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EU DANÇO
ACLAMADO NO GLOBO DE OURO, 
MUSICAL ‘LA LA LAND’ ESTREIA HOJE PÁG. 12

Conexão 4G ainda está 
longe do ideal no país
Tecnologia. Apesar de a velocidade média ter aumentado, relatório da consultoria OpenSignal mostra que nenhuma operadora 
consegue oferecer sinal por mais de 60% do tempo de acesso; cobertura de internet 4G chega a 71% da população brasileira   PÁG. 06

Cracolândia tem choque
com a PM e depredação
Clima é tenso na área com a expectativa do início 
do programa Redenção, anunciado por Doria PÁG. 03

Pastilha promete 
acabar com o Aedes

Ceni estreia hoje 
contra o River Plate

Solúvel em água, inseticida biológico 
ataca as larvas do mosquito da 
dengue sem afetar as plantas  PÁG. 02

Apenas Cueva, com a 10, tem escalação 
garantida na partida pela Florida Cup, 
nos EUA. Band transmite às 22h PÁG. 16

Loja saqueada na região da Luz
| BRUNO SANTOS/FOLHAPRESS

A ÚLTIMA ENTREVISTA
Presidente Obama se despede dos jornalistas na Casa Branca 

e diz que ofereceu seus ‘melhores conselhos’ a Trump 
PÁG. 10

Ao lado do porta-voz Josh Earnest, 
Obama fala à imprensa

MARK WILSON/GETTY IMAGES
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A previsão não errou, e on-
tem a chuva forte conti-
nuou a preocupar a popula-
ção de São Paulo.

Com temperatura míni-
ma de 18,4°C e máxima de 
23,4°C, o dia teve pancadas 
de chuva que colocaram a 
capital em alerta logo pela 
manhã.

A zona oeste, a zona sul 
e a marginal Pinheiros fi-
caram em estado de aten-
ção para alagamentos das 
10h21 às 11h20.

No período da tarde, a 
chuva se intensificou e, en-
tre 13h58 e 17h15, a cida-
de toda ficou em estado de 
atenção. 

Segundo o CGE (Centro 
de Gerenciamento de Emer-
gências), o clima se man-
tém instável hoje, e o risco 

de alagamentos continua. A 
mínima será de 19ºC e a má-
xima de 27ºC.

Para amanhã, o Inmet 
prevê pancadas de chuva 
que podem se intensificar 
à tarde. As temperaturas va-
riam entre 18ºC e 27ºC. 

Guarulhos
O motorista Odair José Cha-
gas, de 38 anos, ainda não 
foi localizado. O Corpo de 
Bombeiros retomou as bus-
cas na manhã de ontem.

Chagas, que tem cinco fi-
lhos do casamento anterior, 
estava com a mulher Maria 
Aparecida Santos Chagas no 
carro do casal, que caiu no 
córrego Taboão, em Guaru-
lhos, na madrugada de se-
gunda-feira. Maria Apareci-
da não sobreviveu.  METRO

Chuva. Previsão para 
hoje é de clima instável

Temperatura mínima de ontem foi de 23,40C | FOX PRESS PHOTO/FOLHAPRESS

Sequestrador da 
mãe de Robinho 
é preso na ZL

Foi detido na última ter-
ça-feira, em Itaquera, na 
zona leste, Silmar Fer-
nando Brito Santana, 39 
anos, o quarto integrante 
da quadrilha que seques-
trou a mãe do jogador Ro-
binho, em 2004. O bando 
também foi responsável 
pelo sequestro da médica 
Larissa Velano e seu na-
morado, em 2005. Santa-
na estava foragido desde 
então.  METRO

Justiça nega 
recurso do Estado 
para rever tarifa

O desembargador Spola-
dore Dominguez, da 13ª 
Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, negou 
ontem pedido do gover-
no do Estado para rever 
a suspensão do reajus-
te das tarifas de integra-
ção e nos bilhetes tem-
porais dos ônibus, metrô 
e trem. Com a decisão, o 
aumento segue barrado 
pela Justiça.  METRO

Sem reajuste 13 anos depois
A ponte sobre o rio Taman-
duateí, em Santo André, in-
terditada ontem após parte 
do solo ceder, não tem pre-
visão para ser reaberta.

O bloqueio foi feito no 
início da manhã, após a pre-
feitura constatar rebaixa-
mento parcial do asfalto.

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana, Obras e Serviços 
Públicos e o Semasa (Servi-
ço Municipal de Saneamen-
to Ambiental de Santo André) 
passaram o dia no local para 
avaliar as condições do viário. 
A administração alega que 
até a noite de ontem não era 
possível afirmar as causas do 
afundamento de solo.

O prefeito Paulinho Serra 
(PSDB) disse que necessita da 
ajuda do governo estadual pa-
ra recuperar o trecho, que é 

um acesso para a avenida dos 
Estados. Em nota, o Daee (De-
partamento Estadual de Água 
e Energia Elétrica) disse que já 
realizou vistoria e que “o re-
paro é de responsabilidade da 
prefeitura”.  METRO ABC

Trânsito ficou congestionado em parte
do dia |  ALESSANDRO VALLE/ABCDIGIPRESS

Santo André. Ponte não 
tem prazo para reabrir

Uma pastilha solúvel em 
água e que não faz mal a 
plantas promete matar lar-
vas do Aedes aegypti e es-
tá disponível, aprovada pela 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária).

O Dengue Tech é o no-
me comercial de um inseti-
cida biológico desenvolvido 
a partir de uma pesquisa fei-
ta na Fiocruz, no Rio, e pos-
teriormente formatada para 
uso inclusive doméstico pe-
la startup BR3 com apoio do 
Cietec-USP (Centro de Ino-
vação, Empreendedorismo 
e Tecnologia).

Ele é formulado a par-
tir de um microrganismo 
de ocorrência natural, co-
nhecido como BTI (Bacil-

lus thuringiensis). Segundo 
Rodrigo Perez, 50 anos, di-
retor-geral da BR3, o baci-
lo age no sistema digestivo 
da larva do Aedes, vetor de 
doenças como dengue, zika 
e febre chikungunya. 

Se colocado  em um pon-
to em que frequentemen-
te acumula água, como um 
prato de planta, um ralo, 
atrás de uma geladeira, um 
vaso sanitário sem uso ou 
mesmo a base de uma bro-
mélia, o BTI elimina as lar-
vas por 60 dias. E, como é 
um microrganismo presen-
te na natureza, ele não é 
prejudicial à planta. 

A Anvisa liberou o uso 
da pastilha para venda li-
vre, mas ela não pode ser 

usada em caixas d’água ou 
potes de água de animais 
domésticos.

Atualmente, a produção 
é feita dentro do Cietec-USP, 
com capacidade de fabricar 
2 milhões de  doses por ano 
–cada pastilha tem 50 mg, 
suficientes para tratar até 
50 litros de água. 

Mas a BR3 pretende, com 
apoio da Investe SP, agên-
cia de promoção de inves-
timentos ligada ao governo 
do Estado de São Paulo, ins-
talar uma fábrica em Tauba-
té (140 km de SP), que deve 
começar a produzir a par-
tir do final do próximo ano. 
“Avaliamos que poderemos 
até exportar esse produto”, 
disse Perez.   METRO

Inovação. Inseticida biológico desenvolvido a partir de pesquisa da 
Fiocruz por startup tem ação por 60 dias é aprovado pela Anvisa

Larva de Aedes 
pode ser morta 
com pastilha

O denunciante que deu a pis-
ta que levou à prisão de Alí-
pio Rogério Belo dos Santos, 
26 anos, acusado de espan-
car o ambulante Luiz Carlos 
Ruas até a morte no dia 25 
de dezembro na estação Pe-
dro 2º do Metrô, vai receber 
R$ 25 mil de recompensa.

O governo havia ofereci-
do R$ 50 mil por pistas que 
levassem a Alípio e seu pri-
mo, Ricardo do Nascimento 
Martins, 21 anos, também 
acusado pelo crime. Como 
Martins foi encontrado após 
investigação, só metade do 
valor será pago. 

Será a primeira recom-
pensa a ser paga dentro do 
programa.   METRO

Caso do Metrô. 
Pista renderá 
recompensa 
de  R$ 25 mil

 Dólar
  + 0,20% 

(R$ 3,219)

  Bovespa
 - 0,32%
 (64.149 pts)

 Euro
- 0,09% 
(R$ 3,435)

 Selic
 (13,00% a.a.)

Salário 
mínimo
(R$ 937)

 Cotações

Samarco

Volta em 
março

Responsável pela maior 
tragédia ambiental no 
país, a Samarco deve 

voltar às atividades de 
mineração nos próximos 

dois meses, de acordo 
com o ministro de Minas e 
Energia, Fernando Coelho 
Filho (foto). “Voltará aos 

negócios tendo abordado 
todos os problemas 
ambientais e legais”, 

afirmou, em Davos, na 
Suíça. O rompimento da 
barragem de Mariana 

(MG), em novembro de 
2015, provocou 19 mortes. 
Um plano de recuperação 
do Rio Doce, no valor de 

R$ 20 bilhões em 1o anos, 
está em curso.  
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Uma aeronave da compa-
nhia aérea Latam Airlines 
Brasil foi atingida na asa es-
querda por projétil dispara-
do por arma de fogo.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da compa-
nhia aérea, a bala foi per-
cebida no último domingo, 
durante manutenção reali-
zada na base da Latam no 
aeroporto de São Carlos, a 
232 km da capital. A aerona-
ve é um Boeing 767-300ER, 
de matrícula PT-MSY. 

Segundo foi divulgado 
em reportagem da Band 
News FM do Rio de Janeiro, 
o projétil é de calibre .766.

Em nota, a Latam dis-
se que “segue apurando a 
ocorrência” e que já noti-
ficou a Anac (Agência Na-
cional de Aviação Civil) e a 
PF (Polícia Federal). A Anac 
declarou que está acompa-
nhando as investigações da 
Polícia Federal, “prestando 
todo o auxílio necessário”.

Até o fim da tarde de on-
tem, porém, a PF ainda não 
havia recebido a notificação 

enviada pela empresa.
A assessoria da Latam 

não soube informar qual foi 
o destino e a data do último 
voo realizado pela aerona-
ve atingida, que segue em 
manutenção no aeroporto 
de São Carlos. Ainda não há 
informações também sobre 
em que momento e local o 
projétil atingiu o avião. 

A companhia aérea decla-

rou, em nota, que “a ocor-
rência não comprometeu a 
segurança de sua operação”.

O Boeing tem capacida-
de para viajar com 259 pas-
sageiros. Aeronaves desse 
modelo têm cerca de 54,94 
metros de comprimento e 
50,90 metros de envergadu-
ra (distância entre as extre-
midades das asas do avião). 

 METRO E RÁDIO BANDEIRANTES

Empresa encontra tiro 
em asa esquerda de avião

A Latam ainda não sabe quando a bala atingiu a aeronave | FOTO: REPRODUÇÃO

Desenvolvido pela Mobint, 
o aplicativo VAH têm o ob-
jetivo de ajudar os con-
sumidores de serviços de 
transporte individual. Ele 
calcula o valor da corrida 
em diversos aplicativos ao 
mesmo tempo, mostrando 
para o usuário qual é a me-
lhor opção. Em São Paulo, 
o VAH contempla Uber, 99, 
Cabify e Easy.

De acordo com a VAH, 
é possível economizar até 
30% com o serviço. O usuá-
rio precisa apenas colocar 
o endereço de partida e o 
destino para ser informa-
do, além do valor, das pro-
moções de cada aplicativo 
e se existe tarifa dinâmica. 
Para quem está com pres-
sa, o aplicativo também aju-
da mostrando o tempo que 
cada carro demoraria para 
chegar ao local. 

O serviço é gratuito e o 
download do aplicativo es-
tá disponível para Android 
e iOS.   METRO

Transporte. 
App mostra 
qual serviço é 
mais em conta

A região da Cracolândia, no 
centro da capital, registrou 
na noite de anteontem o pri-
meiro conflito violento do 
ano entre a PM (Polícia Mili-
tar), dependentes químicos 
e moradores do local.

Cada lado acusou o ou-
tro de provocar o confron-
to, que terminou com dez 
pessoas detidas, barracas 
queimadas, lojas saqueadas 
e um policial ferido. Os ata-
ques se deram com paus e 
pedras, por parte dos usuá-
rios, e bombas de efeito mo-
ral e balas de borracha, pe-
las mãos dos policiais.

A tensão é sempre cons-
tante na cracolândia, mas 
tem ganhado reforço neste 
começo de ano por causa da 
troca de governo e do anún-
cio de mudanças na atuação 
do poder público no local.

O prefeito João Doria 
(PSDB) já adiantou que o De  
Braços Abertos, programa 
da antiga gestão – baseado 

na redução de danos e que 
oferece hospedagem e re-
muneração aos dependen-
tes por trabalhos como var-
rição – será extinto.

No seu lugar, entrará o 
Redenção. Na semana passa-
da, a gestão Doria declarou 
que o programa vai preser-
var aspectos do De Braços 
Abertos e acrescentar medi-
das do programa Recomeço, 
do governo do Estado, que 
também oferece tratamen-
to aos dependentes.

O Redenção está previsto 
para iniciar suas atividades 
somente no mês de março, 
quando as equipes “policial, 
social, medicinal, urbanísti-
ca e de zeladoria”, nas pala-
vras do prefeito, apresenta-
rão as suas propostas.

De novidade, já se sabe 
que a Polícia Federal foi con-
vidada para trocar informa-
ções com as polícias Civil e 
Militar e ajudar no comba-
te aos traficantes. Além dis-

so, a região da Luz não será 
o único foco do programa, 
que atuará em outros se-
te endereços na capital que 
também têm cracolândias.

Saúde ou segurança?
Um debate que tem se esta-
belecido ao longo do tempo 
é se o problema da Craco-
lândia é uma questão pre-

dominantemente de saúde, 
assistência social ou de se-
gurança pública; e se a sua 
solução passa por intensifi-
car uma ou outra ação.

Professor do Departa-
mento e Instituto de Psi-
quiatria da Faculdade de 
Medicina da USP, Daniel 
Martins de Barros entende 
que o modelo ideal não de-
ve se basear em prioridades, 
mas na “integração total”.

“Tem o problema da de-
pendência química, que 
precisa ser tratada pela saú-
de, mas em situações como 
a da Cracolândia, a desestru-
turação da vida do sujeito 
impede que só a abordagem 
médico-psicológica seja su-
ficiente, sendo necessá-
rio a assistência social para 
uma adequada reintegração 
do sujeito. mas só isso não 
basta, já que a droga movi-
menta-se por um mercado 
marginal que precisa ser en-
frentado pela segurança pú-
blica”, afirmou o psiquiatra.

Na região da Luz. Clima tenso tem aumentado no local devido ao anúncio de mudanças na atuação do poder público; gestão Doria vai 
extinguir Braços Abertos e lançar programa Redenção, que começa em março. Conflito na noite de terça teve 10 presos e lojas saqueadas

Lojas foram saqueadas durante o conflito na cracolândia | BRUNO SANTOS/FOLHAPRESS

Cracolândia tem 1º confronto 
em ano que será de transição

ANDRÉ
VIEIRA 
METRO SÃO PAULO

Depois de uma foto virali-
zar em redes sociais, mos-
trando dois rapazes no 
meio de uma avenida na Vi-
la Mariana (zona sul) supos-
tamente em ação para for-
çar os carros a pararem e, 
assim, praticar assaltos, a 
Polícia Militar foi ontem ao 
local, mas não flagrou ne-
nhuma ação semelhante.

Segundo a SSP (Secreta-
ria de Segurança Pública), 
não há nenhum registro 
com essas características na 
região. Mas, a partir desse 
alerta, segundo a pasta, “o 
comando orientou as ron-
das a monitorar possíveis 
ações semelhantes”.

Apesar de ter corrido 
o mundo virtual, é difícil 
achar alguém que tenha tes-
temunhado a ação real. Fun-
cionária de uma loja próxi-
ma ao local fotografado, 
Arlete Serra de Moura, 60 
anos, conta que seu mari-
do ligou para a polícia por-
que uma colega dele viu os 
meninos se jogando na rua. 

Mas ela mesma nunca teste-
munhou a ação.

A comerciante Rosana 
Martelo, 57 anos, também 
só soube que a estratégia 
seria usada por meio de re-
des sociais. Mônica Royg diz 
que estava no carro quan-
do viu um rapaz no chão no 
meio da rua, mas passou ao 
lado e não viu assalto.

Em nota, a SSP reforçou 
que é fundamental que as 
vítimas informem a polícia 
das ocorrências.  METRO

Viralizou. Policiais vão à 
Vila Mariana após foto que 
sugeria ação para crime 

Foto mostraria suposta tática de 
assalto | REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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Em busca de uma solução 
para a crise carcerária, o go-
verno criará uma ‘Força Na-
cional de Segurança’ espe-
cificamente para atuar em 
presídios. A previsão é de 
ter, pelo menos, 100 agentes 
penitenciários, cedidos por 
todos os Estados e que pos-
sam atuar na solução de pro-
blemas nas penitenciárias.

“Em situações pontuais, a 
pedido dos governadores de 
cada Estado, este grupo atua-
rá para a contenção e solu-
ção de problemas”, afirmou 
o ministro da Justiça, Ale-
xandre 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 inte-
ligência nos presídios. Os 
primeiros núcleos serão 
montados em Natal (RN), 
Porto Alegre (RS) e Araca-
ju (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 faz ‘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 10 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 100 
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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Febre amarela terá reforço de vacinação
O Ministério da Saúde refor-
çará a vacinação em quatro 
Estados após o surto de fe-
bre amarela em Minas Ge-
rais. Ao todo, há 206 casos 
suspeitos da doença em in-
vestigação em cidades mi-
neiras. Após exames labora-
toriais, oito mortes por febre 
amarela foram confirmadas 
no Estado – quatro por febre 
amarela silvestre, e as de-

mais ainda em análise.
Serão enviadas 1,6 mi-

lhão de doses da vacina para  
29 cidades de Minas Gerais.

No Espírito Santo, há seis 
casos suspeitos da doença e 
500 mil doses serão levadas 
a postos de saúde de 26 cida-
des do oeste do Estado.

Para minimizar o risco 
de a doença atravessar divi-
sas, haverá reforço na vaci-

nação de 14 municípios do 
Rio de Janeiro, com 350 mil 
doses; e em 45 cidades da 
Bahia, com 400 mil vacinas.

“Estamos em estado de 
alerta. A população das re-
giões de risco deve procu-
rar os postos de vacinação”, 
afirmou o ministro da Saú-
de, Ricardo Barros. 

A vacina contra a febre 
amarela faz parte do calen-

dário nacional de imuniza-
ção e está disponível em 18 
Estados e no DF, que apre-
sentam risco da doença. A 
previsão do Ministério da 
Saúde é distribuir 25 mi-
lhões de doses neste ano –
em 2016, foram 16 milhões.

