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SUCESSO NO LOLLA DO BRASIL,
IMAGINE DRAGONS VOLTA AO
PAÍS PARA TURNÊ SOLO • 12

LIAM NEESON AGORA
É UM FUGITIVO EM
BUSCA IMPLACÁVEL 3 • 12

D
IV
U
LG

A
Ç
Ã
O

Dilma veta correção de
6,5% no Imposto deRenda

Argentinos vão às ruas
para cobrar respostas
sobre morte de promotor

Policial que matou
surfista em SC já havia
sido acusado de abusos

BRASIL • 4SÃO PAULO

MUNDO • 5

DIVERSÃO & ARTE • 13

POR CINQUENTA CENTAVOS O Movimento Passe Livre organizou ontem o terceiro
ato contra o aumento das tarifas do transporte público para R$ 3,50 em São Paulo. O protesto,
realizado na zona leste da capital, teve início na praça Silvio Romero e interditou a Radial Leste
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DIVULGAÇÃO

PercentualhaviasidoaprovadonoCongressoem
dezembro;governojustificouovetoalegandoque,
comessereajuste,arenúnciafiscalseriadeR$7bi

Planaltodefendeumreajustemenor,de4,5%,oque
resultariaemumaumentonabasedecontribuintes,e
deveenviarMPcomnovapropostanospróximosdias

The Brand New Heavies
volta a SP após 20 anos
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PACAEMBU NA VITRINE A prefeitura gasta R$ 9 mi ao ano com a manutenção e quer
passar a gestão para a iniciativa privada. O local ficou ocioso após a abertura da Arena
Corinthians e o Allianz Parque. O investimento da concessão deve ser de R$ 300 mi

CÉSAR OGATA/SECOM

Secretário diz apoiar
que ex-aluno preste
serviço à sociedade

mento por parte dos alunos mais
abastados, mas a compensação
pela oportunidade de estudar em
uma universidade pública, garan-
tindo uma vantagem competitiva
na vida profissional, poderia ser
considerada para todos os ex-alu-
nos da USP na forma de serviços
à sociedade”, disse Zago à “Folha”.

O secretário Herman em anúncio de
ampliação de escola integral ontem

DIOGOMOREIRA/A2 FOTOGRAFIA

O secretário Estadual de Edu-
cação, Herman Voorwald, afir-
mou ser favorável a ideia de que
alunos formados em universida-
des públicas prestem algum tipo
de serviço à sociedade como con-
trapartida.

“É uma questão cultural. Nos-
sa população não tem a cultura de
entender o apoio público e retor-
nar esse apoio público no momen-
to em que ele está se benefician-
do de toda a formação pública que
ele teve. Acho uma proposta ex-
tremamente inteligente, muito in-
teressante. Espero que o reitor da
USP consiga, junto com os reito-
res da Unesp e da Unicamp, via-
bilizar no conjunto das universi-
dades”, disse Voorwald.

Tal ideia foi defendida pelo rei-
tor da USP, Marco Antonio Zago,
durante reunião do conselho uni-
versitário em novembro de 2014,
segundo revelou a “Folha de
S.Paulo” ontem. A forma como
isso se dará ainda não foi definida.

“Não faz parte das propostas da
atual reitoria considerar o paga-

PARA
FECHAR
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ARQUIVO PESSOAL

Suplicy será o novo
secretário de Direitos
Humanos de Haddad

Cargo será ocupado a partir de
fevereiro, quando termina o
mandato de 24anos seguidos
do senador. Via Facebook,
EduardoSuplicydisse se sentir
honrado comoconvite.

Menino morre após
se afogar em piscina

Tubulação da Sabesp
rompe e cria cratera
em ciclovia da
marginal Pinheiros

Passageiro em trilhos
prejudicou circulação
de metrô ontem

A previsão da passagem de
uma frente fria a partir des-

ta quarta-feira deve trazer chuva
e quebrar a sequência de dias de
forte calor na capital.

Tais chuvas devem atingir as
represas dos principais reserva-
tórios que abastecem a região me-
tropolitana, porém não devem dar
alívio para a crise hídrica, que
avança a cada dia com a queda do
nível da água armazenada.

“Não vai recuperar os sistemas.
Talvez só retarde ou aumente 0,1
ponto percentual. É algo muito
preocupante”, disse o meteorolo-
gista Franco Vilela, do Inmet (Ins-
tituto Nacional de Meteorologia).

A força das águas deve provo-
car alagamentos e provocar trans-
tornos. Uma das principais preo-
cupações é com queda de árvores,
que já passaram de mil, metade
do previsto para todo o ano.

A boa notícia, porém, é que a
precipitação associada à rajada
de ventos aumentará a umidade
relativa do ar, aliviando ao menos
até sexta-feira a sensação de sufo-
co que persiste neste verão.

Histórico
E esse sufoco que os paulistanos
vêm sentindo pode ser traduzido
pelos números das temperaturas
máximas registradas nos primei-
ros 19 dias deste janeiro. Em ape-
nas três dias a temperatura máxi-
ma ficou abaixo de 30°C (veja ao
lado). Se o calor forte continuar a
partir de sábado –o Inmet prevê
que os termômetros devem voltar
a registrar altas temperaturas,
acima de 30°C– poderá fazer com
que este janeiro seja o mais quen-
te da história.

Chuvadeve
voltar,mas
não aliviará
crisehídrica

CLAYTON FREITAS
cfreitas@destakjornal.com.br

Temperatura acima dos
30°C deve dar trégua e
reduzir sufoco; previsão
é que chova 40 mm entre
esta quarta e amanhã

INCLUSÃO SOCIAL
TERÁ DIVERSAS ATRAÇÕES

Comapoioda SecretariadaPessoacomDeficiênciaeMobilidadeReduzida,serãooferecidasatividadesdedança,
músicaepetterapiaentreosdias24e25.Aprogramaçãocompletapodeserconferidaemhttp://goo.gl/Fwyq1Q#SP461
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Abusos marcam PM
quematou surfista

Lava Jato: oito
procuradores
vão investigar
políticos

Tio de Ricardinho se desespera ao saber damorte; no detalhe, o surfista

MARCELO BITTENCOURT/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS
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Autor dos três tiros que ma-
taram o surfista Ricardo dos

Santos, 24, em Santa Catarina o
PM Luis Paulo Mota Brentano, 25,
já respondeu a ações por abuso de
autoridade, invasão de domicílio,
agressão e lesão corporal.

Conhecido como Ricardinho, o
surfista morreu ontem, no hospi-
tal regional de São José, na Gran-
de Florianópolis, e a família deci-
diu doar suas córneas.

O PM estava de férias quando
deu três tiros no peito e na barri-
ga dele, segunda-feira, na praia do
Guarda do Embaú, em Palhoça
(SC). Segundo familiares, o sur-
fista discutiu com outro suspeito,
que estacionara o carro sobre um
cano que fazia parte de uma obra
em sua casa. Outras testemunhas
contaram que ele pedira para o
PM e outro homem pararem de
consumir drogas no local.

O policial, que alega legítima de-
fesa, dizendo ter sido ameaçado
com facões fez exame toxicológi-
co, cujo resultado sai em dez dias.

