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Mesmo com um jogador
a menos, Flamengo derrota o
Sport, em Recife, garante
vice-liderança e continua
sonhando com título do
Brasileirão PÁG. 12
Salário ‘extra’ movimenta comércio | CHICO GUEDES

Economista
ensina como
usar bem o 13º

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

MENOS
É MAIS

Listar prioridades e esperar receber o
valor integral para definir o que fará
com ele são algumas dicas PÁG. 06

Motoristas de
aplicativos fazem
protesto em Vitória
Manifestação acontece hoje.
Categoria critica a alta nos preços
dos combustíveis PÁG. 02

Submarino não tem
como ser resgatado
Argentina diz desconhecer meios de
retirar Ara San Juan do mar PÁG. 07

Governo terá vida
dura com PECs
Lucas Paquetá foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo, após parar contra-ataque

| STAFF IMAGENS / FLAMENGO

Escola sem Partido já mostra barreira
que Bolsonaro terá na Câmara PÁG. 04
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No estado, o homicídio da
população negra é quase
cinco vezes maior que o de
brancos, amarelos ou indígenas, segundo o Atlas da Violência 2018. E para refletir
sobre as desigualdades enfrentadas pela população negra e estatísticas alarmantes
como essa, amanhã é comemorado o Dia da Consciência Negra. A coordenadora
do Neab (Núcleo de Estudos
Afro-Basileiros) da Ufes (Universidade Federal do Espírito
Santo), doutora Patrícia Rufino, faz uma reflexão sobre o
momento histórico que vivemos, em que as disputas étnicas se intensificam no mundo, e sobre a importância de
ações que promovam a equidade. “Essa é uma data simbólica, um dia de reconhecimento, mas lutamos 365 dias
no ano contra a exclusão da
população negra”, diz.

PATRÍCIA
RUFINO
Doutora em Educação e coordenadora do Núcleo de Estudos
Afro-Brasileiros da Ufes fala sobre o Dia da Consciência Negra,
comemorado amanhã, e os desaﬁos do combate ao ódio racial

‘VIVEMOS UM MOMENTO DE DESIGUALDADE
NO MUNDO, QUE TEM COLOCADO À MARGEM
AS POLÍTICAS LIGADAS ÀS MINORIAS’
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Hemoes

Doe sangue
Entre hoje e domingo
(25), Dia Nacional do
Doador Voluntário
de Sangue, o Hemoes
(Hemocentro do Espírito
Santo) vai realizar uma
série de ações gratuitas
para promover a doação
e agradecer aos doadores
que já participam da
campanha. Shows de
música e teatro estão
entre os principais
eventos na programação
da entidade. A agenda
completa está disponível
no site www.saude.
es.gov.br. Podem doar
sangue pessoas entre 16
e 69 anos, com mais de
50kg. Menores de idade
precisam da autorização
dos responsáveis.
Mais informações pelo
telefone 3636-7900.

Cotações
Dólar
- 1,12%
(R$ 3,740)
Bovespa
+ 2,96%
(88.515 pts)
Euro
- 0,10%
(R$ 4,270)
Selic
(6,50% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)

Qual a importância do dia
da Consciência Negra para a
reflexão sobre a desigualdade racial vivida no país?
A data é um marco fundamental de resistência no Brasil, em memória a Zumbi dos
Palmares (cujo dia da morte é atribuído a 20 de novembro de 1695), e é fundamental, especialmente em um
momento crítico como o que
vivemos, no que diz respeito às políticas públicas para a
população negra e de crescimento de ódio racial no país.
Mas a gente compreende que
o dia da negritude são todos
os dias, e trabalhamos o ano
inteiro para enfrentar a estrutura político e social brasileira de exclusão da população negra.

E, nesse contexto, o que representam as estatísticas de
homicídios da população
negra?
Trata-se não apenas de um
desmonte das políticas públicas, mas de um desmonte da
população negra como um
todo. Os jovens negros são as
maiores vítimas, e a juventude é a promessa, a esperança
de que a gente consiga efetivar a nossa história. Se matam os nossos jovens, matam
também a nossa história. Faltam políticas públicas para
que essa juventude consiga
enfrentar essa realidade, com
postos de trabalho, com reconhecimento de liderança nas
escolas e com a compreensão, em especial, da realidade
das mulheres negras, princi-

palmente as mais carentes.
Que mudanças a política de
cotas na Ufes têm trazido
para a universidade?
Ela é fundamental porque
proporciona o acesso dessa
população ao conhecimento e, consequentemente, amplia o acesso ao mercado de
trabalho. As críticas existentes se devem à falta de esclarecimento da população, mas
é inegável a importância das
cotas para promoção da equidade. E para garantir a efetividade dessa política pública,
a Ufes conta com uma comissão de verificação no processo seletivo.
A universidade viveu alguns
episódios de racismo nos úl-

Motoristas de aplicativos
prometem prostesto em Vitória
Motoristas de aplicativos
da Grande Vitória prometem um protesto na capital, hoje, a partir das 15 horas, contra o aumento dos
combustíveis. Eles criticam
o alto preço cobrado pelos
postos da Região Metropolitana, mesmo após a Petrobras reduzir o valor da
gasolina revendida às distribuidoras em suas refinarias.
Segundo a empresa, entre 4 de outubro e 17 de novembro, o litro do combustível teve redução de 27,3%.

O protesto vem sendo
anunciado desde a semana
passada nas redes sociais e
na página oficial da Amapes (Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo). De acordo a
última publicação, a categoria deve se reunir na Praça do Papa, na Enseada do
Suá. A exemplo de outras
manifestações do grupo, a
expectativa é que os motoristas saiam em carreata
pelas principais ruas e avenidas de Vitória.
FALE COM A REDAÇÃO
leitor.gv@metrojornal.com.br
(27) 2124-3426
COMERCIAL: (27) 3334-1737

O Metro Jornal circula em 21 países e tem alcance diário superior a 18 milhões
de leitores. No Brasil, é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação
e da Metro Internacional. É publicado e distribuído gratuitamente de segunda a sexta
em São Paulo, ABC, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Brasília, Espírito Santo e Maringá, somando 505 mil exemplares diários.

Em alta
Em uma breve consulta no
aplicativo Menor Preço,
que informa o valor mínimo e máximo de produtos
comercializados no Espírito Santo, a gasolina comum
foi encontrada variando entre R$ 3,90 (em Cariacica) e
R$ 4,86 ( Vila Velha).
O etanol é vendido de R$
3,25 (Cariacica) a R$ 4,00
(Vitória). Já o GNV (Gás Natural Veicular) custa de R$
2,96 (Serra) a R$ 3,60 (Vitória). METRO

timos anos que chamaram
a atenção. Como é possível
evitar casos como esses no
ambiente universitário?
Ainda não há um protocolo para investigar casos de racismo na instituição. É preciso criar mecanismos para
evitar essas violências e para
educar a comunidade. A gente coloca esses alunos na universidade, mas é preciso também ouvir e dar assistência a
eles. E também punir os casos de racismo, que muitas
vezes caem no esquecimento
ou são revertidos.
Qual a sua avaliação do momento político atual no Brasil e no mundo?
Vivemos um momento de
desigualdade no mundo. O
Capital

que nos traz a esse momento
é a disputa acirrada pelo poder, que tem colocado à margem as políticas públicas ligadas a minorias e à população
negra está na base dessas minorias. Estamos vivendo disputas étnicas na Venezuela
e na Europa, com a crise migratória, e o crescimento do
ódio racial no Brasil. O primeiro caminho para avançarmos nas conquistas é fortalecer os movimentos sociais
e investir em um processo
educativo, construído de forma coletiva, e recorrer à lei
quando necessário para evitarmos os retrocessos.
PRISCILLA
THOMPSON
METRO GRANDE VITÓRIA

Serra

Mulher briga
com assaltante
depois de festa

Mecânico
atropela filho na
garagem de casa

Duas mulheres foram
assaltadas por dois homens em uma bicicleta
depois de deixarem uma
boate, na madrugada de
ontem, em Barro Vermelho, na capital. Segundo a polícia, uma delas
teria reagido e brigado
com um dos assaltantes.
A mulher ficou ferida e
teve o celular roubado.
Apesar das buscas na região, os suspeitos não foram localizados. METRO

Uma criança, de 4 anos,
morreu atropelada na manhã de ontem enquanto
o pai, um mecânico de 38
anos, estacionava o carro
na garagem da casa onde
moram, em Alterosas, Serra. Segundo a Polícia Civil,
a criança chegou a ser socorrida pela família, mas
não resistiu aos ferimentos. O mecânico passou
por exames toxicológicos
e foi liberado. O caso será
investigado. METRO
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População vai opinar sobre
futuro do casarão Von Schilgen
Vitória. Consulta pública será realizada amanhã, às 19 horas, na Igreja Santa Rita de Cássia. Espaço deve deixar de pertencer ao Parque Natural
A população de Vitória poderá opinar sobre o futuro do casarão da Chácara Von Schilgen, na Praia
do Canto, em Vitória. Por
meio de uma consulta pública, a prefeitura da capital quer coletar sugestões
sobre as possíveis destinações do imóvel, fechado há
mais de 10 anos. O encontro acontece amanhã, às 19
horas, no auditório da Igreja Santa Rita de Cássia, em
Santa Lúcia.
Durante a consulta, a
prefeitura também vai
apresentar o projeto de ampliação do Parque Natural
Municipal Von Schilgen.
Segundo o secretário em
exercício de Meio Ambiente, Ademir Barbosa Filho,
ele está integrado à proposta que tratará sobre o futu-

ro do casarão.
“O imóvel fica dentro
do Parque, uma unidade de
conservação que obedece
uma legislação federal. De
acordo com ela, o casarão
só pode ser usado para fins
de educação e preservação
ambiental. Nosso objetivo
é retirá-lo de dentro dessa
área para dar novas destinações -- como lazer, cultura e esportes -- e ampliar o
Parque em suas extremidades”, afirma Barbosa.
Com a mudança, o Parque ganhará mais de 4 mil
metros quadrados, chegando a medir no total 75,5
mil metros quadrados. “Como qualquer alteração de
limites do Parque requer
consulta pública, vamos
apresentar essa proposta à
população e buscar suges-

tões, a partir do diálogo. Essas sugestões, para um novo uso do imóvel, serão
posteriormente analisadas
pela prefeitura”, explica o
secretário em exercício.
Passado o período de estudos, a prefeitura buscará
parcerias no setor privado
para o restauro do imóvel.
Não há, no entanto, prazos
para a conclusão do projeto.
O casarão
Construído em 1901, o casarão foi doado à prefeitura em 2004. É composto por
dois imóveis, mas está fechado há mais de 10 anos,
por não apresentar condição de uso ou ocupação.

Casarão está fechado há 10 anos por não apresentar condições de uso | CHICO GUEDES

VINICIUS
ARRUDA
METRO ESPÍRITO SANTO
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Escola sem Partido testa
jogo de forças na Câmara
Congresso. Oposição tem atrasado análise do projeto com ferramentas do regimento. Para especialistas, isso deverá permear as disputas de 2019
Está marcada para amanhã
às 14h30, na Câmara dos Deputados, mais uma reunião
da comissão que analisa o
PL 7180/14, projeto do Escola sem Partido. Será a sétima
tentativa, desde julho, de votar o texto do relator, deputado Flavinho (PSC-SP), para
que a proposta possa então
ser analisada em plenário.
Em menor número na comissão, a oposição tem adiado a discussão com questões
de ordem e outros instrumentos. Segundo analistas políticos ouvidos pelo Metro Jornal, esta deve ser a dinâmica
das disputas de interesse do
futuro governo de Jair Bolsonaro (PSL) no Congresso.
“A oposição deve chegar,
pelos nossos cálculos, a uns
165 deputados na Câmara.
Não é suficiente para impedir
vitórias do governo, mas não
é um número desprezível.
Eles terão força para obstruir
pautas”, afirma Thiago Vidal,
gerente de análise política da
consultoria Prospectiva.
“Para os temas que exigirem maioria simples [mais
da metade do quórum da sessão], o governo deverá vencer
com relativa facilidade [precisará de, no máximo, 256 vo-

Apoiadores e críticos do Escola sem Partido na Câmara, na última terça: análise tem sido obstruída | LULA MARQUES/FOTOS PÚBLICAS

“Para o ano que vem,
nossa luta vai ser para
que o Congresso não
seja um anexo do
Palácio do Planalto”

“Para os temas de maioria
simples, o governo deverá
vencer com relativa
facilidade. O problema
são as PEC [308 votos]”

“Com esse tipo de
oposição (...), a gente
não tem como dar
ouvidos. É tratorar”

DEPUTADA ERIKA KOKAY (PT)

ANTÔNIO QUEIROZ, DIRETOR DO DIAP

DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO (PSL),
AO PROGRAMA ‘PODER EM FOCO’, DO SBT

tos]”, avalia Antônio Augusto
de Queiroz, diretor do Diap
(Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar).
“O problema é chegar àqueles 308 votos [o necessário para as PEC (Propostas de Emenda Constitucional). Nesses
casos, o governo vai ter que
negociar muito o conteúdo

dos projetos para conseguir
aprovar”, prevê Queiroz.
Oposicionistas e governistas de 2019 não escondem
suas intenções. “Não existe
proposição previamente vitoriosa ou derrotada. Nós vamos usar todas as ferramentas disponíveis para barrar as
pautas obscurantistas apoia-

das pelo novo governo”, afirma a deputada Erika Kokay
(PT-DF), uma das oposicionistas mais ativas na comissão
do Escola sem Partido.
“A todo momento eles
[oposição] impetram questão de ordem, tentam recursos apenas para atrasar a
sessão. Em contrapartida, a

Edital para o Mais Médicos
deve sair nos ‘próximos dias’
O Ministério da Saúde anunciou que deve abrir “nos próximos dias” um edital para
repor as 8.332 vagas que serão deixadas pelos cubanos
que participam do Programa Mais Médicos. A medida é
uma resposta ao anúncio do
governo de Cuba, na última
quarta-feira, de que encerrará a parceria.
Segundo o governo, os selecionados na primeira chamada do edital serão convocados ainda em novembro e o
comparecimento aos municípios ocorrerá “imediatamente após a seleção”. Terão prioridade os médicos formados
no Brasil e, em seguida, graduados no exterior.
O ministério afirma que
tem feito, desde 2016, uma

Mais de 900 médicos fizeram o Revalida ontem | FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

redução gradual do peso de
Cuba no programa: do início do governo Temer até hoje, os cubanos no Mais Médicos caíram de 11,4 mil para os
atuais 8,3 mil.
Para resolver a carência
de profissionais brasileiros
em áreas remotas, o minis-

tério afirma adotar medidas
como negociação com alunos formados com ajuda do
FIES (Programa de Financiamento Estudantil).
‘Análogo à escravidão’
O governo cubano afirmou
ter decidido deixar o progra-

ma porque Bolsonaro, “com
referências diretas, depreciativas e ameaçadoras à presença de nossos médicos [cubanos], declarou e reiterou que
modificará os termos e condições” do Mais Médicos.
Em seu programa de governo, Bolsonaro afirmava
que mudaria pontos da parceria. “Nossos irmãos cubanos serão libertados. Suas
famílias poderão imigrar
para o Brasil. Caso sejam
aprovados no Revalida [exame de revalidação do diploma, que hoje não é exigido]”, diz o trecho.
Questionado ontem no
Rio, Bolsonaro disse que
“não podemos ser coniventes com o trabalho análogo
à escravidão”. METRO BRASÍLIA

gente tem que ter um presidente que vise acelerar a sessão”, disse o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho
do presidente eleito, ao programa “Poder em Foco”, do
SBT, no início do mês.
Assim como o parlamentar quer um próximo presidente da Câmara forte, capaz
de “tratorar”, a oposição reconhece que a escolha das posições de comando do parlamento, em fevereiro do ano
que vem, serão vitais para os
dois lados. “Nossa missão inicial é identificar todos os aliados, e a primeira grande batalha será a eleição para a mesa
diretora”, diz Kokay.
A ocupação destes cargos
definirá o que vai tramitar
com prioridade, mas não resolverá todo o problema do
governo, diz Vidal. “Para ele
[Bolsonaro] cobrar do Congresso, vai ter que prestigiar.
Ele pode não estar colocando
indicações partidárias no primeiro escalão agora, mas não
terá como fugir totalmente
dessa lógica, que predomina
há 30 anos”, analisa.
RAFAEL
NEVES

Dificuldade

Supremo pode
intervir mais,
prevê analista
Além de enfrentar a oposição, o governo Bolsonaro ainda pode enfrentar o
STF (Supremo Tribunal Federal) depois que os projetos estiverem aprovados.
“O STF ainda é, na
maioria, progressista.
Mostraram isso em relação às operações da Justiça nas universidades, por
exemplo. Então, a depender do tema, a resistência
que o governo não encontrar no Congresso, encontrará no STF”, projeta
Thiago Vidal, da consultoria Prospectiva.
Para Vidal, esse jogo poderá virar em 2020.
Nesse ano se abrirá uma
vaga [pela aposentadoria
de Celso de Mello] e a presidência será assumida
por Luiz Fux, o que pode
tornar a Corte mais conservadora. METRO BRASÍLIA

METRO BRASÍLIA

Caso Daniel. Promotor não
descarta mais participações
O promotor de Justiça João
Milton Salles, responsável pelo caso do jogador Daniel Corrêa Freitas, morto durante
uma festa no dia 27 de outubro, não descarta denunciar
à Justiça mais pessoas além
das que estão presas. Salles ainda depende da conclusão do inquérito policial, na
Delegacia de São José dos Pinhais, na região de Curitiba,
para terminar de montar o
quebra-cabeça.
Sete pessoas estão presas,
incluindo o casal Edison e
Cristiana Brittes, e a filha, Allana. Os outros quatro são suspeitos de ajudar a bater em
Daniel. Eduardo Purkote, 18
anos, foi preso na quinta.
“É um crime de homicídio que foge um pouco do padrão, porque iniciou em um
local e terminou em outro”,
diz o promotor João Milton

Salles. “Tinha várias pessoas
na casa, pode ser que mais alguém tenha participado da
primeira fase”.
A promotoria terá de entender a reação de cada uma
das pessoas que estavam na
casa dos Brittes, em São José
dos Pinhais, diante do crime
– o jogador teria sido espancado no quarto do casal e há
a suspeita de que outras pessoas ajudaram a limpar o sangue, por exemplo.
“Para tipificar um crime, tenho condutas muito bem delimitadas dentro
da Lei Penal. Uma pessoa
pode nunca ter visto nada
com aquele grau de violência, pode ter saído assustada e ter recebido intimidações”, avalia Salles. “Mas
nada impede que outras
pessoas tenham colaborado”. METRO BRASÍLIA
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Saiba como o seu 13º pode
ser aplicado com eficiência
Benefício. Listar prioridades ajuda a evitar gastos desnecessários.
Trabalhador recebe primeira parcela até o próximo dia 30 de novembro
ção de parcelas, é melhor
manter essa despesa dentro
do orçamento”, diz.

A primeira parcela do 13º salário será paga até o próximo
dia 30, e muitos trabalhadores ainda não têm planos para o “extra”, que normalmente ajuda a aquecer as vendas
do comércio no período de
fim de ano. Mas você sabe
como usar o benefício de forma mais eficiente? A doutora em Economia e professora da Fucape Business School
Arilda Teixeira explica que é
preciso ter cautela para não
deixar o dinheiro ir embora sem perceber e nem fazer
dívidas que não poderão ser
pagas depois.
“O 13º é uma vez só e
não vai se repetir, mas muita gente acaba não se dando conta disso e faz dívidas
novas com ele”, diz. Por isso, ela orienta o trabalhador a avaliar o que realmente está necessitando, e não
o que deseja ter.
Elencar as prioridades

ajuda a evitar gastos desnecessários. Ao receber o benefício, uma dica para evitar o
impulso de gastá-lo desnecessariamente é não consumir a primeira parcela de
imediato. Espere receber o
valor integral para definir o
que fará com ele.
“Se tenho pouco dinheiro,
tenho que elencar as prioridades. Dentro das urgências,
as dívidas normalmente são
as principais. Quem está inadimplente deve, é claro, procurar quitar os débitos para começar o ano com mais
tranquilidade”, orienta.
Mas pode não valer a pena usar o 13º para amortizar parcelas, por exemplo.
Uma coisa é estar endividado, e outra é estar inadimplente, explica Arilda. “Se
as parcelas estão dentro do
orçamento familiar e se não
houver um bom desconto
que justifique a antecipa-

Tec. Walmart
e Ford se unem
em projeto de
carro autônomo

EXPORTAÇÕES DE BOIS VIVOS

Ford Motor, Walmart e o serviço de entregas Postmates
irão trabalhar em conjunto para desenvolver um negócio de entregas de mantimentos e outros bens a
clientes da varejista norte-americana que algum
dia poderia usar veículos
autônomos.
A Ford já estava trabalhando com a Postmates de
São Francisco para desenvolver serviços de entrega que
pudessem utilizar veículos
automatizados.
O projeto piloto do Walmart, que será realizado na
área de Miami, inicialmente
utilizará veículos conduzidos
por humanos para simular
como um veículo autônomo
se comportaria, disse a Ford.
A montadora afirmou que espera lançar a produção comercial de carros automatizados até 2021.
O novo projeto oferecerá
aos clientes entrega de mercadorias encomendadas nas
lojas Walmart e conduzidas
pela Postmates. METRO

Reserva para 2019
Quem não tem dívidas, pode guardar o dinheiro para
os gastos de início de ano,
seja de impostos ou de compra de material escolar dos
filhos, por exemplo. Impostos como IPTU e IPVA vencem normalmente nos primeiros meses do ano, e ter
uma reserva para cobrir os
custos é uma boa ajuda.
E as compras de Natal?
“Se o dinheiro não vai fazer
falta alguma, aí vale a pena pensar em comprar, mas
sem fazer novas dívidas”. A
segunda parcela do benefício deve ser paga até o dia
20 de dezembro.

Antes de gastar a primeira parcela
do 13º salário, que deverá ser paga até o próximo dia 30, defina como irá investir o salário extra.

DÍVIDAS

nordes

142.789

86.235
73.800
61.946
50.998
57.166
46.266

24.173
FEV MAR ABR MAI

PRIMEIRA PARCELA

cipalmente as de cartão de crédito
e cheque especial. Se quiser amortizar parcelas de dívidas, tente negociar bons descontos.

RESERVA

Se você não tem dívidas a saldar,
prefira reservar o dinheiro para
emergências ou para pagar as con-

COMPRAS DE NATAL

Usar o 13º para comprar presentes
é natural, mas tenha essa opção
em mente apenas se o dinheiro
não for fazer falta ou gaste apenas
uma parte dele.

JUN

JUL

AGO SET

A taxa de desocupação no Brasil caiu para 11,9% no terceiro
trimestre de 2018, mas chega
a 14,4% na região Nordeste, a
13,8% para a população parda
e a 14,6% para a preta – grupos raciais definidos na pesquisa conforme a declaração
dos entrevistados. Quando
analisado o gênero, as mulheres, com 13,6%, têm uma taxa

ior entre
lheres e negros
de desemprego maior que a
dos homens, de 10,5%.
Os dados são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística). A taxa consta na
Pnad Contínua Tri (Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral).
É considerada desocupada a
pessoa com mais de 14 anos
que procurou emprego e não

encontrou.
Quatro estados do Nordeste estão entre os cinco
com maior desemprego: Sergipe (17,5%), Alagoas (17,1%),
Pernambuco (16,7%) e Bahia
(16,2%). A região Sul tem a
menor taxa de desocupação
do país, com 7,9%, e Santa Catarina tem o menor percentual, de 6,2%. METRO

OUT

Serasa. Feirão
Limpa Nome
vai até o dia 1º

FONTE: MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

Agro. Exportação de gado
vivo perde força em outubro
Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços, o volume total
de gado vivo embarcado em
outubro ficou 60% menor
que em setembro último, e
praticamente estável (-1,3%)
na comparação com o mesmo período do ano passado.
Foram
exportadas
57,166 mil cabeças de bovi-

tas extras normais de início de ano,
como pagamento de impostos.

METRO GRANDE VITÓRIA

112.673

JAN

Confira as dicas

Quem tem dívidas vencidas deve
priorizar o pagamento delas, prin-

PRISCILLA
THOMPSON

em 2018

45.219

Muitas pessoas usam o salário “extra” para comprar presentes de Natal | CHICO GUEDES

nos vivos no mês passado,
com faturamento total de
US$ 38,130 milhões. Os reflexos da crise na Turquia
apareceram agora, com o
término dos contratos vigentes. Outros importantes
compradores do gado brasileiro em outubro foram a
Jordânia, o Líbano, o Iraque
e Hong Kong. METRO

Oportunidade de conseguir desconto de até 95% da dívida | A7 PRESS/FOLHAPRESS

Termina no dia 1º de dezembro o Feirão Limpa Nome da
Serasa Consumidor, que disponibilizou uma versão on-line do serviço de renegociação
de dívidas. Consumidores podem conseguir descontos de
até 95% para regularizar sua
situação, além de novos prazos. Para participar, é preciso
acessar o site www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online. METRO
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Argentina diz que não é
possível resgatar submarino
Encontrado após um ano. Governo afirma desconhecer meios para
trazer veículo de 1.300 toneladas da profundidade de 900 metros
O submarino argentino ARA
San Juan, localizado na madrugada de sábado após um
ano desaparecido, pode nunca mais retornar das profundezas do oceano Atlântico.
O ministro da Defesa, Oscar Aguad, afirmou ontem à
Rádio Mitre não ser possível
realizar o resgate. “Eu não
vou criar a expectativa de
que você pode desencalhar o
submarino. A Argentina não
tem meios técnicos para isso
- e não deve haver no mundo - para trazer da profundidade de 900 metros uma estrutura de 1.300 toneladas.”
A estimativa é que, com
água dentro, o
submarino pese

até 2.500 toneladas.
O governo argentino é
pressionado por familiares das 44 vítimas que estavam a bordo para que a embarcação seja recuperada e
as causas do acidente finalmente sejam esclarecidas.
Mas a juíza federal que investiga o caso, Marta Yánez,
também já havia desautorizado o resgate, principalmente
porque a ação pode colocar
em “risco outras vidas e a integridade das provas”.
O governo argentino divulgou ontem as primeiras imagens do ARA San
Juan realizadas pela empresa norte-ame-

ricana Ocean Infinity, responsável pelas buscas do
submarino. Uma fonte do
Ministério da Defesa disse
ao jornal argentino La Nacion que a equipe coletou
67 mil imagens, que serão
utilizadas para a conclusão
do laudo sobre as causas do
acidente.
O submarino desapareceu em 15 de novembro de
2017 após partir de Ushuaia,
no extremo sul da Argentina, em direção a Mar del
Plata. A embarcação foi localizada a 800 metros da Península de Valdés, na Patagônia. METRO COM AGÊNCIAS

Primeiras imagens
divulgadas ontem
do ARA San Juan
mostram proa (A),
hélice (B) e vela (C)
do submarino; as
partes, que estão em
raio de 100 metros,
foram fotografadas
pela empresa norteamericana Ocean
Infinity

FOTOS: ARMADA ARGENTINA/REPRODUÇÃO/TWITTER
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Scarlet (de vermelho), Lemon e Safira combatem o crime com uma boa dose de humor no-sense| DIVULGAÇÃO

‘Super drags’ estreia
em meio a polêmica
Streaming. Primeira animação brasileira da Netflix, voltada ao público LGBTQ, chocou ao entrar no
catálogo – e era exatamente o que queriam. Série tem cinco episódios de 23 minutos cada uma
“É homem? É mulher? Não,
são as Super Drags!”. Esta é
a segunda frase que aparece no primeiro episódio da
nova série brasileira da Netflix, “Super Drags”, a primeira animação feita por
aqui a entrar no streaming.
A frase é a prova de que
as heroínas drag queens
com um arsenal de piadas
sexuais e um robô em formato de pênis como ajudante não estão ali para explicar nada, mas para rir
da confusão que elas mesmo causam.

A série entrou no catálogo da Netflix há poucos
dias. Em tempos de fake
news protagonizando os debates, a série foi acusada de
propagandear “ideologias
de gênero”.
Antes mesmo de estrear, o programa já havia
recebido notas de repúdio
de diversos organismos,
em sua maioria religiosos,
pela influência que poderia ter em crianças. O discurso é combatido não na
segunda, mas na primeira frase de “Super Drags”:

“Este desenho é para maiores de 16 anos”.
Afinal, o que é?
De fato, excetuando-se o
visual da animação, fortemente inspirado em animes
como “Sailor Moon” (1992),
não há nada infantilizado
em “Super Drags”, muito
pelo contrário.
A trama narra a história
de três jovens gays que são
escolhidos para se tornar super-heroínas drag por uma
mentora, dublada e completamente inspirada na drag

queen Silvetty Montilla.
A drag queen cantora Pabllo Vittar também faz uma
participação na série, dublando Goldiva – personagem que tem visual cheio
de referências à RuPaul.
O programa pretende
ser uma espécie de “South
Park” (1997) para o público LGBTQ, com grande sexualização dos personagens e boa dose de humor
non-sense.
Depois de tiradas as
crianças da sala, o público
heterossexual também po-

de se divertir com o programa, que apresenta um enredo surpreendentemente
bem trabalhado para apenas cinco episódios de 23
minutos.
A Netflix não garantiu se a série terá uma segunda safra de episódios, mas quem se propor
a ver os cinco já disponíveis, certamente ficará
sedento por mais.
BRUNO
BUCIS
METRO BRASÍLIA

São Paulo

CCXP 2018
Sophie Turner é a mais
nova confirmação da
CCXP 2018, que acontece
entre os dias 6 e 9 de
dezembro, em São
Paulo. Turner é a atriz
responsável por dar vida
a personagem Sansa, de
“Game of Thrones”, e será
a grande protagonista
de “X-men: Fênix Negra”,
na pele da telepata Jean
Grey. Sua participação na
5ª Comic Con Experience
acontece no dia 7 de
dezembro, no painel da
Fox. Os ingressos para o
evento custam a partir de
R$ 109,99, o dia, e estão a
venda em www.ingressos.
ccxp.com.br.
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Exposição

PREVIEW

POR MICHELLE SALES
COMUNICACAO.JORNALISMO
@GMAIL.COM

Tela “Carnaval de Olinda”,
de Ivone Mendes

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Casa de muitos sons
UNIVERSO DA ALMA

Os Dj’s Manza e Anndrey Mansur
(abaixo) participam do evento

A III Exposição Internacional de Arte Naif “Universo da
Alma Ingênua” fica aberta no Shopping Vitória até o
dia 16 de dezembro. O público vai conferir o trabalho
de 28 artistas nacionais e internacionais que vão apresentar, em 47 obras, uma ampla gama pública de cores
e formas, inclusive releituras do folclore e monumentos capixabas feitos por pintores de países como Portugal e Argentina. A capixaba Ângela Gomes assina a
organização da mostra, que tem visitação gratuita. Fica aberta, de segunda à domingo, das 10 às 22 horas.
Gourmet Place (2º piso - Shopping Vitória).
Mãos na massa

Que tal um agito eletrônico unindo arquitetura e decoração com música e entretenimento?
Assim será a 3ª edição do sofisticado Casa Sounds, evento que encerra a temporada 2018 da CasaCor ES. A festa será em três ambientes da mostra, que acontece no Porto de
Vitória: no “Lounge de eventos”, belíssima criação dos arquitetos Louise Azevedo, Roberta Gagliano e Sillas Nickel;
no “Deck do porto”, assinado por Luiza Sanz e Igor Nunes;
e no “Drink’s Bar”, do arquiteto Heliomar Venâncio, no espaço externo.
O local é perfeito para contemplar a Terceira Ponte e o
Penedo e admirar o vai e vem das grandiosas embarcações.
No line up da balada eletrônica irão se apresentar os DJs:
Anndrey Mansur (Brasília), Lucce (RJ), Manza - Residente da
Scheeeins (SP), Renzo Colnago e The Doctor. Um mix de talentos para compor a atmosfera do Casa Sounds.
A festa acontece no dia 02 de dezembro, às 21h.
Ingressos: 1º lote (masculino): R$ 90 e 1º lote
(feminino): R$ 70. Vendas on-line: www.ingresse.com.

The Black Beef

DE DAR ÁGUA NA BOCA
A The Black Beef, hamburgueria artesanal
com diversas unidades pelo Brasil, acaba de
chegar ao Espírito Santo. A marca aposta no
conceito fast casual, onde o cliente faz o pedido no balcão e encontra opções produzidas com insumos de alta qualidade e preços
convidativos.
O cardápio oferece oito opções fixas de
hambúrguer e uma especial, que muda a
cada dois meses. Entre as sugestões estão o
Black Rib, R$ 21,00 (pão artesanal, burger artesanal de costela bovina, maionese especial
TBB, muçarela artesanal, molho barbecue e
bacon), e o Jam Burger, R$ 25,00 (pão artesanal, burger artesanal bovino, creme de parmesão, queijo tipo brie, crispy de bacon e geleia de pimenta).
Os pães são de fermentação natural. O local também oferece milk shakes, que são imperdíveis. Nós provamos e aprovamos! Vai
lá: rua Eugênio Netto, 106 Praia do Canto,
Vitória.

Jam Burger é feito com
pão artesanal

NATAL PARA CRIANÇAS
Todos os finais de semana de novembro e dezembro, o
Clubinho Boulevard promete encantar as crianças com
suas oficinas natalinas. Aos sábados, haverá oficina de
criação e decoração de enfeites natalinos. As crianças
farão minimóbiles e mimos para pendurar na árvore de
Natal. E aos domingos, a oficina gourmet traz o tão desejado brownie, com o tema “Árvore de Natal”. As oficinas são gratuitas, sempre a partir das 16 horas, no Clubinho, no Boulevard Shopping Vila Velha.

Em dezembro

SEMANA CULTURAL
A 2ª Semana Cultural “Caminhos” apresenta a produção artística dos alunos do “Atelier Arte!” com pinturas, desenhos, gravuras, bordado e instalação, de 3 a 8
de dezembro. Estão programadas, palestras, oficinas
e apresentações artísticas de música, teatro e balé. Estarão em exposição 25 trabalhos. As apresentações de
poesias e lançamentos literários ficam por conta da
Academia Feminina Espírito-santense de Letra. As palestras acontecerão sempre das 19h às 20h. No dia 3 de
dezembro, a dra. Poliana Rangel fala sobre “A importância das artes para a saúde mental”.
Local: Hall do Edifício Praia Office – Rua Eugênio Neto,
488, Praia do Canto. Entrada franca.
@RUINAGAEFOTOGRAFIA
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Leitor fala

VIDA E CARREIRA
Roubo de bicicletas

VÂNIA GOULART

Sou ciclista há 20 anos e me identifiquei
muito com a matéria publicada no início da semana (passada) sobre os roubos
de bikes em Vitória. Recentemente, fui
assaltado na Curva da Jurema. É a segunda vez que isso acontece. Uma pena
que tão pouco é feito para garantir a
nossa segurança.

WWW.VANIAGOULART.COM.BR

PRECISO ESTAR NAS REDES SOCIAIS
PARA MELHORAR MINHA CARREIRA?

Cruzadas

JAIR FRAGOSO GODOY

A coluna de hoje continua a série “Perguntas do leitor”.
Poderia responder a essa pergunta assim: Organize o seu
currículo no LinkedIn, se quer uma oportunidade no mercado de trabalho. No entanto, quero aprofundar um pouco mais a temática e propor uma reflexão. O mundo de
hoje é uma grande rede conectada.

Governo Federal

Muito legal a página que o Metro preparou sobre as obras que ainda dependem
do governo Federal. Estamos em um
momento de transição política, mas o
estado não pode ser prejudicado por
isso. Que sirva de cobrança para os políticos que irão nos representar .

A frase “Quem é mais visto é mais lembrado” é uma verdade. É importante estar presente, se fazer atraente. É necessário, também, saber qualificar e valorizar as suas características. Desta forma, se você está em busca de uma
oportunidade de trabalho, será importante ter seu perfil
cadastrado e presente nas redes sociais.

CONSUELO SARTOROTO

Dengue

O período de chuvas e temperaturas
elevadas já começou. Com isso, a proliferação do mosquito da dengue também
cresce. Espero que as prefeituras realizem ações para conter esses problemas.

Destaco dicas importantes para suas conexões no
LinkedIn:
1. Escolha: nem todos os seus amigos do Facebook precisam estar conectados ao seu LinkedIn. Inclusive, será importante não se conectar com algum deles. Escolha suas
relações com foco no seu desenvolvimento profissional!
2. Mantenha seu perfil atualizado: não adianta preencher
os formulários, cadastrar suas informações e não movimentar sua página. Perfil parado é perfil morto!
3. Descreva suas experiências profissionais com os resultados alcançados em cada uma oportunidade. Dê preferência àquelas que você participou efetivamente. Seja direto, trazendo qualidade e quantidade de entrega! Por
exemplo, vendemos “x” volumes no ano “y”, ganhamos
o prêmio “z”.
4. Informe os períodos de duração de cada experiência.
5. