadas as fiscaliza-
ções pelo município e pe-
lo Estado, a tragédia não 
resultaria em tantas mor-
tes”. A decisão é  inédita.

O Estado e o municí-
pio de Santa Maria ain-
da poderão recorrer da 
decisão no Supremo Tri-
bunal Federal, em Bra-
sília, o que deve ocorrer 
depois que os prazos na 
Justiça forem reaber-
tos, a partir de amanhã.

 BANDNEWS

Kiss. Estado terá que pagar 
indenização a sobrevivente

Em um final de manhã na 
semana passada, o sol torra-
va 22 tendas de comercian-
tes na avenida Edvaldo Perei-
ra Paiva, nas proximidades 
do Anfiteatro Pôr do Sol. So-
mente quatro delas estavam 
funcionando, mas não havia 
clientela alguma. Esportistas 
e ciclistas passavam sem pa-
rar para comprar sequer uma 
garrafinha d’água debaixo 
daquele calor. Alijados de seu 
antigo ponto, comerciantes 
que atuavam na área da Usi-
na do Gasômetro acumulam 
perdas sem saber se terão fu-
turo na nova orla do Guaíba. 

Por causa da obra de revi-
talização da orla, com proje-
to do arquiteto paranaense 
Jaime Lerner, os vendedores 
tiveram de armar suas ten-
das laranjas a cerca de dois 
quilômetros do ponto ante-
rior. A localização, porém, 
não garante muito mais do 
que um posto de passagem 
para esportistas e ciclistas. 

“Olha só, está vazio”, 
apontava Tiago Marques, 
há dois anos atuando co-
mo vendedor na tenda 

que pertence ao seu pai e 
foi seu ganha-pão por 25 
anos no Gasômetro. Segun-
do Marques, o movimen-
to caiu 80%, na compara-
ção com o antigo local. “Lá 
no Gasômetro o pessoal fa-
zia lanche, almoçava. Aqui, 
no máximo compram uma 
água. Estou pensando em 
me largar daqui. Mas tem 
essa promessa de a gente 
voltar para lá”, desabafou.

Presidente da Associação 
dos Ambulantes da Orla do 
Gasômetro, Sônia Welter de 
Ávila confirma a queda nas 
vendas. “Durante a sema-
na, a gente vendia 50 a 60 
pães no Gasômetro. Agora, 
são dez e o resto vai fora.” 
Ela ressaltou que havia uma 
promessa do governo muni-
cipal anterior de que os co-
merciantes voltariam aos ar-
redores da usina. Ela buscará 
contato com a prefeitura pa-
ra saber se a promessa está 
mantida na nova gestão. 

Chance de retorno
A esperança dos vendedo-
res em voltar à região da usi-

na segue viva no novo gover-
no municipal. O secretário de 
Parcerias Estratégicas, Bruno 
Vanuzzi, comentou que a re-
forma da orla ainda não foi 
atribuída a alguma secreta-
ria nessa transição de poder 
de José Fortunati para Nelson 
Marchezan Jr. Porém, enten-
de que há espaço para os ven-
dedores na área. “A princípio, 
as posições anteriores seriam 
retomadas em algum lugar, 
de alguma forma. Há áreas 
destinadas ao comércio po-
pular na região.”

Outros planos para os co-
merciantes já eram debati-
dos até a troca de governo. 
Uma ideia era espalhar os 
trabalhadores em três via-
dutos que seriam prepara-
dos para receber o comér-
cio. Nessa opção, eles não 
voltariam para o entorno 
do Gasômetro. O caso está 
sendo analisado na prefei-
tura, sem uma previsão de 
definição. 

Revitalização. Com a implantação do projeto do arquiteto Jaime Lerner 
na beira do Guaíba, vendedores foram removidos e acumulam perdas

Nova orla preocupa antigos 
comerciantes do Gasômetro

Freeway receberá 
95 mil veículos
No final de semana, 95 
mil veículos deverão uti-
lizar a freeway em dire-
ção às praias, conforme 
estimativa da Concepa. 
Amanhã, a concessioná-
ria aguarda 50 mil veícu-
los. Já no sábado, outros 
45 mil deverão seguir ru-
mo ao litoral norte pela 
rodovia. A Concepa suge-
re que os motoristas via-
jem antes das 14h ama-
nhã ou após as 14h de 
sábado. Na volta do lito-
ral, a orientação é pegar 
a estrada até as 14h no 
domingo e após o meio-
-dia na segunda-feira.

 METRO POA

Escolas podem 
fechar turmas
O início do ano letivo, pre-
visto para o final de feve-
reiro, terá alterações no 
RS. A Secretaria Estadual 
de Educação calcula que 
600 turmas serão fecha-
das. Segundo o órgão, a 
medida é necessária devi-
do ao aumento de desliga-
mentos de professores e à 
queda do índice de nata-
lidade gaúcho. A redução 
das turmas preocupa os 
pais porque poderia faltar 
vagas e as salas ficarem su-
perlotadas. O secretário 
de educação, Luiz Antônio 
Alcoba, afirma que essas 
possibilidades estão des-
cartadas.  BANDNEWS

Polícia investiga 
morte de menino
A Polícia Civil investi-
ga a morte de um meni-
no de quatro anos, ocor-
rida no final da noite de 
terça-feira, em Cachoei-
rinha. O menino foi leva-
do pela mãe ao posto de 
saúde no bairro Fátima, 
às 19h. Os médicos cons-
tataram que a criança 
chegou sem sinais vitais 
e acionaram a polícia. 
Em depoimento, a mãe 
relatou que repreendeu 
o menino com palma-
das e quando voltou no 
quarto o encontrou sem 
ar. O caso é tratado co-
mo lesão corporal segui-
da de morte.  BANDNEWS

Cachoeirinha Estradas Educação

 Dólar

  + 0,20% 

(R$ 3,219)

  Bovespa

 - 0,32%

 (64.149 pts)

 Euro

- 0,09% 

(R$ 3,435)

 Selic

 (13,00% a.a.)

Salário 
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(R$ 937)

 Cotações
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Em tempos de tarifas dinâ-
micas cada vez mais frequen-
tes no Uber e corridas com 
descontos no táxi, uma dú-
vida costumeiramente asso-
la os usuários de aplicativos 
de transporte: afinal, qual é a 
opção mais barata? Para res-
ponder a essa questão, o em-
presário paulista Márcio Bern 
criou o VAH – um aplicativo 
que compara, em tempo real, 
o valor da tarifa de Uber, Cabi-
fy, Easy Taxi e 99 Taxi.

Funciona assim: na te-
la do aplicativo, o usuário 
informa o endereço de ori-
gem e o destino final da cor-
rida. Depois, basta solicitar a 
comparação entre os apps de 
transporte individual de pas-
sageiros disponíveis em Por-
to Alegre.

O aplicativo simula o cus-
to da viagem em cada um 
dos serviços e o tempo que 
o veículo vai demorar para 
chegar onde o passageiro es-
tá. Em relação ao Uber, tam-
bém é indicada a diferença 
da tarifa entre as categorias 
UberX e UberBlack.

O VAH também alerta o 
usuário sobre promoções e 
descontos válidos naquele 
momento em cada uma das 
plataformas. A ferramenta 
ainda avisa se o Uber está co-
brando a tão criticada tarifa 
dinâmica – que aumenta o 
valor da corrida em períodos 
de grande demanda.   

Por fim, após observar 
as comparações e escolher 
o serviço que mais lhe agra-
de, o usuário é redireciona-
do para o app da empresa 
selecionada e, finalmente, 
pode solicitar a corrida.

De acordo com Bern, a 
estimativa é de que a ferra-
menta gere uma economia 
mensal de até 30% para o 
passageiro que utiliza com 
frequência os aplicativos de 
transporte individual.

Conheça o VAH. Ferramenta permite que o passageiro escolha a 
tarifa que mais lhe agrade dentro de um mesmo trajeto na capital

Aplicativo compara o valor das corridas e o tempo de chegada | VAH/REPRODUÇÃO

App compara 
preços de Uber, 
Cabify e táxis

Nesta semana, a internet 
brasileira se uniu em tor-
no de uma causa: fazer pia-
da com o Sulito, mascote do 
movimento O Sul é o Meu 
País, que defende a separa-
ção da região sul (Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina e 
Paraná) do restante do Bra-
sil. Em menos de dois dias, 
dezenas de memes “home-
nageando” a peculiar figu-
ra – basicamente um mapa 
azul com braços, pernas e 
um boné –  invadiram as re-
des sociais.

Entre as piadas predile-
tas estavam mascotes cria-
dos para outras regiões do 
Brasil – como o São Pauli-
to. Além disso, muitos inter-
nautas também repararam 
que o extremo sul gaúcho 
– onde fica o Chuí – lembra 
um órgão genital masculino 
no mascote.  “O Sulito an-
da com o Chuí de fora”, co-
mentaram internautas.

