
Conexão wi-fi mais 
lenta do que o ônibus
Passageiros de Santos reclamam de difi culdades 
para acessar serviço de internet dos coletivos  PÁG. 02

www.readmetro.com |  leitor.st@metrojornal.com.br |  www.facebook.com/metrojornal | @MetroJornal_SP

Pode acreditar
Fox confi rma novos

 episódios de ‘Arquivo X’
   PÁG. 09

Mulder (David Duchovny) e Scully 
(Gillian Anderson): prontos para mais uma

DIVULGAÇÃO

REVOLUÇÃO
ESPANHOLA
OBRAS DE PICASSO PUXAM MOSTRA QUE 
TRAZ AINDA MIRÓ E DALÍ AO CCBB PÁG. 09

8 MINUTOS
EM QUEDA
Airbus da Germanwings que 
ia de Barcelona a Dusseldorf 
cai no sul da França matando
todas as 150 pessoas a bordo; 
caixa preta já foi recolhida PÁG. 08

           Parente de uma das vítimas chora no aeroporto de Barcelona; no detalhe, helicóptero realiza buscas no local do acidente, que é de difícil acesso |  REUTERS

Delator da Camargo 
Corrêa é liberado
Após acordo, Eduardo Leite vai para 
casa; dez presos da Lava Jato foram 
transferidos ontem para presídio PÁG. 06

Esboço de Picasso para 
‘Guernica’ (1937) está na mostra

DESASTRE NOS ALPES

Timão vai bem 
com Malcon
Com dois gols anotados pelo camisa 
21, Corinthians bate Lusa em Itaquera. 
Amanhã, pega a Penapolense  PÁG. 12

Malcom brilhou e fez dois gols 
| MARCOS BEZERRA/FUTURA PRESS

MÍN: 22°C
MÁX: 30°C
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Apenas oito meses após to-
da a frota de ônibus de San-
tos ganhar internet wi-fi gra-
tuita, usuários reclamam ter 
dificuldades para conectar 
os celulares nos coletivos. A 
grande reclamação se refere 
ao fato dos ônibus terem wi-
-fi, mas não existir conexão. 

A página Sobreviver em 
Santos, criada numa rede 
social para fazer reivindica-
ções por melhorias na cida-
de, recebeu tantas reclama-
ções dos internautas sobre o 
serviço que fez uma publica-
ção no dia 19 de março para 
saber se os usuários de trans-
porte público na cidade estão 
satisfeitos com o funciona-
mento do wi-fi.

De 100 comentários, só 
nove pessoas disseram que o 
sinal funciona normalmente. 
“Reuni muitas reclamações 

esporádicas e criei uma pos-
tagem questionando a afir-
mação da prefeitura de que 
a população está satisfeita”, 
critica o administrador da pá-
gina, Daniel Furlan, 40 anos. 

A auxiliar administrativa 
Karen Lima, 27, utiliza ôni-
bus todos os dias para traba-
lhar e avalia que o serviço ti-
nha mais qualidade quando 
começou a operar, em julho 
de 2014: “Tento usar o wi-fi, 
mas o sinal funciona às ve-
zes. Normalmente o ônibus 
dá sinal, mas não conecta”.

Usuária do transporte cole-
tivo, a técnica em suporte Jes-
sica Amador, 28, observa que 
o sinal de wi-fi funciona me-
lhor nos pontos de ônibus do 
que dentro do veículo. “Pode 
ser que muita gente acessan-
do a internet ao mesmo tem-
po prejudique o sinal”.

Segundo a Viação Piraci-
cabana, permissionária do 
transporte coletivo em San-
tos, a instalação da internet 
sem fio é feita com chip de 
celular com conexão 3G, um 
roteador e antena de distri-
buição de sinal. Com isso, 
eventualmente podem ocor-
rer oscilações na qualidade 
do sinal por área de sombra 
ou sobrecarga da operadora 
que, em momentos de pico, 
pode ocasionar interferên-
cias na conexão. 

A prefeitura alega que  
toda a frota, composta por 
299 ônibus, passa diaria-
mente por checagem e ve-
rificação do funcionamento 
da rede wi-fi.

Santos. População critica falta de conexão eficiente nos coletivos. 
Prefeitura diz que qualidade de internet é verificada todos os dias

Internet gratuita começou em julho de 2014 | FRED CASAGRANDE /METRO SANTOS

Usuários reclamam de
sinal wi-fi nos ônibus

THAÍS 
MORAES 
METRO SANTOS

Desde às 14h de ontem, a 
subida da Caneleira – ala-
meda Prefeito José Gomes, 
em Santos – está interditada 
a pedido da Defesa Civil pa-
ra execução de obra emer-
gencial. A descida no trecho 
será mantida. 

A previsão é que o blo-
queio permaneça pelos pró-
ximos 20 dias, segundo a 
Subprefeitura dos Morros. 

Haverá desvios nas linhas 
de transporte coletivo, po-
rém, as novas rotas dos ôni-
bus municipais não foram 
informadas pela administra-
ção municipal.

Durante esse período, a 
CET-Santos orienta aos mo-
toristas que desejam acessar 
o morro, que utilizem as su-
bidas pelos bairros do Jaba-
quara ou Marapé. Desta for-
ma, a rota alternativa passa 
a ser as avenidas Nossa Se-

nhora de Fátima e Martins 
Fontes. A descida para a Ca-
neleira permanece liberada 
para o tráfego de veículos.

Em razão da obra, a Li-
nha 13 do transporte coleti-
vo convencional, que sobe 
para o morro pelo acesso 
da Caneleira, seguirá pela 
rua Gercino Hugo Capareli, 
desviando pelas avenidas  
Francisco Ferreira Canto,   
Nossa Senhora de Fátima, 
Martins Fontes e rua Vis-
conde do Embaré, com pos-
sibilidade de realizar de-
sembarque no terminal do 
Valongo.   METRO SANTOS

Bloqueio. Subida da 
Caneleira é interditada

A revitalização do Jardim Bo-
tânico Chico Mendes, em San-
tos, será entregue pela pre-
feitura no dia 5 de junho, 
durante as comemorações do 
Dia Mundial do Meio Ambien-
te. O anúncio foi feito ontem, 
durante visita do prefeito Pau-
lo Alexandre Barbosa (PSDB) à 
etapa final das obras do par-
que da Zona Noroeste.

A academia ao ar livre 
para a terceira idade já está 
pronta e os sanitários estão 
na fase de acabamento. No 
lago, o principal a ser feito é 
a instalação de fiação elétri-
ca para o chafariz. O poço do 
elevador está finalizado, fal-
tando a instalação do motor 
e da caixa de transporte dos 
passageiros.  METRO SANTOS

Jardim Botânico. Obras 
serão entregues em junho

O DER (Departamento de Es-
tradas de Rodagem) publi-
cou ontem no Diário Oficial 
do a homologação de dois 
novos pontos de fiscaliza-
ção da velocidade na Rodo-
via Rio-Santos (SP-055) e na 
Via Expressa de Praia Grande 
- SPA-291/055. 

A operação de fiscalização 
eletrônica será iniciada a par-
tir da 0h de sexta-feira. De 
acordo com o DER,  as vias já 
encontram-se bem sinaliza-
das, com placas indicando o 
limite de velocidade e a fisca-
lização eletrônica no trecho.

Os equipamentos foram 
devidamente aprovados e 
registrados no Inmetro (Ins-
tituto de Metrologia, Nor-
malização e Qualidade In-
dustrial).  METRO SANTOS

Fiscalização. 
Estradas do 
litoral ganham 
novos radares

Inauguração será no Dia Mundial do Meio Ambiente | FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

20 dias
É o prazo previsto de bloqueio 
do trecho viário no bairro 
Caneleira, em Santos

1
FOCO

Investigado

Desvio de 
R$ 1 mi
O senador José 

Agripino (DEM-RN) 
será investigado pelo 
STF (Supremo Tribunal 
Federal). Ele é acusado 
de se beneficiar de R$ 
1 milhão no esquema 

de corrupção no serviço 
de inspeção veicular no 
Estado. O senador nega 
a denúncia, que partiu 
da delação premiada 

do empresário George 
Olímpio. O inquérito 

correrá em segredo de 
Justiça, sob o comando da 

ministra Carmen Lúcia. 

 Dólar
  - 0,57% 

(R$ 3,127)

  Bovespa
  - 0,78%
 (51.506 pts)

 Euro
  - 1,73%  
(R$ 3,414)

 Selic
 (12,75% a.a.)

Salário 
mínimo
(R$ 788)

 Cotações
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CASO DAS ‘PEDALADAS FIS-
CAIS’ ENCALACROU NO TCU. 
O processo que apura “pe-
daladas fiscais” do gover-
no Dilma se arrasta no Tri-
bunal de Contas da União 
há pelo menos sete me-
ses. Apesar da gravidade 
das irregularidades apon-
tadas pela área técnica do 
TCU, o caso ainda não re-
tornou da procuradoria 
para o ministro relator, 
José Múcio. A malandra-
gem do governo, conside-
rada crime, consiste em 
atrasar benefícios sociais 
para simular “equilíbrio” 
nas contas públicas.

CRUELDADE. Além de atra-
sar de propósito o paga-
mento de aposentadorias, 
por exemplo, a “pedalada 
fiscal” do governo retar-
dou até o Bolsa Família.

FINGIMENTO. O atraso no 
repasse dos benefícios so-
ciais foi um artifício cria-
do por tecnocratas, sob 
aval do Planalto, para “fa-
bricar superávit”.

PROCESSO-CRIME. Ficam 
sujeitas a processo por 
crime de responsabilida-
de autoridades que com-
provadamente avalizem 
as “pedaladas fiscais” 
malandras.

SÃO TOMÉ. O ministro Gil-
berto Occhi (Integração) 
garante que será entregue 
em 2016 a obra de trans-
posição do rio São Fran-
cisco. Só vendo para crer.

CUNHA QUER APROVEITAR 
CHALITA PARA EMPLACAR 
ALVES. Ao defender a re-
dução dos ministérios à 
metade, o presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB), confirma o velho 
adágio “quem desdenha 

quer comprar”: ele dese-
ja condicionar a discussão 
sobre o futuro ministro 
da Educação à nomeação 
do amigo Henrique Alves 
para o ministério. O ex-
-deputado Gabriel Chalita 
(PMDB), secretário muni-
cipal de São Paulo, é cota-
do por Dilma para substi-
tuir Cid Gomes.

PMDB DE FORA. O presi-
dente da Câmara já man-
dou avisar ao Planalto 
que um eventual convite 
de Dilma a Chalita terá 
cunho “pessoal”, sem aval 
do PMDB.

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

 PODER SEM PUDOR
Um mar de leite

A base eleitoral do sena-
dor potiguar Agenor Ma-
ria era o sertão, município 
de Currais Novos, onde ti-
nha uma fazenda de ga-
do leiteiro. Certa vez, alu-
gou uma casa à beira-mar, 
em Natal, e levou com ele 
um velho empregado da 
fazenda, seu Chico, que 
nunca tinha visto o mar.
- Chico, veja só que imen-

sidão. Imagine tudo isso 
sendo nosso e, em vez de 
água, leite! – disse Age-
nor, puxando conversa na 
varanda.
A resposta do velho va-
queiro foi carregada de 
significado:
- Prestava não, dr. Agenor. 
E aonde a gente ia achar 
tanta água para misturar 
nesse leite?

 “O AJUSTE, COMO 
ESTÁ, TENDE A 

NÃO SER ACEITO 
PELO CONGRESSO”

RENAN CALHEIROS, PRESIDENTE DO 
SENADO, NOVAMENTE SE ESTRANHANDO 

COM O GOVERNO

Política

Gabriel Chalita (PMDB) 
| PIERRE DUARTE/FUTURA PRESS

 CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), 
voltou a criticar ontem a 
presidente Dilma Rousseff 
e disse que o ajuste fiscal 
proposto pelo governo não 
será aprovado como está.

“Não há como o Parlamen-
to abrir mão de aprimorar o 
ajuste fiscal proposto pelo 
Executivo. Como está, tende a 
não ser aceito pelo Congresso 
porque é recusado pelo con-
junto da sociedade”, disse Ca-
lheiros, durante evento da 
CNI (Confederação Nacional 
da Indústria). 

Proposto pelo governo 
Dilma com o abjetivo de 
reequilibrar as contas pú-
blicas, o pacote de ajuste 
fiscal pretende economi-
zar R$ 67 bilhões ao ano, 
mas é criticado por redu-
zir benefícios trabalhistas e 

previdenciários.
Após afirmar que o mo-

mento é grave, Renan disse 
que cabe ao Executivo dar o 
exemplo e cortar na carne. 
Ele voltou a defender cor-
tar pela metade o número 
de ministérios (39). “Está 
na hora do programa Me-
nos Ministérios: 20, no má-
ximo”, afirmou.

Dívidas
Fora dos planos imediatos 
do governo, a regulamenta-
ção das dívidas dos Estados 
deverá sair à força por pres-
são do Congresso. Calheiros 
e o presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
costuraram uma propos-
ta para acelerar a correção. 
Pelo acordo, um projeto se-

rá apresentado dando prazo 
de 30 dias para que o gover-
no apresente as regras para 
atualização dos débitos. Ca-
so contrário a troca do índi-
ce será automática. 

A lei sancionada em no-
vembro permite que as dí-
vidas estaduais sejam cor-
rigidas pelo IPCA, índice de 
inflação oficial mais 4% ao 
ano, ou a taxa Selic, se for 
menor. Hoje, os valores são 
atualizados pelo IGPD-I mais 
juros de 6% a 9%. Mas como 
as regras ainda estão em es-
tudo pela equipe econômica, 
a lei não está efetivamente 
em vigor. Segundo Calhei-
ros, os congressistas aten-
deram a pedido do governo 
para votar depois das elei-
ções a mudança, para não 
impactar as contas públicas.

 METRO BRASÍLIA

Ajuste fiscal deve sofrer 
mudanças no Congresso
Crise. Presidente do Congresso afirma que propostas do governo de alterações em 
direitos trabalhistas e previdenciários são rejeitadas pela sociedade e serão revistas

Proposta foi acertada entre Cunha e Renan | UÉSLEI MARCELINO/REUTERS

Plataforma da estação Grajaú da CPTM | REPRODUÇÃO/BAND

Transporte. Série mostra 
sufoco de passageiros 
Espremidos como sardinhas 
em lata. Todos os dias, cer-
ca de 7 milhões de usuários 
do Metrô e da CPTM vivem 
essa sensação, em composi-
ções que levam até 10 pes-
soas por metro quadrado 
(onde caberiam cinco).

Nesta semana, o “Jornal 
da Band” mostra essa situa-
ção na série A Hora do Su-
foco. Cotidiano vivido pe-
la aposentada Catarina 
Saldanha, 66 anos, que sai 
do extremo leste, na  esta-

ção Itaim Paulista da CPTM, 
faz baldeação na Luz para ir 
à estação Paraíso, onde tra-
balha como diarista.

Não raro, usuários se ma-
chucam nas composições, 
se sentem mal e chegam a 
desmaiar. Em 2014, o Metrô 
prestou atendimento a cer-
ca de  13 mil pessoas com 
sintomas diversos. 

GILBERTO AMENDOLA
GILBERTO SMANIOTTO
BAND

Passados 51 dias do pedido de 
demissão, a ex-presidente da 
Petrobras Graça Foster pres-
tará depoimento amanhã na 
CPI da Câmara. Ela voltará ao 
Congresso pela quarta vez pa-
ra falar sobre as denúncias de 
corrupção na estatal e a com-
pra da refinaria de Pasadena, 
nos Estados Unidos.

Além de Graça, o tesourei-
ro do PT, João Vaccari Neto 
também foi convocado. Ele é 
réu na investigação da Lava Ja-
to e responderá pelos crimes 
de corrupção e lavagem de 
dinheiro. Os deputados irão 

questionar sobre denúncias 
de que o petista seria opera-
dor do recolhimento de pro-
pina para os cofres do partido. 
O depoimento será em abril.

O ex-gerente da Petro-
bras Pedro Barusco é mais 
um dos reconvocados. Ele te-
rá que dar explicações so-
bre 28 contratos de aluguel 
de sondas de perfuração do 
pré-sal assinados pela Set-
te Brasil com a estatal, es-
timados em R$ 22 bilhões, 
que seriam a fonte da propi-
na distribuída entre políticos.

 METRO BRASÍLIA

Petrobras. CPI ouvirá 
Graça Foster e outros 16
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O vice-presidente da Camargo 
Corrêa, Eduardo Leite, deixou 
ontem a sede da Polícia Fede-
ral em Curitiba e voltou pa-
ra São Paulo. Investigado pe-
la Lava Jato, e preso desde 14 
de novembro, o executivo foi 
liberado por ter seu acordo de 
delação homologado pela Jus-
tiça. O presidente da empre-
sa, Dalton Avancini, também 
deve ser solto em breve. 

Leite falou sobre novos 
desvios na Petrobras e afir-
mou que o tesoureiro do PT, 
João Vaccari Neto, pediu a ele, 
como doações eleitorais em 
2010, mais de R$ 10 milhões 
que a Camargo Corrêa devia 
de propinas atrasadas.

Já Avancini, conforme a 
defesa já havia confirmado, 
detalhou propinas na usina 
hidrelétrica de Belo Monte. O 
teor integral dos depoimen-
tos ainda é sigiloso. Os dois 

vão permanecer em prisão 
domiciliar com tornozeleiras 
eletrônicas até julgamento.

Dez presos da Lava Jato fo-
ram transferidos ontem da se-
de da Polícia Federal para o 
Complexo Médico Penal em 
Pinhais, na região metropoli-

tana de Curitiba. 
Por falta de espaço nas car-

ceragens da PF, a Justiça auto-
rizou, anteontem, a remoção 
de oito empreiteiros (qua-
tro da OAS e um da Camargo 
Corrêa, Mendes Júnior, Gal-
vão Engenharia e Engevix), o 

ex-diretor de Serviços da Pe-
trobras Renato Duque e três 
operadores financeiros que 
operam junto à estatal. Des-
tes, apenas o executivo Ger-
son Almada, da Engevix, e o 
lobista Fernando ‘Baiano’ ain-
da não foram transferidos, 
pois prestam depoimentos. 

O juiz Sérgio Moro negou 
a transferência de dois pre-
sos: o ex-diretor da Área Inter-
nacional da Petrobras Nestor 
Cerveró, que recebe assistên-
cia psicológica, e o presidente 
da UTC, Ricardo Pessoa, após 
pedido do MPF. O vice-presi-
dente da construtora Mendes 
Júnior, Sérgio Mendes, teve 
negado um pedido de transfe-
rência ao Complexo da Papu-
da, em Brasília.

Lava Jato. Após delação, vice-presidente da empreiteira ficará em prisão domiciliar

Renato Duque deixa sede da PF | PAULO LISBOA/BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRES

Delator da Camargo 
Corrêa é libertado

RAFAEL 
NEVES 
METRO CURITIBA 

A Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná não di-
vulga as datas de visitas aos 
presos da Lava Jato no Com-
plexo Médico Penal em Pi-
nhais para  manter a  priva-
cidade das famílias. O órgão 
afirma que elas irão ocorrer 
em dias aleatórios, uma vez 
por semana. Não haverá ne-
nhum tipo de regalia. 

As visitas duram duas 
horas e trinta minutos  e ca-
da preso pode receber duas 
pessoas por vez. Assim co-
mo os acompanhantes dos 
demais presos do local, as 
visitas dos detidos da Lava 
Jato terão de passar pela re-
vista pessoal. Agentes peni-
tenciárias usam aparelhos 
para detectar metais e po-
dem fazer exames mais “mi-
nuciosos” se desconfiarem 
de objetos proibidos. 

A previsão é de que, as-
sim como no período em 
que eles ficaram detidos na 
sede da PF, esposas e filhas 
sejam as principais visitas 
os detidos.  METRO CURITIBA

Visitas no PR. 
Detidos não 
terão regalias 
em prisão

A CPI do Swissleaks do Se-
nado, instalada ontem, pla-
neja viajar para França para 
ouvir o ex-técnico de infor-
mática do HSBC Hervé Fal-
ciani, delator do esquema 
de contas secretas na Suíça. 

A denúncia aponta para 
existência de  100 mil con-
tas de correntistas de 102 
nacionalidades suspeitas de 
movimentações irregulares, 
usadas para lavagem de di-
nheiro. Do total, 6.606 contas 
estão em nome de pessoas e 
empresas brasileiras, que te-
riam movimentado US$ 7 bi-
lhões entre 2006 e 2007. 

A CPI prepara requeri-
mento para ouvir jornalis-
tas do “Le Monde”, que ti-
veram acesso à lista. Os 
trabalhos serão presididos 
pelo senadores Paulo Rocha 
(PT-PA) e  Ricardo Ferraço 
(PMDB-ES). 

As movimentações finan-
ceiras também serão alvo 
de investigação da Receita 
Federal, segundo o Ministé-
rio da Justiça.  METRO BRASÍLIA

Swissleaks. 
CPI vai ouvir 
delator do 
banco HSBC
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A presidente Dilma Rousseff 
assinou ontem uma medi-
da provisória que estende a 
atual política de  valorização 
do salário mínimo até 2019. 
A medida será encaminhada 
ao Congresso, e a presidente 
pediu que seja analisada em 
caráter de urgência.

A atual regra de reajus-
te do mínimo, em vigor des-
de 2011, vale somente até 
o fim deste ano. A atualiza-
ção atualmente é calculada 
com a correção da inflação, 
medida pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor ) do ano anterior, 
mais a variação do PIB de 
dois anos anteriores. 

Neste ano, o  mínimo foi 
reajustado em quase 9%, 
para os atuais R$ 788.  “A 
política de reajuste adotada 
de 2011 a 2015 representou 
uma valorização em torno 

Ajuste fiscal. Dilma assina medida provisória para evitar extensão de regra para aposentados

MP prorroga política de 
alta do salário mínimo A alta do dólar já tem im-

pacto nos gastos dos bra-
sileiros com viagens inter-
nacionais. Em fevereiro, 
os brasileiros deixaram 
US$ 1,48 bilhão no exte-
rior, uma queda de 22,9% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. Tra-
ta-se do valor mensal mais 
baixo desde fevereiro de 
2011, quando as despesas 
lá fora somaram US$ 1,33 
bilhão, segundo informa-
ções divulgadas ontem pe-
lo Banco Central.

Em janeiro, os gastos 
dos brasileiros em outros 
países tinham registra-
do alta de 4,1% ante 1 ano 
antes, alcançando US$ 2,2 
bilhões.

No acumulado do ano, 
os gastos dos turistas no 
exterior somam US$ 3,68 
bilhões, ante US$ 4,04 bi-
lhões nos dois primeiros 
meses de 2014.

Em fevereiro, o dólar 
subiu 6,19%, encerrando 
o mês em R$ 2,8560. Em 
março, porém, a moeda 
norte-americana superou 

a marca dos R$ 3.
Ontem, o dólar comer-

cial teve sua terceira que-
da seguida, mas se man-
teve acima dos R$ 3. A 
moeda caiu 0,57%, a R$ 
3,128 na venda. A desva-
lorização acumulada nas 
três quedas é de 5,13%.

Investidores estavam 
atentos ao pronunciamen-
to do presidente do Banco 
Central, Alexandre Tom-
bini, na Comissão de As-
suntos Econômicos do 
Senado.

Tombini afirmou que o 
programa de intervenção 
do BC no mercado de dólar 
é importante em um mo-
mento de normalização da 
política monetária norte-
-americana. Ele também 
repetiu que o BC não deve 
aumentar sua atuação no 
mercado de câmbio.

No dia, o mercado tam-
bém refletiu a decisão da 
agência de classificação 
de risco Standard & Poor’s 
de manter a nota do Bra-
sil como um bom pagador. 

 METRO

Dólar caro. Brasileiros 
freiam gastos no exterior

Medida provisória foi assinada ontem em Brasília | ROBERTO STUCKERT FILHO/PR

de 70% no salário mínimo”, 
afirmou Dilma.

A cerimônia de assinatu-
ra da medida foi organizada 
às pressas no Palácio do Pla-
nalto com a participação de 
ministros, senadores, depu-
tados e líderes sindicais. O 
objetivo do governo com a 
edição da MP é evitar uma 
derrota na Câmara com a 
extensão da valorização do 

mínimo para aposentados 
e pensionistas que ganham 
mais que o piso, o que pode-
ria aumentar o impacto nas 
contas públicas.

A nova proposta foi discu-
tida ontem pela manhã pe-
los ministros Joaquim Levy 
(Fazenda) e Pepe Vargas (Re-
lações Institucionais) com lí-
deres da base aliada. Com is-
so, foi retirada da pauta de 

votações o projeto que tinha 
uma emenda que estendia a 
correção do mínimo a apo-
sentados que ganham mais 
de um salário mínimo

Segundo o presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, o 
objetivo é ter uma nova lei 
sobre o mínimo vigorando 
a partir do dia 1º de maio, 
dia do Trabalho. Ele acres-
centou que o projeto de lei 
da oposição não teria sua 
tramitação terminada até 
data e por isso que ele con-
cordou com a edição da Me-
dida Provisória. 

Durante a assinatura da 
MP, Dilma defendeu as me-
didas de ajuste fiscal do go-
verno e ressaltou que o mo-
mento é de “crise”, mas 
disse que, apesar do cenário 
econômico, os direitos tra-
balhistas devem ser manti-
dos.  METRO
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Um Airbus A320 da compa-
nhia alemã Germanwings, 
unidade de baixo custo da 
Lufthansa, caiu ontem às 
10h53 (6h53 no horário de 
Brasília) nos Alpes franceses, 
matando todas as 150 pessoas 
a bordo (144 passageiros e 
seis tripulantes). Fazia 52 mi-
nutos que o voo 4U 5525 ha-
via decolado de Barcelona às 
10h01 para chegar a Dussel-
dorf às 11h37 e sobrevoava os 
Alpes quando sumiu dos ra-
dares. “O contato da aerona-
ve com o radar francês aca-
bou às 10h53. O avião então 
caiu”, disse à “Reuters” o pre-
sidente-executivo da German-
wings, Thomas Winkelmann. 
A aérea informou que a aero-
nave começou a cair um mi-
nuto após chegar à altitude 
ideal e perdeu altura por oi-
to minutos. Segundo ele, o pi-
loto da aeronave tinha mais 
de dez anos de experiência e 
6.000 horas de voo. 

A Casa Branca declarou 
não haver indícios de ter-
rorismo. O Serviço de In-
vestigação da França já es-
tá analisando uma das duas  
caixas-pretas que foi encon-
trada. A promotoria abriu 
inquérito judicial para apu-
rar as causas da tragédia. Por 
causa do mau tempo, as equi-
pes de resgate só chegaram 
ao local com a ajuda de um 
guia, identificado como Jean 
Louis, que trabalha na região 
há mais de 30 anos.

 Ele falou com exclusivida-
de à “BandNews FM” sobre a 
dificuldade de chegar à área. 
Relatou que foram utilizados 
veículos 4x4, pois as estradas 

estão em péssimas condições. 
E foi necessário andar 45 mi-
nutos. Segundo ele, era difí-
cil identificar vítimas ou par-
tes do avião. 

Esta não é a primeira vez 
que o Airbus A320 protago-
niza uma tragédia. Em 2006, 
uma aeronave do mesmo mo-
delo caiu no Mar Negro quan-
do se aproximava de Sochi, 
na Rússia, deixando 133 mor-
tos. Em 2014, um A320 da Ai-
rAsia desapareceu no mar de 
Java com 162 pessoas.  Até o 
Brasil já viveu um acidente 
com o A320. Em 2007, o Air-
bus da TAM não conseguiu 
frear em Congonhas, baten-
do contra um prédio da com-
panhia do outro lado de uma 
avenida, deixando 199 mor-
tos.  METRO

8 minutos. O A320 estava a 12 mil metros de altura quando começou a cair, no sul da França. Hipótese de ataque terrorista foi descartada

Em Haltern am See, na Alemanha, estudante presta homenagem a colegas mortos na França; no detalhe, a operação de busca nas montanhas | FOTOS: REUTERS

Queda de Airbus nos 
Alpes mata 150 pessoas

ESPANHA

ALEMANHA

ITÁLIA

SUÍÇA

Barcelona

Dusseldorf
REINO UNIDO

França

LOCAL DA QUEDA
Alpes Franceses

ROTA
DO VOO

O ACIDENTE ESPECIFICAÇÕES DO AVIÃOVÍTIMAS

MUDANÇAS DE ALTITUDE

MODELO Airbus A320

PESO MÁXIMO
78.000 kg
ALCANCE
6.100 km

CAPACIDADE
180 passageiros

144 passageiros
67 ALEMÃES

45 ESPANHÓIS

32 DE OUTRAS
NACIONALIDADES

6 TRIPULANTES
(PILOTO, COPILOTO E
COMISSÁRIOS DE BORDO)

10H 10H15 10H30 10H45 11H 11H15 11H30 11H45

40 MIL PÉS
(12 MIL METROS)

0

20 MIL PÉS
(6 MIL METROS)

VOO 4U 5525 PADRÃO PARA A MESMA ROTA E MODELO DO AVIÃO

INÍCIO DO PERÍODO DE CRUZEIRO
AVIÃO TEM QUEDA PROGRESSIVAÚLTIMO REGISTRO

3 MIL METROS
(ALTURA DOS ALPES)

Morreram 
bebês, alunos 
e cantores  
Entre as 150 vítimas 
da tragédia aérea na 
França estavam dois 
bebês, estudantes e 
professores de um 
intercâmbio cultural 
e cantores líricos. Os 
16 estudantes e duas 
professoras alemães 
retornavam ao país 
após participar de 
um intercâmbio de 
uma semana em uma 
escola de del Llinars 
do Vallès (Barcelona). 
“A cidade está 
profundamente 
abalada. Estamos em 
estado de choque. É 
a pior coisa que se 
poderia imaginar”, 
disse o prefeito da 
cidade alemã de 
Haltern am See, Bodo 
Klimpel, onde viviam 
os adolescentes e 
as professoras. A 
Ópera de Düsseldorf 
anunciou que o o 
baixo-barítono Oleg 
Bryjak é uma das 
vítimas. No Twitter, 
o teatro Liceu de 
Barcelona lamenta 
as mortes de Bryjak 
e da contralto Maria 
Radner, que se 
apresentaram no 
local.  METRO

Brasileiro ‘pão 
duro’ escapa 
da morte 
O brasileiro Rafael Rabello, 
que mora em Barcelona, de-
sistiu de comprar uma pas-
sagem no voo 4U 9525. Ele 
tinha uma reunião de traba-
lho na Alemanha, mas prefe-
riu adiar o compromisso ao 
ver que o preço das passa-
gens havia subido minutos 
após consultar pela internet. 

A mãe de Rabello está 
na Espanha para passar seu 
aniversário ao lado do fi-
lho e agradeceu a mudança. 
“Que presentão!”, teria dito 
ela a Rafael.  METRO

O piloto e especialista em 
aviação Nicolas Coccolo dis-
se ao Metro World News 
em Marselha, na França, 
que a causa do acidente po-
de ter sido a despressuriza-
ção da aeronave. Segundo 
Coccolo, o Airbus A320 da 
Germanwings operou em 
descida controlada, o que 
significa que não houve 
queda livre e, por isso, te-
ria demorado oito minutos 
para cair de 12 mil metros 
até o solo. 

“Podemos dizer que 
houve despressurização, 

causada pela entrada de 
ar externo no interior do 
avião. Nesses casos, o ma-
nual orienta o piloto a des-
cer à altura de 3.000 a 4.000 
metros, onde o ar se torna 
respirável para os passa-
geiros”, disse Coccolo ao 
Metro.

Para o especialista, o 
A320 era antigo (1990) e po-
de ter facilmente apresen-
tado rachadura em alguma 
janela ou até mesmo um bu-
raco na cabine, por onde te-
ria entrado ar e despressuri-
zado a aeronave.  METRO

Para especialista, causa da 
queda foi despressurização

Vítimas
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Os icônicos personagens vivi-
dos respectivamente por Gil-
lian Anderson e David Du-
chovny na série de ficção 
científica exibida entre 1993 
e 2002 vão voltar.

Após meses de rumores, 
a Fox americana encomen-
dou seis novos episódios da 
franquia, capitaneados pelo 

criador da série, Chris Car-
ter. Eles serão produzidos em 
meados deste ano com a mes-
ma dupla de protagonistas. 

“Arquivo X” segue um 
movimento já vivido por 
outras séries, como “24 Ho-
ras” e “Twin Peaks”, que te-
rá novos capítulos em 2016.  

 METRO

Personagens de Gillian Anderson e 
David Duchovny retornam | DIVULGAÇÃO

Arquivo X: Fox prepara 
especial com 6 episódios

Com uma produção vas-
ta não apenas em volume 
mas em tendências esté-
ticas, Pablo Picasso (1881-
1973) se tornou um dos 
nomes mais influentes da 
arte no século 20. Na ex-
posição “Picasso e a Mo-
dernidade Espanhola”, 
que abre hoje no CCBB, 
diferentes fases do artista 
andaluz traçam um pano-
rama do impacto que ele 
teve na cena cultural de 
seu país.

São 90 obras divididas 
em oito módulos temáti-
cos, sendo metade delas 
telas, desenhos e gravuras 

de Picasso, além de esbo-
ços de sua obra-prima, o 
mural “Guernica” (1937), 
que influenciam e se rela-
cionam com obras de 35 
outros espanhóis.  

Organizada por Euge-
nio Carmona, a mostra 
com obras do Museu Na-
cional Centro de Arte Rei-
na Sofía aposta no dida-
tismo: todas os trabalhos 
trazem textos explicati-
vos. Programe-se, portan-
to, para passar boas horas 
por lá – tanto na inevitá-
vel fila para entrar quan-
to nos quatro andares da 
exposição.

 
Um dos pintores mais emblemáticos do 
século 20 conduz exposição que busca 

estabelecer relações entre sua produção 
plástica e a cena modernista espanhola

METRO SÃO PAULO

Picasso em 
São Paulo

Salvador Dalí 
(1904-1989)

Juan Gris 
(1887-1927)

O “Arlequim” (1926) do artista 
surrealista traz uma interpretação 
bastante particular, em especial no 
uso de cores, para o dualismo tão 
evidente na trajetória de Picasso.

Adepto do cubismo que 
ganhou popularidade com 

Picasso, o artista desenvolve 
o estilo em um viés diferente 
do colega, buscando limpeza 
e equilíbrio de formas, como 

se vê neste “Arlequim com 
Violino” (1919).

Serviço

No CCBB (r. Álvares Penteado, 112, Centro, 
tel.: 3113-3651). Abre hoje. De qua. a seg., 
das 9h às 21h. Grátis. Até 8/6. 

A tela 
‘O Pintor e a

 Modelo’ (1963), 
apresentada 

em várias
versões, 

ressalta força 
do feminino na

 obra de Picasso

Veja galeria de fotos das obras 
no site metrojornal.com.br
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Leitor fala

Água
Com a quantidade que choveu es-
ses dias não é possível que a crise hí-
drica continue. Se não chove no local 
que precisa chover que criem méto-
dos para transportar essa água. Pre-
cisamos criar outras alternativas, já 
que o governo não tem interesse de se 
prevenir.
HEITOR ANDRADE, SANTOS 

Concha
Estão usando a Concha Acústica agre-
gando todos os músicos? Ela foi inau-
gurada com uma série de regras e nun-
ca mais se falou disso. Ter limite de 
decibéis é ridículo. Fora que gastaram 
muito dinheiro e não pensaram em 
uma cobertura. Se chover o show aca-
ba. Pode se perceber que foi um di-
nheiro muito mal gasto, espero que to-
mem soluções o mais rápido possível.
TATIANA PIRES - SANTOS

Vandalismo
Tanto Guarda Municipal na cidade e 
não conseguem inibir um vândalo de 
pichar ou quebrar um monumento? O 
que acontece todas as vezes que o cor-
retor de café volta à exposição é inad-
missível. Quem faz isso precisa ser fla-
grado e punido.  
JÚLIO SANTOS - SANTOS

Este é um momento especial 
para exercitar a mente com 
atividades culturais e tudo 

o que possa acrescentar conhecimento.

Dia importante para lidar 
com assuntos que envolvam 
negociações e refletir sobre 

esforços e compensações que tem obtido.

Sua comunicação estará 
mais intensa, o que será positivo 
para tratar assuntos especiais. 

Evite forçar temas desnecessários nas relações.

O momento é propício 
para valorizar suas crenças 
e também atividades que sirvam 

como terapia para recarregar suas energias.

Tenha atenção para não 
intervir em assuntos de maneira 
individualista, ainda mais 

se envolverem outras pessoas.

Momento para se dedicar 
a novos procedimentos no 
trabalho. Evite se desgastar 

antes do tempo com o trato de assuntos do dia a dia.

Decisões importantes marcarão 
os seus relacionamentos. 
Procure aceitar diferenças 

de pontos de vista nas relações.

Estará mais envolvido com 
assuntos cotidianos. Modere 
apenas nas empolgações. 

Procure expor mais os sentimentos na vida afetiva.

Procure ser paciente com 
alguns padrões de outras 
pessoas. Evite algumas 

posturas radicais em relações da família.

Sua rotina está propensa 
a novas responsabilidades. 
Será importante a persistência 

para se adaptar com algumas situações e convivências.

Período para novos aprendizados 
e para aperfeiçoar o que sabe 
no trabalho. Planos para 

viagens ou temas culturais tomarão atenção.

Há tendências para uma 
introspecção diante de algumas 
convivências. Período para 

recompor energias onde se sinta bem.

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

Este é um momento especial 

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Soluções

 Para falar com a redação: 
leitor.st@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.

Skate ‘hi-tech’ 
é lançado nos 
Estados Unidos
Futurista. Sem ‘shape’ e com sensor que 
lê movimentos, versão pós-moderna do 
esporte promete ser tendência no meio 

Uma versão pós-moder-
na do skate deve invadir 
as pistas. A novidade aca-
ba de ser lançada nos EUA 
pela empresa  Hamma-
cher Schlemmer. O produ-
to quer fisgar um público 
que curte o esporte, mas 
que também é ligado em 
tecnologia. Composto por 
dois aros independentes, 
o skate “hi-tech” é equipa-
do com sensores que detec-
tam e potencializam os mo-
vimentos do usuário. Ou 
seja, dispensa o tradicional 
impulso com os pés.   

Outra diferença é que 
o produto não tem a pran-
cha de sustentação (conhe-
cida como “shape”), como 
nos  skates convencionais. 
Pode até parecer mais fácil 
andar nesse dispositivo, mas 

requer prática. O skate do 
futuro exige um movimento 
contínuo e lateral, por isso é 
preciso “andar de lado” para 
que a brincadeira flua. 

O modelo vem acompa-
nhado de uma haste para 
conectar os aros e facilitar a 
aprendizagem. Mais ou me-
nos como acontece com as 
rodinhas na hora de apren-
der a andar de bicicleta. 
As rodas medem 25,4 cm de 
diâmetro. Nessa condição, 
permite executar movimen-
tos de até 720º.

O skate pós-moderno  es-
tá disponível no site oficial 
da marca, custa U$ 99.95 
(aproximadamente R$ 324) 
e pode ser enviado para o 
Brasil, mas com taxa extra 
calculada na hora da com-
pra.  METRO

O skate do futuro possui sensores que leem seus movimentos | REPRODUÇÃO
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Firmino
O meia-atacante do 

Hoffenheim (ALE) deve ser 
titular da Seleção Brasileira 

no amistoso contra a 
França, amanhã, em Paris. 

Ele assume o posto que 
seria de Diego Tardelli – 

cortado por lesão.

Para marcar os 500 dias do 
início da Olimpíada, o Comitê 
organizador dos Jogos do Rio 
2016 divulgou o calendário de 
competições para o torcedor 
montar sua programação. O 
documento mostra as datas 
em que serão disputadas as 
modalidades, mas ainda sem 
os horários. Entre os dias 6 e 
21 de agosto, mais de 10.500 
atletas de 42 esportes vão 
participar de 306 disputas 
por medalhas. 

Esportes como vôlei, bas-
quete  e handebol, que têm 
grande procura por ingres-
sos, serão disputados todos 
os dias. O futebol, que tra-
dicionalmente começa dois 
dias antes da abertura, é o 
único que não tem calen-
dário definido. A Fifa esbar-
ra na indefinição da Arena 
Corinthians para confirmar 
São Paulo como uma das cin-
co subsedes, além do Rio. Se-
gundo o comitê, estão sen-
do realizadas reuniões com 
a prefeitura e o clube para 
definir o valor e quem vai 
pagar o overlay (estruturas 
temporárias).

Há possibilidade de os jo-
gos que seriam disputados 
na Arena Corinthians não 
estarem disponíveis no dia 

31 – quando começa a fase 
de escolha dos ingressos que 
vão a sorteio. “Não tenho 
dúvidas de que teremos São 
Paulo na Olimpíada”, disse 
Carlos Arthur Nuzman, pre-
sidente do Co-Rio 2016 e do 
Comitê Olímpico Brasileiro.

Rio 2016. Comitê divulga datas das 
competições, mas deixa o esporte sem definição 
por falta de acerto com a Arena Corinthians

Parque Olímpico, na Barra, receberá 15 modalidades | DANIEL MARENCO/FOLHAPRESS

Calendário 
olímpico 
só não tem 
futebol

A relação completa das 
datas de cada modalidade 
está em www.rio2016.com

• Cerimônias. Abertura, 
no dia 5 de agosto, e 
encerramento, no dia 21 
de agosto de 2016.

• Basquete, vôlei, 
handebol e boxe. Entre 
os dias 6 e 21 de agosto.

• Futebol. A definir.

• Atletismo. Entre os 
dias 12 e 20 de agosto. 
Maratona será no dia 21.

• Natação. Entre os dias 6 
e 13 de agosto.

Calendário

JULIO
CALMON
METRO RIO
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O jogo atrasado da 4ª rodada 
do Campeonato Paulista ser-
viu para o técnico Tite testar 
os reservas do Corinthians 
diante da Portuguesa. E o ata-
cante Malcom mostou seu va-
lor. O camisa 21 anotou os 
dois gols do triunfo alvinegro 
na Arena Corinthians.

O primeiro gol saiu aos 27 
minutos de jogo. Danilo cru-
zou da direita e Malcom tes-
tou firme para as redes. Aos 
18 minutos da etapa final, 
Malcom brilhou novamente, 
com um belo chute de direita.

O placar manteve o Ti-
mão na liderança do Grupo 

2 do estadual, com 29 pon-
tos. A equipe assegurou a 
classificação para as quartas 
de final.

Mas os corintianos terão 
pouquíssimo tempo para co-
memorar o resultado.  Ama-
nhã, a equipe volta ao estádio 
de Itaquera para enfrentar a 
Penapolense – desta vez pela 
12ª rodada – às 19h30.   METRO

Em Itaquera. Malcom faz 
dois e classifica o Timão

CORINTHIANS PORTUGUESA

2 0
Oswaldo de Oliveira tira a pressão do confronto | CESAR GRECO /FOTOARENA/FOLHAPRESS

Rogério Ceni; Bruno, 
Rafael Toloi, Lucão e 
Carlinhos; Denilson, 

Hudson, Ganso e Michel Bastos; 
Alexandre Pato e Luis Fabiano. 
Técnico: Muricy Ramalho

Fernando Prass; Lucas, 
Tobio, Vitor Hugo e Zé 
Roberto; Gabriel, 
Arouca, Robinho, Rafael Marques 
e Dudu; Cristaldo.
Técnico: Oswaldo de Oliveira

PALMEIRAS SÃO PAULO

•  Estádio. Arena Palmeiras, às 22h 
• Transmissão. Rádio Bandeirantes, Band News FM e Bradesco 

Esportes FM, Band e Globo

Malcom (à esq.) comemora gol ao lado de Danilo | ANDERSON RODRIGUES/FRAME/FOLHAPRESS

Palmeiras e São Paulo en-
tram em campo hoje, às 22h, 
na arena palmeirense bus-
cando se afirmar na tempo-
rada 2015. Enquanto o alvi-
verde ainda não convenceu e 
passou em branco nos clássi-
cos que disputou, o Tricolor 
quer esquecer o “fantasma” 
do Corinthians e voltar a jo-
gar bem. O jogo vale pela 12ª 
rodada do estadual.

Embora o técnico Os-
waldo de Oliveira diga que 
“ninguém vai morrer” se o 
Palmeiras não ganhar, fato 
é que o Verdão não venceu 
clássicos em 2015. O time 

perdeu para  Corinthians – 
1 a 0 na 3ª rodada – e Santos 
– 2 a 1 na 9ª rodada.

Do lado tricolor, a pressão 
é por jogar bem. O time ven-
ceu partida decisiva contra o 
San Lorenzo (ARG) na Taça Li-
bertadores. Mas as duas derro-
tas para o Corinthians – uma 
no torneio sul-americano, ou-
tra no estadual – deixaram 
um ponto de interrogação.

 “No clássico, você ganha 
confiança, mostra defeitos pa-
ra corrigir”, disse o técnico 
Muricy Ramalho.   METRO

Choque-Rei. Arquirrivais buscam engrenar 
na temporada e deixar incertezas para trás

Hora de deslanchar

Muricy Ramalho é o comandante tricolor | ANDRÉ LUCAS ALMEIDA/FUTURA PRESS

Leia mais no metrojornal.com.br
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