Brentano já respondeu a outras
ações. Em setembro de 2010, ele
deu voz de prisão e agrediu com

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

Policial que deu três tiros
em Ricardo dos Santos já
fizera morador se mudar
de Joinville (SC) por medo
de ameaças, em 2010

Verônica havia sido sequestrada há
dois anos emCuiabá, aos oito anos

MT: menina raptada é achada na Itália
da Isabel Feliz, suspeitos de terem
ordenado o sequestro.

Devido à prisão do casal por
tráfico de drogas no Mato Gros-
so, a menina foi adotada, com ape-
nas quatro meses de idade.

Ela morou com a família adoti-
va até o sequestro, quando tinha
oito anos. “Ou ela volta logo ou me
colocam para falar com ela, por-
que isso dói muito”, disse ao por-
tal Terra a mãe adotiva Tarcila
Gonçalina de Siqueira.

O repatriamento de Verônica,
que também tem cidadania italia-
na, depende ainda das autorida-
des do país europeu.

REPRODUÇÃO/INTERPOL

Sequestrada há dois anos em
Cuiabá, a menina dominicana Ida
Verônica Feliz, hoje com dez anos,
foi localizada pela Interpol na re-
gião de Cassola, na Itália.

Verônica pode ser devolvida à
família adotiva com a qual vivia
na capital do Mato Grosso quan-
do foi levada à força, em abril de
2013 por um homem armado e en-
capuzado que ameaçou matá-la se
o rapto fosse levado à polícia.

A Polícia Federal não informou
com quem ela estava na Itália,
mas a Interpol procura seus pais
biológicos, o italiano Pablo Mila-
no Escarfulleri e a dominicana Éli-

socos e pontapés, o dono de uma
casa que reclamara de ele ter in-
vadido sua propriedade.

Pai de um filho de 3 anos, o mo-
rador se mudou de Joinville (SC)
com medo das ameaças, que con-
tinuaram na delegacia. O juiz o ab-
solveu alegando não poder deter-
minar se “as lesões ocorreram em
excesso ou no estrito cuprimento
do dever legal”. Todas as testemu-
nhas eram outros PMs.

A morte de Ricardinho, que dis-
putava o WQS, segundo principal

torneio mundial, causou comoção
no mundo do surf. “Ricardinho,
você não merecia isso! (...) Famí-
lia dos Santos, que Deus conforte
sua família”, postou no Facebook
Gabriel Medina, campeão mun-
dial do WCT, principal torneio.

O americano Kelly Slater, 11 ve-
zes campeão, escreveu no Insta-
gram que, de forma triste, o caso
“joga luz nos números de homicí-
dios no Brasil, oficialmente docu-
mentados como mais de 50 mil”
por ano – em 2012, foram 56 mil.

Sudeste terá carga
extra de energia

maior” às geradoras. “Considero
atuação incorreta da proteção em
função do desvio de frequência”,
disse Chipp, afirmando, porém,
que “não houve falha humana”.

Ordenado pelo ONS, o desliga-
mento de parte do fornecimento
afetou 11 Estados e o Distrito Fe-
deral. Em São Paulo, duas esta-
ções da Linha 4 do metrô preci-
saram ser fechadas após trens pa-
rarem por falta de energia; pas-
sageiros precisaram saltar nos tú-
neis e andar até as plataformas.

Após afirmar, na segunda-feira,
que o apagão não fora causado
por falta de energia, o ministro de
Minas e Energia, Eduardo Braga,
anunciar ontem medidas para ele-
var em 1,5 mil megawatts a ofer-
ta de eletricidade no Sudeste.

As medidas incluem transferên-
cia de adicional de 300 MW da
usina de Itaipu e aceleração da
manutenção em termelétricas da
Petrobras, para voltarem a ope-
rar antes do previsto. Segundo
ele, essas térmicas devem gerar
mais 867 MW até 18 de fevereiro.

Braga disse que “não há previ-
são de racionamento” de energia
no país e afirmou que usinas gera-
doras de energia foram desliga-
das de maneira “indevida” por
seus sistemas de proteção.

Já o diretor do ONS (Operador
Nacional do Sistema), Hermes
Chipp, afirmou que “houve um
desligamento preventivo de car-
ga para não causar um mal

MINAS
GERAIS

www.destakjornal.com.br
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Trio é condenado
por assassinato em
ritual de magia negra

KliverMarlei Alves, 25; Raony
DiasMiranda, 20; e Warleydos
Reis Valentin, 20, pegaram 16, 13
e 12 anos de prisão, respectiva-
mente, pelamorte deCamilla
ChristineOliveira Souza, 18

Jovem foi morta em
2013, em terreiro de
candomblé em BH

Ela era considerada
traidora por desistir
de participar de ritual

Criminosos beberam
sangue da vítima,
após esfaqueá-la

O procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, criou uma for-
ça-tarefa com oito procuradores
do Ministério Público Federal
para investigar envolvimento de
políticos em esquema de propina
nos contratos da Petrobras.

O grupo sera coordenado por
Douglas Fischer. Além dele, farão
parte os procuradores Vladimir
Aras, Bruno Calabrich, Rodrigo
Telles, Fábio Coimbra e Andrey
Borges de Mendonça, todos dos
MPF, além dos promotores Wil-
ton Lima e Sergio Fernandes, do
Ministério Público do DF.

Caberá a eles denunciar ou pe-
dir demais providências ao minis-
tro Teori Zavascki, relator do caso
no Supremo Tribunal Federal.

Entre os cerca de 30 políticos
denunciados em delação premia-
da pelo ex-diretor da Petrobras
Paulo Roberto Costa, estão os pre-
sidente do Senado, Renan Calhei-
ros (PMDB-AL), e da Câmara,
Henrique Alves (PMDB-RN),
além dos ex-ministros Gleisi
Hoffmann (PT), Antonio Palocci
(PT) e Edison Lobão (PMDB).

CONSUMO

# RECORDE de energia foi
batido 23 minutos antes
do apagão; anterior era
de 51.295 megawatts

MILITARES
EM ÔNIBUS ASSALTADO

homensdo20ºBatalhãodeInfantariaBlindadonãoevitaramquequatroladrõesosassaltassemnaBR-116,naalturadeCampina
GrandedoSul(PR).EmumPeugeot,osbandidosfecharamoônibusdosmilitares,dosquaislevaramcarteiras,celulareserelógios.42

51.596
MW
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ATAQUE EM PARIS
SUSPEITO EXTRADITADO

ABulgáriavai iniciaroprocessodeextradiçãodeumfrancêsquerealizounegócioscomosdoisirmãosqueatacarama
revista‘CharlieHebdo’emParis.Fritz-JolyJoachinnegafazerpartedeumgrupoextremistaouajudá-losemsuaação.

AP

Centenas de pessoas foram às ruas exigir justiça, com placas ‘eu sou Nisman’

Mortedepromotor
revoltaargentinos

mortos em 1994, e de pretende-
rem acobertar a autoria do crime
para conseguirem firmar um
acordo comercial com o país.

A morte do promotor, encontra-
do em seu apartamento com um
tiro na cabeça no dia em que ele

iria ao Congresso explicar em de-
talhes suas investigações, é con-
siderada suspeita pela oposição
ao governo Kirchner, apesar de
um laudo apontar que ele estaria
sozinho no momento do disparo, e

teria se suicidado.
Para candidatos opositores à

Presidência na eleição de outubro,
os inquéritos sobre a morte de
Nisman e sobre o atentado a bom-
ba que ele investigava devem ser
detalhados e públicos.

Para o senador e pré-candidato
Ernesto Sanz “esse é o aconteci-
mento mais grave desde a volta da
democracia”, e alguns manifestan-
tes que se aglomeraram na Praça
de Maio, no centro de Buenos Ai-
res, acreditavam que o governo
tem envolvimento na morte.

Um laudo indicou ausência de
pólvora nas mãos de Nisman, o que
deveria existir caso ele realizasse o
disparo, mas especialistas dizem
que isso é possível por se tratar de
uma arma de baixo calibre.

A morte do promotor argen-
tino Alberto Nisman gerou

comoção e revolta na população
do país, que foi às ruas exigir que
o crime seja esclarecido.

Nisman acusou a presidente
Cristina Kirchner e membros de
seu gabinete de manterem conta-
to com iranianos, suspeitos de
realizarem um ataque terrorista
na capital do país, que deixou 85

DA REDAÇÃO
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Alberto Nisman acusava
Cristina Kirchner de
acobertar suspeitos de
atentado terrorista e iria
ao Congresso denunciá-la

Corpo foi encontrado
com tiro na cabeça,
e relatório indica ter
havido um suicídio,
sem terceiros na cena
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Dilmavetareajuste
de6,5% natabelado
Imposto deRenda

isenta. Como o reajuste que o go-
verno quer é de 4,5%, essa pessoa,
com os mesmos 6% (sem repor,
portanto, as perdas com a infla-
ção) de reajuste no salário, passa-
ria a ser tributada.

Na justificativa para o veto, a
presidente afirma que, com um
reajuste de 6,5%, “a proposta le-
varia à renúncia fiscal na ordem

de R$ 7 bilhões, sem vir acompa-
nhada da devida estimativa do im-
pacto orçamentário-financeiro”,
violando a Lei de Responsabilida-
de Fiscal.

Nova MP
O ministro Pepe Vargas (Secreta-
ria de Relações Institucionais) dis-
se que o governo pretende enviar
medida provisória ao Congresso
Nacional propondo correção na ta-
bela do Imposto de Renda de 4,5%.
Segundo ele, essa taxa reflete “o
espaço fiscal que nós temos hoje”.
“Sempre tem alguém que diz que
pode ser melhor. É da vida.”

CNI: confiança
do empresário
é a mais baixa
desde 1999

A presidente Dilma Rousseff
vetou a correção de 6,5% na

tabela do IR (Imposto de Renda)
das pessoas físicas. O veto foi pu-
blicado na edição de ontem do
“Diário Oficial da União”.

A correção estava prevista na
Medida Provisória (MP) 656, de
2014, transformada em projeto de
conversão aprovado em dezem-
bro passado pelo Senado. O per-
centual foi vetado porque o gover-
no federal defende um reajuste
menor – de 4,5%.

Os 6,5% aprovados pelo Con-
gresso ficariam mais próximos da
inflação acumulada em 2014, de
6,41% no IPCA (indicador oficial).

O reajuste de 4,5%, abaixo do
índice de inflação, significa que
mais pessoas serão incluídas na
categoria de contribuintes.

Por exemplo: se o reajuste da
tabela do IR fosse de 6,5% e uma
pessoa que ganhasse o atual teto
de isenção (R$ 1.787,77) tivesse um
reajuste de 6%, ela continuaria

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

Governo alega que um
percentual maior traria
uma renúncia de R$ 7 bi
e infringiria a Lei de
Responsabilidade Fiscal

FONTE: DIÁRIO OFICIAL/RECEITA FEDERAL

A confiança dos empresários da
indústria atingiu neste mês o pon-
to mais baixo de toda a série his-
tórica, iniciada em 1999, segundo
dados divulgados ontem pela CNI
(Confederação Nacional da Indús-
tria). O indicador apurado pela en-
tidade atingiu 44,4 pontos.

Na comparação com dezembro
houve uma queda de 0,8 ponto
(naquele mês, o indicador estava
em 45,2 pontos). Já em janeiro de
2014, estava em 53,1 pontos.

As empresas de médio porte
mostraram o índice mais baixo, de
42,9 pontos. Já as empresas gran-
des e pequenasregistraram um ín-
dice de 45,5 pontos. Entre as re-
giões do país, o menor resultado
foi o do Sudeste (40,8 pontos).

Apesquisa da CNI foi feita entre
5 de janeiro e 15 de janeiro, em 2.707
empresas. Dessas, 1.015 são peque-
nas, 1.041 médias e 651 grandes.

EM DEZ
SEGUNDOS

# TARIFA DE ENERGIA

Consumidor
deve arcar com
R$ 23 bilhões
Valordiz respeito à CDE (Conta
deDesenvolvimento Energé-
tico) neste ano, segundoodire-
tordaAneel ThiagoBarrosCor-
reia. ACDEnão terá repasses
doTesouro neste ano, por isso
o volume será custeado total-
mente pelos consumidores.

# DE INADIMPLENTES

Sudeste e
Centro-Oeste
lideram em alta
Aumentos foramde5,41%e
de5,03%, respectivamente,
acima damédia nacional, de
3,45%, segundooSPCBrasil.
Dado se refere a dezembrodo
anopassado, na comparação
comomesmomês de2013.

Redes varejistas são
multadas em R$ 28 mi

so à íntegra da decisão do minis-
tério, mas que “pauta suas ações
no respeito e na transparência
com seus clientes”. A Máquina de
Vendas (que controla Ricardo Ele-
tro e Insinuante), disse, em nota,
que se pronunciará após ter co-
nhecimento do “inteiro teor” da
decisão.

Fast Shop e Magazine Luiza não
foram encontrados para comen-
tar até o fim desta edição.

Multas foram aplicadas devido à
prática de venda casada de seguros

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS
O MInistério da Justiça, multou

as principais redes varejistas do
país em R$ 28 milhões no total, de-
vido à prática de venda casada de
seguros e outros serviços não so-
licitados pelo consumidor.

Segundo o ministério, as
empresas multadas foram Casas
Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio
(Globex), Ricardo Eletro, Lojas In-
sinuante e Fast Shop.

A Secretaria de Acompanha-
mento Econômico (ligada ao Mi-
nistério da Fazenda) entende
como venda casada a prática de
vender determinado produto ou
serviço somente se o comprador
estiver disposto a adquirir outro,
da mesma empresa.

Durante as averiguações do
DPDC, iniciadas em 2012, ficou
comprovada a prática abusiva de
incluir na venda de produtos se-
guros de garantia estendida, se-
guros desemprego, seguros de
vida, títulos de capitalização e até
cupons para sorteios. “Tudo sem
o conhecimento do consumidor”,
diz a nota no site do ministério.