As lideranças do movi-
mento não pareceram se 
ofender com as piadas. Pelo 
contrário, viram com bons 
olhos a grande divulgação 
gratuita da mascote nas re-
des sociais.   METRO POA

Mascote de movimento 
separatista vira piada

Boneco Sulito rendeu diversos memes nas redes sociais | TWITTER/REPRODUÇÃO

Taxista diz que depredação 
do Sintáxi foi ‘uma mentira’
Um experiente taxista da 
capital afirmou que a de-
predação da sede do Sintá-
xi (Sindicato dos Taxistas 
de Porto Alegre) – noticiada 
ontem pelo Metro Jornal – 
foi uma mentira. Paulo Adir 
Ferreira é motorista de táxi 
há 30 anos e foi um dos ar-
ticuladores do polêmico en-
contro realizado há três dias 
no sindicato. Além de negar 
que os taxistas presentes te-
nham participado da depre-
dação, Ferreira teceu fortes 
acusações contra o aplicati-

vo do Sintáxi que está ofere-
cendo 50% de desconto nas 
corridas.  

Ele diz que a decisão de 
oferecer a promoção foi 
unilateral e que não hou-
ve diálogo com a categoria. 
“O Sintáxi está jogando os 
taxistas uns contra os ou-
tros. Deveriam ter convo-
cado uma assembleia geral 
com os associados. Ofere-
cer 50% de desconto é con-
corrência desleal”, afirma 
Ferreira. 

O taxista, um dos líderes 

do movimento que busca ti-
rar Luiz Nozari da presidên-
cia do Sintáxi, também re-
latou que não viu nenhum 
taxista depredando o local 
durante o encontro. “A Bri-
gada Militar acompanhou 
tudo. Enquanto eu estava lá, 
nada aconteceu”, disse. 

Cerca de cem taxistas 
participaram do ato no Sin-
táxi. Na terça-feira, Nozari 
revelou que janelas foram 
quebradas, portas danifica-
das e que o relógio de luz foi 
destruído.   METRO POA

Coronel Jacques assume o CPC
O Coronel Jefferson Jac-
ques assumiu ontem o pos-
to de comandante do CPC 
(Comando de Policiamen-
to da Capital). No discurso 
de posse, sua principal pro-
messa foi de otimizar os re-
cursos do órgão para conter 
o avanço da criminalidade. 
Com 33 anos de Brigada Mi-
litar, ele atuava como corre-
gedor da corporação. 

O comandante afirmou 
que pretende agir de forma 
integrada com a Polícia Ci-
vil, Susepe e Força Nacio-
nal para aumentar a sensa-
ção de segurança em Porto 
Alegre. 

Jacques substitui o coro-
nel Mario Ikeda, que passa 
a ocupar o cargo de subco-
mandante-geral da Brigada 
Militar.

A solenidade foi a úl-
tima com o coronel Alfeu 
Freitas Moreira como co-
mandante-geral da Brigada 
Militar. Ainda hoje sai a no-
meação do coronel Andreis 
Silvio Dal’Lago no Diário 
Oficial como comandan-
te-geral da corporação. A 
solenidade da troca de co-
mando deve ocorrer no 
próximo dia 25.   METRO POA

30%
É a estimativa de economia 
mensal para os usuários que 
utilizarem o VAH para escolher 
o serviço mais barato disponível

Samu poderá ser acionado por aplicativo
O Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
é mais um serviço que po-
derá ser acionado por meio 
de um aplicativo de celu-
lar. A novidade, que será 
lançada em breve nas pla-
taformas Android e iOS, te-

rá como principal vanta-
gem o pré-cadastramento 
de dados pessoais do usuá-
rio e a sua localização por 
GPS, o que dará maior agi-
lidade ao atendimento.

O app foi apresentado 
ontem ao secretário esta-

dual da Saúde, João Gab-
bardo, e ao secretário mu-
nicipal de Saúde de Porto 
Alegre, Erno Harzheim. 
A expectativa é de que o 
aplicativo agilize os pedi-
dos em até 30 segundos.  

 METRO POA

O criador do VAH conta 
que a ideia de desenvolver 
o aplicativo surgiu enquan-
to ele próprio comparava 
os preços das viagens. “Eu 
saio bastante e sempre op-

tava pelos aplicativos, em 
vez de utilizar o meu carro. 
Como tinha muitas opções 
– como Uber, Cabify e táxi 
–, buscava encontrar o ser-
viço mais em conta. Chega-
va até a anotar os valores 
num pedaço de papel. En-
tão, decidi trazer esta com-
paração num único am-
biente”, relata Bern.  

O aplicativo é gratuito e 
está disponível para celula-
res e tablets que possuem 
sistema operacional Android 
ou iOS.   METRO POA
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Em busca de uma solução 
para a crise carcerária, o 
governo criará uma “For-
ça Nacional de Seguran-
ça” especificamente para 
atuar em presídios. A pre-
visão é de ter, pelo menos, 
cem agentes penitenciários, 
cedidos por todos os Esta-
dos e que possam atuar na 
solução de problemas nas 
penitenciárias.

“Em situações pontuais, a 
pedido dos governadores de 
cada Estado, esse grupo atua-
rá para a contenção e solução 
de problemas”, afirmou o mi-
nistro da Justiça, Alexandre 
de Moraes, em nota.

O anúncio do Grupo Na-
cional de Intervenção Peni-
tenciária foi feito durante 
reunião com representan-
tes da Fenaspen (Federação 
Sindical Nacional dos Servi-
dores Penitenciários).

“Os agentes penitenciários 
é que têm a expertise para 
atuar nos presídios”, ponde-
rou o presidente da Fenaspen, 
Fernando Ferreira Anuncia-
ção, criticando a hipótese de 
atuação das Forças Armadas.

Os agentes penitenciá-
rios também receberão um 
curso oferecido pelo  De-

pen (Departamento Nacio-
nal Penitenciário).

A exemplo do Plano Na-
cional de Segurança Públi-
ca, o governo ainda não tem 
estimativa de custos nem 
do orçamento para a cria-
ção do grupo.

Projeto piloto
Os núcleos de inteligência, 
previsto no plano, têm pre-
visão para começar a fun-
cionar em 15 de fevereiro.

Agentes das polícias Fe-
deral, Rodoviária Federal, 
Civil e Militar e do sistema 

penitenciário irão atuar em 
conjunto em ações de inteli-
gência nos presídios. Os pri-
meiros núcleos serão mon-
tados em Natal (RN), Porto 
Alegre (RS) e Aracaju (SE).

Capacitação de presos
O governo discute o lança-
mento de um programa pa-
ra formar 15 mil presos. O 
investimento é de R$ 30 mi-
lhões. Pela proposta, seriam 
ofertados cursos de pedreiro, 
jardineiros, eletricistas, enca-
nadores, padeiros, cozinhei-
ros e artesãos.  METRO BRASÍLIA

União cria ‘Força 
Nacional de prisões’

Reforço 
aos Estados 
será de mil 
militares
Ao custo de R$ 10 milhões, 
o governo colocará a pos-
tos nos próximos dez dias 
mil militares da Marinha, 
do Exército e da Aeronáuti-
ca para fazer inspeção nos 
presídios. 

Serão formadas 30 equi-
pes, que aguardarão o pedi-
do formal dos Estados.

O trabalho dos milita-
res será feito em conjunto 
com as polícias e os agen-
tes penitenciários. A ins-
peção para retirada de dro-
gas, armas e  celulares será 
feita apenas quando os pre-
sos estiverem fora das ce-
las para banho de sol, por 
exemplo.

O governo admite que 
a crise carcerária não será 
solucionada com isso, mas 
aposta que a presença das 
Forças Armadas ajudará a 
inibir a ação criminosa. 

“É fator de atemoriza-
ção para aqueles que estão 
nos presídios. E fora tam-
bém”, afirmou o presidente 
Michel Temer, ao explicar a 
medida.  METRO BRASÍLIA

“Não temos 
a menor 
ilusão 
de que 
apenas um 
esforço que 

será feito pelas Forças 
Armadas venha a 
debelar ou resolver essa 
questão.” 
RAUL JUNGMANN, MINISTRO DA DEFESA

“Um dra-
ma infernal 
ocorre hoje 
nas peniten-
ciárias do 
país. É uma 

ousadia, mas uma ousa-
dia que o Brasil necessita 
e que dê certo.” 

PRESIDENTE MICHEL TEMER

Nove Estados 
pedem ação 
nas fronteiras
Acre, Roraima, Tocan-
tins, Mato Grosso, Ma-
to Grosso do Sul, Ama-
zonas, Rondônia, Amapá 
e Pará foram os primei-
ros Estados a formaliza-
rem o pedido de reforço 
das Forças Armadas para 
atuar nos presídios.