O Brasil não registra um 
surto da doença desde 2008, 
quando 51 casos foram con-
firmados.  METRO BRASÍLIA

FUNDO PENITENCIÁRIO BA-
JULA BANDIDO E IGNORA 
VÍTIMA. A lei que criou 
o Fundo Penitenciário 
Nacional (Funpen), há 
23 anos, prevê no inciso 
IX do seu artigo 3º um 
“programa de assistên-
cia às vítimas de crime” 
que jamais foi criado e 
no qual nunca se apli-
cou um centavo. No site 
do Ministério da Jus-
tiça, o Departamento 
Penitenciário Nacional 
informa que o Funpen 
existe para aprimorar o 
sistema prisional e não 
faz qualquer referência 
a iniciativas de apoio às 
vítimas do crime.

PARA VÍTIMAS, NADA. O 
Funpen banca ações edu-
cativas e culturais e as-
sistência jurídica para 
presos, diz o site oficial. 
Não dedica às vítimas 
nem uma linha.

SINECURA INÚTIL. Es-
pecialistas acham que 
Itamar Franco errou 
criando o Funpen, dando 
musculatura ao Depen, 
cabide de empregos no 
Ministério da Justiça.

JURISTUR. A lei que 
criou o Funpen prevê a 
participação de seus re-
presentantes em even-
tos no Brasil ou no ex-
terior. Para isso nunca 
faltou dinheiro.

BRASÍLIA SERÁ ABASTECIDA 
COM ÁGUA DO PARANOÁ. 
Com o Distrito Federal 
em pleno racionamen-
to, na mais grave crise 
hídrica da sua história, 
o governo local decidiu 
investir na captação de 
água do lago Paranoá 
para abastecer Brasília. 
O presidente da estatal 
de águas Caesb, Luiz Lu-
dovice, confirmou que o 
projeto está pronto, mas 

é preciso garantir parce-
ria do governo federal 
para abrir licitação. Os 
investimentos previstos 
para as obras chegam a 
R$ 485 milhões.

CNJ PRECISA SE MEXER. O 
CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça) deve expli-
cações sobre a falta de 
“corretivo” para juízes e 
tribunais que acumulam 
processos, sem julgar 
presos. Além de fazer 
cobranças ao governo, a 
ministra Cármen Lúcia, 
que preside o CNJ, preci-
sa dar um “pedala” nes-
sa turma.

COM ANDRÉ BRITO, GABRIEL GARCIA E TIAGO VASCONCELOS
WWW.DIARIODOPODER.COM.BR 

 PODER SEM PUDOR

Segredo revelado

Tancredo Neves era can-
didato a presidente, no 
Colégio Eleitoral, quan-
do esteve no Recife para 
conversar com o senador 
Marco Maciel. Participa-
ram do papo o saudo-
so senador Marcos Freire 
e os deputados Rober-

to Freire e Jarbas Vascon-
celos, todos do PMDB. 
Ao despedir-se, Tancredo 
olhou para os três e sen-
tenciou, apontando para 
Maciel:
- Agora eu sei por que vo-
cês vivem perdendo elei-
ção para ele...

Política

Ministra Cármen Lúcia
| JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

“ALÉM DE 

CORAGEM, É 

PRECISO OUSADIA” 

PRESIDENTE MICHEL TEMER, 
PROMETENDO A REFORMA QUE 

SIMPLIFICARÁ O SISTEMA TRIBUTÁRIO



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
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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 
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OI

TIM 

VIVO
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52,78
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62,69

106,8

87,84

153,86
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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
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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.”  METROMuseu em Washington terá um Trump de cera | JAMES LAWLER DUGGAN/REUTERS

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
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Robert E. Lighthizer

Nikki Haley

A definir

A definir

Faltam apenas dois nomes 
para Trump completar equipe

Calor bate recorde pelo terceiro ano seguido
As temperaturas do mundo 
atingiram um recorde pe-
lo terceiro ano consecutivo 
em 2016, aproximando-se 
de um limite máximo esta-

belecido para o aquecimen-
to global com eventos extre-
mos, incluindo calor sem 
precedentes na Índia e der-
retimento do gelo no Ártico. 

As temperaturas médias 
superficiais sobre o solo e 
os oceanos em 2016 fica-
ram 0,94oC acima da média 
do século 20, de 13,9oC, de 

acordo com a Administra-
ção Nacional Oceânica e At-
mosférica dos EUA (NOAA). 
A Nasa (agência espacial 
norte-americana) divulgou 

dados quase idênticos, e o 
britânico Met Office e a Uni-
versity of East Anglia disse-
ram que 2016 foi o ano mais 
quente já registrado.

As temperaturas subiram 
por conta de gases de efeito 
estufa sintéticos como tam-
bém pelo El Niño, que libe-
rou calor do Pacífico.  METRO

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

O presidente dos EUA, Ba-
rack Obama, concedeu on-
tem sua última entrevista 
coletiva na Casa Branca an-
tes de deixar o cargo, ama-
nhã. Ele abordou diversos 
temas, entre eles as conver-
sas que teve com o presiden-
te eleito, Donald Trump, du-
rante a transição, a redução 
da pena da ex-agente de in-
teligência Chelsea Manning, 
condenada por dar informa-
ções confidenciais ao grupo 
WikiLeaks em 2010, as rela-
ções com a Rússia,  a dificul-
dade da criação de dois Esta-
dos – 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 
internacionais norte-ameri-
canas, Obama declarou que 
é de interesse dos Estados 
Unidos estabelecer relações 

construtivas com a Rússia, 
mas reconheceu que a rela-
ção retomou um “espírito 
confrontativo” quando Vla-
dimir Putin chegou à Pre-
sidência. “Acredito que é 
de interesse dos EUA e do 
mundo que tenhamos uma 
relação construtiva com 
a Rússia. Este sempre foi 
meu enfoque.”

Em contraste com Trump, 
que tem mantido uma rela-
ção áspera com a mídia e a 
imprensa (leia abaixo), Oba-
ma elogiou o trabalho dos 
jornalistas, dizendo que a 
imprensa “faz parte de co-
mo o país trabalha” e agra-
deceu aos presentes pe-
lo “serviço extraordinário” 
que prestaram à democra-
cia norte-americana.

“Ter vocês neste prédio 
fez este lugar funcionar me-
lhor”, elogiou Obama. “Vo-
cês não devem ser baju-
ladores. Vocês devem ser 
céticos.”  METRO

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

‘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

Abalos foram sentidos em Roma; 
população evacuou prédios | REUTERS

Quatro terremotos de mag-
nitude de pelo menos 5,2  
graus atingiram ontem uma 
área bloqueada pela neve 
no centro da Itália, região já 
destruída por tremores no 
ano passado. Os terremotos 
atingiram a área perto de 
Amatrice, 100 km ao nor-
deste de Roma, onde eles 
também foram sentidos.

As regiões de Lazio, Marche 
e Abruzzo têm experimenta-
do fortes nevascas, e um ho-
mem de 80 anos morreu de-
pois que a neve e um dos 
tremores provocaram a queda 
do telhado do local onde esta-
va. Outras construções aban-
donadas também caíram, mas 
nenhuma outra morte ou feri-
dos foram registrados.  METRO

Itália. Tremores 
assustam região 
central do país
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Poucos filmes têm sido tão 
falados antes mesmo de sua 
estreia como “La La Land 
– Cantando Estações”, que 
chega oficialmente hoje aos 
cinemas após se tornar a 
produção mais premiada na 
história do Globo de Ouro, 
conquistando 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. A diferença 
é que esta 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 o tem-
po inteiro que os persona-
gens estão em uma luta na 
qual nós também estamos. 

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. Principal título da temporada de premiações utiliza gênero musical para narrar 
história de amor entre pianista e jovem atriz em busca de sucesso profissional em Los Angeles

‘La La Land’ faz 
defesa do sonho

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

AMANDA
QUEIRÓS 
METRO SÃO PAULO

GETTY IMAGES

O diretor, que faz 32 anos ho-
je, cresceu na costa leste ame-
ricana e com preconceito so-
bre Los Angeles – uma visão 
que se transformou quando 
ele se mudou para lá, dando 
origem a “La La Land”, uma 
declaração de amor à cidade. 

O que você quis de mostrar 
de Los Angeles?
Fiz questão foi de mostrar 
elementos únicos da cidade: 
as rodovias infinitas, o skyli-
ne meio achatado, o tapete 
noturno 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 for-
ma convencional ou não.

Mia e Sebastian são pessoas 
normais, mas com objetivos 
profissionais impossíveis. 
Los Angeles ainda guarda es-
sa ideia de ser uma fábrica 
de sonhos. Ela é cheia de pes-
soas de todo o país e do mun-
do que perseguem certos so-
nhos. Isso significa que a 
maioria delas não fez suces-
so ou ainda não chegou lá. É 
uma cidade de pessoas, em 
sua maioria, insatisfeitas. (ri-
sos) Por outro lado, é tam-
bém uma cidade cheia de 
obras de arte por serem fei-
tas: canções ainda não escri-
tas, filmes ainda não realiza-
dos, livros ainda não escritos. 
A sociedade faz piada de L.A., 
mas há algo nela que vale ce-
lebrar: a ideia dos sonhado-
res. Queria que Mia e Sebas-
tian incorporassem essa ideia 
de que não importa quão 
pouco reais são os sonhos. É 
o processo de ir atrás deles 
que dá sentido aos persona-
gens e também à cidade.

Os musicais são recheados 
de tomadas longas, mas, 
hoje em dia, vemos muita 
edição em obras do gênero.
Fico aflito com isso, porque 
chega a um ponto de você 
não conseguir mais ver a dan-
ça. Queria que este fosse um 
filme romântico. Pensei ne-
le mais como um filme so-
bre curvas e tomadas longas, 
com uma câmera que dança 
e rodopia entre os persona-
gens e pela cidade – uma câ-
mera que parecesse bêbada 
de amor e cheia de possibili-
dades como os personagens. 

 METRO INTERNACIONAL

DAMIEN 
CHAZELLE

Top 3 referências musicais Clássicos para ver antes de ‘La La Land’
‘O Picolino’ (1935), 
de Mark Sandrich
A parceria entre Fred 

Astaire e Ginger 

Rogers começou neste 

longa com músicas 

de Irving Berlin. A 

performance dos dois 

em “Cheek to Cheek” 

produziu uma das 

cenas mais icônicas 

do cinema. 

‘Cantando na Chuva’ 
(1952), de Gene Kelly e 
Stanley Donen
O maior clássico da 

comédia musical faz 

piada com a transição 

do cinema mudo para o 

falado. Gene Kelly, Donald 

O’Connor e Debbie 

Reynolds estão no ápice e 

fazem a plateia se elevar 

com suas performances. 

‘Os Guarda-Chuvas 
do Amor’ (1964), de 
Jacques Demy
‘La La Land’ toma 

emprestado a paleta 

de cores deste 

musical francês 

estrelado por 

Catherine Deneuve e 

totalmente cantado a 

partir das músicas de 

Michel Legrand.

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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Personagem precisa sair do isolamento para cumprir desejo do irmão | DIVULGAÇÃO

Em “Manchester à Beira-
-Mar”, que estreia hoje, Casey 
Affleck interpreta o reserva-
do zelador Lee Chandler, que 
precisa tomar conta do sobri-
nho após a morte de seu ir-
mão (Kyle Chandler), provo-
cando uma mudança drástica 
e inesperada em sua vida.

Há duas semanas, o as-
tro de 41 anos foi premiado 
com o Globo de Ouro de me-
lhor ator dramático por sua 
performance no longa, e a 
expectativa é que ele este-
ja entre os finalistas ao Os-
car, que serão anunciados 
na próxima terça.

“Não escolho projetos pe-
los prêmios. Sei que há pes-
soas que o fazem e as res-
peito. Gosto de personagens 
complicados, cheios de confli-
tos. E, se surgem surpresas co-
mo uma indicação, sou grato 
por elas”, diz o irmão de Ben 

Affleck, que focou sua carrei-
ra em projetos independentes 
que já o levaram a ser indica-
do ao Oscar, em 2008, por “O 
Assassinato de Jesse James pe-
lo Covarde Robert Ford”. 

Casey contracena com 
Michelle Williams, na pele 
da ex-mulher de Lee, e é diri-
gido por Kenneth Lonergan, 
com quem trabalhou em sua 
estreia no teatro. O ator elo-
gia o trabalho do colega.

“Lonergan consegue 
atingir o público com diá-
logos nos quais nada pare-
ce acontecer. Mas, na ver-
dade, tudo acontece porque 
eles são de verdade, munda-
nos e nos levam para os dra-
mas que os personagens vi-
vem”, diz ele.

Estreia hoje. Premiado como melhor ator dramático no Globo de Ouro, irmão de Ben Affleck 
vive homem às voltas com o passado ao virar tutor do sobrinho em ‘Manchester à Beira-Mar’ 

Longa coroa carreira 
indie de Casey Affleck

Desesperança 
guia produção

Construída com realismo 
e sensibilidade, a trama 
de “Manchester à Beira-
-Mar” começa num barco 
pesqueiro, onde Lee Chan-
dler (Casey Affleck) é apre-
sentado como um sujei-
to divertido e carinhoso 
com o irmão e o sobrinho. 
Anos depois, ele surge co-
mo um solitário zelador 
em meio à neve.

Seu isolamento é que-
brado com um telefonema 
avisando a morte de seu ir-
mão. Ele fica sabendo que 
foi escolhido para ser tutor 

do filho dele, agora com 16 
anos, mas recusa o pedido 
alegando que não pode vol-
tar a viver em Manchester.

A partir daí, o espectador 
mergulha no passado de 
Lee e conhece os motivos 
que o deixaram traumati-
zado a ponto de se transfor-
mar num homem sombrio 
e de poucas palavras.

Poucos filmes ameri-
canos conseguem ser tão 
impactantes e desesperan-
çosos como este, numa 
aposta corajosa em mos-
trar que nem sempre o so-
frimento pode significar 
redenção. 

Resenha

LUCIA
HERNÁNDEZ 
METRO INTERNACIONAL

MÔNICA 
KANITZ 
METRO PORTO ALEGRE

Artistas como Daniela Mercury dão depoimentos no longa de estreia de Chico Kertész  | DIVULGAÇÃO

Estreias no cinema

‘Os Penetras – Quem 
Dá Mais?’
[Brasil, 2015], de Andrucha 
Waddington. Com Marcelo 
Adnet, Mariana Ximenes e 
Eduardo Sterblitch.
Nesta sequência da comédia 

de 2012, o personagem de 

Sterblicht foi traído pelo de 

Adnet e acabou internado 

em uma clínica psiquiátrica. 

A revanche pode vir por 

meio de uma associação 

com um casal de golpistas.

‘xXx - Reativado’
[EUA, 2016], de D.J. Caruso. 
Com Vin Diesel, Samuel L. 
Jackson e Conor McGregor.
Ao tentar recuperar uma 

perigosa arma, o atleta e 

agente do governo Xander 

Cage entra em rota de 

colisão com Xiang e se vê 

envolvido em uma 

conspiração mundial.

TV

‘Estradas Mortais’ 
chega a nono ano 
no canal History

Um grupo de motoristas 
de caminhões enfren-
ta condições adversas 
no auge do inverno pa-
ra transportar suprimen-
tos a mineradores situa-
dos em lugares remotos 
nesta série que chega à 
nona temporada hoje, 
às 21h45, no canal pago 
History.  METRO

Música

Novo show de 
Ana Cañas aposta 
em tom intimista

A cantora se afasta da pe-
gada roqueira de seu ál-
bum mais recente, “Tô 
na Vida”, e toca violão 
em todo o setlist do show 
“Mulhergaláxia”, que es-
treia hoje, às 21h, no Tea-
tro Viradalata (r. Apina-
jés, 1.387, Sumaré, tel.: 
3868-2535; R$ 60). Com 
músicas autorais e clássi-
cos da MPB como “Retra-
to em Branco e Preto”, a 
apresentação será reedi-
tada no dia 26.   METRO

Trajetória do axé vira documentário
A maior surpresa propor-
cionada pelo documentário 
“Axé – Canto do Povo de um 
Lugar” é a constatação de que 
até mesmo os menos afeitos 
ao Carnaval não escapam do 
impacto cultural do gênero 
tipicamente baiano: é difícil 
sair da sala de cinema sem 
cantarolar praticamente to-
dos os 72 sucessos executa-
dos ao longo da projeção.

Projeto de estreia do dire-
tor Chico Kertész, o filme faz 
um panorama do ritmo desde 
o seu surgimento, nos anos 
1980, até os dias de hoje a par-

tir de depoimentos de nomes 
como Carlinhos Brown, Sara-
jane, Daniela Mercury, Bell 
Marques, Ivete Sangalo, Cae-
tano Veloso e Gilberto Gil. 

O resultado é tão empol-
gante que gera uma dúvida: 
como ninguém havia docu-
mentado isso antes?

“Talvez as pessoas do au-
diovisual não sejam as mes-
mas que ouçam axé, mas 
surpreende ninguém se de-
bruçar sobre um movimen-
to musical que tomou essa 
proporção”, diz o diretor. 

Ele se refere ao caráter in-

dustrial adquirido pelo gê-
nero nos anos 1990 e que é 
apresentado no filme de for-
ma crítica. Culpa-se a ganân-
cia dos empresários pela fal-
ta de renovação do ritmo e a 
perda de espaço para o funk 
e o sertanejo nos anos 2000. 

“Dei sorte, as pessoas es-
tavam dispostas a abrir o co-
ração. Os depoimentos são 
bem sinceros. Eu queria fa-
zer algo que contasse a his-
toria verdadeira. Esse foi um 
movimento que teve falhas, 
e acho que a gente conseguiu 
apontá-las”, afirma Kertész.

Em meio a isso, há espa-
ço ainda para avaliar o axé 
do ponto de vista da compo-
sição. “Não tinha como con-
tar essa história sem fazer re-
lação com a música negra e 
os batuques do candomblé.”

Elos afetivos e histórias 
bem-humoradas são conta-
das, mas falta espaço para 
falar sobre aspectos como a 
dança e o teor das letras, bas-
tante questionadas nos anos 
1990. A expectativa é que o 
material que ficou de fora 
seja transformado em uma 
série de televisão.  METRO
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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

Leitor fala

Pichadores e pancadões
O projeto do prefeito João Doria de 
acabar com as pichações nos muros 
é ótima, como revelou o Metro Jor-
nal. É fato que a cidade anda aban-
donada, com diversas pichações nas 
áreas mais inusitadas, e esse proje-
to deixa a cidade com uma cara mais 
‘limpa’. Sobre os ‘pancadões’, o pro-
jeto é mais ousado, se considerar-
mos a quantidade de jovens que es-
cutam esse estilo de música, mas é 
certo que ainda tira o sono de muita 
vizinhança, já que o som na madru-
gada é extremamente alto. Para am-
bos os problemas, o ideal mesmo é 
arrumar espaço tanto para os grafi-
teiros transformarem obras de artes, 
como os famosos ‘pancadões’ terem 
local e hora definida, de modo que 
não atrapalhe ninguém, mas aqueles 
que ainda se sentem intimidados pe-
lo barulho, devem insistir em procu-
rar a polícia.
DENIS BASTOS - SÃO PAULO, SP

Trump em HQs
Genial a ideia do cartunista Robert Si-
koryak de inserir frases de Trump em 
capas de HQs clássicas! Fica ainda mais 
evidente como ele é capaz de dizer coi-
sas que pensávamos, antes, só ser pos-
sível na ficção. Como diz a famosa mú-
sica, “God Bless America”...
FERNANDO GALDENCIO - SÃO PAULO, SP

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

Quer mais? 

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

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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Corinthians e Vasco se en-
frentaram em Orlando pela 
semifinal da Flórida Cup. No 
duelo brasileiro, quem se deu 
melhor foi o Timão, com a vi-
tória por 4 a 1. O adversário 
da final, sábado, sai do vence-
dor do jogo desta noite entre 
São Paulo e River Plate.

Além de matar as saudades 
de ver sua equipe em cam-
po, os corintianos puderam 
acompanhar o que o técnico 
Fábio Carille tem em mente 
para montar a versão 2017.

Na primeira etapa, o Ti-
mão entrou em campo com 
a seguinte formação: Cás-
sio; Fagner, Pedro Henrique, 
Balbuena e Moisés; Gabriel; 
Romero, Rodriguinho, Ca-

macho e Marlone; Jô.
Com a formação inicial, o 

Corinthians ainda mostrou 
a falta de entrosamento na-
tural de começo de tempora-
da. E as jogadas não fluíam, 
embora o time conseguis-
se segurar as investidas ca-
riocas. A presença do ex-pal-
meirense Gabriel deu mais 
solidez ao meio. Até que, aos 
20 minutos, Camacho tabe-
lou com Rodriguinho e abriu 
o placar. O Vasco descontou 

em seguida, com um golaço 
de Eder Luis (aquele!). Mas o 
alvinegro voltou para frente 
aos 45 com Marlone, depois 
de boa jogada com Romero.

No 2º tempo, o Carille tro-
cou o time todo. Entraram: 
Caíque, Léo Príncipe, Yago, 
Vilson e Marciel; Cristian; 
Giovanni Augusto, Paulo Ro-
berto, Guilherme e Marqui-
nhos Gabriel; Kazim. E o jo-
go ficou mais amarrado.

E aí quem brilhou foi o 
turco Kazim. Aos 35, o cen-
troavante recebeu cruzamen-
to de Marquinhos Gabriel e 
mandou de cabeça: 3 a 1. Aos 
44, Kazim devolveu, ao servir 
o camisa 31, com gol aberto, 
só empurrar.  METRO

Flórida Cup. Corinthians ganha do Vasco por 4 a 1 na estreia da 
temporada e se garante na final. São Paulo ou River Plate será o rival

Camacho fez o primeiro do Timão | VANESSA CARVALHO/BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

Cartão de visitas
CORINTHIANS VASCO
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Marcelo Cabo fica no Atléti-
co-GO. Após reunião no iní-
cio da tarde de ontem, a dire-
toria do Dragão decidiu “dar 
mais uma chance” ao técnico 
após o sumiço e definiu pela 
sua permanência. Mas com 
uma ressalva: “Ele sabe que 
está na corda bamba, sem 
mais margem para erros.”

O treinador dará uma en-
trevista coletiva hoje para 
dar sua versão sobre o caso.

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 de Sé-
rie B, Cabo teve a seu favor 
o apoio do elenco e a sensi-
bilidade da diretoria.

“Acho que foi um caso 
muito grave. Uma pessoa 

pública tem que ter suas 
responsabilidades. Mas pen-
samos no lado humano. 
Pensamos no histórico do 
treinador. O grupo também 
foi unânime em abraçar o 
Marcelo. Vamos dar todo 
apoio. Ele sabe que errou e 

está arrependido. Não pode-
ríamos tomar uma decisão 
diferente, embora ele saiba 
que está na corda bamba. 
Não poderíamos aniquilar 
a carreira dele, vamos dar 
uma segunda chance”, disse 
Batista.  METRO

Técnico do Atlético-GO 
é mantido no cargo

Cabo ganhou a Série B de 2016 com o Dragão | MARLON COSTA/FUTURA PRESS

Jadson pede alto ao Timão

Jadson foi campeão brasileiro em
2015 | FRIEDEMANN VOGEL/GETTY IMAGES

Se quiser repatriar Jadson, o 
Corinthians terá que abrir o 
bolso. Depois de ter rescin-
dido o seu contrato com o 
Tianjin Quianjian, da Chi-
na, o meia voltou ao mer-
cado e o Corinthians, time 
pelo qual foi campeão brasi-
leiro em 2015, foi atrás. Mas 
se assustou com a pedida do 
atleta de 33 anos.

Seus empresários que-
rem o pagamento de R$ 10 
milhões de luvas – uma es-
pécie de prêmio pela assi-
natura – para viabilizar o 

AÍ NÃO, DROGBA!
O Corinthians aceitou as 

exigências dos empresários 
de Didier Dorgba e mandou a 

proposta na e empolgou a torcida
alvinegra. Uma semana depois, 

o clube não recebeu qualquer 
resposta oficial. A diretoria 

entende a questão como desdém
do atleta e já dá como certo 
o fracasso na negociação

O Manchester United, da In-
glaterra, adotou uma medi-
da pioneira no combate ao 
terrorismo. De acordo com 
a BBC, o clube anunciou 
que terá um departamen-
to para lidar com o controle 
a ameaças desta natureza e 
já nomeou um diretor para 
cuidar deste assunto. 

Um ex-inspetor da Polí-
cia de Manchester, que não 
teve o nome revelado, foi 
designado para o cargo iné-
dito em clubes do país. 

Em maio do ano passado, 
um jogo do United contra 
o Bournemouth, pelo Cam-
peonato Inglês, teve de ser 
adiado depois que uma fal-
sa bomba foi encontrada 
em um banheiro do estádio. 
O Old Trafford teve que ser 
evacuado.  METRO

Inglaterra. 
United é o 1º a 
nomear diretor 
antiterrorismoDepois do presidente da Fifa, 

Gianni Infantino, decretar 
Mundiais com 48 seleções a 
partir de 2026, mais ideias 
de mudanças começam 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

Oi? Van Basten 
sugere fim do 
impedimento
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Empolgado

“O Palmeiras montou 
uma equipe muito forte 

e tem tudo para estar 
brigando por títulos em 

todas as competições 
que disputar. Venho 

para somar, para ajudar 
e para fazer o meu 

melhor. Quero dar muita 
alegria ao torcedor”
WILLIAN BIGODE, NOVO ATACANTE 

DO PALMEIRAS

negócio. Além disso, o sa-
lário pretendido por Jadson 
está na casa dos R$ 650 mil, 
acima do que o alvinegro 
deseja pagar.

Além dos valores envolvi-
dos, o jogador também é al-
vo do Atlético-MG.