Em nota, a Via Varejo (que ad-
ministra as marcas Casas Bahia
e Pontofrio) diz não ter tido aces-

+0,25% IBOVESPA
47.876pontos -1,54% DÓLAR COMERCIAL

R$2,6150 -0,28% EURO
R$3,0410

INDICADORES
FECHAMENTO 20.01.2015

FMI prevê PIB menor para o Brasil

Preços do petróleo afetaram revisão
de estimativas feitas em outubro

Foi revista para baixo a expec-
tativa de crescimento das econo-
mias emergentes como um todo
(de 4,9% para 4,3%); já as econo-
mias desenvolvidas devem ter um
desempenho ligeiramente mais
forte (a alta esperada foi de 2,3%
para 2,4%).

Segundo o FMI, os baixos pre-
ços do petróleo (a queda desde se-
tembro no preço da commodity já
chega a 55%, segundo o documen-
to) teve influência na mudança de
expectativas do fundo, mas o cres-
cimento desigual (mais forte nos
EUA, fraco nas demais econo-
mias) também teve peso.

O FMI (Fundo Monetário Inter-
nacional) reduziu sua expectativa
de crescimento para o PIB (Pro-
duto Interno Bruto, soma das ri-
quezas produzidas por um país
em um determinado período) do
Brasil neste ano. A estimativa ago-
ra é de expansão de apenas 0,3%.

A taxa resulta de uma redução
drástica em relação à estimativa
anterior – de um crescimento de
1,4%. Os dados foram divulgados
ontem pelo Fundo, com a publica-
ção das atualizações de seu docu-
mento “Panorama Econômico
Mundial”, apresentado em outu-
bro do ano passado.

AP

O resultado prático de
um reajuste de 4,5%,
como quer o governo,
será o de ampliar a
base de contribuintes
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vidados seja aprovada apenas se
os clubes forem obrigados a se-
guir o “fair play financeiro”. Os
clubes seriam obrigados a gastar
menos que arrecadam e seriam
punidos se atrasarem salários.
Pela proposta do Bom Senso, o di-
rigente também seria responsa-
bilizado por sua gestão.

A CBF e a maioria dos clubes
faziam pressão para Dilma san-
cionar a lei que previa o parcela-
mento das dívidas em até 240 ve-
zes e com descontos.

Agora vai começar uma nova
discussão. O governo vai criar
uma comissão interministerial
para debater o refinanciamento.
O projeto vai ter que voltar ao
Congresso para análise.

O presidente do Palmeiras, Pau-
lo Nobre, foi na contramão de seus
colegas e defendeu o veto. “Se fos-
se aprovado, em dez anos estare-
mos de volta na mesma situação
de hoje, em que o clube gasta o
que não tem. O dirigente tem que
ser responsável por sua gestão”,
disse o cartola para o SporTV.

Paulo Nobre, do Palmeiras, defende contrapartidas emodernização na gestão

Socorro aos
clubes sem
contrapartida
évetado

BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

A presidente Dilma Rousseff
vetou o projeto de lei que re-

financiava as dívidas dos clubes
com o governo federal sem ne-
nhum tipo de contrapartida. O
veto foi publicado ontem no “Diá-
rio Oficial da União”.

“O texto prevê apenas refinan-
ciamento de débitos federais, dei-
xando de lado medidas indispen-
sáveis que assegurem a respon-
sabilidade fiscal dos clubes, a
transparência e o aprimoramento
de sua gestão, bem como a efeti-
vidade dos direitos dos atletas”,
afirmou o governo federal na nota.

O Bom Senso F. C. comemorou
o veto. O movimento dos jogado-
res defende que a ajuda aos endi-

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

Governo federal descarta
refinanciamento das
dívidas; nova discussão
começa para definir as
obrigações dos times

Craque diz que jogaria
no Corinthians ou Fla

Tive e tenho companheiros brasi-
leiros no Real Madrid e que, com
a convivência, acabaram se tor-
nando amigos, como o Kaká, que
foi uma das pessoas que mais gos-
tei de conhecer”, contou.

Cristiano Ronaldo levou a Bola de
Ouro demelhor jogador de 2014

REPRODUÇÃO
Eleito o melhor jogador do

mundo três vezes, o português
Cristiano Ronaldo disse que acei-
taria atuar no futebol brasileiro.
“Não tenho muito tempo para
acompanhar os times, mas Co-
rinthians e Flamengo são clubes
conhecidos e que vestiria a cami-
sa tranquilamente”, disse o astro
do Real Madrid em entrevista
para a revista Vogue.

O sonho de ter o craque, no en-
tanto, é muito distante da realida-
de do futebol brasileiro. Aos 29
anos, Cristiano Ronaldo vive o
auge da carreira e é um dos joga-
dores mais bem pagos do mundo.
Ele recebe só de salários cerca de
R$ 60 milhões por ano, já descon-
tados os impostos.

O português disse que é próxi-
mo do Brasil. “Tenho muitos ami-
gos brasileiros e por isso minha
relação com o Brasil é fantástica.

MUNDIAL
DE HANDEBOL

ASeleçãomasculinavaienfrentaraEslovênia,às12hdehoje,embuscadaclassificaçãoàsoitavasdefinal.Comduas
derrotaseumavitória,oBrasilsóprecisademaisumtriunfo.OúltimojogodogruposerácontraoChile,nasexta-feira.

AUSTRÁLIA Djokovic venceu com facilidade ontem.
Únicos brasileiros no Grand Slam, Thomaz Bellucci
e João Souza, o Feijão, foram eliminados na 1ª fase

AP

São Paulo faz proposta para
contratar atacante Eto’o

O São Paulo corre para conse-
guir uma contratação de peso an-
tes da abertura da temporada
2015. Segundo o jornal “Lance!”, o
principal objetivo é o atacante ca-
maronês Samuel Eto’o.

Aos 33 anos, o craque está de
saída do Everton (ING) e teria se
interessado pela proposta do São
Paulo. O mais provável, porém, é
que Eto’o siga para a Sampdoria.
As conversas com o clube italia-

no estão adiantadas. O atleta pre-
fere continuar na Europa pela
proximidade com a família.

Mas o São Paulo não desistiu.
A intenção é trazer um nome de
impacto para ocupar o espaço de
Kaká, que foi para o Orlando City
(EUA). O tricolor deixou reserva-
dos os R$ 5,4 milhões que vai re-
ceber pela venda de Osvaldo. A
definição do futuro de Eto’o deve
sair nas próximas semanas.

EM DEZ
SEGUNDOS

# APÓS ACIDENTE NA F-1

Mudança para
evitar corridas
no escuro
AFIAanunciou ontemos horá-
rios das 20 etapas da tempo-
rada da Fórmula 1. Cincopro-
vas (Austrália,Malásia, China,
Japão eRússia) vão começar
mais cedopara evitarparte da
corrida no escuro. Em2014, o
piloto francês Jules Bianchi
sofreu grave acidente no fim
doGPdo Japão, quandohavia
pouca luz natural. Ele segue
internado emestadograve.

# EMMANAUS

Fla x Vasco
abrem torneio
OTorneio SuperSeries, trian-
gular amistoso disputadona
ArenaAmazônia, emManaus,
começa às 22h de hoje como
clássico carioca. Depois ainda
haverá SãoPaulo xVasco,
às 22h de sexta-feira, e
SãoPaulo xFlamengo, às 17h
de domingo. Quemsomar
mais pontos será campeão. O
SporTVvai transmitir os jogos.

# CORINTHIANS

Alvinegro fecha
com Dracena
Ex-capitão doSantos, Edu
Dracena foi ontemaoCTdo
Corinthians para assinarcon-
trato porduas temporadas. O
zagueiro de 33 anos vai rece-
berR$280mil pormês. Acon-
trataçãode umzagueiro expe-
riente foi umpedido do técnico
Tite de olho naCopa Libertado-
res. Coma saída deAnderson
Martins, oCorinthians teráGil
e Dracena como titulares na
zaga em2015.
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Google desiste
de vendas do
‘Google Glass’

Ositewww.voopter.com.brfuncionacomoumbuscadorecomparadordetarifasdepassagensaéreas.Comversão
emappparasmartphones,oserviçolevaousuáriodiretamenteparaapáginadacompanhia,facilitandoaeconomia.

VOOPTER
COMPRA DE PASSAGENS

Um estudo feito e divulgado
pela consultoria Deloitte in-

dica que o Facebook movimenta
US$ 10 bilhões (R$ 26 bilhões) na
economia brasileira, em anúncios,
negócios feitos pela rede e gera
impacto em 245 mil empregos.

Mundialmente os números che-
gam a US$ 500 bilhões (R$ 1,3 tri-
lhão) movimentados pela rede so-
cial e um impacto em 4,5 milhões
de empregos.

Os números são grandes, pois
envolvem empresas que usam o
Facebook como plataforma de
marketing, para divulgação de
suas atividades, além de profissio-
nais de serviços ligados à rede,
como designers e programadores.

O Brasil ocupa um lugar de des-
taque, sendo o segundo país mais
impactado pelo marketing na rede
social, com US$ 8,4 bilhões (R$ 22
bilhões) movimentados e mais de

189 mil empregos afetados. Isso
ocorre porque as pequenas e mé-
dias empresas são um dos princi-
pais focos do Facebook no país.

Segundo Alexandre Hohagen,
vice-presidente na América Lati-
na, “O Brasil possui um grande
número de empreendedores de
pequeno porte e boa parte deles já
descobriu como podem usar o Fa-
cebook para expandir seus negó-
cios. Hoje 1 em cada 3 pequenas
empresas possui página no Face-

book e muitas já conseguem se
beneficiar das conexões para im-
pulsionar vendas e também gerar
empregos”.

A ideia do Facebook é, em par-
ceria com o Sebrae, criar a cultu-
ra de investimento em Marketing,
mostrando que dinheiro investi-
do na rede retorna para o peque-
no empresário, que pode alavan-
car seu negócio pela web, com
mais detalhes em https://www.fa-
cebook.com/BrasilMarketing.

Facebook
movimenta
US$ 10 bi
no Brasil

DA REDAÇÃO
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Volume se concentra
em ações de marketing
de pequenas e médias
empresas, principal foco
da rede social no país

Empresas se utilizam da plataforma digital para divulgar serviços e produtos

AP

THE ORDER: 1886 Já começou a pré-venda de ‘The Order: 1886’, jogo de ação publicado
pela Sony para PlayStatyon 4. Anunciado como um dos principais nomes deste início
de geração, o jogo se passa na Londres vitoriana, e será lançado em 20 de fevereiro

DIVULGAÇÃO

Commais de 30milhões demúsicas
o Deezer tenta ampliar seumercado

Deezer facilita acesso a letra de música
na como um “videokê” e passa a
letra conforme ela é cantada.

A função já está disponível para
dispositivos Android e pode ser
acessada diretamente no player.

Este novo serviço é mais um es-
forço da empresa para se desta-
car no mercado de streaming de
música. O Deezer está diponível
para PCs, smartphones e tablets
gratuitamente e em versão paga,
com mais funções: mais informa-
ções em www.deezer.com/br.

REPRODUÇÃO

Desenvolvedores usam o óculos conectado em evento na sede da empresa

AP

O serviço de transmissão de
música digital, Deezer, anunciou
ontem a integração de uma nova
função em seu aplicativo para dis-
positivos Apple, que permite a exi-
bição de letras de músicas en-
quanto o usuário as escuta.

O aplicativo de música on-line,
quando atualizado, permite aces-
so ao serviço batizado de “Lyrics”,
que exibe a letra da canção em
dois modos. O primeiro, que exibe
ela toda e o segundo, que funcio-

O Google anunciou que vai dei-
xar de vender aos consumidores
os seus óculos, o “Google Glass”,
anunciado como uma maneira re-
volucionária e inovadora de inte-
gração do usuário com seu
smartphone e a internet.

A empresa anunciou que o pro-
jeto do “glass” continua, e que o
produto continuará a ser desen-
volvido e integrado a projetos in-
ternos para que, no futuro, um
novo produto, aperfeiçoado, che-
gue ao consumidor final.

Uma parceria feita
com o Sebrae procura
melhorar relação dos
empresários com
o marketing on-line
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MAQUIAGEM
QUE NÃO DERRETE

Encaretemperaturasaltíssimassemficaracabadacomalgunstruques:apliqueomakesobreapelelimpaehidratada.
Osprimesajudamasegurar.Prefiraprodutosàprovad’água, leves(BBCreamémelhorquebase)edelongaduração.

ACESSÓRIOS

Você já sabe a importân-
cia de proteger a pele do

sol, não? Mas e os olhos? Para
protegê-los, a saída são os ócu-
los escuros.

Primeiro a saúde, depois a
moda: estudos mostram que a
exposição à luz solar pode au-
mentar o risco de desenvolvi-
mento de catarata, degeneração
macular e pterígio. Por isso, os
óculos não são só enfeite. E, aten-
ção, as cópias baratinhas podem

CONSTANÇA TATSCH
redacao@destakjornal.com.br

Óculosescurosprotegemosolhosdediversasdoenças,masnãoseengane,precisaterqualidade. Cuidedasaúdeees-
colhao(s)seus(s) jáqueesseacessórioécomosapato,cheiodeestiloeseguindomoda

AVIADOR
LEMA21
R$ 200
lema21.com.br

não só deixar de proteger, como
expor ainda mais. Primeiro por-
que não filtram os raios UVA e
UVB. Segundo porque, o escuro
provocado pelas lentes faz com
que as pupilas se dilatem, am-
pliando o campo de entrada para
estes mesmos raios.

Agora a parte divertida: os
óculos são acessórios super
marcantes e cada vez mais so-
frem influência criativa da
moda. Com a ajuda da gerente
de e-commerce da ÓculosWeb,
Kelly de Agostinho, seleciona-
mos algumas tendências.

DE OLHO NAS TENDÊNCIAS

REDONDO
MORMAII

R$ 299
oculosweb.com.br

FORMATOS VARIADOS

Os óculos redondinhos voltaram junto
com o folk no inverno de 2014. O
modelo Aviador continua sendo o
preferido do público masculino.
Para as mulheres, o Erika, da Ray
Ban, uma mistura de redondo com
gatinho, tem saído bastante. Já no
formato quadrado, destaca-se o clás-
sico Wayfarer que, como o Aviador,
nunca sai de moda. A novidade é o
Clubmaster, que tem feito sucesso en-
tre os jovens.