Após reunião com o 
presidente Michel Te-
mer, os governadores 
dos nove Estados, po-
rém, pediram que o go-
verno amplie a atuação 
nas fronteiras para com-
bater o tráfico de drogas 
e armas de outros países. 
“Ninguém está tranquilo. 
Todo mundo sabe que o 
tráfico de drogas está no 
meio disso tudo”, decla-
rou o governador de Ron-
dônia, Confúcio Moura 
(PMDB).  METRO BRASÍLIA 

Governadores

Passados cinco dias de rebe-
liões, a tropa de choque da 
PM (Polícia Militar) do Rio 
Grande do Norte entrou on-
tem na Penitenciária de Al-
caçuz, em Nísia Floresta 
(RN), onde 26 detentos fo-
ram mortos no fim de se-
mana. A operação foi pa-
ra retirar 220 presos, que 
foram transferidos para a 
Penitenciária Estadual de 
Parnamirim, na região me-
tropolitana de Natal.

Desde sábado, deten-
tos ligados às facções PCC 
(Primeiro Comando da Ca-
pital) e Sindicato do Cri-
me ocupam os telhados do 
presídio – que está destruí-
do e não tem grades nas 
celas – e ameaçam novos 
confrontos.

O governo potiguar iden-
tificou 18 líderes dos mo-
tins e pede ajuda da União 
para transferi-los a peniten-
ciárias federais.

Segundo a PM, a opera-

ção foi pacífica e os presos 
foram contidos com bom-
bas de efeito moral.

Ontem, o Itep (Instituto 
Técnico-Científico de Perícia) 
identificou a oitava vítima do 
massacre.  METRO BRASÍLIA

Polícia Militar entra
em penitenciária do RN

MÉDIA GERAL POR ÁREA

DE OLHO NO BOLETIM
Acompanhe os principais resultados 
do Exame Nacional do Ensino Médio

REDAÇÃO

LINGUAGENS E CÓDIGOS

NOTA ZERO

FONTE: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

2015 2016

84.236

53.035

2015 2016

520,5505,3

MATEMÁTICA

2015 2016

489,5467,9

CIÊNCIAS DA NATUREZA

2015 2016

477,1478,8

CIÊNCIAS HUMANAS

2015 2016

533,5558,1

NOTA 100

2015 2016

77104

Segurança Pública. Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária será formado por cem 
agentes, que atuarão apenas em situações pontuais, segundo o Ministério da Justiça

Ministro da Justiça lidera esforços contra crise carcerária | SERGIO LIMA/REUTERS

Detentos tentaram resistir à ação da
PM | JOSEMAR GONCALVES/REUTERS

Com 8,6 milhões de inscri-
tos, o Enem (Exame Nacio-
nal do Ensino Médio) apon-
tou para dificuldades de 
aprendizado dos estudantes 
brasileiros. A prova de reda-
ção – cujo tema foi “Cami-
nhos para combater a into-
lerância religiosa no Brasil” 
– teve apenas 77 alunos com 
nota mil. Por outro lado, ze-
ro foi a avaliação atribuída a 
84.236 candidatos. Os moti-
vos: fuga do tema; cópia do 
texto motivador; texto insu-
ficiente; não atendimento 
ao tipo textual; parte desco-
nectada; e, até, por atingir 
os direitos humanos.

O número é 58,8% maior 
do que no Enem 2015, 
quando 53.035 zeraram 
a redação. A maioria dos 
candidatos, 1,9 milhão, fi-
cou com nota entre 501 e 
600 pontos.

Nas quatro áreas avalia-
das, houve melhora em lin-
guagens e códigos, com no-
ta média de 520,5 pontos; e 
matemática, 489,5. A maior 
piora foi em ciência huma-
nas, de 558,1, no passado, 
para 533,5 pontos na última 
edição. Ciências da nature-
za se manteve estável.

O aluno pode conferir o 
resultado individual no site 
do Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira). 
É preciso informar o CPF e 
a senha escolhida na hora 
da inscrição.

As notas do Enem ser-
vem para concorrer a va-
gas em universidades pú-

blicas pelo Sisu (Sistema 
de Seleção Unificado) e pa-
ra bolsas e financiamentos 
em instituições de ensino 
superior privadas.

As inscrições para o Si-
su serão de 24 a 27 de janei-
ro. Nesta edição serão ofer-
tadas 238 mil vagas em 131 
universidades federais e es-
taduais e institutos federais 
e instituições estaduais. A 
partir de hoje, as vagas es-
tarão disponíveis na inter-
net para consulta.

Mudanças
A partir da próxima edi-
ção, o Enem deixará de ser 
usado como certificação de 
conclusão do ensino médio.

Para reduzir custos, 
maiores de 18 anos  que não 
concluíram o ensino médio 
deverão passar a se inscre-
ver no Encceja (Certificação 
de Competências de Jovens 
e Adultos).

O Ministério da Educa-
ção anunciou ontem a aber-
tura de uma consulta pú-
blica para edição 2017 do 
Enem. Será possível opi-
nar se a aplicação das pro-
vas será em dois dias, co-
mo é atualmente, ou em 
um dia; em dois domingos 
seguidos ou em dias conse-
cutivos; e se a prova deveria 
ser aplicada pelo computa-
dor. As opiniões serão co-
letadas até 10 de fevereiro. 

 METRO BRASÍLIA

Enem. Nota zero em 
redação sobe 58% e só 77 
candidatos tiraram mil

O candidato pode acessar a 
nota do Enem no site: 
enem.inep.gov.br
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A Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil) anunciou 
ontem um reajuste do teto 
das tarifas de aeroporto pú-
blicos administrados pela 
Infraero. A mudança entra 
em vigor em 30 dias.

Foram reajustados os te-
tos das tarifas de embarque 
e conexão de passageiros e 
de pouso e permanência de 
aeronaves (8%) e da armaze-
nagem e movimentação de 
cargas e mercadorias (6,3%), 
segundo informações da au-
tarquia. Assim, a tarifa má-
xima de embarque domés-
tico sobre de R$ 27,69 para 
R$ 29,90 e a de embarque 
internacional, de R$ 109,13 
para R$ 113,04.

Cerca de 60 aeroportos 
no país são administrados 
atualmente pela Infraero. 
Segundo a Anac, os reajus-
tes das tarifas dos terminais 

sob concessão, como o de 
Guarulhos (SP) e Galeão (RJ), 
são determinadas por con-
trato e costumam ocorrer 
entre maio e julho.   METRO

A internet 4G no Brasil es-
tá mais veloz, mas o acesso 
ao sinal continua limitado, 
aponta relatório da consul-
toria OpenSignal.

A velocidade média do 
4G brasileiro é de 19,7 
Mbps, mais de 2 Mbps aci-
ma da média global. Quan-
do se trata de disponibili-
dade de 4G, no entanto, o 
Brasil ainda está mais próxi-
mo do final do ranking.

“De forma geral, nenhu-
ma operadora no Brasil é ca-
paz de oferecer conexão 4G 
estável”, diz o relatório. 

Os dados mostram que as  
prestadoras de serviços não 
conseguem fornecer um si-
nal 4G estável por mais de 
60% do tempo. Em relação 
à disponibilidade, a TIM 
oferece a melhor conexão, 
com um índice de 59,2%. 
A Vivo foi a segunda, com 
acesso em 56,7% do tempo. 
Claro e Oi tiveram percen-
tuais de 49,45% e 43,35%, 
respectivamente.

A OpenSignal mede a 
proporção de tempo que os 
usuários têm acesso à rede. 
Por cobertura geográfica, a 
estimativa é que 71,3% da 
população brasileira tenha 
acesso à internet 4G, com 
1.519 municípios atendidos, 

segundo a Teleco.
No que diz respeito à ve-

locidade de download, a 
Claro ficou em primeiro lu-
gar na análise do 4G (com 
média de 27,45 Mbps), 3G 
(3,91 Mbps) e geral (10,14 
Mbps). 

Nas redes 4G, a Vivo fi-
cou em segundo (com 21,29 
Mbps), seguida pela Oi 
(14,61 Mbps) e TIM (12,05 

Mbps). No 3G, a TIM ficou 
em segundo, com Vivo, Oi e 
Nextel na sequência.

Para OpenSignal, a re-
pentina ascensão da Claro 
para o topo do ranking de 
velocidade 4G indica novos 
investimentos na sua rede, 
aumentando a capacidade 
geral da rede e a velocidade 
de conexão dos seus clien-
tes. O relatório destaca ain-

da aportes que vêm sendo 
feitos pelas operadoras, que 
podem resultar em melho-
rias no serviço.  

O estudo também anali-
sou a latência das redes, que 
mostra quão rápida é sua 
resposta. Nesse quesito, a Oi 
teve o melhor resultado no 
4G, com média de 52,8 mi-
lissegundos, e a Vivo apre-
sentou o pior: 62,69 ms. No 
3G, no entanto, a Oi fica em 
último lugar (com 153,86 
ms) e a Nextel assume a li-
derança, com 87,84 ms.

Para o relatório, a Open-
Signal coletou 770 milhões 
de medições de 39.471 usuá-
rios de smartphones entre 
1º de setembro de 2016 e 30 
de novembro de 2016. 

Em nota, a Claro diz que 
os bons resultados obtidos 
nos desempenhos de ban-
da larga fixa e móvel re-
fletem os investimentos 
realizados pelo grupo em 
infraestrutura. A Vivo não 
respondeu à reportagem. 
TIM e Oi informaram que 
o SindiTelebrasil, que re-
presenta as empresas, res-
ponderia pelas operadoras. 
Procurada, a entidade não 
se posicionou sobre o rela-
tório até a conclusão desta 
edição.  METRO

Tecnologia. Redes ganham velocidade, mas acesso ainda é limitado, segundo relatório da 
OpenSignal. Empresas não conseguem fornecer sinal por mais de 60% do tempo de acesso

COMPARE Como é a rede de 
cada operadora

FONTE: OPENSIGNAL  *A PESQUISA NÃO AVALIOU A REDE 4G DA OPERADORA

CLARO 

NEXTEL* 

OI

TIM 

VIVO

27,45

14,61

12,05

21,29

4G 3G GERAL 4G 3G

VELOCIDADE DE DOWNLOAD,
EM MBPS

LATÊNCIA,
EM MS

3,91

2,26

2,63

3,46

3,39

10,14

4,94

6,16

8,49

57,87

52,78

57,04

62,69

106,8

87,84

153,86

118,07

113,52

49,45%

43,53%

59,21%

56,76%

DISPONIBILIDADE 
4G, EM TEMPO 

DE ACESSOMELHOR DESEMPENHO

Nenhuma operadora 
oferece 4G estável

O governo federal vai disponi-
bilizar R$ 8,2 bilhões em cré-
dito para pequenos empresá-
rios nos próximos dois anos. 
Os recursos liberados são do 
FAT (Fundo de Amparo ao Tra-
balhador) e do BNDES.

O anúncio foi feito on-
tem  durante o lançamento 
do programa Empreender 
Mais Simples: menos bu-
rocracia, mais crédito. Por 
meio de convênio firma-
do com o Banco do Brasil e 
a Receita Federal, o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas) investirá R$ 200 mi-
lhões em sistemas para sim-
plificar o processo de gestão 
do pequeno empreendedor.

As mudanças começarão a 
ser implementadas a partir de 
fevereiro de 2017 e devem ser 
concluídas em 2018. Cerca de 
150 mil empresas devem ser 
beneficiadas com as medidas.

Dos R$ 8,2 bilhões disponi-
bilizados, em torno de R$ 7 bi-
lhões sairão do BNDES, numa 

modalidade em que as peque-
nas e microempresas poderão 
ter um prazo de pagamento 
de até 60 meses, carência de 
até 12 meses e encargos totais 
a partir de 1,63% ao mês.

O R$ 1,2 bilhão restante 
sairá de uma linha de emprés-
timo do BB, que conta com re-
cursos do FAT. Nesse caso, o 
empresário poderá realizar o 
financiamento com contrata-
ção simplificada, prazo de até 
48 meses para o pagamento, 
isenção do IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras) e ju-
ros a partir de 1,56% ao mês. 
A carência será de até 12 me-
ses para a quitação da primei-
ra parcela do valor principal.

Em contrapartida, o em-
preendedor deve garantir os 
empregos gerados e renda 
até um ano depois da contra-
tação do crédito. Se o negó-
cio contar com mais de dez 
empregados, o proprietário 
terá de contratar um jovem 
aprendiz em até seis meses 
após o empréstimo.  METRO

Crédito. Governo vai 
liberar R$ 8,2 bi para 
pequenos empresários

O presidente do Banco Cen-
tral, Ilan Goldfajn, disse on-
tem que a política monetária 
entrou em um novo ritmo, 
referindo-se ao corte de 0,75 
ponto percentual da taxa bá-
sica de juros da economia, 
atualmente em 13% ao ano. 
Goldfajn ressaltou que a con-
tinuidade da redução nesta 
intensidade depende da infla-
ção e da atividade econômica.

Em coletiva de imprensa 
organizada pelo Fórum Eco-
nômico Mundial, em Davos, 
na Suíça, ao lado do ministro 
da Fazenda, Henrique Meirel-
les, Goldfajn disse ver a glo-
balização como um processo 
benéfico para as economias 
emergentes. “Nós continua-
mos a apoiar a globalização 
porque beneficiou nossa eco-
nomia e nossa classe média.”

Para Meirelles, a globaliza-
ção é positiva também para 

economias desenvolvidas, co-
mo a dos Estados Unidos, on-
de Donald Trump venceu as 
últimas eleições apresentan-
do um projeto protecionista.

“Se você tomar os Estados 
Unidos, você tem importa-
ções de um lado eliminando 
alguns empregos america-
nos, mas [benefícios como] 
alta tecnologia, serviços, 
criando todo tipo de traba-
lho. Além disso, a população 
inteira se beneficia de preços 
mais baixos,” disse.  METRO

Presidente do BC diz que globalização 
ajudou emergentes | WILSON DIAS/ABR

Juros. BC entrou em novo 
ritmo de corte, diz Goldfajn Como ficam as tarifas

Aeroportos administrados 
pela Infraero. 
Doméstico: R$ 29,90 

Internacional: R$ 113,04 

 

Doméstico: R$ 28,63 

Internacional: R$ 110,77

 

Doméstico: R$ 27,67 

Internacional: R$ 109,06 

  

Doméstico: R$ 27,79 

Internacional: R$ 109,28

   

Doméstico: R$ 27,82 

Internacional: R$ 109,36 

 

Doméstico: R$ 21,99 

Internacional: R$ 99,02 

Confira

Temer participou do lançamento do programa | JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Valores para  terminais sob concessão 
seguem inalterados | ELZA FIÚZA/ABR

Avião. Anac reajusta em 
8% tarifas de embarque

Shopping

Movimento cai 
em dezembro
O fluxo de clientes em 
shopping centers do país 
caiu 2,5% em dezem-
bro sobre um ano an-
tes, equivalente a 9,3 mi-
lhões de visitas a menos, 
mostrou o Iflux, índice 
desenvolvido pelo Ibope 
Inteligência e pela Mais 
Fluxo.  METRO

Motos

Produção desaba 
30% em 2016
A produção de motocicle-
tas no país recuou 29,7% 
em 2016 sobre 2015. No 
ano passado, foram fabri-
cadas 887.653, segundo a 
Abraciclo, que representa 
o setor. Foi a menor taxa 
de produção desde 2002. 

 METRO





PORTO ALEGRE, QUINTA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 2017
www.metrojornal.com.br 10| {MUNDO} 

Na capa de ‘A Torre 
do Horror’, de Johnny 
Craig (1926-2001), 
um Trump ‘zumbi’ 
diz que é preciso 
impedir totalmente 
a entrada de 
muçulmanos nos 
EUA

Jack Kirby 
(1917-1994) foi 
homenageado por 
Sikoryak com a frase 
de Trump contra 
o senador John 
McCain: ‘Ele não é 
um herói de guerra. 
Ele só é um herói de 
guerra porque foi 
capturado. Gosto 
de pessoas que não 
foram capturadas’ 

Mais conhecido pelos trabalhos publicados em revistas como ‘The New Yorker’, o cartunista 
norte-americano Robert Sikoryak, de 52 anos, criou o projeto ‘Unquotable Trump’, no qual insere 
frases reais do presidente eleito dos EUA em capas de HQs clássicas, respeitando o traço original 
dos artistas. O Metro Jornal traz algumas delas nesta página. Divirta-se com mais exemplos no

www.metrojornal.com.br   

NUNCA HOUVE UM VILÃO 

Ao Ligeirinho, de Pete Alvarado (1920-2003), 
Trump diz: ‘Quando o México envia sua gente, 
não está enviando os melhores. Eles trazem 
drogas, trazem crimes, são estupradores. 
Alguns, eu admito, são boas pessoas’

Nem o Riquinho foi poupado por Sikoryak na capa 
que segue as linhas de Alfred Harvey (1913-1994): 
‘Ele (Marco Rubio) disse sobre as minhas mãos: Se 
são pequenas, deve haver outra coisa pequena. 
Mas garanto que não tenho nenhum problema’

Ameaçando a todos, Trump 
diz na capa em homenagem 
a Chris Houghton, do atual 
‘Hora de Aventura’: ‘Quando 
eu fizer meu juramento no 
ano que vem, irei restabelecer 
a lei e a ordem em nosso país’

COMO TRUMP

‘Eu posso consertar 
isso sozinho’, diz um 
Trump ‘Hulk’ na capa 
de ‘Unquotable Trump’, 
com os traços do 
cartunista Dave Cockrum 
(1943-2006)
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TODO O GABINETE 
DO PRESIDENTE
Comércio

Defesa

Educação

Energia

Saúde e Serviços 
Humanos

Segurança 
Interna

Habitação e 
Des. Urbano

Interior

Chefe de Equipe

Justiça

Trabalho

Estado

Transporte

Tesouro

Assuntos de
Veteranos

Agência de 
Proteção Ambiental

Gestão e Orçamento

Administração de 
Pequenas Empresas

Representante 
Comercial

ONU

Agricultura

Conselheiro 
Econômico

Wilbur Ross

Gen. James Mattis

Betsy DeVos

Rick Perry

Tom Price

Gen. John F. Kelly

Ben Carson

Ryan Zinke

Reince Priebus

Jeff Sessions

Andrew Puzder

Rex Tillerson

Elaine Chao

Steve Mnuchin

David Shulkin

Scott Pruitt

Mick Mulvaney

Linda McMahon

Robert E. Lighthizer

Nikki Haley

A definir

A definir

Obama despede-se dos jornalistas na Casa Branca |KEVIN LAMARQUE/REUTERS

O presidente dos EUA, Barack 
Obama, concedeu ontem sua 
última entrevista coletiva na 
Casa Branca antes de deixar 
o cargo, amanhã. Ele abordou 
diversos temas, entre eles as 
conversas que teve com o pre-
sidente eleito, Donald Trump, 
durante a transição, a redu-
ção da pena da ex-agente de 
inteligência Chelsea Man-
ning, condenada por dar in-
formações confidenciais ao 
grupo WikiLeaks em 2010, as 
relações com a Rússia,  a difi-
culdade da criação de dois Es-
tados – Palestina e Israel – e a 
reaproximação diplomática e 

comercial com Cuba.
Sobre os encontros com  

Trump na transição, Obama 
afirmou: “Ofereci meus me-
lhores conselhos”. 

No campo das relações in-
ternacionais norte-america-
nas, Obama declarou que é 
de interesse dos Estados Uni-
dos estabelecer relações cons-
trutivas com a Rússia, mas 
reconheceu que a relação re-
tomou um “espírito confron-
tativo” quando Vladimir Pu-
tin chegou à Presidência. 
“Acredito que é de interesse 
dos EUA e do mundo que te-
nhamos uma relação constru-

tiva com a Rússia. Este sem-
pre foi meu enfoque.”

Em contraste com Trump, 
que tem mantido uma rela-
ção áspera com a mídia e a im-
prensa (leia abaixo), Obama 
elogiou o trabalho dos jorna-
listas, dizendo que a impren-
sa “faz parte de como o país 
trabalha” e agradeceu aos pre-
sentes pelo “serviço extraor-
dinário” que prestaram à de-
mocracia norte-americana.

“Ter vocês neste prédio fez 
este lugar funcionar melhor”, 
elogiou Obama. “Vocês não 
devem ser bajuladores. Vocês 
devem ser céticos.”  METRO

De saída. Em sua última entrevista na Casa Branca antes de deixar 
o cargo, Obama afirmou ter ajudado cordialmente Donald Trump

‘Ofereci meus 
melhores 
conselhos’

“Há muito mais gente boa do que ruim neste país. 
Há uma decência fundamental neste país.”

BARACK OBAMA, PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS, EM ENTREVISTA NA CASA BRANCA

As temperaturas do mun-
do atingiram um recorde 
pelo terceiro ano consecu-
tivo em 2016, aproximan-
do-se de um limite máximo 
estabelecido para o aqueci-
mento global com eventos 
extremos, incluindo calor 
sem precedentes na Índia 
e derretimento do gelo no 
Ártico. 

As temperaturas médias 
superficiais sobre o solo e 
os oceanos em 2016 fica-
ram 0,94oC acima da mé-
dia do século 20, de 13,9oC, 
de acordo com a Adminis-
tração Nacional Oceâni-
ca e Atmosférica dos EUA 
(NOAA). A Nasa (agência es-
pacial norte-americana) di-
vulgou dados quase idên-
ticos, e o britânico Met 
Office e a University of East 
Anglia disseram que 2016 
foi o ano mais quente já 
registrado.

As temperaturas subi-
ram por conta de gases de 
efeito estufa sintéticos co-
mo também pelo El Niño, 
que liberou calor do Pacífi-
co.  METRO

Clima. Calor bate 
recorde pelo 3o 
ano seguido

O presidente eleito dos EUA, 
Donald Trump, que toma 
posse amanhã, já escolheu 
quem vai preencher 20 dos 
22 cargos de seu gabinete. 
Faltam apenas os titulares 
da Secretaria da Agricultura 
e o conselheiro econômico.
De acordo com a Constitui-
ção americana, o papel dos 
titulares do gabinete é dar 
aconselhamento ao presi-
dente. O gabinete é consti-
tuído pelo vice-presidente e 
pelos chefes de 22 secreta-
rias (equivalentes aos minis-
térios no Brasil). 

Como os chefes de secre-
taria precisam ter os nomes 
aprovados, o Senado está 
realizando nesta semana au-
diências para a confirmação 
dos titulares. Senadores de-
mocratas, embora sendo mi-
noria, estão tentando derru-
bar alguns nomes.  

Há outros cargos do go-
verno que não precisam do 
aval do Congresso, como os 
de conselheiro sênior, estra-
tegista-chefe, chefe de Gabi-
nete, conselheiro de Segu-
rança Nacional, conselheiro 
do presidente, conselheiro 
superior,  conselheiro de Po-
lítica Sênior, secretário de 
Imprensa e conselheiro da 
Casa Branca.

A imprensa norte-ame-

ricana vem acompanhan-
do com interesse a escolha 
dos nomes que vão ocupar 
os postos-chave do gabinete 
porque, por meio do perfil 
da pessoa escolhida, é possí-
vel saber como serão as po-
líticas a serem implemen-
tadas no futuro e antecipar 
medidas do novo governo. 

Ontem, Trump disse que 
não vai realocar a sala de im-
prensa da Casa Branca pa-
ra um espaço maior, mas 
sim escolher os representan-
tes da mídia que terão aces-
so a ela. “Não gosto de tui-
tar, mas vejo uma imprensa 
muito desonesta. E [tuitar] é 
a única forma que eu tenho 
para contra-atacar.”  METRO

Museu em Washington terá Trump
de cera | JAMES LAWLER DUGGAN/REUTERS

Faltam apenas dois nomes 
para Trump completar equipe
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A Sbornia volta à tempora-
da de verão do Theatro São 
Pedro três anos depois da 
trágica morte de Nico Ni-
colaiewsky,  o eterno maes-
tro Pletskaya de “Tangos e 
Tragéidas”.

O novo espetáculo, batiza-
do de “Sbørnia KøntrAtrac-
ka”, reúne Hique Gomez e 
Simone Rasslan numa his-
tória igualmente divertida e 
emocionante – e com direito 
ao “gran finale” na Praça da 
Matriz. “O Maestro Pletskaya 
voltou para Sbornia em cará-
ter definitivo, mas o povo da 
Sbornia não se deu por venci-
do”, anunciam os artistas.

Agora, Kraunus (Hique  
Gomez) descobre que Simo-

ne Rasslan é, na verdade, Na-
biha, uma grande pianista 
formada pela Libertok Uni-
versitik de Musik da Sbornia, 
(mesma de Pletskaya). Eles 
garantem que o encontro se-
rá “hiperbólico”.   METRO POA

No palco. Hique 
Gomez e Simone 
Rasslan fazem 
temporada no TSP

Os dois músicos revisitam repertório hiperbólico | NILTON SANTOLIN/DIVULGAÇÃO

Novamente 
na Sbornia

Música 1

Maira faz tributo 
à música 
brasileira  

A cantora Maira Baum-
-garten revisita a músi-
ca de diferentes regiões 
brasileiras em “Coração 
Tropical – Apesar de Vo-
cê”. Ela divide o palco 
com os músicos Orestes 
Dornelles (violão), Pauli-
nho Cardoso (acordeon), 
Darllan Luz e Roberto Bi-
sotto (percussão). No Ca-
fé Art (r. Vieira de Cas-
tro, 158), hoje, às 21h. 
R$ 30.  METRO

Música 2

Demétrio Xavier 
mostra canções 
latinoamericanas 

O intérprete Demétrio 
Xavier faz hoje o pri-
meiro recital de 2017 do 
Cantos do Sul da Terra.  
A partir das 21h, no Café 
Fon Fon (r. Vieira de Cas-
tro, 22). R$ 25.  

 METRO POA

Música 3

Homenagem a  
Elis em show de 
voz e piano  

Rosana Marques (voz) e 
Luiz Mauro Filho (piano) 
lembram Elis Regina no 
dia dos 35 anos da sua 
morte. O repertório de 
“Simplesmente Elis” des-
taca as canções de tom 
mais pessoal da trajetó-
ria da cantora. Os shows 
serão hoje e amanhã, às  
21h30, no Meme Santo 
de Casa (r. Lopo Gonçal-
ves, 176). R$ 30.   METRO

Música 4

Tributo a Jorge 
Benjor no 
Ocidente 

A banda Tribo Brasil 
mostra hoje, no Ociden-
te Acústico, dois discos 
de Jorge Benjor: “A Tá-
bua de Esmeralda” e 
“Samba Esquema Novo”. 
A partir das 21h, no Oci-
dente (av. Osvaldo Ara-
nha, 960). R$ 30.  METRO

No Theatro São Pedro
De hoje a domingo, às 21h; 
e de 26 a 29/01
Ingressos de R$ 40 a R$ 100

Para ver

metrojornal.com.br

Seinfeld na 
Netflix

O comediante vai 
estrelar dois stand-up 

shows exclusivos para a 
plataforma de streaming, 

além de produzir o 
roteiro de uma nova 

atração. Além disso, ele 
vai protagonizar 24 novos 
episódios de “Comedians 
in Cars Getting Coffee”, 

atualmente exibida pelo 
serviço Crackle.
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Poucos filmes têm sido tão 
falados antes mesmo de sua 
estreia como “La La Land 
– Cantando Estações”, que 
chega hoje aos cinemas de-
pois de se tornar a produção 
mais premiada na história 
do Globo de Ouro, conquis-
tando todos os sete troféus 
aos quais concorria.