Com os valores envolvi-
dos, a diretoria corintiana 
recuou. Apesar de já ter ex-
pressado desejo de contar 
com o retorno do meia, não 
há interesse de entrar em 
“leilão” ou de fazer qualquer 
“loucura financeira”.   METRO
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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 eterno ídolo Trico-
lor estará pela primeira vez 
como técnico na partida 
contra o River Plate (ARG), 
às 22h (Brasília), válida pela 
semifinal da Florida Cup. A 
disputa será transmitida ao 
vivo pela Band.

Treinando há cerca de 
dez dias na Flórida, o trei-
nador não deu sinais de 
qual seria a equipe titu-
lar para a partida. Certeza 
mesmo é que Rogério deve 
aproveitar o jogo para fazer 
alterações e conhecer me-
lhor o rendimento em cam-
po de seus comandados.

Até o momento foram 
dois jogos-treinos reali-
zados nos Estados Uni-
dos, com vitórias por 9 a 
1 e 9 a 2, contra Saraso-
ta e Boca Raton, respecti-
vamente, times amadores 
norte-americanos.

Sem pistas dos titulares, 
um nome é quase certo na 
lista dos onze em campo: o 
meia peruano Cueva, des-
taque do time no segundo 
semestre de 2016, que vi-
rou  referência nessa nova 
fase são-paulina e até ga-
nhou a camisa 10 para jo-
gar em 2017.

“Poder usar a camisa 10 
me traz uma grata recor-
dação, porque meu pai jo-
gava com a 10. E eu gosta-
va de vê-lo atuar. Ele jogou 
na segunda divisão do Peru. 
Desde garoto acompanhei 
a carreira dele. Estou mo-
tivado para representar es-
te número, principalmente 
em um clube grande como 
o São Paulo, e sei da minha 
responsabilidade”, afirmou 
o peruano em entrevista ao 
site oficial do clube.  METRO

São Paulo. A expectativa da torcida são-paulina é grande para a estreia de Rogério Ceni como técnico do São Paulo, hoje, na Florida Cup 

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

A primeira vez de Ceni

O técnico Tite convoca na 
manhã de hoje a seleção 
brasileira que vai enfrentar 
a Colômbia na próximo dia 
25, em prol das famílias das 
vítimas do acidente aéreo 
que matou 71 pessoas, en-
tre jogadores, comissão téc-
nica, funcionários e dirigen-
tes da Chapecoense, além 
de jornalistas. Essa lista te-
rá apenas nomes de atletas 
que jogam no Brasil e o Pal-
meiras pode ser boa refe-
rência para o treinador.

Um dos nomes de desta-
que deve ser Dudu. Uma das 
figuras centrais da conquis-
ta do Campeonato Brasileiro 
de 2016, o capitão da equipe 
deve voltar a vestir a ama-
rela, mais de cinco anos de-
pois, quando Mano Menezes 
o levou para amistosos.

Jogadores de outros ti-
mes foram bem ano passa-
do devem levar chance. Jor-
ge e Willian Arão, ambos do 
Flamengo, são nomes qua-
se certos, além de Muralha, 
que já foi chamado por Tite.

Corinthians e São Paulo 
devem ceder pelo menos um 
jogador cada: Fagner e Rodri-
go Caio, respectivamente. Do 

Santos são boas as chances 
de Lucas Lima ser convocado.

Além do desempenho no 
Brasileirão do ano passado, 
outro critério será a condição 
física, já que os clubes brasi-
leiros estão em pré-tempora-
da. Os jogadores vão se apre-
sentar na manhã do dia 24, 
no Rio de Janeiro, e farão ape-
nas um treino à tarde. O jo-

go acontece no dia 25, no En-
genhão e os atletas voltam a 
seus clubes no dia seguinte.

A próxima convocação 
oficial acontece no começo 
de março, para as partidas 
dos dias 23 e 28 do mesmo 
mês, contra Uruguai e Para-
guai – esta, na Arena Corin-
thians –, válidas pelas Elimi-
natórias.   METRO

Dudu pode ser uma das 
novidades na Seleção

Dudu deve ser um dos selecionáveis de Tite | DIVULGAÇÃO/PALMEIRAS

Apresentado como refor-
ço do Santos, ontem, no CT 
Rei Pelé, Leandro Donizete 
fez juras ao novo clube e fez 
questão de frisar que não 
tem comparações com Feli-
pe Melo, recém-contratado 
pelo Palmeiras.

“Sou diferente. Sou viril 
na marcação, sim, mas não 
sou maldoso. Marco em cima, 
sem dar espaço”, explicou.

“Às vezes incomodo, 
mas tenho poucas expul-
sões e amarelos na história. 
Vou continuar trabalhando 
assim, não vou mudar por-
que a imprensa fala mal. 

Tenho minhas qualidades. 
Vou dar a minha vida no 
Santos e seguir marcando 
como no Atlético-MG e Co-
ritiba”, completou.

Outro destaque da entre-
vista é que Leandro chamou a 
responsabilidade pela sua ex-
periência em campo. “Já sei a 
forma de jogar Libertadores. 
Vou passar experiência para a 
molecada. É muito difícil, pe-
gado, catimba. Espero ajudar 
muito eles no dia a dia”.

Indicado pelo técnico Do-
rival Júnior, Leandro Donize-
te, de 34 anos, assinou contra-
to até o fim de 2019.  METRO

Santos. Leandro Donizete 
não quer comparações 
com rival Felipe Melo

Leandro agora é do Peixe | IVAN STORTI/SANTOS FC

Coritiba

Diretoria faz 
reunião com irmão 
de  Ronaldinho

Aconteceu na noite de 
terça a primeira reunião 
entre o empresário e ir-
mão de Ronaldinho Gaú-
cho, Assis, e os dirigentes 
do Coritiba, para que o jo-
gador atue no clube para-
naense em 2017. Uma das 
propostas do alviverde 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 
voltam aos 
campos este ano

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 criticados 
por erros grotescos em pe-
lo menos duas partidas, 
prejudicando Vasco da Ga-
ma e Goiás.  METRO

 Al Lang Stadium.
Hoje, às 22h

 Band e SporTV

SÃO PAULO RIVER PLATE

#NÃOVOLTA
A torcida do São Paulo 
sonhava com o retorno de 
Calleri e até criou uma 
campanha nas redes 
sociais com a hashtag 
#VoltaCalleri – que foi 
compartilhada pelo 
jogador. Mas na noite de 
ontem , ele confirmou que 
não volta. “Eu tentei de 
tudo, mas o grupo [de 
investidores] não quer que 
eu volte ao Brasil agora. 
Não posso fazer 
mais nada. Um 
dia vou voltar. É 
uma promessa


