
MÍN: 14°C
MÁX: 28°C

www.readmetro.com |  leitor.bsb@metrojornal.com.br |  www.facebook.com/metrojornal | @jornal_metrobsb

BRASÍLIA 
Sexta-feira, 
6 de junho de 2014 
Edição nº 518, ano 3

RE
CI

CL
E 

A 
IN

FO
RM

AÇ
ÃO

: P
AS

SE
 

ES
TE

 JO
RN

AL
 P

AR
A 

O
U

TR
O

 L
EI

TO
R

O
 J

or
n

al
 M

et
ro

 é
 im

pr
es

so
 e

m
 p

ap
el

 c
er

ti
fi

ca
do

 F
SC

, c
om

 g
ar

an
ti

a 
de

 m
an

ej
o 

fl
or

es
ta

l r
es

po
n

sá
ve

l, 
pe

la
 G

rá
fi

ca
 M

ou
ra

 L
td

a. RENASCIDO, IRA! FAZ 
SHOW EM BRASÍLIA
EDGARD SCANDURRA E NASI TRAZEM ‘NÚCLEO BASE’ PARA O 
PROJETO ‘CAPITAL DO ROCK’, QUE TAMBÉM TERÁ FREJAT PÁG. 13

Desembargador rejeita 
soltar Paulo Octavio 
Defesa do político agora terá que esperar avaliação 
da 3ª Turma Criminal do TJDF, no dia 12  PÁG. 06

Produção e venda de 
carros caem em maio

Brasil faz último  
jogo antes da Copa 

A fabricação desabou 18% no mês, em 
comparação com o mesmo mês do ano 
passado. A comercialização, 7,2% PÁG. 08

Willian pode substituir Oscar, que foi 
liberado para assistir ao nascimento da 
filha e talvez fique no banco  PÁG. 16

Willian pode ganhar lugar no time

| UESLEI MARCELINO/REUTERS

Uma das 96 câmeras da Secretaria de Segurança do DF, no alto do Teatro Nacional: imagens -- que possibilitam identificar placas de veículos e rostos de pessoas -- vão todas para Centro de Controle integrado | ANDRESSA ANHOLETE/METRO BRASÍLIA

Governo ‘caça’ 300 mil 
famílias na miséria 
Invisíveis. O número, divulgado ontem, faz parte do balanço do terceiro ano do ‘Brasil sem Miséria’, programa destinado a erradicar a 
pobreza extrema no país. Esse grupo segue invisível para o Estado brasileiro e não participa de qualquer programa social do governo    PÁG.02

REDE DE VIGILÂNCIA
Câmeras do GDF e do Ministério da Justiça 

vigiarão ruas e pontos turísticos para ajudar a
evitar problemas de segurança durante a Copa PÁG. 06
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Filiado ao

Extradição

Só em 

outubro
Henrique Pizzolato 

seguirá preso na Itália 

pelo menos até 28 de 

outubro. O pedido de 

extradição feito pelo 

Brasil começou a ser 

julgado ontem, mas a 

Justiça italiana reclamou 

da falta de documentos 

que comprovem as 

condições dos presídios 

brasileiros. O ex-diretor 

do Banco do Brasil foi 

condenado no processo 

do mensalão a 12 anos e 

7 meses de prisão, mas 

fugiu para a Itália e  

foi preso com 

documentos falsos.

1
3,9 milhões 
sem metrô. 

Greve provoca 
transtorno em SP
Com a paralisação, hou-
ve 209 km de congestio-
namento e ônibus lota-
dos. Paulistano teve que 
ir a pé para o trabalho.

2
Mais uma 
acusação. 

Casal é 
investigado no RJ
Suspeitos de matar um 
zelador em São Paulo, 
Eduardo e Ieda Martins 
podem ser indiciados por 
homicídio doloso no Rio. 
O casal é suspeito de ter 
matado, em 2005, José Fa-
rias, ex-marido de Ieda.

3
Greve 
unificada. 

Marcha pelo 
centro do Rio
Pelo menos 500 profes-
sores, profissionais de 
saúde e garis fizeram 
passeata.  METRO BRASÍLIA
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1 . ANDRÉ PORTO/METRO
2 . MARCO AMBROSIO/FOLHAPRESS 

3 . CELSO PUPPO/FOTOARENA

Imagens

38%
SELO A:  

HIGIENE 

ADEQUADA

15%
SELO C:

NO LIMITE

41%
SELO B:

PEQUENAS 
FALHAS

6%
PENDENTES

Veja a avaliação dos estabe-

lecimentos de alimentação:

Comparativo

38% dos restaurantes têm nota A
Apenas 38% dos restauran-
tes, bares e lanchonetes bra-
sileiros ganharam nota má-
xima no quesito condições 
de higiene. A classificação 
foi feita pela Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária), entre janeiro e 
maio deste ano, em 2.075 
estabelecimentos (179 em 
aeroportos) de 26 cidades -- 
das 12 sedes da Copa, ape-
nas Salvador ficou de fora.