De tão repetidos, alguns 
comentários praticamente se 
tornaram chavões para carac-
terizar o terceiro longa de Da-
mien Chazelle (“Whiplash”): 
“O musical para quem não 
gosta de musicais”, “escapis-
mo de Hollywood na depres-
são pré-Trump” e “nostalgia 
moderna” são alguns deles.

Talvez “La La Land” não 
seja tudo isso, mas é, certa-
mente, bastante disso. 

Também roteirista do fil-
me, o diretor narra aqui uma 
história de amor aparente-
mente clássica. Sebastian 
(Ryan Gosling) é um pianis-
ta que deseja abrir um clu-
be no qual possa ajudar a 
preservar o jazz “dos bons”, 
à moda antiga. Mia (Emma 
Stone) é uma garçonete que 
busca sua grande chance co-
mo atriz em meio a uma de-
cepcionante maratona de au-
dições. Eles se encontram ao 
longo das estações do ano e 
se apaixonam enquanto per-
seguem seus objetivos. 

Ambos moram em Los An-
geles, construída como cida-
de ideal para cultivar sonhos. 
Esse cenário já evoca por si 
só a era de ouro do cinema, 
à qual o filme faz deferência, 

mas ele não para aí.
Chazelle se vale dos sig-

nos dos grandes musicais do 
século 20. Há momentos em 
que todo mundo dança e can-
ta, a fotografia abusa de co-
res fortes e a câmera se mo-
ve virtuosamente durante 
longas tomadas – como a ce-
na de abertura. A diferença 
é que essa não é uma histó-
ria de época – e o acerto de 
“La La Land” está justamente 
em apostar em uma roupa-
gem sofisticada para o gêne-
ro, mas sem tentar se traves-
tir de algo que não é. 

O toque dos iPhones, as 
buzinas dos carros modernos 
e os engarrafamentos de Los 
Angeles nos lembram que os 
personagens são gente como 
a gente. 

Isso surge embalado de 
forma encantadora pela tri-
lha de Justin Hurwitz, res-
ponsável por criar temas que 
transitam com naturalidade 
entre a grandiosidade e a de-
licadeza. Em diversos arran-
jos, eles permanecem na ca-
beça sem serem pegajosos.

As ferramentas do gênero 
entram, portanto, em cena, 
com toda a sua artificialida-
de, para afirmar que o sonho 
é permitido – nem que seja 
pelas duas horas em que fica-
mos na sala do cinema. E, no 
meio de tanta crise, talvez se-
ja mesmo de um pouco disso 
que estamos precisando.

 

Estreia hoje. Longa aposta no gênero musical para narrar história de amor em Los Angeles

‘La La Land’ faz 
defesa do sonho

Ryan Gosling e Emma Stone foram agraciados com o Globo de Ouro por suas atuações no longa | DIVULGAÇÃO

AMANDA
QUEIRÓS 
METRO SÃO PAULO

O diretor, que faz 32 anos 
hoje, cresceu na costa leste 
norte-americana e sempre 
teve seus preconceitos com  
Los Angeles – uma visão 
que se transformou quan-
do ele foi morar lá e está 
na origem de  “La La Land”, 
uma declaração de amor à 
cidade. 

O que você quis mostrar de 
Los Angeles?
Fiz questão de mostrar ele-
mentos únicos da cidade: as 
rodovias infinitas, o skyline 
meio achatado, o tapete no-
turno de luzes, os horizon-
tes amplos e ícones como o 
Observatório Griffith, as pal-
meiras, a cor do céu no pôr 
do sol, os estúdios de cine-
ma... Coisas que dão textura 
à cidade, seja ela bonita de 
forma convencional ou não.

Mia e Sebastian são pes-
soas normais, mas com 
objetivos profissionais 
impossíveis. 
Los Angeles ainda guarda 
essa ideia de ser uma fábri-
ca de sonhos. Ela é cheia de 
pessoas de todo o país e do 
mundo que perseguem cer-
tos sonhos. Isso significa 
que a maioria delas não fez 
sucesso ou ainda não che-
gou lá. É uma cidade de pes-
soas, em sua maioria, insa-

tisfeitas (risos). Por outro 
lado, é também uma cida-
de cheia de obras de arte es-
perando para serem feitas: 
canções ainda não escritas, 
filmes ainda não realizados, 
livros ainda não escritos. A 
sociedade faz piada de L.A., 
mas há algo nela que vale 
celebrar: a ideia dos sonha-
dores. Queria que esses Mia 
e Sebastian incorporassem 
essa ideia de que não im-
porta quão pouco reais são 
os sonhos. É o processo de 
ir atrás deles que dá sentido 
aos personagens e também 
à cidade. 

Os musicais são rechea-
dos de tomadas longas, 
mas, hoje em dia, vemos 
muita edição em obras do 
gênero.
Fico aflito com isso, porque 
chega a um ponto em que 
você não consegue mais ver 
a dança, as trocas de olha-
res. Queria que este fosse 
um filme romântico. Pensei 
nele mais como um filme 
sobre curvas e tomadas lon-
gas, com uma câmera que 
dança e rodopia entre os 
personagens e pela cidade – 
uma câmera que parecesse 
bêbada de amor e cheia de 
possibilidades como os per-
sonagens.
  METRO INTERNACIONAL

GETTY IMAGES

DAMIEN 
CHAZELLE

O vencedor do Globo de Ouro de melhor 
diretor fala sobre o que o inspirou

Comediantes e picaretas
Os comediantes Eduardo 
Sterblitch e Marcelo Adnet 
estão novamente juntos em 
“Os Penetras 2 – Quem Dá 
Mais?”, continuação da co-
média de 2012. 

O elenco do filme ori-
ginal também está de vol-
ta,  incluindo Mariana Xi-
menes, Stepan Nercessian 
e Elena Sopova. As caras 
novas são Danton Mello e 

Mikhail Bronnikov. 
Se no primeiro filme eles 

eram amigos que se infil-
travam em festas para fa-
zer muitas confusões, ago-
ra eles se encontram para 
dar um golpe que envolve 
um empresário brasileiro e 
um milionário russo. A di-
reção continua nas mãos 
de Andrucha Waddington. 

 METRO POA

Vin Diesel volta em ‘xXx’
Depois de “Velozes e Fu-
riosos”, uma das franquias 
mais rentáveis do mundo 
do cinema, Vin Diesel vol-
ta à cena com uma conti-
nuação de “xXx”, filme de 
2002. Em “xXx: Reativado”, 
ele  revive o personagem 
Xander Cage, um soldado 
que ficou famoso pelas suas 
habilidades como esportista 
radical. 

Nessa nova trama, 15 
anos depois, ele desiste de 
sua aposentadoria quan-
do Xiang, um guerreiro al-
fa mortal, rouba uma arma 
indestrutível chamada “Cai-
xa de Pandora”. Xander re-
cruta os melhores soldados 
do mundo para destruir o 
vilão, ao mesmo tempo em 
que enfrenta governos cor-
ruptos.   METRO POA

O ator interpreta 
Xander Cage

DIVULGAÇÃO

Sterblitch e Adnet são 
os protagonistas

DIVULGAÇÃO
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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

Privatizações
A sociedade brasileira sabe que o Es-
tado, inchado, não está conseguindo 
cumprir com o seu propósito de ad-
ministrar e fiscalizar a aplicação dos 
recursos de forma equilibrada e sau-
dável para o bem da nação, e está 
ciente da necessidade de privatizar 
setores de sua estrutura, tanto para 
a diminuição de custos operacionais 
como para permitir uma melhoria 
dos serviços com fiscalizações me-
nos comprometidas e mais atuantes, 
pois hoje abraça coisas demais. Mas 
é preciso cuidado nas escolhas dos 
órgãos que podem ser privatizados, 
pois estão questionando a possibili-
dade de privatizar setores que com-
prometem a soberania e segurança 
nacionais, como as comunicações e 
a administração de presídios. A ideia 
de que esses setores serão mais bem 
administrados pela iniciativa priva-
da vem da falta de visão global de 
seus compromissos, da falta de ca-
pacidade em lidar com pressões de 
classes e das inoportunas e inúme-
ras greves dos setores públicos. É 
preciso que o Estado volte a cumprir 
o papel de administrador e fiscaliza-
dor, que volte a oferecer a seguran-
ça que permita que a sociedade cres-
ça organizada, cumpridora das leis e 
sem tanta interferência nas escolhas 
individuais.
ROSANGELA MACEDO  – PORTO ALEGRE, RS

Período para esclarecer assuntos 
diante de amizades ou vivenciá-
las de maneira mais especial. Bom 

momento para convívio em grupos.

Momento positivo para 
reconhecimento  nos assuntos 
profissionais, além de ser favorável 

para divulgações.

Procure valorizar mais a sua fé, 
inclusive com mais empenho a 
praticá-la, para seu bem-estar, seja 

por religião ou à sua maneira. 

Assuntos materiais e de trabalho 
recomendam estratégia e sigilo 
nos próximos dias. Momento para 

controlar mais o consumo.   

Este é um momento importante 
para ponderar sobre suas 
relações e sobre as diferenças 

que tem diante delas. 

Temas relacionados a finanças 
e interesses materiais 
requisitarão atenção a detalhes 

para não cometer equívocos por impulso.

Nos assuntos afetivos, é 
importante valorizar conversas e 
ouvir mais a opinião de quem está 

ao seu lado sobre suas atitudes.      

O ingresso do Sol em seu signo 
proporciona um novo ciclo aos 
seus projetos para que muitos 

sejam colocados em prática.   

Momento em que deve mudar 
sua postura em sacrifícios que faz 
por outras pessoas e pensar mais 

em si mesmo.

O momento favorece inovações 
no trabalho e uma mudança de 
postura com algumas prioridades. 

Evite apressar situações.

Começamos o período de 
Aquário – signo de ar igual o 
seu – e positivo para as relações, 

comunicações, estudos e interações sociais.

Assuntos familiares estão 
propensos a esclarecimentos e a 
proporcionar responsabilidades 

diferentes. Ajustes no lar serão frequentes.    

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Soluções

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

MARCOS
SILVESTRE
MARCOS.SILVESTRE@METROJORNAL.COM.BR

Economista com MBA em Finanças (USP), atua como orientador de famílias e educador em empresas 
(Metodologia PROFE®). Comentarista econômico do Grupo Bandeirantes de Rádio e TV, é autor de “Os 

10 Mandamentos da Prosperidade” e dirige o site www.educarparaprosperar.com.br.

OS JUROS ESTÃO EM QUEDA?
BEM... OS JUROS REAIS, NÃO!
Caindo? Da virada do ano para cá os jornais têm esta-
do repletos com notícias sobre o novo movimento de 
“queda de juros” no Brasil. Não se engane: os juros ver-
dadeiros, tanto aqueles cobrados nas dívidas quanto os 
juros pagos nas aplicações, se considerados pelo crité-
rio de juros reais, ou seja, juros acima da inflação, es-
tão subindo no momento, não caindo! Entenda que a 
taxa real (descontada a inflação) é a taxa que verdadei-
ramente interessa ao seu dinheiro, porque é esta taxa 
que esvazia ou enche seu bolso em termos reais, é ela 
que multiplica de fato o dinheiro que você tem aplica-
do ou o dinheiro que deve.

Veja e compare. Na virada 2015 X 2016, tínhamos ju-
ros básicos (taxa Selic) de 14,25% ao ano com uma in-
flação de 10,67% acumulada no ano: isso deu juros 
reais (básicos) de 3,58% ao ano. Agora na  virada 2016 
X 2017, os juros básicos nominais haviam caído para 
13%, mas a inflação acumulada em 2016 simplesmen-
te despencou para 6,29%, resultando em juros reais 
de nada menos que 6,71%! Sim, os juros podem estar 
caindo em termos nominais, mas estão em forte ele-
vação em termos reais. Pouca gente comenta isso por-
que pouca gente analisa direitinho, e essa análise não 
interessa ao atual governo.

E para você, hein? Então, meu caro devedor: não caia 
nesta de que a situação está melhorando para o seu 
lado, ela está na realidade piorando. Mantenha-se o 
mais afastado possível do crédito bancário em 2017, 
porque ele estará mais caro. Já quanto a você, meu ca-
ro investidor, aproveite e surfe esta boa onda: para o 
aplicador que prioriza aplicações acessíveis e dinâmi-
cas, com elevada segurança, como o Tesouro Direto, a 
partir de R$ 30,00 por mês, ou CDBs, LCAs e LCIs pa-
ra quantias mais altas, a remuneração real está hoje 
bem mais alta, sim! E esta situação deverá perdurar 
por todo o ano.

Daqui... para onde? Fique de olho nos próximos lan-
ces desta história de “redução” dos juros no Brasil: 
considerando que a inflação esperada para 2017 é o 
centro da meta do governo, de 4,5% (acumulada no 
ano), mesmo que a taxa Selic (juros básicos) caia para 
8,5%, os juros reais ainda estarão no patamar de 4% ao 
ano! Esta taxa real é altíssima para os padrões inter-
nacionais de economias saudáveis do globo, impondo 
grandes sacrifícios ao devedor mal planejado, bem co-
mo proporcionando inegáveis benefícios ao aplicador 
conservador. E então: de que lado desta história você 
deseja estar?

Na ponta do lápis
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O São Paulo começa hoje 
uma nova fase em sua his-
tória, com a estreia de Ro-
gério Ceni no comando do 
time. O ídolo tricolor esta-
rá pela primeira vez como 
técnico na partida contra o 
River Plate, às 22h, válida 
pela semifinal da Florida 
Cup. A disputa será trans-
mitida ao vivo pela Band.

Trabalhando há cerca 
de dez dias na Flórida, o 
treinador não deu sinais 
de qual seria a equipe ti-
tular para a partida. Cer-
teza mesmo é de que Ro-
gério deve aproveitar o 
jogo para fazer altera-
ções e conhecer melhor os 
jogadores.

Até o momento, foram 
dois jogos-treinos realiza-
dos nos Estados Unidos, 
com vitórias por 9 a 1 e 9 
a 2, contra Sarasota e Boca 
Raton, respectivamente, ti-
mes amadores norte-ameri-
canos.  METRO POA

Nos EUA. 
Ceni faz sua 
estreia como 
técnico

Ceni está em sua primeira experiência 
como treinador | RENATO GIZZI/FOLHAPRESS

Atlético-GO mantém técnico

Cabo ficou 40 horas desaparecido
 | MARLON COSTA/FUTURA PRESS

Marcelo Cabo fica no Atléti-
co-GO. Após reunião no iní-
cio da tarde de ontem, a di-
retoria do Dragão decidiu 
“dar mais uma chance” ao 
técnico após o sumiço e de-
finiu pela sua permanência. 
Mas com uma ressalva: “Ele 
sabe que está na corda bam-
ba, sem mais margem para 
erros”.

O treinador dará uma en-
trevista coletiva hoje para 
dar sua versão sobre o ca-
so de seu desaparecimento, 

que durou 40 horas. Ele foi 
encontrado em um motel.

Ontem, a palavra foi de 
Adson Batista, diretor de fu-
tebol e vice-presidente, que 
anunciou a decisão do clu-
be. Além de ter consegui-
do um título inédito da Sé-
rie B, Cabo teve a seu favor 
o apoio do elenco e a sensi-
bilidade da diretoria.

“Acho que foi um ca-
so muito grave. Uma pes-
soa pública tem que ter 
suas responsabilidades. 

Mas pensamos no lado hu-
mano. Pensamos no histó-
rico do treinador. O grupo 
também foi unânime em 
abraçar o Marcelo. Vamos 
dar todo apoio. Ele sabe 
que errou e está arrependi-
do. Não poderíamos tomar 
uma decisão diferente, em-
bora ele saiba que está na 
corda bamba. Não pode-
ríamos aniquilar a carrei-
ra dele, vamos dar uma 
segunda chance”, disse Ba-
tista.  METRO

Seleção

Jogo da 
amizade

O técnico Tite anuncia 
hoje, às 11h, os 

convocados para o 
amistoso contra a 

Colômbia, no dia 25. 
Somente jogadores 
que atuam no Brasil 
serão chamados. A 
renda da partida no 

Engenhão será doada às 
famílias dos jogadores, 
integrantes da comissão 

técnica e dirigentes 
da Chapecoense, que 

morreram em acidente 
aéreo em 28 de novembro.

Após dois dias com rascu-
nhos de um time titular, já 
é possível ter uma ideia da 
escalação inicial do Inter 
que passa pela cabeça do 
técnico Antônio Carlos Za-
go. As surpresas na forma-
ção são os atacantes Diego e 
Roberson.

Da dupla, Diego é quem 
tem tido mais destaque nas 
atividades. Vindo da Portu-
guesa, o jogador chegou ao 
Inter no ano passado. Ini-
cialmente trazido para jo-
gar pelo time B, o atacante 
chegou a ser aproveitado na 
equipe principal na parti-
da contra o Palmeiras, pelo 
Campeonato Brasileiro.

Nos trabalhos em Via-
mão, Diego apresenta boa 
movimentação, mas ainda 
apresenta imprecisão em 
passes. Ontem, ele marcou 

um gol durante o treino.
Escalado como último 

homem, Roberson tem 
mostrado um desempenho 
mais discreto. Porém, o ata-
cante tem o respaldo de Za-
go, que o treinou ano passa-
do no Juventude. 

Uendel e Neris, que jun-
to a Roberson, formam o 
trio de contratações oficia-
lizadas pelo Inter até aqui, 
também ganharam espa-
ço entre os titulares. Até o 
momento, o time titular do 
técnico colorado tem: Dani-
lo Fernades; Ceará, Neris, 
Ernando e Uendel. Rodrigo 
Dourado, Fernado Bob, Sei-
jas, D’Alessandro e Diego; 
Roberson.

O lateral Alemão e o za-
gueiro Klaus são as contra-
tações mais próximas de se-
rem anunciadas.  METRO POA

Novidades. Atacantes Diego e Roberson 
começam ano com status de titulares

Roberson atuou com Zago no Juventude | RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL

As surpresas 
da pré-temporada
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Tudo pode mudar rapida-
mente. Num dia, o jogador 
pode estar se preparando 
para jogar num clube da Sé-
rie C do Campeonato Brasi-
leiro. No outro, ele pode es-
tar se apresentando numa 
equipe que disputará a Li-
bertadores da América. A 
história não é fictícia. Ela 
é real e tem como protago-
nista, Jael, O Cruel, anuncia-
do ontem como o novo cen-
troavante do Grêmio. 

Os últimos dias do ata-
cante, de 28 anos, não indi-
cavam que sua carreira te-
ria esse rumo. Nas rodadas 
finais da Série B do ano pas-
sado, Jael foi cruel, mas não 
com o goleiro adversário, e 
sim com a torcida do Join-
ville. Na partida contra o 
Bragantino, ele desperdiçou 
duas cobranças de pênalti. 
Tivesse convertido um dos 
chutes, o destino teria si-
do a permanência do clu-
be catarinense na segunda 
divisão.

Sem clima para seguir na 
maior cidade catarinense, 
o seu futuro era defender o 
Fortaleza, da Série C do Bra-
sileirão, clube com o qual 
estava próximo de chegar a 
um acordo. Mas então apa-
receu o Grêmio, ávido pa-
ra contratar um atacante de 

área, característica ausente 
no elenco gremista. 

Indicado por Renato Por-
taluppi, que já havia sugeri-
do o jogador em sua primei-
ra passagem como técnico 
gremista, Jael foi contrata-
do por um ano e terá de car-
regar consigo o rótulo de 
ser o fazedor de gols garim-
pado pela direção gremista. 

A negociação foi inter-
mediada por Hamilton Ber-
nard, empresário do atacan-
te Pedro Rocha. A transação 
deve facilitar a travada re-
novação de contrato com 
o homem que marcou dois 
gols na partida de ida das 
finais da Copa do Brasil do 
ano passado.

Jael esteve ontem no CT 
Luiz Carvalho, onde reali-
zou exames médicos e assi-
nou contrato. 

Carreira
Em comparação com Ga-
briel Fernández e Álvaro Ro-
dríguez, nomes tentados pe-

lo Grêmio, Jael, de 28 anos, 
tem um currículo mais ex-
tenso e mais gols na carrei-
ra. Segundo o site Soocer 
Way, ele superou o goleiro 
adversário em 88 oportuni-
dades. O aposto “O Cruel” 
surgiu na primeira das suas 
duas passagens pelo Bahia, 
em 2009. Antes de passar 
por Salvador, o novo contra-
tado gremista defendeu Cri-
ciúma, Atlético-MG, Cruzei-
ro e Goiás. 

Depois de atuar pelo Ba-
hia, também teve passagens 
pelo sueco Kalmar, além de 
Portuguesa, Flamengo, on-
de jogou ao lado de Ronaldi-
nho Gaúcho, Sport, o corea-
no Seognam, São Caetano, 
o chinês Chongqing Lifan e 
Joinville.

Problemas de tempera-
mento atrapalharam sua 
carreira em alguns momen-
tos. No Bahia, o centroavan-
te desferiu um soco contra 
um dirigente do próprio 
clube.

Andarilho do futebol, 
vestindo a 14a camisa da 
carreira, Jael viu o seu des-
tino, tantas vezes cruel, mu-
dar em poucas horas.  

Cruel, muito cruel. Grêmio acerta com centroavante Jael, do Joinville. Atacante, indicado por Renato, estava negociando com o Fortaleza

Centroavante assinou por uma temporada | LUCAS UBEL/GRÊMIO FBPA

Da Série C à Libertadores
Beto da Silva 
está ansioso 
para jogar 

A contratação de Beto da 
Silva deve ser oficializa-
da hoje. Grêmio e PSV 
já estão acertados sobre 
a transferência do ata-
cante peruano. O clube 
holandês aguardava so-
mente o recebimento de 
garantias bancárias para 
concretizar a venda por 
400 mil euros (cerca de 
R$ 1,3 milhão) por 70% 
dos direitos do jogador.

Existia a expectativa 
de que o jogador embar-
casse ainda ontem rumo 
ao Brasil. Ele revelou es-
tar ansioso para chegar 
a Porto Alegre, onde já 
morou.

“É bom para o meu 
desenvolvimento, por-
que recebo mais chan-
ces de jogar. O Grêmio é 
um grande clube, estou 
ansioso para ir lá”, decla-
rou Beto ao jornal holan-
dês “Telegraaf”. 

 METRO POA

O próximo

Teste mais forte para Federer

Federer enfrentará Tomas Berdych | MICHAEL DODGE/GETTY IMAGES

A grande dúvida deste iní-
cio de temporada do tênis 
é saber em que patamar 
se encontra Roger Federer 
após ficar meio ano sem jo-
gar. Uma ideia mais concre-
ta poderá ser vista amanhã 
na terceira rodada do Aber-
to da Austrália, disputado 
em Melbourne.

Após vencer Jurgen Mel-
zer, número 296, e Noah Ru-
bin (197o), o suíço enfrenta-
rá Tomas Berdych, décimo 
tenista na lista da ATP (até 
o fechamento desta edição, 
o horário da partida não 
havia sido anunciado). Nos 
confrontos diretos, o suíço 
leva larga vantagem, com 
16 vitórias, cinco delas nas 
últimas cinco partidas entre 
os dois, e seis derrotas. 

Na  madrugada de on-
tem, Federer venceu Rubin 
por 3 a 0, precisando levar o 
terceiro set para o tiebreak 
após ter vencido as duas pri-
meiras parciais com mais 
tranquilidade.  

Número 1 do mundo, 
Andy Murray teve uma vi-
tória tranquila em sets di-

retos sobre o russo Andrey 
Rublev. Seu próximo adver-
sário será o americano Sam 
Querrey.

As zebras do dia foram 
as derrotas do australiano 
Nick Kyrgios para o italia-
no Andreas Seppi por 3 a 2, 
após ter aberto 2 a 0 de van-
tagem, e do americano John 
Isner para o alemão Mischa 
Zverev também em cinco 
sets.

Na última partida de ho-
je, o carismático cipriota 
Marcos Baghdatis será o ad-
versário de Rafael Nadal. A 
partida tem início progra-
mado para não antes das 
7h30 (de Brasília). 
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88
gols na carreira marcou Jael, 
segundo informações do site 
Soccer Way.

Depois de o presidente da 
Fifa, Gianni Infantino, de-
cretar Mundiais com 48 se-
leções a partir de 2026, 
mais ideias de mudanças co-
meçam a surgir dentro da 
entidade. 

Ex-jogador e três vezes 
vencedor da Bola de Ouro, 
Marco van Basten, nomea-
do em setembro responsá-
vel pelo desenvolvimento 
técnico da Fifa, revelou em 
entrevista à revista alemã 
“Sport Bild” que defende o 
fim da regra do impedimen-
to e da prorrogação, além 
da exclusão temporária pa-
ra jogadores faltosos.

“Sempre precisamos bus-
car meios de fazer o jogo ser 
mais dinâmico e interessan-
te. O futebol se parece cada 
vez mais com o handebol, 
com as equipes colocando 
muralhas na frente da área”, 
disse o holandês.  METRO

Sugestão. Van 
Basten pede o 
fim do 
impedimento

Negociando

Coritiba se reúne 
por Ronaldinho
Ocorreu na noite de terça 
a primeira reunião entre 
o empresário e irmão de 
Ronaldinho Gaúcho, As-
sis, e os dirigentes do Co-
ritiba, para que o jogador 
atue no clube em 2017. 
Uma das propostas é um 
salário de R$ 300 mil, 
com participação no lu-
cro de camisas, plano de 
sócios e outras resoluções 
de marketing.  METRO

CBF

Árbitros de linha 
estão de volta
Usados em competições 
oficiais no Brasil em 2012 
e extintos em 2015, os ár-
bitros de linha, que ficam 
ao lado dos gols, voltam 
aos gramados brasileiros 
este ano. Na época, os as-
sistentes foram critica-
dos por erros grotescos e 
omissão durante as parti-
das.  METRO

35
das 80 partidas disputadas 
na chave masculina nos três 
primeiros dias do Aberto da 
Austrália foram decididas em 
sets diretos. Outras 15 foram 
para o quinto set. 
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