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Dona Fran anima
a noite na capital

Adriana Calcanhotto faz show
domingo em Vila Velha

E
RECICLE A INFORMAÇÃO: NÃO JOGUE ESTA PUBLICAÇÃO NAS
VIAS PÚBLICAS. PASSE ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR.

Tem magia do
circo na Serra

Show de rock, música
eletrônica e MPB
agitam o ﬁm de
semana na Grande
Vitória. Exposições e
apresentações circenses
também fazem parte da
programação PÁGS. 10 E 11

Evokings toca em
Nova Guarapari, hoje

Duo de DJs renomados
na Enseada Azul
FOTOS; DIVULGAÇÃO

Carros apreendidos pela Como tornar o imóvel
polícia são ‘depenados’ atraente para locação

Uruguai se move para
o centenário da Copa

Automóveis ficam em pátios da Polícia Civil ou mesmo Especialistas mostram quais medidas proprietário
na rua. E viram alvo de saques constantes PÁG. 02
deve tomar para atrair novos inquilinos PÁG. 06

País é candidato a promover Mundial de 2030, 100
anos após ter sediado a primeira competição PÁG. 15
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Carros apreendidos pela
polícia são saqueados
Serra e Cariacica. Automóveis têm as rodas e as portas arrancadas.
Alguns veículos viraram até abrigo de moradores de rua
O pátio improvisado pela Polícia Civil para abrigar os veículos apreendidos no município
da Serra fica a poucos metros
do DPJ (Departamento de Polícia Judiciária) de Laranjeiras,
mas a proximidade não é suficiente para garantir a segurança dos automóveis. Basta
uma volta pelo terreno para
flagrar carros sem rodas, com
as portas arrancadas e até
mesmo incendiados.
E os problemas não param
por aí. Alguns veículos têm virado abrigo de moradores de
rua, que entram sem qualquer impedimento no local.
Um guardador de carros
que trabalha na região e não
quis se identificar conta que
os crimes acontecem à noite.
“Eles levam rodas, bancos,
baterias, tudo que conseguem
carregar. Muitos ainda usam
o local para usar drogas”, afirma o vigilante.
O encarregado de logística operacional Alexsandre
Cunha, 36, também critica a
situação e levanta uma discussão importante, principalmente para aqueles que têm
seus veículos apreendidos e
armazenados no “pátio”.
“Imagine a surpresa do
dono de um desses veículos

quando ele o readquirir. Ter
o carro apreendido não significa que ele pode ser depredado. E o pior, além de destruído, acaba abandonado ao
tempo, servindo de criadouro para ratos e insetos que podem transmitir doenças”, frisa Alexsandre.
Cariacica
O problema se repete próximo ao DPJ de Cariacica, perto do estádio Kleber Andrade.
No local, os veículos são deixados na rua, inclusive sobre
uma ciclovia, impedindo o
trânsito dos ciclistas que frequentam a região.
Questionada sobre o porque da utilização de locais a
céu aberto para abrigar veículos apreendidos, a responabilidade pelos saques registrados e o destino desses carros,
a Polícia Civil se limitou a dizer que já iniciou o processo de remoção de veículos da
frente das delegacias da Grande Vitória e que alguns deles
já estão sendo enviados ao Pátio Central do Detran-ES (Departamento Estadual de Trânsito), em Campinho, na Serra.
Disse, ainda, que a medida
só foi possível após uma regulamentação entre os órgãos,

assinada em julho pelo governador Paulo Hartung, e que
também está reorganizando
o Pátio da Delegacia de Furtos
e Roubos de Veículos, em Alterosas, na Serra.
Segundo o advogado civil e
tributário Thiago Mourão Gabriel, o abandono pela polícia
cabe ação de danos morais e
materiais. “Por mais que exista um débito administrativo,
isso não exime a responsabilidade do estado quanto a preservação do veículo”.
VINICIUS
ARRUDA
METRO ESPÍRITO SANTO

Veículos estão sem rodas e faróis | CHICO GUEDES

Modelos ficam estacionados em um pátio improvisado e aberto na Serra

| CHICO GUEDES

Estradas
monitoradas
A operação Proclamação
da República, da PRF
(Polícia Rodoviária
Federal), começou na
madrugada de quartafeira e será encerrada à
meia-noite de segundafeira (18). Os policiais
estarão em diversos
pontos das rodovias
federais realizando ações
de conscientização,
além de operações para
coibir infrações em áreas
onde o fluxo de veículos
aumenta nesse período.

Paróquia da Ressurreição faz 50 anos

Padre Renato diz que evento é para
aproximar igreja e cultura |CHICO GUEDES

A comunidade católica de
Goiabeiras e Bairro República, em Vitória, está em festa.
A partir de amanhã, os fiéis
terão nove dias de comemorações pelos 50 anos da
Paróquia da Ressurreição.
O Jubileu de Ouro, como é
conhecido o cinquentenário,
vai unir eventos religiosos e
musicais. Será feita uma novena ao longo de todos estes
dias de festividades.
Para abrir o evento, o Arcebispo Emérito de Mariana-MG, Dom Geraldo Lyrio
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preside a missa amanhã.
O Arcebispo de Vitória,
Dom Luiz Mancilha Vilela,
faz a missa de encerramento no domingo, dia 25. Ele
também será homenageado, já que deixa o posto em
janeiro do ano que vem.
Frequentadora da paróquia desde a sua fundação,
em 1968, a aposentada Java
Rodrigues lembra a trajetória da igreja ao longo deste
período. “Quando tudo começou, a igreja era um barracão de madeira. Depois

foi crescendo. Marcamos
uma geração de gente muito participativa e de muita
fé”, recorda.
Segundo o pároco da comunidade, Padre Renato Paganini, o evento vai aproximar a Igreja da cultura
capixaba e do público jovem. “Completar 50 anos
é um marco e já pensamos
em novos desafios. Estamos em uma região universitária e um desafio é atrair
mais jovens para a nossa
Igreja”, disse. METRO

Serviço
Jubileu de Ouro
De 17 a 25 de novembro
19h: Novena de Cristo Rei
19:30 Missa
20:30 Show Musical (atrações como Forró Raiz, Kleber Santos e Ministério
Adoração e Vida)
Local: Igreja Cristo Redentor
(Av. Presidente Costa e Silva, 77, Goiabeiras, Vitória)
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Para diminuir alguns gargalos, o Espírito Santo mais uma vez dependerá da articulação com o governo federal para a liberação de verbas e a realização
de obras estruturantes, cujos projetos já se arrastam há algum tempo. Na lista dos serviços que dependerão, a partir de janeiro, do novo presidente
Jair Bolsonaro (PSL), estão, entre outras, a duplicação de rodovias, a expansão da malha ferroviária e a ampliação da área portuária
LEANDRO NOSSA/METRO ES

1

Concessão do Aeroporto de Vitória
Inaugurado em março deste ano, o novo Aeroporto de Vitória terá sua administração concedida à iniciativa privada. A concessão depende de
um leilão previsto para acontecer em 2019. Em
outubro, o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do governo federal confirmou que o Aeroporto de Vitória será licitado em bloco, junto
ao terminal de Macaé (RJ). A concessão deve ser
de 30 anos e o valor previsto a ser desembolsado pela empresa vencedora é de
R$ 311 milhões, com
outorga inicial de
R$ 33 mi.

2

Novo terminal foi
inaugurado em
março | CHICO GUEDES

4

Na semana passada, o
Ministério Público Federal determinou a duplicação da BR-259, que liga o Noroeste do estado
até Minas Gerais. O Dnit
(Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes) informou
que analisou a recomendação e vai acatá-la integralmente. O órgão disse
que o projeto para essa
obra está em fase de estudo e, por enquanto,
não há data para início.
Ainda não há data
para início das obras|

Nova profundidade
deve ser inaugurada
este ano | CHICO GUEDES

Ampliação do Porto de Vitória
Após conclusão das obras de dragagem em outubro de 2017, a nova profundidade ainda será homologada neste mês e inaugurada em dezembro,
pelo presidente Michel Temer, segundo a Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo). Ainda há
expectativa pela inauguração, neste ano, do Cais
de Atalaia. Novas obras de dragagem nos próximos anos dependem de verbas federais.

DIVULGAÇÃO

Ferrovia Vitória a Minas | VALE / SITE

Como contrapartida da renovação da concessão da
Ferrovia Vitória a Minas à Vale, o governo do estado
espera a construção de uma ferrovia entre Vitória e
Presidente Kennedy, que vai facilitar a ligação até o
Rio de Janeiro. Mas a União determinou a construção da ferrovia no Centro-Oeste do país. O investimento previsto no estado seria de R$ 4 bilhões. Sem
resposta positiva na Justiça, o governo ainda busca
um acordo com a mineradora.

6

Demanda da bancada federal, a ampliação da
Reta do Aeroporto, que liga Vitória à Serra, prevê
uma terceira faixa em cada sentido. Segundo o
Dnit, não há prazo para a obra, mas serviços de
manutenção no local estão previstos em 2019.

Esperada há oito anos, a rodovia deve retirar o
tráfego pesado da BR-101, na Serra. Orçada
em cerca de R$ 290 milhões, a obra teve o projeto licitado em 2014, mas encontrou entraves no
TCU (Tribunal de Contas da União). No fim
de outubro, o órgão liberou a abertura de caminhos de obra. A execução total ainda não
tem prazo previsto pelo Dnit.

Obras no estado
que dependem do
governo federal
Duplicação
da BR-262

Ampliação da Reta do Aeroporto

Contorno do Mestre Álvaro

8

Ferrovia Vitória - Rio de Janeiro

Local deve receber serviços
de manutenção | CHICO GUDES

3

Duplicação da
BR-259

As obras de duplicação
da BR-262 estão em andamento. Atualmente, o
trecho de 7 quilômetros,
da entrada do Zoológico de Marechal Floriano
ao trevo de Paraju, passa
por intervenções. Até o
fim do mês haverá interdições na pista para detonação de rochas, entre
terças e quintas-feiras, de
11h às 14h. A previsão é
que esse trecho esteja duplicado até o primeiro semestre de 2019. As últimas chuvas, no entanto,
podem gerar atrasos.

7
Obras na BR estão em
andamento | CHICO GUEDES

5

Em outubro, TCU liberou
abertura de caminhos para
obras | CHICO GUEDES

Aeroporto de Linhares
A construção do novo Aeroporto Regional de Linhares, no Norte do estado, começou há dois meses e tem previsão para ser finalizada em julho de
2019. A obra está orçada em R$ 30 milhões, com
60% dos recursos provenientes do governo federal
e o restante bancado pelo estado. A área total do
terminal deve passar de 60m2 para 2.160m2. A Azul
Linhas Aéreas divulgou nesta semana que vai operar uma rota entre Linhares e Belo Horizonte a partir do ano que vem, com cinco voos semanais.

8
Previsão é que obra seja
concluída em 2019 | DIVULGAÇÃO
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Os novos traços de Luzia
Artigo publicado na revista científica “Cell”, mostrou
que Luzia, a mulher mais antiga do Brasil, não tinha traços africanos ou de aborígenes australianos, como se
acreditava. E, sim, indígenas.
A representação do rosto original, feita pelo britânico Richard Neave, se baseava na
teoria de que o povo de Luzia,
que viveu há cerca de 12 mil
anos, em Lagoa Santa, região
metropolitana de Belo Horizonte (MG), teria se formado
de uma das duas ondas migratórias vindas da Ásia.
Só que 72 pesquisadores
de instituições de oito países,
inclusive da USP (Universidade de São Paulo), extraíram
o DNA de ossos humanos de
milhares de anos e concluíram que todas as etnias da
América se originam de um
único grupo populacional,
vindo do leste asiático pelo Estreito de Bering, que conectava a Sibéria ao Alasca. Confor-

FAPESP/DIVULGAÇÃO

Ciência. Estudo desmonta teoria de que o povoamento da América teria sido fruto de duas levas migratórias da Ásia. Descoberta
muda o que se sabe sobre fóssil mais antigo do continente, que sobreviveu ao incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro

A NOVA E PROVÁVEL VERDADEIRA FACE DO FÓSSIL MAIS ANTIGO DAS AMÉRICAS
A primeira projeção de Luzia, à esquerda, mantinha traços africanos ou de aborígenes australianos.
Mas o novo e provável rosto dela, ao centro e à direita, feito por Caroline Wilkinson, da Liverpool
John Moores University, na Inglaterra, refez o fóssil mais antigo das Américas com traços indígenas
me o estudo, essa é a mesma
linhagem do povo Tupi.
Embora Luzia não tenha
sido examinada na pesquisa,
os resultados indicam que a
reprodução facial dela pode-

rá mudar. “[O estudo] abre
um mundo de possibilidades
analíticas, não só de relações
de ancestralidade, miscigenação, determinação de sexo, e
permite estabelecer relações

de parentesco, investigar o
fenótipo, investigar doenças
e o metagenoma”, destaca o
arqueólogo André Menezes
Strauss, do MAE (Museu de
Arqueologia e Etnologia), da

USP, que coordenou a parte
brasileira da pesquisa.
Museu Nacional
O fóssil estava exposto no Museu Nacional, cujo acervo foi

destruído em um incêndio
em setembro, mas foi encontrado nos escombros.
A equipe do museu já havia feito um estudo semelhante em parceria com pesquisadores
internacionais,
para descobrir justamente como se deu essa ocupação do
território americano. Foram
analisadas as ossadas de esqueletos humanos de mais de
10 mil anos, de vários pontos
do continente, desde o extremo norte até a Patagônia, no
sul da Argentina. A partir do
DNA desses fósseis, conseguiram determinar o grau de parentesco entre eles.
A análise do material genético aponta para uma relação muito próxima entre os
povos primitivos do Norte e
do Sul americanos, o que indica uma expansão extremamente rápida pelo continente, ocupando toda a América
em apenas alguns séculos.
BAND COM AGÊNCIA BRASIL
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PAPAGAIO
É O PRINCIPAL
ALVO DO
TRÁFICO
DE ANIMAIS
Mercado ilegal. Há quatro
anos a espécie está entre
as em risco no país.
Habilidade de ‘falar’ motiva
a perseguição desde o
descobrimento do Brasil
O papagaio-verdadeiro já é considerado uma espécie “quase ameaçada” pelos órgãos ambientais | JAIRE MARINHO/FNB/SPVS

A habilidade para imitar a
voz humana transformou a
ave conhecida popularmente como papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) no principal alvo dos traficantes de
animais silvestres no Brasil.
O problema por trás do hábito aparentemente inocente de manter um papagaio
em casa é que ele pode levar a espécie à extinção.
Em 2014, o Ministério
do Meio Ambiente classificou o papagaio-verdadeiro
como “quase ameaçado”,
status atribuído às espécies com grandes probabilidades de chegarem ao patamar de “ameaçadas” em

um futuro próximo. Essas
espécies classificadas como “quase ameaçadas” são
consideradas prioritárias
para pesquisa sobre o estado de conservação.
Segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Renováveis), 80% dos animais silvestres apreendidos no país são aves. Desses,
a maioria é de papagaios,
principalmente os que “falam”, seguidos de jandaias,
periquitos e araras.
Segundo a assessoria de
imprensa do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na-

turais), foram apreendidos
223 papagaios em 2015 e
2016 no Brasil.
A ameaça à espécie existe porque os traficantes destroem os ninhos, que são
feitos em buracos nas árvores, chamados de “ocos”.
Muitos traficantes derrubam as árvores e eliminam
futuros ninhos, além de
capturarem os filhotes.
“Muitas populações naturais dessa espécie estão
diminuindo ou envelhecendo”, alerta a zootecnista e
doutora em ecologia Gláucia Seixas, idealizadora do
Projeto Papagaio-Verdadeiro, no Mato Grosso do Sul.

Ave ‘fala’ porque confunde
humanos com seu bando
Os papagaios são extremamente sociáveis e vivem
em bando, diz a bióloga
Roberta Boss, da SPVS (Sociedade de Proteção à Vida
Selvagem). Quando ficam
afastados da espécie, tendem a confundir os seres
humanos com seu grupo e
passam a imitar os sons.
“Os papagaios vivem
em bandos, têm o hábito
de se reunir no fim da tarde nas áreas de dormitório
e de manhã saem para se
alimentar”, diz a bióloga.

“Eles entendem que os humanos são seu bando, por
isso acabam se apegando.
Eles não imitam (a voz humana) porque gostam, eles
entendem que os humanos
são o bando deles e imitam,”, explicou.
Fidelidade
Outra característica dos papagaios é a fidelidade: em
geral, eles só têm um parceiro ao longo da vida. A
idade reprodutiva começa
aos 2 anos e os ovos são in-

cubados por 28 dias. Começam a ensaiar os primeiros
voos 60 dias depois do nascimento. Passam entre nove e dez meses com os pais
e, depois desse período, já
se alimentam sozinhos.
Segundo Roberta Boss,
é raro trocarem de parceiro. “Só se acontecer alguma
eventualidade e se estiverem em idade reprodutiva
adequada. Quando eles pareiam, continuam com o
parceiro até o fim da vida.”
METRO

“São ‘alegres’ e ‘falantes’
e por isso ganharam fama
de bons animais de companhia, desde o descobrimento do Brasil. Mas capturar,
vender ou criar papagaios
nascidos em vida livre, além
de crime ambiental, leva à
extinção da espécie”, alerta.
O preço de uma ave ilegal pode variar de R$ 150 a
R$ 300, segundo a bióloga
Roberta Boss. Um papagaio
com registro e autorização
do Ibama chega a custar
dez vezes mais.
JOSÉ MARCOS
LOPES

Cuidados
Quer ter um papagaio
em casa? Pense bem
• Ilegal.
Capturar pagapaios
ou comprar animais
capturados é crime. A
pena é de prisão de seis
meses a um ano e multa.
Se a espécie for ameaçada,
a pena pode aumentar.
• Longevidade.
Papagaios em cativeiro
podem viver até 60 anos.
Ou seja: o “dono” pode
morrer antes.

• Sem volta.
Aves tiradas da natureza não
aprendem a se alimentar. Se
forem soltas, morrerão.
• Saúde.
Papagaios capturados
podem ficar doentes e
transmitir as doenças para
outras aves e para pessoas.
• Papagaio legal.
Cativeiros autorizados
pelo Ibama podem
comercializar papagaios.
Quem compra deve exigir
o registro do animal.

METRO CURITIBA

A cada dez
retirados da
natureza, só
um sobrevive
A estatística dos papagaios
capturados é triste: a cada dez
retirados de seu habitat, só
um sobrevive. “Fazem coisas
horrorosas, colocam os papagaios em tubos de PVC ou caixas apertadas, por isso a maioria morre”, revela a bióloga
Roberta Boss, da Sociedade de
Proteção à Vida Selvagem.
Nos aeroportos, os traficantes transportam os ovos.
“Para sair do Brasil, é mais fácil transportar os ovos”, diz
Roberta Boss. METRO

Fiscalização

Ibama e PM
recebem
denúncias

no estado desde 1988,
com a destruição de 5
mil ninhos. “Esses números são uma pequena
parcela do todo. A espécie é alvo dos traficanO tráfico de animais po- tes em toda a sua área
de distribuição natural”,
de ser denunciado para
diz Gláucia. O papagaioo Ibama, pelo telefone
-verdadeiro é encontra0800 618080, ou para o
do principalmente no
Batalhão de Polícia AmParaná, em São Paulo e
biental, pelo telefone
no Mato Grosso do Sul,
(27) 3636-1650.
Segundo a zootecnista mas também habita os
Gláucia Seixas, do Proje- outros estados do Sul, os
do Sudeste e do Centroto Papagaio-Verdadeiro,
-Oeste, além do Nordesno Mato Grosso do Sul,
te e do estado do Tocancerca de 10 mil filhotins. METRO
tes foram apreendidos
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Encontre um
novo inquilino

Locação. Cuidados
constantes valorizam
o imóvel e ainda
ajudam a atrair um
novo morador em
poucas semanas
Divulgar uma série de
anúncios e colocar uma
placa de “aluga-se” não é
garantia de sucesso quando a intenção é encontrar
um novo inquilino no curto prazo. Por isso, quem almeja fechar uma locação
precisa aproveitar o período em que a residência está vazia para realizar reparos e tornar o imóvel mais
atraente para o público.
“O resultado desse investimento é um apartamento ou casa valorizados, que
viabilizará clientes interessados no imóvel em pouco tempo”, diz o vice-presidente da Rede Secovi de
Imóveis, Silvio Gonçalves.
A seguir, veja algumas
dicas para transformar a
sua residência e, com isso,
ganhar mais competitividade e visibilidade no mercado imobiliário. METRO

Vila Velha tem boas opções
de imóveis para alugar

Imagem é tudo!

Reforme, se necessário

1
5

2
6

Cobre o preço justo

Certifique-se que o imóvel
que deseja alugar está limpo,
organizado e que passe
impressão de conforto antes
de agendar visitas.
Os cuidados também
podem ajudar nas fotos e na
divulgação do anúncio.

Segundo Silvio Gonçalves,
do Secovi, pintura descascada,
manchas e infiltrações são
verdadeiros “pecados”
na hora da negociação.
Por isso, cheque a
situação das paredes e das
tubulações e resolva os problemas.

Depois de deixar tudo em
ordem, confira as ofertas
que existem no seu bairro e
faça uma avaliação correta
da sua propriedade, afinal,
quem procura por um
novo lar está por dentro
das ofertas do mercado.

Não exagere nas placas

Descreva tudo

Capriche na foto

As placas funcionam, mas
em excesso passam uma má
impressão aos clientes.
Na opinião de Gonçalves,
elas também podem
significar que o
proprietário está tendo
dificuldades de achar um bom inquilino.
O ideal é usar no máximo duas.

Conte quais serviços
existem pela vizinhança,
fale quantos cômodos
há na residência,
explique quais foram
os acabamentos do piso
e das paredes e deixe claro
quais são as condições do
contrato e o preço do imóvel.

O segredo para uma
residência fotogênica é deixar
tudo limpo e organizado para
a hora dos cliques. Outra
dica é explorar os ângulos
do imóvel que deem uma
melhor dimensão de espaço.
Para a fachada, enquadre o
imóvel em um ângulo reto.

3
7

Saiba como divulgar

4
8

Colocar anúncios em jornais
e abusar da internet são
técnicas de divulgação que
fazem com que o imóvel
alcance uma quantidade
maior de pessoas. Desse
jeito, a oferta não será limitada às pessoas
que passam em frente ao empreendimento.

Não deixe dúvidas

A hora da visitação é o
momento em que o cliente
confirma tudo o que já viu
no anúncio divulgado. Por
isso, nada de propaganda
enganosa, hein? Aproveite
a ocasião para tirar eventuais
dúvidas do futuro inquilino e informe se
mais melhorias serão feitas no imóvel.

08|

+
ESPECIAL

{NOVEMBRO AZUL}

Prevenção
natural
Comida. Existem
alimentos que
ajudam a prevenir
o câncer de
próstata. Quer
saber quais?

Fique atento!

Cuide-se
Assim como o Outubro Rosa
alerta para a importância
da prevenção do câncer
de mama, principalmente
nas mulheres, o Novembro
Azul é um mês de
conscientização para
o câncer de próstata.
O evento quer quebrar um
tabu ainda existente no
país: a realização do exame
de próstata, que é muito
importante para detectar a
doença precocemente.

Uma vida saudável começa pela alimentação. E este Novembro Azul, mês
batizado dessa forma para lembrar a campanha de
prevenção do câncer de
próstata, pode ser a oportunidade de prestar atenção na dieta alimentar e
mudar hábitos cotidianos. No Brasil, o câncer de
próstata é o segundo mais
comum entre os homens
(atrás apenas do câncer
de pele não-melanoma),
segundo o Inca (Instituto
Nacional de Câncer).
Segundo a nutricionista
Vanessa Caluete, o maior
destaque entre os nutrientes capazes de auxiliar na
prevenção vai para o licopeno, um antioxidante
que dá a coloração vermelha para alguns alimentos.
“Além dos benefícios para saúde, pela neutralização de radicais livres, em
homens ele ajuda tanto na
prevenção do câncer de
próstata quanto no retardamento do crescimento
de tumores”, diz Vanessa.
Muito utilizadas na cozinha e no cotidiano, as vasilhas e os vasilhames de
plástico também são grandes vilãs, pois o material –
principalmente se for aquecido, como no caso dos
copos usados para tomar
café, por exemplo – libera
uma substância chamada
Bisfenol A, que, em excesso, pode causar anomalias
hormonais e câncer.
Outra
recomendação
é controlar o peso. Homens acima do peso com
câncer apresentam chance menor de recuperação
que homens com um peso
saudável. Confira na página seguinte alguns dos alimentos que estão entre os
principais aliados na prevenção do câncer de próstata. METRO
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PEXELS

1
2
3

4
5

1 Tomate.

O tomate é uma
grande fonte de licopeno, que ajuda na prevenção e retardamento do
câncer de próstata.
Para que a substância
seja melhor absorvida
pelo organismo é melhor
que o tomate passe por
um processo de aquecimento e seja consumido
após o cozimento, principalmente na forma de
molhos ou sucos.

2 Romã.

Estudos apontam
que substâncias
presentes no suco da
romã tem um impacto
positivo na dispersão de
células cancerosas pelo
organismo, o que evita a
formação de metástases
– tumores longe do
foco original que afetam
outros órgãos.

3 Goiaba.

Outra campeã de licopeno, o carotenoide que
inibe a proliferação de células tumorais.

4 Alho e cebola.

Os dois temperos ajudam a impedir o crescimento de células cancerosas.

5 Chá verde.

Este chá auxilia na inibição de células cancerosas. De acordo com a nutricionista Vanessa Caluete,
“diversos estudos mostram
que o consumo desse chá
reduz significativamente
os níveis de biomarcadores
do câncer de próstata”.

Outros alimentos que são
aliados na saúde dos homens: mamão, pimentão,
repolho, couve-flor, couve-manteiga e brócolis. METRO

10|

2

ESPÍRITO SANTO, SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2018
www.metrojornal.com.br

{CULTURA

Música eletrônica, rock n’ roll e MPB prometem agitar o ﬁm de semana em Vitória, Vila Velha e Guarapari, com shows
imperdíveis. Conﬁra seis opções que o Metro selecionou para você ter um bom motivo para sair de casa
METRO ES

1

Dona Fran. A banda apresenta repertório
recheado de clássicos em show especial
“As divas do Rock”, uma noite de celebração
às grandes cantoras que marcaram época,
como Janis Joplin e Amy Winehouse.

CULTURA

Hoje, às 22h, no Liverpub (rua Joaquim Lírio, 820 - Praia do
Canto, Vitória). Ingessos: R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após 23h).
Inf.: 9.9944-1204.

2

Adriana Calcanhotto. A cantora realiza
seu concerto “A Mulher do Pau Brasil”.
No show, Adriana faz releituras de grandes
compositores brasileiros.

Domingo, às 20h, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha
(avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila
Velha). Ingressos: R$ 50 (meia/pista) e R$ 100 (meia/pista premium). Inf.: 3533-2221.

1
O show já
vai começar
Terceira temporada

4

The Last
Kingdom
A série, baseada na saga
“Crônicas Saxônicas”,
livros de Bernard
Cornwell, teve sua
terceira temporada
anunciada para segundafeira, dia 19, no Netflix.
A história narra a vida de
Uhtred de Bebbanburg
(foto), um lorde saxão
por direito, que foi levado
de suas terras em uma
batalha e criado por
invasores da Dinamarca.
Confuso entre sua
lealdade de nascença e
sua nova família nórdica,
Uhtred está sempre
lutando por algum
dos lados na guerra,
apesar de não ter plena
confiança em nenhum.
A narrativa se passa no
século IX, durante as
invasões escandinavas
à Inglaterra, e podemos
ver retratações de
importantes personagens
históricos, como o rei
Alfred de Wessex e o
guerreiro viking Ubba
Ragnarsson

3
3

HellHoute. A banda traz o melhor
do rock n’ roll, com clássicos de
The Beatles e do grunge do Nirvana.

Hoje, às 23h, no Seven Club (avenida Meaípe, 264 Nova Guarapari, Guarapari). Ingressos: R$ 25 (meia/pista), R$ 40 (meia/área vip) e R$ 50 (camarote).
Inf.: 9.9959-4499.

4

Evokings. A dupla toca na
festa em comemoração aos dois
anos do Seven Club. Donos de hits,
como “Gravity” e “By my side”, estarão
apresentando suas novas produções.

Hoje, às 23h, no Seven Club (avenida Meaípe, 264 - Nova
Guarapari). Ingressos: R$ 25 (meia/pista), R$ 40 (meia/area
vip) e R$ 50 (camarote). Inf.: 9.9959-4499.

2
5

Felguk. Donos
de hits como
“2nite”, o duo
de DJs apresenta
música eletrônica
na Sunset 18, em
Guarapari.
Hoje e amanhã, às 12h
na Thale Beach (avenida
Viña Del Mar - Enseada
Azul, Guarapari). Ingressos: R$ 60 (meia/apenas
um dia) e R$ 80 (meia/
passaporte dois dias).
Inf.: (27) 3272-0125.

5

6

Pink Flaming.
A banda tributo
ao Pink Floyd faz show
em homenagem à
passagem de Roger
Waters pelo Brasil,
tocando os maiores
clássicos dos álbuns
“The Dark Side Of The
Moon”, “Wish You
Were Here”, “Animals”
e “The Wall”.
Amanhã, às 22h, no Correria
Music Bar (avenida Estudante
José Júlio de Souza, 740 - Itaparica, Vila Velha). Entrada:
R$ 15. Inf.: (27) 9.8116-3325.

6
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Evento “Cabides de Letras”

Exposição
Cabide de Letras. A exposição traz 12
cartazes e colagens produzidos pela artista
Mírian Moschen, com elementos textuais e
imagéticos fixados em pranchetas. Os textos
são compostos por obras literárias e reflexões.
As peças estarão à venda após o fim da
exposição. Até 4 de dezembro, na Biblioteca
Central da Ufes (avenida Fernando Ferrari,

514 – Goiabeiras, Vitória).
Entrada: Franca. Horário de
visitação: segunda a sexta, das
7h às 21h, e sábado, das 7h às
13h. Informações: (27)
4009-2400.

traz diversos profissionais renomados, como
Amarildo e Hiro Kawahara, para a discussão e
produção de temas ligados à ilustração e artes
gráficas. Hoje, das 18h às 21h, amanhã e
domingo, das 9h às 21h. Entrada: franca.
Informações: (27) 3232-4750.

III Exposição de Arte Naif.
A mostra reúne 47 obras de 28
artistas, em uma ampla gama de
cores e formas. A exibição faz
releituras do folclore brasileiro e
monumentos capixabas feitos
por pintores de diversos países,
com destaque de Portugal e
Argentina. Hoje, das 10h às 22h,
no segundo piso do Shopping
Vitória (avenida Américo Buaiz,
200 – Ilha do Boi, Espírito
Santo). Entrada: Franca.
Informações: (27) 3335-1000.

My Anime Vix. O público geek terá uma área
de K-pop, espaço para board games, consoles,
fliperamas e jogos interativos, lojas, batalha
campal, beisebol e área dos famosos no
evento. Atrações convidadas estarão se
apresentando com a presença de Youtubers,
dubladores e bandas. Amanhã e domingo, às
10h, na Ronaldo Academy (rua das Palmeiras,
500 – Santa Lúcia, Vitória). Entrada: R$ 30 (dia
único) ou R$ 40 (os dois dias). Informações:
(27) 9.9824-9779.

Belezas da Terra Capixaba.
A exposição, que estará aberta
até o dia 23, conta com pinturas
e esculturas inspiradas nos
monumentos e culinárias do
estado, como o Convento da Penha e a
moqueca capixaba. Hoje, amanhã e domingo,
no horário de funcionamento do Shopping
Praia da Costa (avenida Dr. Olívio Lira, 353
– Praia da Costa, Vila Velha). Entrada: Franca.
Informações: (27) 3320-6000.

Eventos
SINAV. A terceira edição
do seminário de ilustração e narrativas visuais

Vitória). Entrada: R$ 30. Informações: (27)
9.9502-0244.
Asiatika. A festa voltada para a cultura oriental
traz K-pop, J-pop, músicas de animes, concurso
de cosplay, sorteios, cobertura fotográfica e
rodada dupla de bebidas, a noite toda. Hoje,
às 22h, na Stone Pub (rua Rômulo Samorini,
33 – Praia do Canto, Vitória). Entrada: R$ 15.
Informações: (27) 3019-8178.

Dança
Ciclos. O espetáculo narra a jornada da
dançarina Natália Piasse, em sua carreira de dez
anos se dedicando à dança do ventre. Amanhã,
às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória (avenida
Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória).
Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3232-4750.

Big Brother’s Cirkus. A tradicional companhia
circense, que viaja o Brasil por anos, vai
apresentar shows de trapezistas, malabaristas
e até personagens de filmes e desenhos
queridos pelas crianças. Hoje, às 20h30,
amanhã e domingo, às 16h, 18h e 20h30, no
circo na avenida Bnh – Laranjeiras, Serra.
Entrada: R$ 15 (cadeiras centrais) e R$ 10
(cadeiras laterais). Informações: (27)
3180-0338.

Noite
Magical Beatles. O produtor e
compositor Sérgio Benevenuto faz o show
“Magical Beatles”, com grandes clássicos do
quarteto de Liverpool, com destaque ao álbum
Abbey Road. Hoje, às 21h, no 244 Club (rua
Madeira de Freitas, 244 – Praia do Canto,

Exposição “Belezas
da Terra Capixaba”
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SANTIAGO
PARA
CRIANÇAS
Chile. Enquanto outras cidades
recheadas de atrações infantis passam
por crise, como Buenos Aires, e o dólar
torna a Disney distante, Santiago tem
vasto cardápio de atrações

880M

METRO PORTO ALEGRE

PARQUES

Quinta Normal
Quinta Normal / Metrô
Quinta Normal

CERRO SAN
CRISTÓBAL.
Nada recomendável
ir a pé, nem tente.
Pegue o funicular,
de 1925, e cuide o
horário da volta:
19h45 no verão e uma
hora antes no inverno

MUSEUS

32 km de Santiago

Com crianças, este é
o melhor destino na
neve próximo da capital
chilena por ter mais
alternativas de atividades
do que Colorado, La
Parva ou Valle Nevado –
lembre que a neve está
presente entre julho e
meados de setembro.
Bote na lista esquibunda,
teleférico, bicicleta na
neve ou, para os mais
crescidinhos, skiboard e
esqui. Sucesso garantido.

Kidzania
Veio até aqui? Já era. Estamos no
domínio dos infantis, e você será
escravizado(a). Eles terão uma
cidade inteira para (des)coordenar,
atuando como bombeiros,
paramédicos, produtores de
chocolate, mágicos ou muitas
outras profissões e atividades. Do
metrô ao parque, vá de Uber.

629M
CERRO SANTA LUCÍA.
Trata-se de um belo lugar para passear, que começa com uma
feirinha indígena na base e passa por um castelo até chegar no
topo. Mas entre um e outro, você contará muitos passos

300M
FOTOS: ANDRÉ MAGS/METRO

SKY COSTANERA.
É o edifício mais alto da América Latina
– um bom argumento para pagar
R$ 88 (adulto) e R$ 58 (criança) e subir
ao 61º andar. O elevador será tão
rápido e suave que ninguém vai ter
ideia de como esse troço é alto

Bicentenario

Artequin

De las Esculturas

Vitacura / Metrô Tobalaba

Quinta Normal / Metrô Quinta Normal
Baita sacada dos locais criar um
museu de arte voltado a crianças.
Obras de Van Gogh, Munch, Tarsila
do Amaral e outros tantos ficam à
altura dos baixinhos, que podem
mexer em tudo. Pequenas oficinas
permitem que eles façam versões de
quadros como a “Mona Lisa”. Tudo
isso dentro de um prédio de ferro
fundido de 1889, trazido pedaço por
pedaço da França.

Providencia / Metrô Pedro de Valdivia

O bairro chique de Vitacura
guarda um dos espetaculares
parques santiaguinos, o
Bicentenario, inaugurado entre
2007 e 2011. A tranquilidade
reina em meio a árvores e lagos
com aves alimentadas com
ração tirada de máquinas que
engolem moedas. De quebra,
pracinhas com equipamentos
supermodernos.

Farellones

Las Condes / Metrô Manquehue

Lago com pedalinhos,
muito verde, pracinhas
para crianças e o Museo
Nacional de História
Natural dentro dele. De
lambuja, pertinho fica
o Museo Artequin.

Centro / Metrô Bellas Artes
Da urbanização das margens
do rio Mapocho surgiu esse
parque estreito e comprido
com alamedas, caminhos,
árvores, praças infantis e
gente se exercitando
nos fins de semana.

VOO SOBRE OS ANDES.
Começa no avião a delícia chilena.
Onde o seu pirralho poderia iniciar
uma viagem perto de casa – o trajeto
aéreo direto desde Porto Alegre
levará menos de duas horas em 2019
– vendo da janela um frenesi de
montanhas nevadas? Onde? Aqui.

2,5 MIL
METROS

ANDRÉ
MAGS

Forestal

MILHARES DE
METROS ACIMA.

CENTROS DE DIVERSÃO

Santiago, a capital chilena, é a
terra das crianças. Tanto que
espere o fracasso: você não
vai, em uma só viagem, fazer
tudo que os pequenos merecem para ficarem todos suados, exalando brincadeiras e
tombando cedo na cama depois de tanta atividade.
Por onde começar? Quem
sabe fazer o que estiver mais
perto da sua hospedagem?
Quanto ao cardápio de atrações infantis, digamos que é
possível classificá-las conforme a altura: cerros, montanhas, arranha-céu.
Você também pode ir até
por baixo. Pegue o metrô, o
melhor meio de locomoção
na cidade e chegue a quase tudo. O que não der para alcançar de metrô, condição que afeta bairros mais
turísticos a nordeste do rio
Mapocho, que corta a capital chilena ao meio – ponha
neste catálogo trechos de El
Golf e Las Condes e Vitacura
inteiro –, eleve-se na crosta
terrestre e chame um Uber.
Quanto à logística, Centro,
Bellavista, Lastarria e Providencia são os melhores para se hospedar. Quer uma
viagem divertida com os filhos? Santiago é a pedida!
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{TURISMO

A excelência chilena em
urbanismo alcança o apogeu nesta
área verde recheada com mais
de 30 esculturas contemporâneas
nacionais, e algumas até bem
malucas. A gurizada tem real
predileção pela obra “Libre
Albedrío”, de Alicia Larraín, que é
meio que um labirinto de tubos de
metal. De quebra, tem ainda um
museu com mostras temporárias.

História
Natural

Quinta Normal / Metrô
Quinta Normal

Dentro do Parque
Quinta Normal, conta
com boa estrutura
e atrativos para os
pequerruchos e até
para os granduchos.
Os astros são os
esqueletos de
dinossauros.

Precolombino
Centro / Metrô
Plaza de Armas

Uma palavra para
atrair as crianças:
múmias. E elas vão
curtir tudo o mais que
verem neste muito
bem cuidado e planejado
museu. Vá sem receio.

MIM
La Granja / Metrô Pedrero

O Museo Interactivo Mirador, ou
MIM (use a sigla, os santiaguinos
não conhecem o museu pelo nome
completo), merece um dia inteiro.
São centenas de experiências
científicas e informações sobre nosso
planeta, o espaço, como funciona a
gravidade ou o que faz um vulcão
explodir em lava. Não perca!
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VIVIANE ANSELMÉ
E-MAIL: ACONTECEMETRO@GMAIL.COM

HERLON RIBEIRO

É BOM DE VERDADE!
Honestamente, alguns lugares que
abrem as portas no Espírito Santo
merecem ser reconhecidos. Falando
em pizza, a Red Elephant, na avenida
Rio Branco, está fora da curva. No
último domingo, a casa estava lotada.
O chef Marcos Parmagnani dá um
show no melhor estilo Nova York para
quem gosta da massa não muito fina.
É surpreendentemente maravilhosa!
O local é sem muito luxo, as cadeiras
ficam nas calçadas, o preço é muito
justo e você pode ligar e retirar o
pedido no balcão. A dica da coluna
é a pizza com recheio farto de grana
padano. Desejamos mais sucesso!

Brenda Silveira, Flávia e Mariana Volpini: amigas
juntas em noite sertaneja no Wood’s

DIVULGAÇÃO

Paulo Henrique Daltin e José Braz Neto
no Salão do Automóvel 2018

LEO GURGEL

CAMILLA BAPTISTIN

FESTA DOS CECCATOS
No próximo domingo, Ludgero Ceccato comemora seus 80 anos com familiares e amigos no
Clube Ítalo Brasileiro, em Vitória. A cozinha
do local, que agora está nas mãos da chef Lu
Serrano, promete. A família é festeira e nunca
passaria essa data em branco.

MONTAGEM DE NATAL
O capixaba Wagner Xuxu já é sucesso em São Paulo no que diz respeito à decoração de festas infantis. Mas, já há alguns anos, ele também se destaca
em montar árvores de Natal, as famosas “árvores
de Natal do Xuxu”. Este ano, ele já montou árvore
na casa da blogger Lala Noleto, entre outros. Olha,
vou te contar, se tem um serviço que deveria ser
“copiado” pelos decoradores de Vitória é esse, viu?

Ricardo Canuto e Deco Sadigursky receberam para inauguração
da primeira franquia do The Black Beef, em Vitória

CURTAS

MUNDO DOS NEGÓCIOS
Um bate-papo e palestras sobre o mundo dos negócios é o que traz o evento Embaixada Summit,
que vai reunir empreendedores e entusiastas do
empreendedorismo amanhã, no Centro de Convenções de Vila Velha. Grandes nomes do cenário
empreendedor capixaba já confirmaram presença
no evento: Taiguara Moura, da Green Station,
Rogério Salume, da Wine, e Rodrigo Miranda,
da Shipp. O EBX Summit é uma ramificação dos
encontros já realizados por grupos de empreendedores que se reúnem semanalmente para difundir
a cultura MeuSucesso.com.

Julia Rodrigues com todo seu charme na nova
hamburgueria The Black Beef, na Praia do Canto

WANDERSON LOPES

TECNOLOGIA EM AÇÃO
O Sebrae inaugura o Sebraelab, espaço gratuito
e aberto à comunidade, voltado para o desenvolvimento de negócios inovadores, criativos
e tecnológicos. Eles também lançam o Plugue-se, evento organizado pela instituição sobre
as influências da transformação digital nos
diversos setores da economia. O Plugue-se é um
dos maiores eventos da história do Sebrae-ES e
acontecerá entre os dias 19 e 30 de novembro.
O evento vai trazer palestras, workshops e talk
shows direcionados às necessidades de inovação
tecnológicas em diversos segmentos da economia capixaba a partir das novas exigências do
consumior na era digital.

Viviane Anselmé é jornalista e apresentadora do programa Acontece da TV Capixaba/ Band

Ana e Hugo Caiado entre o estilista Ivan Aguilar
com o filho Bernardo Aguilar na inauguração
da nova loja do estilista na Praia do Canto

Vinhos franceses.
Para os apaixonados
por vinho, vem aí uma
boa oportunidade. Vitória será palco de um
encontro de degustação técnica de vinhos
franceses: o ‘Vin Et La
Santé’, que acontece
no dia 27, no Golden
Tulip. Dois palestrantes virão direto de Borgonha para o evento.
Chá Bazar de Acacci.
A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil realiza, no dia 4
de dezembro, às 17h,
seu tradicional Chá Bazar. O evento será realizado no cerimonial Vilani, na Mata da Praia,
em Vitória, e é destinado à exposição e venda
de trabalhos manuais
confeccionados pelas
voluntárias da associação, conhecidas como
Abelhinhas da Acacci. Os recursos arreca-

dados serão utilizados
em projetos em benefício de crianças e adolescentes com câncer.
Os convites, limitados,
já estão à venda no Bazar da Acacci e custam
R$ 40.
Feira do automóvel.
Paulo Henrique Daltin e
José Braz Neto estiveram
em São Paulo para conhecer as novidades do
Salão do Automóvel. Entre as estrelas do evento,
estão os carros elétricos,
antecipando ao consumidor o que está por vir.
A Chevrolet anunciou o
Bolt EV, com freios que
transformam a energia
dissipada em carga para recarregar as baterias.
A Hyndai, por sua vez,
apresenta o Saga EV, um
conceito de SUV compacto urbano, 100% elétrico, com design inovador
desenvolvido exclusivamente para o evento.
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Futebol. País-sede da primeira Copa se apresenta para ter o
evento no ano do centenário da competição. Em Montevidéu,
bar temático do Mundial de 30 vira ponto de mobilização
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12 anos de 2030, o
Uruguai já se mobiliza para ser sede da Copa do Mundo que
marcará o centenário do
evento. País-sede – e vitorioso – da primeira edição, em
1930, o vizinho apresentou
candidatura conjunta com
a Argentina e o Paraguai há
um ano.
Em Montevidéu, o assunto está nas rodas de conversa. Um dos pontos mais emblemáticos da mobilização é
o bar-café El 30, onde tudo remete ao primeiro Mundial de
futebol. Nas paredes, um cartaz oficial e fotos lembram
os jogos do torneio que reuniu 13 seleções, inclusive o
Brasil. Sobre os móveis, objetos originais, como medalhas
e souvenirs, estão expostos.
Algumas fotos de época foram coloridas digitalmente e
transformadas em postais.
Além de tomar um café ou
beber cerveja no local assistindo a algum jogo, é possível
levar para casa uma garrafa
de vinho tannat com o rótulo do bar e até uma réplica da
bola do Mundial de 30, costurada à mão. É o item mais
atrativo, como se segurá-la
fosse capaz de ser transportado para o estádio Centenário
de 88 anos atrás. O presidente
Tabaré Vázquez, que trabalha
a 100m do bar, encantou-se
com a bola e passou a presenteá-la a chefes de Estado que o
visitam. Mick Jagger também
ganhou uma.
O foco do bar é a integração. Prova disso é que não há
referências explícitas ao título uruguaio, a não ser no livro sobre o Mundial publicado por Martín Corbo, sócio do
bar e um estudioso do primei-

PAÍSES QUE
PARTICIPARAM DA
PRIMEIRA COPA

ro Mundial. A Copa
de 50, vencida
pelo Uruguai sobre o
Brasil em pleno Maracanã,
não é sequer mencionada.
“Queremos integrar a todos.
Os brasileiros é que chegam
aqui e lamentam a Copa de
50”, conta Gastón Colacce, o
outro dono do bar localizado
na quadra em frente ao imponente Teatro Solís.
O encantamento com o
Mundial de 1930 transparece
nas falas dos donos. “A Copa
de 2030 pode ser aqui ou não,
mas os festejos serão aqui. O
Mundial de 30 foi um feito
histórico que ninguém pode
nos tirar”, diz Gastón. O Brasil, traumatizado com a Copa
de 2014, certamente não será
obstáculo para a escolha dos
vizinhos como sede.
O REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DO
MINISTÉRIO DO TURISMO DO URUGUAI
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Imagens

1 - Gastón Colacce e Martín Corbo são
os donos do El 30; 2 - Foto do público no
estádio Centenario, emoldurada no bar,
mostra mulheres e negros assistindo ao
jogo, algo improvável em países da Europa
na época; 3 - Fachada; 4 e 5 - Ambientes
internos; 6 - Postal mostra volta olímpica da
Seleção Uruguaia, em imagem colorizada
digitalmente | FOTOS 1, 3 E 4 - DIVULGAÇÃO; FOTOS 2 E 6 REPRODUÇÃO; FOTO 5: MAICON BOCK/METRO
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Chance de
sede tripla
Depois do Qatar-2022,
a Copa seguinte será
organizada por Estados
Unidos, Canadá e
México. A candidatura
conjunta de Uruguai,
Argentina e Paraguai
para o Mundial de 2030
poderá ser a segunda
da história englobando
três países. O sinal de
prestígio da candidatura
é que o presidente da
Fifa, Gianni Infantino,
deslocou-se a Buenos
Aires, em outubro de
2017, especificamente
para acompanhar o
anúncio feito pelos
presidentes dos três
países, todos eles exdirigentes de clubes de
futebol. Por enquanto,
é a única candidatura
oficial, mas deverão
surgir concorrentes.
Argélia, Tunísia e
Marrocos planejam se
apresentar juntos.