HEXAGONAL

Diferentes marcas apostam emmodelos com
armações hexagonais, criando um efeito fu-
turista, segundo a Marchon Eyewear.

HEXAGONAL
CHLOÉ

CE665S 603
R$ 1.415

SAC 0800 707 1516

BICOLOR
JACKDAW

48 azul e vermelho
R$ 219

jackdaw.com.br/

COLORIDOS

Seja nas lentes, na armação ou em am-
bas, as cores são uma das tendências
mais fortes para este ano. As novas co-
leções estão abandonando o preto
clássico. Os com armações bicolores
têm charme, mas não exagero. Para o
verão, a Óticas Carol indica o amarelo e o
laranja. Os mais irreverentes podem se jo-
gar nos estampados.

ESTAMPADO
CHILLI BEANS

Linha Arte Urbana
R$ 298

chillibeans.com.br

COLORIDO
CARRERA
5019/S
R$ 505
oticascarol.com.br

APLICAÇÕES DE TECIDOS

Na onda dos óculos cada vez mais mo-
derninhos, as aplicações de tecidos nas
hastes estão em alta. No último inverno,
surgiu o veludo. Para 2015, a aposta são
as aplicações de jeans nas armações.
“Os óculos de sol são um item a ser
pensado no vestuário, como os sapatos.
Eles estão deixando de
ser discretos”, diz
Kelly.

JEANS
RAY BAN

Wayfare Denim
R$ 650

ray-ban.com/brazil/

LENTES ESPELHADAS

O revival começou em 2010
mas, para Kelly, a tendência

veio para ficar. Lentes pratea-
das e douradas são considera-

das clássicas, enquanto as
coloridas têm um toque ainda

mais moderno.
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Neeson é fugitivo em
‘Busca Implacável 3’

A série é um enorme sucesso de
público. O primeiro longa custou
US$ 25 milhões e arrecadou US$
226 milhões, além de ter recebido
boas críticas e ajudado a transfor-
mar Liam Neeson em um nome
forte para filmes de ação.

O segundo teve um desempe-
nho ainda melhor nas bilheterias,
com US$ 376 milhões, mas as crí-
ticas não foram tão boas.

Este terceiro filme foi conside-
rado o pior dos três, mas o públi-
co parece não concordar: o longa
já arrecadou US$ 163 milhões.

No terceiro filme da série, BryanMills (LiamNeeson) é acusado de homicídio

DIVULGAÇÃO

O ator Liam Neeson volta ao
papel do ex-agente da CIA Bryan
Mills em “Busca Implacável 3”,
que estreia amanhã nos cinemas.

No terceiro longa da franquia
produzida por Luc Besson (dire-
tor de “Lucy”), Mills é incrimina-
do pelo assassinato de sua ex-mu-
lher, Lenore (Famke Janssen). Por
pouco, consegue escapar dos po-
liciais, e decide investigar o homi-
cídio por conta própria.

Olivier Megaton, diretor de
“Busca Implacável 2”, dirige tam-
bém este filme.

Imagine
Dragons fará
shows no país

AP

cluir ao menos mais duas cidades.
Na capital paulista, o local pro-

vável, mais ainda não confirma-
do, é o Anhembi.

A banda vai aproveitar as apre-
sentações para mostrar canções
de “Smoke + Mirrors”, seu segun-
do álbum, que tem lançamento
previsto para o mês que vem.

O Imagine Dragons ficou conhe-
cido em 2012, com a música “It’s
Time”, e estourou pouco depois,
com “Radioactive”, até hoje mui-
to tocada nas rádios de rock de
São Paulo. “Demons”, outro sin-
gle que fez sucesso, reforça a lis-
ta de hits do grupo de Las Vegas.

Um dos shows mais bacanas
e cheios do Lollapalooza bra-

sileiro de 2014 será visto nova-
mente, renovado e com duração
maior. O Imagine Dragons volta
ao país em abril para turnê solo
que, além de São Paulo, deve in-

JOSÉ NORBERTO FLESCH
nflesch@destakjornal.com.br

Banda americana, que
tocou no Lollapalooza
brasileiro de 2014, chega
para turnê solo um ano
após o festival

O vocalista Dan
Reynolds, que
fundou a banda
em 2008, nos EUA

Na história,
Christine (Nicole
Kidman) sofre com
perda dememória

O ID surgiu quando o vocalista
Dan Reynolds, 27, se juntou ao ba-
terista Andrew Tolman, 29, em
2008, época em que os dois ainda
eram universitários.

O disco de estreia, “Night Vi-
sions”, de 2012, rendeu à banda

prêmios no Grammy, American
Music e Billboard Music Awards.

No autódromo
O Imagine Dragons tocou no Lolla
no sábado, 5 de abril, na primeira
edição do festival no autódromo

de Interlagos, em São Paulo, e a
terceira no Brasil. As duas ante-
riores foram realizadas em 2012 e
2013, no Jockey Club.

O show foi considerado pelo pú-
blico o melhor do festival, em en-
quete do portal G1.

MARÍLIA GABRIELA
DEIXA O SBT

Ajornalistadoprograma‘DeFrenteComGabi’,exibidoàmeia-noitedosdomingos,deixouaemissora,segundocomunicado
doSBT.Apesardodesligamento,aatraçãoficanoaraté22defevereiro.Depois,serásubstituídapelo‘ConexãoRepórter’.

Enredo curioso é mal explorado

Após a recente parceria em
“Uma Longa Viagem” (2014), os
vencedores do Oscar Nicole
Kidman (“As Horas”) e Colin Firth
(“O Discurso do Rei”) trabalham
juntos de novo em “Antes de Dor-
mir”, thriller que entra em cartaz
amanhã nos cinemas do país. A
dupla, embora talentosa, é des-
perdiçada, e tenta, mas não con-
segue sustentar a trama rasa.

Com direção de Rowan Joffe
(“Pior dos Pecados”), o longa é
uma adaptação do livro homôni-
mo de S.J. Watson e tem foco em
Christine (Nicole), mulher que so-
fre um distúrbio cerebral capaz

de fazê-la perder a memória as-
sim que acorda no dia seguinte.

Firth é Ben, seu marido há mais
de uma década, homem paciente
em explicar todos os dias para sua
mulher a situação em que vivem.

Christine, ao tentar tomar cons-
ciência de quem é, acaba suspei-
tando de certas atitudes do mari-
do, e com a ajuda de seu terapeu-

ta, Dr. Nash (Mark Strong, “O Es-
pião Que Sabia Demais”), procu-
ra desvendar os segredos que ro-
deiam sua vida.

Na tentativa de se assemelhar
ao longa “Amnésia”, de Chris-
topher Nolan, roteiro e execução
de Joffe são limitados, e não apro-
veitam o material original.

As atuações de Nicole Kidman,
Colin Firth e Mark Strong são es-
táveis, mas não há muito com o
que possam trabalhar.

Apesar da premissa interessan-
te, o longa acaba se tornando um
filme completamente esquecível.
GIULIA COVRE

Em ‘Antes de Dormir’,
que estreia amanhã,
atores não repetem
bom desempenho
de parceria anterior
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MAGLORE
FAZ SHOW AMANHÃ

Abandaapresentafaixasdodisco‘VamosPraRua’, lançadoem2013, amanhã,às20h30,noCentroCulturalSãoPaulo
(tel.3397-4002).Norepertórioentramcançõescomo‘EspelhodeBanheiro’e‘Mantra’,estadopróximoálbum. R$20

Noites deacid jazz
inglês em São Paulo

entrou no grupo em 2013.
A banda se apresenta com três

dos integrantes originais: o bate-
rista Jan Kincaid, o guitarrista Si-
mon Bartholomew e o baixista
Andrew Levy.

É o primeiro show do Brand
New Heavies no Brasil em quase
20 anos. A última passagem do
grupo pelo país foi em 1995, quan-
do fizeram parte do line-up do
Free Jazz Festival, que contava
com outros grandes nomes, como
Al Green e Branford Marsalis.

Após os shows em São Paulo, a
banda passa pelo Rio, no dia 29.

Mistura sonora
The Brand New Heavies foi um
dos precursores do movimento
que ficou conhecido como acid
jazz, uma mistura de jazz, funk,
disco e hip hop que fez bastante

O baixista Andrew Levy e o guitarrista Simon Bartholomew,membros da formação original do Brand NewHeavies

sucesso nos clubes londrinos na
segunda metade dos anos 1980.

Foi uma espécie de resposta ao
acid house, subgênero da música
eletrônica que dominava as bala-
das da época.

A banda lançou seu primeiro
disco, “The Brand New Heavies”,
em 1990, mas o sucesso comercial
veio em 1994, quando o CD
“Brother Sister” chegou ao quar-
to lugar nas paradas britânicas.
Pouco depois, o grupo veio ao país.

Durante boa parte da carreira
do Brand New Heavies, a ameri-
cana N’Dea Davenport foi a prin-
cipal vocalista, até que ela deixou
a banda e Dawn Joseph assumiu.

BOURBON STREET
Tel. 5095-6100.
Hoje, 22h, e amanhã, 22h30.
R$ 165. bourbonstreet.com.br

AP

Formada há 30 anos, em
Londres, a banda The Brand

New Heavies volta ao Brasil para
apresentações em São Paulo e no
Rio. Hoje e amanhã, o grupo se
apresenta na capital paulista, no
Bourbon Street.

O Brand New Heavies chega
para divulgar faixas de seu disco
mais recente, “Sweet Freaks”,
lançado no ano passado.

É o primeiro gravado com a
nova vocalista, Dawn Joseph, que

DA REDAÇÃO
redacao@destakjornal.com.br

Sem tocar no Brasil desde
1995, The Brand New
Heavies mostra faixas do
novo CD, ‘Sweet Freaks’,
em shows hoje e amanhã

Músico apresenta faixas dos cinco
CDs lançados durante sua trajetória

Chico Saraiva compila carreira em Sesc
Amoy Ribas (percussão), canções
de “Água”, “Trégua” “Sobre Pa-
lavras” e “Tejo-Tietê” têm espa-
ço. Ele mesmo dirige o show.

No último ano, Chico Saraiva
também lançou “Duo Saraiva-
Murray”, com Daniel Murray.

SESC VILA MARIANA
Tel. 5080-3000.
Hoje, 20h30. R$ 20

O compositor fluminense Chi-
co Saraiva mostra uma retrospec-
tiva de sua carreira no show Pás-
saro-flor, nome de faixa do disco
“Saraivada”, gravado em 2008. A
apresentação acontece hoje, no
Sesc Vila Mariana, e tem músicas
dos cinco álbuns lançados pelo ar-
tista desde 1999.

Com voz e violão, ao lado de Ru-
binho Antunes (trompete) e

DIVULGAÇÃO

Filho de Bob Marley se apresenta na
mesma noite que ex-banda do pai

Julian Marley planeja
‘jam’ com Wailers hoje

me & Place”, de 2003, e “Awake”,
que saiu em 2009. Como caracte-
rística de seu trabalho, flerta com
outros gêneros, como jazz e rock.

ESPAÇO DAS AMÉRICAS
Tel. 3864-5566.
Hoje, 21h30. R$ 120

Filho do lendário Bob Marley
(1945 - 1981), o cantor quer se
apresentar com a ex-banda do pai
hoje, em show no Espaço das
Américas. Julian Marley e The
Wailers estão na programação da
noite, que tem ainda o grupo bra-
sileiro Planta e Raiz.

The Wailers, grupo jamaicano
criado por Bob em 1962, toca com
integrantes originais, que entra-
ram em turnê de reunião. A ban-
da tem os irmãos Aston (baixis-
ta) e Carlton Barrett (baterista);
Aston Barrett Junior (segundo
baterista); China Smith (guitar-
rista), Owen Reed (guitarrista) e
Tyrone Downie (tecladista).

Julian, 39, nascido em Londres,
é o quarto dos 12 filhos de Bob
Marley, fruto do relacionamento
com Lucy Pounder. Lançou o pri-
meiro CD em 1996. “Lion in the
Morning” foi sucedido por “A Ti-

DIVULGAÇÃO

Música do Movimento
Elefantes ocupa CCBB

ra; e Orquestra Arruda Brasil,
com repertório de faixas do maes-
tro Antonio Arruda.

Ainda têm espaço os grupos
Speakin’ Jazz, Comboio, Projeto
Coisa Fina e Freedom Big Band.

Hoje, os shows são com a Ban-
da Urbana (13h), com 12 músicos
paulistanos, e com a orquestra a
Ensemble Brasileiro, que toca
choro, baião e samba.

CCBB
Tel. 3113-3651. Qua, 13h e 20h.
Até 11/2. Até R$ 10

Banda Arruda Brasil, que se apresenta no evento no próximo dia 28, às 13h

DIVULGAÇÃO/PEPE GUIMARAES

Temas instrumentais tomam o
Centro Cultural Banco do Brasil
(CCBB) de hoje a fevereiro, com
um festival produzido pelo Movi-
mento Elefantes. No palco, oito
dos 11 grupos que fazem parte do
coletivo mostram faixas de jazz e
música brasileira, além de com-
posições próprias que passam por
ritmos variados. Durante este
mês, as duas apresentações às
quartas são gratuitas.

Entre as atrações que integram
o line-up do evento estão a Ban-
da Jazzco, com 40 anos de carrei-
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ÁRIES
21/3 - 20/4

Tempode olhar omundo ao
redor e farejar o futuro. É para lá
que você deve ir. É no amanhã
quemora seu lar, seu destino.
Prepare-se para a jornada.

PALAVRAS CRUZADAS FRASES

HORÓSCOPO POR ZANDER CATTA PRETA

SUDOKU SOLUÇÕES

TOURO
21/4 - 20/5

Projetar a vida é umadelícia.
Colocar os planos emprática, um
inferno. Sempre que você se
coloca emmovimento,muda o
mundo ao redor.Mude-se.

GÊMEOS
21/5 - 20/6

Operíodo é bompara você
expandir conceitos, estudar coi-
sas novas e alargar seus horizon-
tes internos. Aproveite para se
desafiar umpoucomais.

CÂNCER
21/6 - 21/7

Aprofunde-se em tudo que lhe
interessa. Amudança do Sol abre
portas para tudo aquilo que você
deseja sabermais emelhor. Vá à
raiz das coisas.

LEÃO
22/7 - 22/8

É hora de você despir o ego e
enxergar o outro na sua pleni-
tude. Permita que o outro se
manifeste na sua vida sempreco-
ceitos ou julgamentos duros.

VIRGEM
23/8 - 22/9

O trabalho real - aquele quemuda
a alma - está lhe chamando.
Preste atenção nos sinais ao seu
redor e prepare suasmelhores
ferramentas.Mãos à obra!

LIBRA
23/9 • 22/10

Apesar de uma vitalidade inco-
mum tomar seu corpo, você pre-
cisa cuidar e curar amente para
fazer uso dessa disposição. Con-
centre-se no hoje, no agora.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

OSol passa na sua quarta casa e
causa umgrande incêndio que
queima tudo o que o incomoda.
Você ganha a chance de se rein-
ventar rejuvenescendo.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Uma sede por umsaber será des-
pertada nessemomento. Atente
ao que pode estimulá-lo intelec-
tualmente e dê solo fértil para
que cresçamnovas ideias.

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

É tempo de olhar tudo o que você
conquistou na vida e colocar na
justa balança. Julgue, corte,
reduza e replante. Garanta hoje
os frutos do amanhã.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Parabéns pelo ano que se inicia
hoje. Que ele seja repleto de reali-
zações, saúde e crescimento pes-
soal. Prepare-se para as batalhas
a partir demarço.

PEIXES
20/2 • 20/3

Ouça seu inconsciente. Você tem
vozes que passammensagens
alémdas palavras, acima do
verbo. Interprete-se e desabroche
para omundo que o cerca.

NORMANCOUSINS
jornalista americano (1915 – 1990)

O otimismo não
espera pelos fatos.
Ele lida com
perspectivas.
Pessimismo é
perda de tempo.

Nova
dia 22, 10h32

Crescente
dia 29, 8h07

Cheia
dia 6, 10h27

Minguante
dia 14, 10h53

FASES DA LUA
JANEIRO E FEVEREIRO

Nova
dia 20, 11h14

Crescente
dia 27, 2h49

Cheia
dia 3, 21h10

Minguante
dia 12, 1h52
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Para anunciar, ligue 3077-3600

ANDREWDOWNIE, repórter
escocês, sobre Brasília, @adownie

ESTÊVÃO PIRES
jornalista, @estevao_pires

Acidadebrasileiraquemaisgastou
comestádiodeCopadoMundo
declarouestadodeemergência
porestarsemdinheiropraSaúde.

CorregedoriadoTJ-RSafastoudas
funçõescandidatagaúchanoBBB
queusousaladoForodaRestinga
paragravarcenasdoprograma.

Alta dos
impostos em
Dilma 2

Iniciamosoanode2015com
aumentosdiversosnaeconomia,
apenasocontribuinteépenali-
zado, nãoentendemoscomoa
presidentepermiteaumentos
salariais edevantagensaquem
temsaláriosaltíssimoscomoos
magistradosepolíticos?Como
nãoabolirgastosdesnecessários
comcartõescorporativos, proi-
biçãodeviagensde funcionários
eparlamentaresempasseios
intermináveis?ASaúdesem
recursos totalmentesucateados
deixandoapopulaçãosofrendoe
revoltada?Nessenovomandato,
apresidentedesnorteadavetae
aprova leisque tiramou
diminuembenefíciosaquem
maisprecisa, como54milhões
deeleitoresdãoaval aumcandi-
datoquementia tantonacam-
panha?
JOSÉ JULIO DEMELO
Via e-mail

Morte de
procurador na
Argentina
Essamortesuspeitíssimado
procuradorNisman, que fez
sériasacusaçõesàpresidentada
Argentina,CristinaKirchner, não
deixadeserassustador.Deveser
muitodifícil vivernumpaís
assim.Com ironia, porfavor!

ELEONORA SAMARA
Via e-mail

CARTAS
DO LEITOR

http://goo.gl/nKobZx

Ronaldo é considerado um dos maiores atacantes da
história do futebol. O craque ganhou duas Copas
com a Seleção e foi vitorioso na Europa e no Brasil.
Seu último clube foi o Corinthians, onde atuou por
dois anos e meio e foi campeão do Paulista e da
Copa do Brasil. Em 69 jogos pelo alvinegro, marcou
35 gols. O vídeo ao lado tem todos os gols.

D
uassemanas

apósomassacre,
atona Indonésia
protestounãocon-

traoterrorismo,mascontraas
vítimas. “Penademortepara
quemofenderoprofeta”,grita-
ramontemradicais islâmicos
emJacarta, capitaldopaísde
maiorpopulaçãodomundo,da
qual80%defendemapunição
capitalpara traficantesdedro-
gascomoosbrasileirosMarco
Archer,53, já fuziladoeRodrigo
Muxfeldt,42,queaguardano
corredordamorte.Apenade
morteaplicadaaquemnão
machucouninguémtemtudoa
vercomoclamorpelaexecução
dequem... tambémnãoferiu
ninguém,anãoserahipersensi-
bilidadehistéricadehordasque
nãotoleramprazerecultuamo
ódioeamorte.

EnquantoLeandroNarloch
(migre.me/odnYE) lembraque
nemna Indonésiaaguerraàs
drogasfunciona,apologistasda
careticesimulamqueamesma
premissa levariaà legalização
doshomicídios–que,mesmo
proibidos,passamdos50mil
anuaisnoBrasil. Sóque
homicídioéatoviolentoemsi;
logo,cadaúnicoassassinatoevi-
tado já reduzaviolência.No
casodasdrogas, issonãoocorre,
poisvenderalgoqueumapes-
soaadultadesejaconsumir–
comocachaça,quetambém
viciaepodefazermal–nãoé
atodeviolência.Estasemultipli-
couexatamentecomaproi-
bição.Cada censura ao humor
ou aoque um individuo adulto
consumanos aproxima da lou-
cura vista em Jacarta. Já no
Colorado (EUA), legalizaçãodo
uso recreativo damaconha dá
prejuízo aos cartéis que, ao
contrário deArcher, abusam
da violência (migre.me/odoS8).

Oprazer
ofende

FOTO
BLOG

WEB EM
DESTAK

http://sacosdepao.tumblr.com/

O blog Saco de Padaria fez sucesso nesta semana
com sua proposta inusitada. Como o próprio nome
diz, o tumblr publica fotos de diferentes sacos de
padarias. Há também uma seção especial para car-
vão e caixas de pizza. O blog tem exemplares do
país inteiro, dos desenhos mais tradicionais até os
mais inusitados, com direito a erros de português.
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ALINE SOUZA enviou esta foto das ruínas do famoso Castelo de Devín, na Eslováquia. O
castelo foi construído em 864 e destruído pelo exército de Napoleão Bonaparte em 1809.
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