A definição de selo A, B, 
C ou P (de pendente) consi-
dera quesitos como higiene 
e conservação do local, além 

de transporte e temperatura 
dos alimentos.

“Conseguimos fazer com 
que os estabelecimentos dis-
putem, no bom sentido, a co-
locação de um selo rumo à 
qualidade”, afirmou o minis-
tro da Saúde, Arthur Chioro.

A classificação sanitária 
deverá ser exibida em local 
visível na entrada principal 
dos estabelecimentos.

A lista dos restaurante, 
bres e lanchonetes avalia-
dos está disponível no site 
da Anvisa: www.anvisa.gov.
br.  METRO BRASÍLIA

3º do mundo

Brasil tem  
567,6 mil presos

A população carcerária 
brasileira é a 3ª do mun-
do, atrás de Estados Unidos 
e China. São 567.655 pes-
soas atrás das grades. Ou-
tros 147.937 cumprem pe-
na em casa. O deficit chega 
a 210.436 vagas, segundo o 
CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça).  METRO BRASÍLIA

Trabalho escravo

Congresso 
promulga PEC

Após tramitar durante 
15 anos no Congresso, 
foi promulgada ontem a 
PEC do Trabalho Escra-
vo, que prevê o confisco 
de imóveis urbanos e ru-
rais em que seja pratica-
do o chamado trabalho 
análogo à escravidão. Os 
imóveis confiscados se-
rão destinados a pro-
gramas habitacionais e 
à reforma agrária, sem 
que o proprietário te-
nha direito a indeniza-
ção.  METRO

Educação

Inscrições no Sisu 
crescem 54%

O resultado do Sisu (Siste-
ma de Seleção Unificada) 
será divulgado hoje. Se-
rão oferecidas 51.412 va-
gas em 67 instituições. Ao 
todo, 1.214.259 estudantes 
se inscreveram.  METRO

Pelo menos 300 mil famílias 
seguem invisíveis aos olhos 
do Estado, sem assistência so-
cial e vivendo abaixo da linha 
da pobreza no Brasil, segundo 
dados do balanço do terceiro 
ano do programa Brasil Sem 
Miséria, divulgado ontem. 

O fim da miséria extrema 
até o fim do ano é um com-
promisso do governo, que 
ainda tentará localizar esse 
grupo de pessoas por meio da 
Busca Ativa, rede de assistên-
cia social que atua junto com 
Estados e prefeituras de re-
giões metropolitanas.

Pelos critérios do progra-
ma, são considerados miserá-
veis pessoas que vivem com 
até R$ 77 por mês.

Resultados positivos
Criado em junho de 2011, o 
programa superou todas as 
metas. Ao todo, 22 milhões de 
brasileiros saíram da miséria. 
Do total, 1,2 milhão de famí-
lias foram localizadas e incluí-
das no programa de transfe-
rência de renda.

O maior impacto foi no 

Bolsa Família: 14,1 milhões 
de famílias atendidas, com 
benefício médio de R$ 242. 

A cobertura de saúde e 
educação também foi amplia-
da: caiu em 58% a mortalida-
de infantil por desnutrição e 
houve aumento de 50 % nas 

consultas de pré-natal. Além 
disso, 580 mil crianças foram 
matriculadas em creches. Os 
alunos benefíciários do Bolsa 
Família têm as menores taxas 
de abondono: 7,4% no ensino 
médio e 2,8% no ensino fun-
damental.  METRO BRASÍLIA

Dados oficiais. Governo ainda faz esforço para localizar pessoas 
sem assistência social que vivem em condição de extrema pobreza

‘Invisíveis’ devem ser encontrados até dezembro | ANDRESSA ANHOLETE/METRO BRASÍLIA

300 mil famílias 
ainda vivem na 
miséria no país 

“O Bolsa Família está na moda e agora não tem que fale 
contra. Recentemente, as pessoas falaram que demos 
reajuste de 10% e que era reajuste eleitoreiro.”
TEREZA CAMPELLO, MINISTRA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME




