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‘CINDERELA’ 
DESLUMBRANTE
ESTREIA HOJE VERSÃO DA HISTÓRIA 
COM ATORES DE CARNE E OSSO PÁG. 07

Crimes na 
Baixada 
diminuem 
na temporada
Região teve reforço de policiamento 
recorde durante o verão. Só o índice 
de roubo de veículos aumentou PÁG.  02

SP promete médico da PM 
e fumacê contra a dengue
Saúde. Depois de mais 80 mil casos confirmados e 70 mortes desde janeiro no Estado, Saúde anuncia reforço com novos profissionais e 
150 aparelhos para aplicação de inseticida; ação emergencial visa ajudar municípios que não alcançam respostas no combate à doença PÁG. 03

Ainda que danificada, a ‘caixa-preta’ (que na verdade é laranja) com os últimos diálogos dos pilotos do airbus da Germanwings foi decodificada   | REUTERS

 O QUE DIZ A 
CAIXA-PRETA? 
Segundo o NYT, piloto teria se trancado  
sozinho na cabine antes  da queda  PÁG. 05

DESASTRE NOS ALPES

CHEQUE ESPECIAL
JUROS COBRADOS PELOS
BANCOS É O MAIOR 
DESDE 1996 PÁG. 06

SELEÇÃO DE DUNGA
COMEÇA O ANO 
CONTRA A FRANÇA , 
ÀS 17H, EM PARIS PÁG. 10

Fora o baile
Em noite que teve falha de Ceni e duas 
expulsões no São Paulo, Palmeiras passeia 
sobre o rival na nova arena: 3 a 0 PÁG. 11
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Rafael Marques anotou
dois na partida 



CRIMES NA TEMPORADA
Dados incluem ocorrências nas cidades do Vale do RIbeira

FONTE: SSP (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA)

HOMICÍDIOS

FURTO DE 
CARRO

ROUBO DE 
CARRO

FURTOS

ROUBOS

LATROCÍNIO

FEV/14JAN/14DEZ/13 TOTAL FEV/15JAN/15DEZ/14 TOTAL

23 24 19
66 5714 23 20

FEV/14JAN/14DEZ/13 TOTAL FEV/14JAN/14DEZ/13 TOTAL

1.389
2.474 1.871 5.734 4.6801.532 1.715 1.433

FEV/14JAN/14DEZ/13 TOTAL FEV/14JAN/14DEZ/13 TOTAL

2.570 3.756 2.923 9.249 8.0532.626 2.996 2.431

FEV/14JAN/14DEZ/13 TOTAL FEV/14JAN/14DEZ/13 TOTAL

288 318 316
922 836

361 281 194

FEV/14JAN/14DEZ/13 TOTAL FEV/14JAN/14DEZ/13 TOTAL

359 438 364 1.161 1.291
417 457 417
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Dados divulgados ontem pe-
la SSP (Secretaria de Estado 
da Segurança Pública) mos-
tram que a criminalidade 
registrou queda nesta últi-
ma temporada na Baixada 
Santista – os números in-
cluem também as cidades 
do Vale do Ribeira.

Segundo as estatísticas 
estaduais, crimes como ho-
micídio, latrocínio (roubo 
seguido de morte), furto, 
roubo e roubo de veículos 
tiveram queda de dezembro 
do ano passado a fevereiro, 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado. 
Apenas os furtos de carros 
tiveram aumento durante 
os meses citados.   

Para esta temporada, a 
Polícia Militar contou com 
maior número de homens 
do que no verão passado.  
Os oito municípios com 
praias da região e três do 
Vale do Ribeira (Cananeia, 
Iguape e Ilha Comprida) re-

ceberam 1.842 policiais mi-
litares na Operação Verão 
deste ano para fortalecer o 
policiamento preventivo. O 
efetivo temporário a mais 
foi quase 10% superior ao 
da temporada anterior, que 
contou com  1.688. 

A corporação também 
contou com reforço na tec-
nologia contra o crime. Dois 
CICCMs (Centros Integrados 
de Comando e Controle Mó-
vel) foram usados, sendo um 
na Praia Grande e outro em 
Guarujá. Outros três POEs 
(Plataforma de Observação 
Elevada) foram usados em 
Santos e São Vicente.  

Os equipamentos são de 
última geração e também 
foram usados pela Polícia 
Militar para garantir a se-
gurança durante a Copa do 
Mundo do ano passado. 

Dados. Dentre os crimes mais praticados, 
apenas roubo de veículo registrou aumento

Criminalidade teve 
queda na temporada

A aplicação de massa asfálti-
ca na rua Tenente Durval do 
Amaral, no Rádio Clube, co-
meçou na segunda e segue 
no trecho entre as ruas Pro-
fessor Nélson Espíndola Lo-
bato e José Alberto de Luca. 
Esta é a sétima via do bair-
ro a receber pavimentação.

A obra integra o lote de 
65 quilômetros de serviços 
licitados para a Zona No-
roeste e Morros, um investi-
mento de R$ 42,3 milhões. 
É o Provias, programa de pa-
vimentação que a prefeitu-
ra está executando com re-
cursos próprios. O objetivo 
é pavimentar 56,5 quilôme-
tros da malha viária da Zo-
na Noroeste em 36 meses.

Não há alteração de trân-
sito no local porque as in-
tervenções são pontuais, 
em ruas internas, travessas 
ou paralelas à avenida Hugo 

Maia e o serviço é executado 
por trechos. Os trabalhos se-
guem até a confluência com 
a rua Álvaro Guimarães.

 METRO SANTOS

Zona Noroeste tem mais um 
trecho em pavimentação

Não há alteração de trânsito na via | DIVULGAÇÃO

CADU 
PROIETI 
METRO SANTOS

Prefeituras vão 
discutir projetos 
com ministro

Prefeitos da região irão 
se reunir com o minis-
tro das Cidades, Gilberto 
Kassab, no sábado, a par-
tir das 14h, na Prefeitura 
de Santos, para discutir 
os projetos aprovados no  
PAC 2 (Programa de Ace-
leração do Crescimen-
to – Pacto da Mobilidade 
Urbana). Sete propostas 
apresentadas pelos mu-
nicípios da Baixada San-
tista foram inseridas no 
programa, incluindo a 
construção de corredor 
metropolitano Santos/
São Vicente, com o túnel 
entre as duas cidades. 

 METRO SANTOS

Alunos 
protestam a favor 
dos professores

Grupo de 60 alunos da 
escola estadual Marquês 
de São Vicente protestou 
na manhã de ontem por 
melhores condições para 
professores da rede esta-
dual. Os estudantes saí-
ram da escola, que fica 
no canal 2, e seguiram 
até a praça da Indepen-
dência, no Gonzaga. Os 
estudantes pediram va-
lorização dos professores 
da rede pública, limite 
de 25 alunos por turma, 
aceleração na aposenta-
doria e fim do corte de 
verbas na educação pelo 
governo do Estado. 

 METRO SANTOS

Santos Obras do PAC
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Lava Jato

PGR investiga 
pagamentos a 

Dirceu
A Procuradoria-Geral da 
República pediu ontem 
à Justiça detalhes sobre 

pagamentos de R$ 844 mil 
que a construtora Camargo 
Corrêa fez à JD Assessoria 

e Consultoria, empresa 
do ex-chefe da Casa Civil 
José Dirceu, em 2010 e 

2011. Na semana passada, 
documentos da Receita 

Federal revelaram que a JD 
recebeu R$ 29 milhões de 
mais de 60 empresas entre 

2005 e 2013. A empresa 
já afirmou que todos os 
pagamentos são legais.

 Dólar
  + 2,43% 

(R$ 3,203)

  Bovespa
  + 0,68%
 (51.858 pts)

 Euro
  + 1,27%  

(R$ 3,458)

 Selic
 (12,75% a.a.)

 Cotações
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As dívidas de Estados e mu-
nicípios -- reconhecidas por 
decisões judiciais em favor 
de pessoas e empresas -- de-
vem ser quitadas até 2020. 
O STF (Supremo Tribunal 
Federal) decidiu ontem de-
terminar o prazo de cinco 
anos para zerar os chama-
dos precatórios. 

A decisão também altera 
o índice de correção das dívi-
das. A partir de hoje, o valor 
passa a um índice de reajus-
te mais favorável aos credo-
res e previsto na LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias): 
o IPCA-E, que fechou o ano 
passado em 6,46%. Até on-
tem,  a atualização era fei-
ta pela TR, que represen-
tou uma correção de apenas 
0,85% em 2014. 

“Entendo que não há ne-
nhum fundamento jurídico-
-constitucional minimamen-

te consistente para chancelar 
a tese de que a União e suas 
entidades deverão atualizar 
seus precatórios pela TR”, 
afirmou o ministro Luiz Fux, 
relator da ação, ajuizada pela 
OAB (Ordem dos Advogados 

do Brasil).
Fica autorizado o parcela-

mento dos débitos por cin-
co anos, porém, na prática, 
o devedor arcará com ju-
ros maiores. O STF também 
proibiu os chamados ‘leilões 

inversos’, quando os credo-
res poderiam optar por abrir 
mão de uma parte do valor 
devido para ‘furar fila’, e an-
tecipar o recebimento. O li-
mite fixado para acordo será 
de 40%. Os Estados e muni-
cípios, no entanto, não po-
derão oferecer benefícios, 
como redução de impostos, 
para abatimento de precató-
rios e deverão pagar o valor 
devido em dinheiro.

Para evitar que haja no-
vos calotes, a decisão tam-
bém estipula que a partir de 
2021 os precatórios acumu-
lados sejam pagos no ano se-
guinte à sentença. A União 
já é obrigada a zerar os esto-
ques em até 12 meses após a 
decisão judicial.

Um dia após a derrota na 
Câmara, que aprovou proje-
to que dá prazo de 30 dias 
para a União renegociar as 
dívidas de Estados e municí-
pios, o governo pediu uma 
trégua. Com o risco de no-
vo derrota no Senado, o mi-
nistro da Fazenda, Joaquim 
Levy, foi a campo pedir mais 
tempo para negociar. 

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
cedeu, adiando a votação 
marcada para ontem para a 
próxima semana, mas man-
dou um recado ao Palácio 
do Planalto. “Se a presiden-
te vetar, a palavra final será 
do Congresso”, afirmou Re-
nan, manifestando que um 
eventual veto à regra fixada 
com o presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha (PMDB-
-RJ), pode ser derrubado.

Pacote
Uma nova derrota compro-
mete o ajuste fiscal do go-
verno, que procura uma so-
lução. Levy prometeu levar 
uma alternativa à reunião 

da CAE (Comissão de Assun-
tos Econômicos) do Senado 
na próxima terça-feira. De-
verá apresentar um pacote 
mais amplo prevendo, in-
clusive, a reforma do ICMS. 
“A gente vai continuar es-
sa conversa”, afirmou o 
ministro.

Com a lei em vigor, os 
Estados e municípios fica-
riam autorizados a pagar as 
dívidas com juros mais bai-
xos de, no máximo, 12,75%, 
equivalente ao valor atual 
da Selic, a taxa básica de ju-
ros do governo. 

O Rio de Janeiro con-
seguiu na Justiça a apli-
cação imediata na re-
gra, reduziu a dívida de 
R$ 6,2 bilhões para R$ 300 
milhões  e, como isso, pa-
gou a última parcela pen-
dente de R$ 29 milhões.

A equipe econômica já 
começa a medir o impac-
to da mudança da alíquota: 
deixarão de ser arrecadados 
aos cofres públicos um to-
tal de R$ 163,1 bilhões até 
2040.  METRO BRASÍLIA

União. Governo ganha tempo 
em projeto das dívidas

Ministro da Secom 
pede demissão
Thomas Traumann pediu 
demissão ontem do cargo de 
ministro da Secom 
(Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da 
República), função que 
exercia desde janeiro de 
2014. A saída foi marcada 

pelo vazamento de um 
documento interno com 
críticas à comunicação 
‘errada e errática’ do governo 
e chamando a condução na 
crise de ‘caos político’. O 
nome do ministro substituto 
ainda não foi divulgado. O 
jornalista Roberto Messias, 
atual secretário-executivo da 
Secom, assume o cargo 
interinamente. 

 METRO BRASÍLIA

Mudança

STF manda pagar precatórios

Plenário do STF discute questão dos precatórios desde 2013 | NELSON JR./STF

Veja como ficaram as regras:

• Prazo. 
Estados e municípios 
terão até 2020 para zerar 
dívidas.

• Parcelamento. 
O valor da dívida pode ser 
parcelado em até 5 anos.

• Sem estoques. 
Dívidas contraída a partir 
de 2021 devem ser pagas 
no ano seguinte.

• Compensações. 
Fica proibido oferecer 
redução de impostos para 
reduzir dívida.

• Correção. 
A taxa de reajuste da 
dívida será o IPCA-E em 
substituição da TR.

• Acordo. 
Para agilizar, credor, se 
quiser, poderá aceitar 
receber até 40% do valor.

A decisão

MARCELO
FREITAS 
METRO BRASÍLIA

Plano antidengue 
de SP inclui até 
médicos da PM 
A Secretaria de Estado da 
Saúde anunciou ontem que 
vai dobrar o número de 
agentes de combate à den-
gue -de 500 para 1.000. Além 
disso, 30 médicos da PM (Po-
lícia Militar) irão se integrar 
às equipes que combatem a 
doença. 

Até a última sexta-feira, o 
Estado já confirmou 80.283 
casos da doença –70 pessoas 
morreram. No ano passado 
inteiro, foram registrados 
197 mil casos e 90 mortes.

De acordo com a secreta-
ria, os médicos da PM irão 
se deslocar pelo Estado para 
reforçar as equipes de saú-
de dos municípios em crise. 
Os novos agentes de comba-
te, responsáveis por ações de 
prevenção e nebulização, se-
rão encaminhados para as ci-
dades que solicitarem ajuda. 

O secretário estadual da 
Saúde, David Uip, afirmou 
que a ação emergencial foi 
criada focando no auxílio 
aos municípios que não es-
tão obtendo respostas efeti-

vas no combate e controle 
da dengue.

O governo também com-
prará 150 equipamentos pa-
ra aplicação de inseticidas, 
450 kits de proteção e se-
gurança dos agentes, sete 
novas vans para o desloca-
mento das equipes e concer-
tará 50 camionetes usadas 
no transporte de máquinas e 
inseticidas. O plano terá um 

custo total de R$ 6 milhões.
A secretaria fechou uma 

parceria com empresas pri-
vadas e com o Sebrae para 
ampliar os postos de infor-
mação à população, com a 
distribuição de informativos 
em pedágios e lojas.

As medida terão validade 
de três meses, segundo Uip, 
e serão “renováveis a partir 
das necessidades comprova-

das em campo.” O secretá-
rio afirmou que o Estado ti-
nha alertado as cidades no 
segundo semestre de 2014 
sobre a hipótese de surto do 
vírus, já que cabe às prefei-
turas o controle do vetor e o 
atendimento dos pacientes. 
“Cabia aos municípios ter a 
resposta. Infelizmente, não 
foi possível. Mas não estou 
aqui para culpar, e sim, para 
coordenar e ajudar’.” 

Segundo a secretaria, 
mais de cem municípios já   
têm epidemia de dengue 
-quando a incidência atinge 
300 casos para cada 100 mil 
habitantes. 

Dos 645 municípios pau-
listas, 30 concentram dois 
terços dos casos confirma-
dos. Sorocaba está no topo 
da lista com 7.489 casos. Em 
seguida aparecem Campinas 
(5.245), Catanduva (4.391) e 
a capital (3.404).

Saúde. Governo promete dobrar número de agentes e comprar 150 aparelhos para 
aplicação de inseticida. Em todo o Estado, 70 mortes pelo vírus já foram confirmadas

Agente detetiza casas na zona leste de capital   | WAGNER RODRIGUES/FOLHAPRESS

MARIA JÚLIA 
MARQUES
METRO SÃO PAULO
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CONTAS DO GOVERNO NÃO 
SÃO JULGADAS DESDE 2002. 
Desde 2002, último ano 
do governo FHC, o Con-
gresso não cumpre a obri-
gação constitucional de 
julgar as contas do gover-
no. O julgamento é fei-
to a partir dos relatórios 
anuais do Tribunal de 
Contas da União (TCU), e 
governante com contas 
rejeitadas fica inelegível 
por 8 anos. O tema é tão 
irrelevante para os presi-
dentes da Câmara e Sena-
do que, confrontados, on-
tem, ambos não tinham o 
que dizer a esse respeito.

MENSALÃO IMPUNE. Estes 
13 anos sem o Congresso 
julgar as contas dos go-
vernos foram marcados 
por escândalos de corrup-
ção, como o mensalão da 
era Lula.

OUVIDOS MOUCOS. Inda-
gado no Salão Verde so-
bre o julgamento das 
contas dos governos Lula 
e Dilma, Renan Calheiros 
fez que não ouviu e aper-
tou o passo.

SEM DISCUSSÃO. Na presi-
dência da Câmara dos De-
putados, informa-se que 
“não há discussão” sobre 
o exame de contas dos 
governos petistas.

AS OPÇÕES. O Congres-
so pode aprovar as con-
tas, rejeitá-las ou apro-
vá-las “com ressalvas”, 
ou seja, desde que se-
jam feitas correções re-
comendadas.

RELATÓRIO MOSTRA QUE 
PAIM TEM AS PERNAS 
CURTAS. O senador Pau-
lo Paim (PT-RS) apresen-
tou uma cédula de vota-
ção fajuta para negar que 
ajudou a manter o veto 
de Dilma à redução da 
contribuição de empre-
gada doméstica ao INSS. 
Esta coluna noticiou que 
o “paladino dos oprimi-
dos” saiu do plenário de 
fininho. Ele negou, mas 
o relatório oficial de vo-
tações do Senado prova 
que na bancada gaúcha 
só Paim esteve ausente. 
O veto foi mantido por 
três votos.

SAIU DE FININHO. Paim 
mostrou a cédula de vo-
tação para “provar” seu 
voto contra o veto. Mas a 
cédula apenas atesta in-
tenção de voto. Na hora 
agá, ele sumiu.

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

 PODER SEM PUDOR
Lição fulminante

O atual deputado distri-
tal Agaciel Maia (PTC-DF) 
era diretor-geral do Sena-
do quando soube da mor-
te súbita do senador Ono-
fre Quinan, de Goiás, e não 
hesitou: tocou o telefone 
para o então presidente da 
Casa, Antônio Carlos Maga-
lhães, às 6h da manhã.
- Estou ligando para comu-

nicar a morte do senador 
Onofre Quinan.
Na outra ponta da linha, 
tonto de sono, mas já irri-
tado, ACM devolveu:
- Sim, Agaciel, e o que é 
que eu posso fazer?!
Só então Agaciel Maia 
aprendeu que não se de-
ve tirar um baiano da cama 
tão cedo.

 “QUEM GERA 
EMPREGO E 

RENDAS SÃO AS 
OBRAS [E NÃO 

EMPREITEIRAS]”

JULIO MARCELO OLIVEIRA, PROCURADOR 
JUNTO AO TCU, CRITICANDO OS 

“ACORDOS DE LENIÊNCIA”

Política

Ex-presidente Lula
| NELSON ANTOINE / FOTOARENA

 CLÁUDIO 
HUMBERTO
CLAUDIO.HUMBERTO
@METROJORNAL.COM.BR

A Justiça emitiu ontem uma 
nova ordem de prisão contra 
o lobista Fernando Soares, 
o “Baiano”, apontado como 
principal operador de propi-
nas para o PMDB. 

Baiano, segundo as inves-
tigações, operou em 2009 o 
pagamento de mais de R$ 10 
milhões em propina ao ex-se-
nador e presidente nacional 
do PSDB, Sérgio Guerra, o se-
nador Ciro Nogueira (PP). e o 
deputado federal Eduardo da 
Fonte (PP).

A denúncia já havia apare-
cido nas delações do doleiro 
Alberto Youssef e do ex-dire-
tor de Abastecimento da Pe-
trobras Paulo Roberto Costa, 
no ano passado. 

Os três parlamentares 
teriam recebido o dinhei-
ro para “obstruir o regular 
funcionamento da CPI” da 

Petrobras em 2009. O dinhei-
ro seria destinado à campa-
nha eleitoral de 2010.

De acordo com a Justiça, 
Baiano pagou os parlamen-
tares com dinheiro da cons-
trutora Queiroz Galvão, que 
teria interesse em abafar os 

possíveis resultados da CPI.
A denúncia afirma que o 

presidente da empreiteira, 
Ildefonso Colares Filho, au-
torizou o pagamento. Cola-
res chegou a ser detido em 
novembro do ano passado, 
mas em prisão temporária 

(prazo de cinco dias). Baiano 
está preso desde o dia 18 de 
novembro.

Guerra morreu de câncer 
no ano passado, mas Ciro No-
gueira e Eduardo da Fonte 
continuam em seus cargos 
no Congresso. Quando as de-
núncias contra Sérgio Guer-
ra foram divulgadas, o PSDB 
emitiu uma nota defenden-
do que todas as denúncias 
sejam investigadas “com o 
mesmo rigor para todos os 
envolvidos”. 

A Queiroz Galvão, que 
não tem nenhum represen-
tante ainda preso, nega que 
tenha pago propinas e afir-
ma que todas as doações de 
campanha foram legais.

Lava Jato. Lobista teria pago R$ 10 milhões a ex-presidente do PSDB e mais dois para enterrar 
inquérito sobre a Petrobras em 2009. Youssef e Paulo Roberto Costa citaram essas propinas

Baiano teria dado propina a 3 parlamentares. | GERALDO BUBNIAK / AGB / FOLHAPRESS

Baiano é suspeito 
de atrapalhar CPI 

Petrobras

Na Justiça, Galvão 
Engenharia tenta 
evitar falência

A Galvão Engenharia, in-
vestigada pela Operação 
Lava Jato, e a Galvão Par-
ticipações pediram recu-
peração judicial à Justiça 
do Rio. O Grupo afirma 
que o pedido se deve à 
atual situação financei-
ra, “agravada pela ina-
dimplência de alguns 
clientes, dentre eles a 
Petrobras”.  METRO

Novos partidos

Dilma veta 
‘infi delidade 
partidária’

A presidente Dilma Rous-
seff sancionou ontem, com 
dois vetos, lei que dificulta 
a criação e fusão de novos 
partidos. A proposta previa 
um prazo de 30 dias para 
que políticos com manda-
to pudessem mudar para 
uma legenda nascida fru-
to de fusão sem perder o 
mandato. Dilma também 
vetou artigo que igualaria 
a condição de criação e fu-
são de partido, o que per-
mitiria a troca mantendo o 
mandato.  METRO BRASÍLIA

RAFAEL 
NEVES 
METRO CURITIBA 
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O jornal norte-americano 
“New York Times” infor-
mou às 8h34 de ontem ter 
tido acesso ao conteúdo da 
caixa-preta que gravou as 
conversas da cabine com 
a torre de controle do voo 
4U 9525. Segundo o jornal, 
nos minutos finais da que-
da, o copiloto, cujo nome 
não foi revelado, saiu da ca-
bine e, ao tentar voltar, en-
controu a porta trancada. Lá 
dentro, o piloto, de nome 
por enquanto também des-
conhecido, não respondeu 
aos chamados do colega. E 

então o Airbus espatifou-se 
no solo.   

O jornal informa, ain-
da, que antes de chegarem 
à altura de cruzeiro, os dois 
conversavam normalmen-
te, sem nenhum sinal de 
problemas. Segundo um ofi-
cial envolvido nas investiga-
ções e ouvido pelo “NYT”, 
ao tentar voltar à cabine e 
encontrar a porta fechada, 
o copiloto tenta arrombá-la, 
sem sucesso. O entrevistado 
diz que não há ainda expli-
cação para o que teria leva-
do o copiloto a deixar a ca-

Suicidio? De acordo com jornal norte-
americano, segundos antes da queda fatal, 
copiloto saiu da cabine e quando tentou 
voltar encontrou a porta fechada

Porta fechou e piloto silenciou, diz NYT 

bine, somente a certeza de 
que no final apenas o piloto 
estava dentro dela. 

Com esta informação 
abrem-se diversas possi-

bilidades. Teria o piloto 
passado mal e a porta se 
fechado sozinha? O copi-
loto teria saído para bus-
car ajuda? Ou teria o pilo-

to planejado um trágico 
suicídio? 

Ontem o diretor do Es-
critório de Investigação e 
Análise para a Segurança 

da Aviação Civil da França 
(BEA, na sigla em francês), 
Rémi Jouty, disse em uma 
entrevista na sede da enti-
dade que “palavras” foram 
ouvidas na gravação, mas 
ele não quis confirmar se 
isso significava que os pilo-
tos do Airbus A320 estavam 
conscientes. E não deu mais 
detalhes sobre os arquivos. 

Aviões de grande porte, 
como o Airbus A320, pos-
suem duas caixas-pretas. 
Uma delas grava as conver-
sas da cabine com os contro-
ladores de voo. A outra gra-
va os dados do voo, como 
velocidade, altitude, acele-
ração etc. Nos trabalhos de 
busca, apenas a de áudio foi 
encontrada.  METRO

Leia mais no metrojornal.com.br

O presidente da França, 
François Hollande, e a chan-
celer alemã, Angela Mer-
kel, chegaram juntos de he-
licóptero ontem à remota 
região dos Alpes franceses 
onde o Airbus A320 da Ger-
manwings caiu para partici-
par de uma homenagem in-
ternacional às 150 vítimas 
da tragédia.

O premiê da Espanha, 
Mariano Rajoy, se juntou 
aos líderes no vilarejo de 
Seyne-les-Alpes, onde inves-
tigadores franceses se con-
centram para operações de 
buscas nas montanhas pró-
ximas do local do acidente. 
Os três líderes agradeceram 
às equipes de resgate antes 
de um encontro com fami-

liares das vítimas, quando 
destacaram a importância 
da presença de todos ali pa-
ra ajudar na identificação 
visual e, se necessário, na 
colaboração para eventuais 
testes de DNA. 

Muito cedo
Hollande prometeu que as 
autoridades não descansa-
rão até que as causas do aci-
dente sejam conhecidas, 
mas o Escritório de Investi-
gação e Análise para a Se-
gurança da Aviação Civil da 
França (BEA, em francês) 
declarou ainda ser cedo de-
mais para tirar conclusões 
significativas que expli-
quem o acidente nos Alpes 
franceses.  METRO Merkel, Hollande e Rajoy: encontro com parentes | CHRISTOPHE ENA/REUTERS

Luto. Angela Merkel e 
François Hollande vão 
até local do acidente

Chile

Governo decreta 
catástrofe por 
causa de incêndios  

O governo chileno decretou 
ontem “área de catástrofe” 
em três localidades da re-
gião de La Araucanía, no sul 
do país, castigada por vários 
incêndios florestais sem 
controle. Hoje é esperada 
a chegada de brigadas con-
tra incêndio brasileiras que 
também ajudarão na extin-
ção das chamas.  METRO

Tunísia

Cidade de ‘Stars 
Wars’ é invadida 
por jihadistas 

Usada nas gravações de 
“Star Wars”, a cidade de Ta-

taouine, na Tunísia, se tor-
nou um ponto de encontro 
de combatentes do EI (Esta-
do Islâmico). A cidade vem 
ficando cada vez mais peri-
gosa, já que integrantes do 
EI usam Tataouine para ir e 
vir das bases da organização 
na Líbia, que fica a cerca de 
96 km dali.  METRO

EUA

Países devem se 
unir contra os 
crimes virtuais  

Os Estados Unidos pediram 
ontem por um consenso in-
ternacional para enfrentar a 
ameaça crescente de crimes 
virtuais em serviços finan-
ceiros e comerciais, entre 
outros setores, afirmando 
que sozinhos os governos 
não conseguem acabar com 
o problema, que, atualmen-
te, é de todos.  METRO

Caixa-preta do Airbus A320 que caiu na França: vozes recuperadas | REUTERS
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Os juros do cheque especial 
subiram mais uma vez com 
força alta em fevereiro  e 
atingiram a  214,2% ao ano. 
Esse é o maior patamar des-
de março de 1996, quando a 
taxa ficou em 217,7% ao ano, 
segundo números divulgados 
ontem pelo Banco Central.

Em janeiro, os juros cobra-
dos na modalidade estavam 
em 209% ao ano. Em doze me-
ses, a taxa já aumentou 57,5 
pontos percentuais. 

Os juros do cartão de cré-
dito rotativo, que incidem 
quando os clientes não pa-
gam a totalidade de sua fa-
tura, também tiveram au-
mento expressivo, passando 
de 334,6% para 342,2% ao 
ano de janeiro para feve-
reiro. Com isso, a linha de 
crédito –  a mais cara entre 
as modalidades – subiu ao 
maior nível desde o início 
da série histórica do BC, em 
março de 2011.

Em fevereiro, a taxa mé-
dia de juros cobrada pelos 
bancos de pessoas físicas re-

gistrou aumento de 2,3 pon-
tos percentuais no mês pas-
sado, para 54,3% ao ano, 
contra 52% ao ano em janei-
ro. Também é o maior pata-
mar desde março de 2011.

Segundo chefe do De-
partamento Econômico do 
Banco Central, Tulio Maciel, 
o movimento reflete o au-
mento da Selic, taxa básica 

de juros da economia, que 
está em hoje em 12,75% ao 
ano. Para tentar segurar a 
inflação, o BC vem subindo 
os juros desde outubro do 
ano passado, quando a Selic 
estava em 11% ao ano.

Desaceleração
O Banco Central  reduziu de 
12% para 11% a projeção de 

crescimento do estoque das 
operações de crédito para 
este ano. No mês passado, 
o volume chegou a R$ 3,026 
trilhões, alta de 0,5% em re-
lação a janeiro e de 11% no 
período de 12 meses.

Segundo Maciel, os mo-
tivos para a redução são as 
percepções de redução da  
atividade econômica e de-
manda por crédito. O crédi-
to encerrou o ano passado 
com crescimento de 11,3%.

A previsão para expan-
são do crédito livre, moda-
lidade em que os bancos po-
dem emprestar livremente 
os recursos, também foi re-
duzida, de 7% para 6%. As 
projeções para evolução do 
crédito direcionado, moda-
lidade em que os emprés-
timos seguem regras esta-
belecidas pelo governo, foi 
mantida em 16%. Em 2014, 
o crescimento dessa moda-
lidade foi 19,6%. “Há uma 
desaceleração, que já está 
sendo observada”, destacou 
Maciel.   METRO

Crédito caro. Taxa saltou para 214,2% ao ano em fevereiro. Média de modalidades para 
pessoa física passou de 52% para 54,3% ao ano. No cartão de crédito, juro anual supera 340%

EVOLUÇÃO Taxas de juros ao ano, em %*

FONTE: BANCO CENTRAL         * RECURSOS LIVRES
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CHEQUE ESPECIAL
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REAÇÃO
Cotação do dólar comercial, em R$
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Cheque especial 
cobra o maior 
juro desde 1996

A Kraft Foods vai se fundir 
com a H.J. Heinz, formando a 
quinta maior companhia de 
alimentos e bebidas do mun-
do e terceira maior da Améri-
ca do Norte. A Heinz é contro-
lada pela empresa de private 
equity brasileira 3G Capital, 
do bilionário Jorge Paulo Le-
mann, e pela Berkshire Ha-
thaway, do megainvestidor 
Warren Buffett. Também fa-
zem parte da 3G Capital os 
brasileiros Marcel Telles e 
Carlos Alberto Sicupira.

A companhia combina-
da, que será liderada pe-
lo presidente-executivo da 
Heinz, Bernardo Hees, terá 
receita de US$ 28 bilhões, 
menos da metade da recei-
ta da líder Pepsico em 2014. 
A Kraft Heinz, que deve eco-
nomizar US$ 1,5 bilhão em 
custos anuais até o final de 

2017, terá oito marcas va-
lendo mais de US$ 1 bilhão.

Dona da marca do cream 
cheese Philadelphia, a Kraft 
desmembrou em 2012 sua 
divisão de biscoitos e doces, 
com faturamento de US$ 35 
bilhões, em uma outra em-

presa, a Mondeléz. Com isso, 
as operações no Brasil, que in-
cluem as marcas Lacta, Oreo e 
Trident, deixaram de ser Kraft 
e passaram a ser Mondelez.

Os acionistas da Kraft de-
terão 49% da nova empresa, 
enquanto os da Heinz fica-
rão com os 51% restantes.

A 3G Capital e a Berkshi-
re Hathaway compraram a 
Heinz por US$ 23,2 bilhões 
em 2013. A Kraft é o quinto 
maior negócio da 3G Capi-
tal no setor de alimentos e 
bebidas desde 2008, quando 
orquestrou uma aquisição 
da Anheuser-Busch pela In-
Bev. O fundo brasileiro tam-
bém controla a Restaurant 
Brands International QSR.
TO, formada quando seu ne-
gócio Burger King comprou 
a rede canadense de lojas de 
café Tim Hortons.  METRO

Kraft Foods se unirá com Heinz, 
do fundo brasileiro 3G Capital

O dólar avançou 2,43%, a 
R$ 3,2034 na venda, inter-
rompendo uma sequên-
cia de três dias de queda. 
O mercado reagiu ao anún-
cio de que o Banco Central 
não renovará o programa 
de intervenções diárias no 
câmbio e à alta dos rendi-
mentos dos títulos do Te-
souro dos Estados Unidos.

O BC anunciou na noite 
de terça-feira que deixará de 
ofertar diariamente swaps 
cambiais, que equivalem a 
venda futura de dólares, a 
partir de abril. Mas assegu-
rou que vai rolar integral-
mente os contratos que ven-
cem a partir de 1º de maio, 
“levando em consideração a 
demanda pelo instrumento 
e as condições de mercado”.

“São US$ 2 bilhões que o 
BC deixa de injetar no mer-
cado por mês, então nós va-
mos ter de contar com flu-
xo positivo para ver um 
alívio no câmbio”, disse à 
“Reuters” o especialista em 
câmbio da corretora Icap, 

Italo Abucater. “Isso vai ser 
sentido na tendência do dó-
lar nas próximas semanas, 
mas a decisão em si já era 
mais ou menos esperada.”

Cenário externo
Nos mercados internacio-
nais, o dólar chegou a mos-
trar queda contra outras 
moedas importantes, após 
as encomendas de bens du-
ráveis nos EUA inespera-
damente recuarem em fe-
vereiro. Investidores vêm 
monitorando de perto in-
dicadores econômicos da 
maior economia do mun-
do para avaliar se o Fed te-
rá margem para elevar os 
juros em junho ou se dei-
xará o início do aperto mo-
netário para o segundo 
semestre.

Mas os rendimentos dos 
títulos do Tesouro dos EUA 
devolveram a queda, tiran-
do fôlego da entrada de dó-
lares no Brasil e novamente 
elevando as cotações da divi-
sa norte-americana.  METRO

Nível de emprego no setor recuou
7,8% em um ano | AGÊNCIA BRASIL

Câmbio. Dólar volta a subir 
com fim de intervenção do BC

O nível de emprego no setor 
da construção civil recuou 
0,94% em fevereiro, em rela-
ção a janeiro, com o corte de 
30,9 mil postos de trabalho. 
Na comparação com igual 
mês de 2014, foram fecha-
das 278.137 vagas (-7,82%). 
Os dados são da pesquisa 
mensal realizada pelo Sin-
dusCon-SP (Sindicato da In-
dústria da Construção Civil 
do Estado de São Paulo) em 
parceria com a FGV (Funda-
ção Getulio Vargas).

No fim de fevereiro, a ba-
se de trabalhadores estava 
em 3,276 milhões de pessoas. 
O presidente do SindusCon-
-SP, José Romeu Ferraz Ne-
to, alertou que o desemprego 
pode crescer ainda mais. “A 
queda do emprego na cons-
trução está ocorrendo em 
uma dimensão preocupante 
em todos os segmentos do se-

tor, que representa 50% dos 
investimentos do país.”

Para interromper esse 
processo, o executivo diz 
que é necessária a retoma-
da dos investimentos em in-
fraestrutura e em obras imo-
biliárias, com mais recursos 
para o Minha Casa, Minha 
Vida. Ele defendeu a revisão 
do fim da desoneração da fo-
lha de pagamentos na área 
de construção.   METRO

Fusão cria a 5a maior companhia de 
alimentos do mundo | REUTERS

Construção. Setor fecha 
30 mil postos de trabalho

O presidente do grupo Telefô-
nica, Antonio Carlos Valente, 
deixou o cargo ontem, infor-
mou a empresa em comu-
nicado ao mercado. Ele será 
substituído temporariamen-
te pelo diretor de Finanças 
e de Relações com Investido-
res, Alberto Manuel Horcajo.

A controladora da compa-
nhia, Telefónica S.A., diz que 
proporá a nomeação de Amos 
Genish, atual CEO da GVT, pa-
ra comandar a Telefônica Bra-
sil após a efetivação da aqui-
sição da empresa, o que deve 
ocorrer no primeiro semestre. 
A compra da GVT foi aprova-
da ontem pelo Cade, com res-
trições. A Telefónica já é do-
na da Vivo e tem participação 
indireta na TIM. Com a GVT, 
a Vivo se consolida como a 
maior empresa de telecomu-
nicações do país.   METRO

Telefônica. 
Valente deixa 
a presidência
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Idris Elba

Vilão em 
‘Star Trek’? 

Segundo a revista 
“Variety”, o ator britânico 
de 42 anos é cotado para 

se tornar o principal 
vilão do terceiro filme da 
franquia “Star Trek” após 
o reboot puxado por JJ 

Abrams – que, dessa vez se 
afasta. O novo longa será 

dirigido por Justin Lin.   

Lily James é quem perde o sapatinho de cristal na nova versão | DIVULGAÇÃO

Bibidi-Bobidi-Bu!

Saída do baú de contos dos 
irmãos Grimm, a história de 
“Cinderela” emocionou vá-
rias gerações com a anima-
ção da Disney de 1950. Agora, 
65 anos depois, o diretor Ken-
neth Branagh é o encarrega-
do de atualizar a história de 
amor mais famosa dos contos 
de fada em um longa com ato-
res de carne e osso que chega 
hoje aos cinemas. 

No filme, os atores Lily Ja-
mes e Richard Madden dão 
vida à bela e seu príncipe.  
Depois de viver Lady Rose 
MacClare na série “Downton 
Abbey”, a atriz se diz encanta-
da em poder se transformar 
em uma princesa da Disney. 
“Estou orgulhosa de estar 
neste filme, com esses gran-
des atores e um diretor mons-
truoso, além de poder usas es-

Estreia hoje. 
Estúdios Disney 
falam as palavras 
mágicas para 
renovar história da 
gata borralheira 
em ‘Cinderela’, que 
adapta animação 
de 1950 para atores 
de carne e osso 

Veja trailers das estreias da 
semana no site do Metro Jornal 
www.metrojornal.com.br

ALEXANDRA
ORTIZ 
METRO INTERNACIONAL

O próximo desenho que 
terá versão com atores 
será ‘A Bela e a Fera’. Dan 
Stevens e Emma Watson 
vão protagonizar o longa, 
que estreia em 2017.

sas roupas incríveis.”
James afirma ter ficado 

surpresa ao ler o roteiro e 
ver que a essência da perso-
nagem se manteve a mesma, 
sem alterações para incluir 
mais ação nas cenas. “Me dei 

conta de que a força de Cinde-
rela vem dela mesma. A má-
gia dela nasce de seu valor e 
sua amabilidade.”

“Essa é uma trama atem-
poral e universal, porque é a 
história de alguém que não 

tem nada, mas é recompen-
sado por sua gentileza. É so-
bre uma garota que triunfa. E 
creio que este filme também 
aborda o bullying e o motiva 
a ser você mesmo e crer em 
si”, completa a jovem.

Saído diretamente das ba-
talhas de “Game of Thrones”, 
Madden se transformou no 
príncipe que muitas garotas 
gostariam de ter ao lado. “Ser 
parte de um conto de fadas 
é um pouco surreal”, diz ele, 
que tem uma interpretação 
própria para a história. 

“Não se trata de uma mu-
lher que precisa de um ho-
mem para resgatá-la. É so-
bre dois jovens que buscam 
abrir seus olhos e questio-
nar o que está ao seu redor”, 
conclui o novo galã.
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Leitor fala

Airbus
A quantidade de tragédias noticiadas 
nos últimos anos é preocupante. Tive-
mos o caso de Eduardo Campos aqui 
e agora este que vitimou 150 vidas. É 
triste que ainda fiquemos tão vulne-
ráveis. Espero que por lá deem toda 
a ajuda que as famílias precisam. Por 
aqui as coisas demoram um pouco pa-
ra acontecer.
RENATO MORAES - SANTOS

Arquivo
A melhor notícia que poderia ter lido é 
de que teremos novos episódios de Ar-
quivo X. A série deveria voltar em de-
finitivo porque é muito melhor que 
muita coisa produzida hoje. Espero 
que pensem nisso porque seria muito 
bom para os fãs.
MARIA LÍGIA - SANTOS

Wi-fi
Nos primeiros veículos com sinal de 
internet eu realmente não conseguia 
me conectar, mas depois de um tem-
po começou a melhorar. Acho que ago-
ra a maioria da frota está em ordem. 
Muito bom termos essa opção, além 
do ar-condicionado. Só espero que não 
aumentem o valor da passagem por es-
tarmos utilizando a internet.
NELSON CARVALHO - SANTOS

Nas relações, estará mais 
propenso do que o habitual a 
dizer o que pensa. É até positivo, 

desde que tenha cuidado para não magoar.

Um aspecto tenso de seu 
regente Vênus com Júpiter 
indica necessidade de moderação 

com gastos e assuntos materiais.

Momento de mais atenção 
com as coisas que disser. Saber 
a hora e também o jeito para 

expor o que pensa fará muita diferença.

A capacidade de cuidar de quem 
gosta é notória em seu signo 
e estará acentuada. Atente-se 

para não esquecer de si mesmo.  

Tendências a lidar com grupos 
e amizades de maneira mais 
intensa. Atente-se para não 

intervir demais em assuntos dos outros.

Tendências a lidar com 
mais cuidados com o 
corpo e a saúde. Seja mais 

atento para não sobrecarregar seu ritmo e suas energias.

Um aspecto tenso de 
Vênus com Júpiter – planeta que 
rege seu signo – trará necessidade 

para portar-se com mais ponderação nas relações.    

Momento para deixar de 
lado posturas antissociais 
e valorizar o contato com 

pessoas e ambientes que façam te sentir bem.

Pendências domésticas 
e assuntos familiares tomarão 
dedicação extra. Bom momento 

para ajustes materiais e conversas com parentes. 

Este é um período para 
refletir sobre projetos a longo 
prazo. Seja paciente para que 

a ansiedade não antecipe algo antes do programado.

Vênus – que rege seu signo – 
faz aspecto tenso com Júpiter, 
algo capaz de deixá-lo 

mais exigente nas relações. Respeite diferenças.

Tendências a lidar com 
confidências e esclarecimentos 
nas relações. Evite se portar 

de forma controladora em momentos da vida afetiva.   

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

Nas relações, estará mais 

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.

MARCOS
SILVESTRE
MARCOS.SILVESTRE@METROJORNAL.COM.BR

Economista com MBA em Finanças (USP), orientador de famílias e educador em empresas,
é colunista da BANDNEWS FM e fundador da SOBREDinheiro. Diretor do site 
www.oplanodavirada.com.br, da EKNOWMIX Consultores Integrados e da TECHIS SA.

A FAXINEIRA FALTOU? HUM...
ENTÃO VÁ AO RESTAURANTE!
Hoje não. Aconteceu ainda esta semana: na última ter-
ça, aguardávamos nossa (excelente!) faxineira, a melhor 
profissional do ramo que já trabalhou conosco. Seja 
porque se trata de pessoa muito agradável, seja por-
que deixa nossa casa um verdadeiro brinco, é com ale-
gria que esperamos a Rose toda semana. Mas... daí vem 
a mensagem no celular: hoje ela não pode vir. Uma pe-
na... O que fazer com a bagunça?

Baita ajuda! Manter uma casa (com crianças pequenas) 
limpa, em ordem, com a molecada arrumada e bem ali-
mentada, não é algo exatamente trivial para quem tra-
balha com a intensidade que eu e minha companheira 
ponta firme pau-pra-toda-obra Luciane trabalhamos. A 
gente pode pagar uma faxineira uma vez por semana, e 
damos graças a Deus por essa conveniência. Tem muita 
gente que, com os mesmos desafios (ou piores!), não po-
de contratar uma providencial ajuda destas. Então, fica-
mos muito alegres quando a Rose vem. Só que... quando 
ela falta... a alegria não é menor, não! Loucos? Não, peraí.

Verba. Temos planejado para a faxineira, em nosso or-
çamento familiar, o valor de R$ 120,00 para uma diá-
ria por semana (ela vem toda terça). Quando a Rose 
falta, ficamos sem o benefício da sua ajuda, mas... so-
bram R$ 120,00! E isso dá direitinho para um almoço 
rodízio no nosso restaurante japonês preferido, lá per-
to de casa. Pois com dinheiro é assim, é toma lá, dá 
cá! Não gastou com uma coisa que estava prevista, po-
de gastar absolutamente sem dó com outra que lhe dê 
igual qualidade de vida!

Trocas. Que tal... fazer você mesmo os cartões e ovos de 
Páscoa? Depois dá para comprar aquela roupinha legal! 
Se você tem habilidade, pode fazer pé e mão em casa... 
e dá-lhe mais roupinhas lindas! Lavar e passar suas pró-
prias camisas em casa pode economizar uma boa grana 
com lavanderia... Grana que pode depois ser usada para 
comprar novas camisas! É... com dinheiro é assim: se-
não isto, aquilo!

Toma lá... Você está disposto a (aprender a) pintar as 
paredes da própria casa? Dê-se de presente uma via-
genzinha esperta como recompensa! Propõe-se a trocar 
lâmpadas e fazer pequenos consertos sem ter de cha-
mar um especialista? Compre-se um livro ou CD legal! 
Concorda em cozinhar a própria comida para levar de 
marmita nos dias de semana, salvando tíquetes-refei-
ção (se tiver)? Arrase naquele jantar a dois (regado a um 
bom vinho) no fim de semana. É... a vida financeira é 
assim: é toma lá, dá cá!

Na ponta do lápis
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Mulheres são maioria 
em cursos técnicos

ESPECIAL
+

O mercado de trabalho está 
mudando. As mulheres come-
çam a ocupar cada vez mais 
espaço, inclusive em áreas de 
atuação predominantemen-
te masculinas. E a explicação 
dessa mudança é simples: de 
olho em oportunidades, so-
bretudo no setor da indústria, 
onde os salários são melho-
res, o público feminino está 
investindo em educação. 

Elas já são mais da meta-
de dos alunos de cursos téc-
nicos – realizados em parale-
lo ou ao fim do ensino médio 
–, segundo o Censo de Educa-
ção Básica 2013 (levantamen-
to mais recente disponível). 
De acordo com a pesquisa, re-
presentam 53,1% do total de 
matrículas. “Esse crescimento 
mostra que estão mais preo-
cupadas com a qualificação 
profissional. A maior partici-
pação da mulher no mercado 

do trabalho é um reflexo dis-
so”, analisou Márcio Guerra, 
gerente de estudos e prospec-
tiva da CNI (Confederação Na-
cional da Indústria). 

Ranking de cursos
O maior aumento foi identifi-
cado nas áreas ligadas à ativi-
dade industrial, segundo um 
levantamento elaborado pe-
lo Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial). Li-
dera a preferência feminina 
o curso de técnico em segu-
rança do trabalho, no qual as 
matrículas subiram 118% en-
tre 2009 e 2013. Em seguida, 
o de infraestrutura, com am-
pliação de 106% e, de produ-
ção alimentícia, 83%.

Salários mais altos
A opção pela indústria não 
é aleatória. Em sete segmen-
tos do setor industrial, entre 

eles o de construção de edi-
fícios, as mulheres ganham 
até 25% a mais do que os ho-
mens. Um pouco acima do 
que na área de produtos de-
rivados do petróleo e de bio-
combustíveis, onde a mar-

gem fica em torno de 17%. 
Mas, no restante do mer-

cado, continua valendo para 
elas a regra dos piores salá-
rios. Mulheres recebem 21% 
menos do que os homens 
contratados formalmen-

te para cargos similares, se-
gundo informações da Rais 
(Relação Anual de Informa-
ções Sociais), de 2013. “É pe-
la qualificação que essa ten-
dência vai mudar”, indica 
Guerra.  METRO

Trabalho. De olho em oportunidades, 
sobretudo no setor industrial, público 
feminino busca qualificação profissional 

Mulher torna-se primeira soldadora de submarino

 Viviane conquistou espaço ocupado até então por homens | DIVULGAÇÃO

Casada e mãe de gêmeos, a 
carioca Viviane Mello Aran-
tes, 35, foi demitida do em-
prego de auxiliar de escritó-
rio. O que tinha cara de má 
notícia foi o começo de uma 
inesperada e bem-sucedida 
guinada profissional. 

Sem muitas opções, ela 
decidiu seguir a sugestão 
de um familiar e enveredou 
por uma área dominada pe-
los homens, a de soldagem 
industrial. E, apesar do pre-
conceito, se tornou a pri-

meira brasileira habilitada 
como soldadora de subma-
rinos. “No início achavam 
que eu não seria capaz, mas 
aos poucos fui ganhando a 
confiança de encarregados 
e mostrei que meu trabalho 
pode ser tão bom quanto o 
de qualquer homem”, disse.

Formação rápida
Viviane tinha pressa. E o 
tempo é uma das principais 
vantagens da educação pro-
fissional. “Investi o que ti-

nha em um curso de solda-
gem durante um mês, em 
período integral. Logo em 
seguida comecei a bater na 
porta de estaleiros e me em-
preguei”, contou.

Funcionária de um esta-
leiro do grupo Odebrecht, 
ela diz sentir orgulho em 
dose dupla. Está ajudan-
do na construção de mais 
um submarino brasileiro e 
abrindo caminho para ou-
tras mulheres ocuparem 
cargos como o dela.  METRO

Mulheres preferem setor da indústria devido aos melhores salários | JOSÉ PAULO LACERDA/CNI

Presença feminina

De olho na 
indústria

No Senai (Serviço 
Nacional de 

Aprendizagem Industrial),  
em quase dez anos, o 

número de mulheres nos 
cursos técnicos aumentou 

mais de quatro vezes. 
De pouco mais de 270 
mil, em 2005, foi para 
mais de 1 milhão em 

2014. O público feminino 
representa hoje 36% do 

total de alunos.

INFORME PUBLICITÁRIO
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Amistoso

Alemanha
Atual campeã da Copa 
do Mundo, a Seleção 

Alemã só conseguiu um 
empate por 2 a 2, ontem, 

diante da Austrália. O 
amistoso foi disputado em 
Kaiserslautern. A Austrália 
vencia a partida até os 35 
minutos da etapa final. 
Reus abriu o placar para 
a equipe da casa aos 17 
minutos do 1º tempo. 

Troisi deixou tudo igual 
aos 39. Os autralianos 

tomaram a dianteira no 
placar logo no início do 

2º tempo, com Jedinák. A 
vantagem persistiu até que 

Podolski (foto) empatou 
para os germânicos, aos 
35 minutos, e impediu o 
vexame da equipe mista 

da Alemanha. Domingo, os 
tetracampeões mundiais 
jogam contra a Geórgia 
pelas eliminatórias da 

Eurocopa.

A temporada 2015 começa 
hoje para a Seleção Brasileira. 
Às 17h (de Brasília), a equipe 
enfrenta a França, em Saint 
Denis – região metropolitana 
de Paris – no primeiro amis-
toso do ano. Desde que Dun-
ga reassumiu o comando do 
time, após a Copa do Mundo 
do ano passado, a Seleção es-
tá invicta. Foram seis vitórias 
em seis partidas disputadas.

O duelo de hoje e o próxi-
mo – contra o Chile, domin-
go, em Londres (Inglaterra) 
– servirá para Dunga tirar as 
últimas dúvidas do grupo que 
vai disputar a Copa América, 
no Chile, entre junho e julho.

“Temos uma base até pa-
ra dar sustentação para ou-
tros jogadores que vêm sendo 
convocados. Precisamos criar 
opções”, falou Dunga. “Se ti-
vermos uma base, podemos 
inserir um ou dois para se 
sentir mais seguro”, comple-
tou o técnico.

Para o confronto com os 
franceses, o treinador fez mis-
tério. Não confirmou a equi-
pe que mandará a campo. 
Mas a tendência é que o meia-
-atacante Firmino, do Hoffe-
nheim (ALE), seja o compa-
nheiro de Neymar no ataque. 
No gol, Jefferson, que era titu-
lar, disputa vaga com Diego 
Alves, que começou jogando 
nos amistosos contra Turquia 
e Áustria, em novembro.  

 METRO

Capitão do Brasil, Neymar (à dir.) comanda a Seleção | BRUNO DOMINGOS/MOWA PRESS

Seleção inicia 
2015 hoje, 
contra a França

Mandanda; Sagna, 
Varane, Sakho e Evra; 
Sissoko, Schneiderlin e 

Matuidi; Valbuena, Benzema e 
Griezmann. 
Técnico: Didier Deschamps

Jefferson (Diego Alves); 
Danilo, Thiago Silva, 
Miranda e Filipe Luís; 
Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar 
e Willian; Neymar e Firmino. 
Técnico: Dunga

BRASIL FRANÇA

•  Estádio. Stade de France, em Saint Denis (França), às 17h
• Transmissão. Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, Globo e 

SporTV
Leia mais no metrojornal.com.br

Peixe terá força (quase) máxima
Já assegurado nas quar-
tas de final do Campeona-
to Paulista, o Santos en-
frenta a Ponte Preta hoje, 
às 21h, pela 12ª rodada do 
estadual. 

A equipe não terá o ata-
cante Robinho, que está 
com a Seleção Brasileira. 
A partida acontece no es-
tádio Moisés Lucarelli, em 
Campinas.

A tendência é que o téc-
nico Marcelo Fernandes 
escale o atacante Gabriel 
no lugar do Rei das Peda-
ladas. Thiago Ribeiro tam-
bém disputa a vaga.

Renovação em pauta
A diretoria santista já ini-
ciou as conversas com o 
atacante Ricardo Oliveira 
para tentar manter o cami-
sa 9 na Vila Belmiro. O jo-
gador de 34 anos assinou 
contrato até o fim do esta-
dual. Hoje, o veterano re-
cebe cerca de R$ 50 mil de 
salário.

A intenção é que o atle-
ta assine até 2017. Ele tam-
bém deve ter o salário au-
mentado para R$ 150 mil.

Robinho e Elano devem 
ser os próximos na fila das 
renovações.   METRO

Gabriel deve ser titular contra a 
Ponte Preta | RICARDO SAIBUN/FOLHAPRESS

Vanderlei, Cicinho, 
Werley, David Braz e 
Vitor Ferraz; Valencia, 

Renato e Lucas Lima; Geuvânio, 
Gabriel (Thiago Ribeiro) e Ricardo 
Oliveira. Técnico: Marcelo Fernandes

João Carlos; Rodinei, 
Tiago Alves, Pablo e 
Jeferson; Josimar, 

Bruno Silva, Fernando Bob e 
Renato Cajá; Biro Biro e Rildo. 
Técnico: Guto Ferreira

PONTE PRETA

SANTOS

•  Estádio. Moisés Lucarelli, 
em Campinas, às 21h

• Transmissão. Rádio 
Bandeirantes e SporTV

Na Suécia

Lugano acerta 
com o Häcken
O zagueiro uruguaio Die-
go Lugano vai atuar na 
Suécia. Ele foi anunciado 
ontem como reforço do 
Häcken, da primeira divi-
são sueca. O veterano de 
34 anos estava sem clu-
be desde que saiu do West 
Bromwich, da Inglaterra, 
antes da Copa do Mundo. 

 METRO

Na Inglaterra

Falcao deve sair do 
Manchester
O atacante 
colombiano Falcao 
García admitiu que 
não deve continuar no 
Manchester United. 
Ele está emprestado 
pelo Monaco até 
junho. “Preciso de 
um lugar onde tenha 
continuidade”, disse. 

 METRO

Bayern e Real Madrid: luto
Jogadores do Bayern de Munique (foto) e do Real Madrid 
homenagearam antes de seus treinos as vítimas do voo 4U 9525 
da Germanwings, que caiu na terça-feira na França e matou 150 
pessoas – leia mais nas páginas 10 e 11.  | INSTAGRAM/BAYERN DE MUNIQUE

Amistoso. Em ano de 
Copa América, técnico 
Dunga usará jogo para 
tirar dúvidas no grupo 



SANTOS, QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2015
www.readmetro.com {ESPORTE}  |11|◊◊

O Corinthians mal teve 
tempo de comemorar a vi-
tória dos reservas por 2 a 
0 sobre a Portuguesa, ter-
ça-feira, que classificou a 
equipe para a próxima fa-
se do Campeonato Paulis-
ta. Hoje, o Timão volta à 
Arena Corinthians para 
encarar a Penapolense, às 
19h30, pela 12ª rodada.

Para evitar desgaste físi-
co maior no fim de sema-
na – quando a equipe pega 
o Bragantino fora de ca-
sa –, Tite vai colocar o ti-
me titular em campo ho-
je. A única dúvida é sobre 

o segundo volante. Petros 
e Bruno Henrique brigam 
pela vaga.

“Minha recuperação é 
muito rápida. Estou sem-
pre disposto a jogar. Se ele 
optar por mim, vou jogar 
sim”, disse Petros, que jo-
gou como lateral-esquerdo 
diante da Lusa.

Os titulares devem ser 
poupados domingo já que, 
na quarta-feira, o Timão re-
cebe o Danubio (URU) pela 
Taça Libertadores. O time 
é líder do grupo, que tam-
bém conta com São Paulo e 
San Lorenzo (ARG).   METRO Emerson Sheik volta ao ataque corintiano | RODRIGO GAZZANEL/FUTURA PRESS

Timão manda titulares contra a Penapolense

Samuel Pires; Arnaldo, 
Jaílton, Luiz Gustavo e 
João Lukas; Fernando, 

Washington, Gilmak e Sérgio 
Mota; Léo e Diego Rosa. 
Técnico: PC Gusmão

Cássio; Fagner, Edu 
Dracena, Felipe (Rodrigo 
Sam) e Uendel; Ralf, 

Petros (Bruno Henrique), Jadson e 
Renato Augusto; Emerson Sheik e 
Guerrero. Técnico: Tite

CORINTHIANS

PENAPOLENSE

•  Estádio. Arena Corinthians, 
às 19h30

O Palmeiras tinha perdido 
para Corinthians e Santos 
neste ano. Convivia com a 
pressão de que não conse-
guia jogar bem. Na noite de 
ontem, as duas marcas fo-
ram derrubas. Atuando co-
mo há muito não se via, o 
Verdão bateu o São Pau-
lo por 3 a 0, na Arena Pal-
meiras, e venceu o primeiro 
clássico no ano.

O resultado manteve a 
equipe na liderança do Gru-
po 3 do Campeonato Paulis-
ta. O Tricolor, que ainda não 
venceu clássicos na tempo-
rada, segue instável – embo-

ra continue na liderança do 
Grupo 1 e em boa situação 
na Taça Libertadores.

O nome do jogo na Arena 
Palmeiras foi Rafael Marques. 
O camisa 19 fez dois gols na 
vitória alviverde. Mas quem 
abriu o caminho  foi Robi-
nho, aos 2 minutos, em um 
belo chute de fora da área, de 
cobertura, após reposição er-
rada de Rogério Ceni.

Aos 23, o domínio do Pal-
meiras ficou ainda maior 
quando Rafael Marques am-
pliou, após bela jogada de 
Dudu pelo lado esquerdo do 
ataque alviverde. 

A esquerda também foi 
o lado onde nasceu o tercei-
ro gol. Zé Roberto cruzou na 
medida para Rafael Marques, 
aos 6 minutos da etapa final. 
O atacante pegou de primei-
ra e marcou um golaço.

Os dois times voltam a 
campo no próximo domin-
go. O São Paulo recebe o 
Linense, no Morumbi, às 
16h. Já o Palmeiras encara 
o Red Bull Brasil em Cam-
pinas, às 18h30.

Show verde. Verdão atropela São Paulo e vence o 1º clássico no ano

Rafael Marques (à dir.) brilhou e anotou dois gols na vitória palmeirense. Meia-atacante comemora ao lado do volante Arouca | MARCOS BEZERRA/FUTURA PRESS

Deitou e rolou 
Fernando Prass; Lucas, 
Tobio, Vitor Hugo  e Zé 

Roberto ; Gabriel, Arouca, Rafael Marques, Robinho 
(Alan Patrick) e Dudu (Leandro Pereira); Cristaldo 
(Gabriel Jesus). Técnico: Oswaldo de Oliveira

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

Denilson, Hudson, Michel Bastos  e Ganso 
(Centurión); Alexandre Pato (Edson Silva) e Alan 
Kardec (Boschilia). Técnico: Muricy Ramalho

3
0

•  Gols. Dudu aos 2 minutos do 1º tempo e Rafael Marques aos 23 
minutos do 1º tempo e aos 6 minutos do 2º tempo. 

• Arbitragem.  Vinicius Furlan 

PALMEIRAS

SÃO PAULO

“A gente precisava 
de uma vitória assim. 
Quem sabe o presidente 
não me dá uma placa” 

ROBINHO, AUTOR DO 1º GOL

MATHEUS
ADAMI 
METRO SÃO PAULO

25.804
pessoas foi o público pagante 
na Arena Palmeiras ontem. A 
renda foi de R$ 2.187.256,23.

Paulistão
12ª rodada

GRUPO 1

P V GP SG

1º SÃO PAULO 26 8 24 16
2º RED BULL BR 18 5 16 -2
3º MOGI MIRIM 17 4 13 -1
4º ITUANO 15 3 8 -2
5º SÃO BERNARDO 8 2 4 -8

GRUPO 2

P V GP SG

1º CORINTHIANS 29 9 19 15
2º PONTE PRETA 21 6 17 6
3º AUDAX 19 5 21 7
4º SÃO BENTO 13 2 12 2
5º RIO CLARO 12 3 8 -4

GRUPO 4

P V GP SG

1º SANTOS 29 9 23 17
2º PENAPOLENSE 12 3 10 -4
3º CAPIVARIANO 12 3 15 -5
4º XV PIRACICABA 11 3 13 -5
5º BRAGANTINO 6 2 6 -11

GRUPO 3

P V GP SG

1º PALMEIRAS 27 9 18 13
2º BOTAFOGO 16 4 11 -1
3º LINENSE 13 3 11 -7
4º PORTUGUESA 11 2 13 -4
5º MARÍLIA 2 0 5 -22

 Classificados para as quartas

TERÇA-FEIRA

0 X 0
BOTAFOGO ITUANO

1 X 1
RIO CLARO XV PIRACICABA

ONTEM

0 X 2
MARÍLIA RED BULL BR

1 X 0
LINENSE MOGI MIRIM

3 X  0
AUDAX CAPIVARIANO

3 X 0
PALMEIRAS SÃO PAULO

HOJE

19h30

X
SÃO BENTO BRAGANTINO

19h30

X
CORINTHIANS PENAPOLENSE

21h

X
PONTE PRETA SANTOS

TERÇA-FEIRA (31/3)

19h30

X
PORTUGUESA SÃO BERNARDO
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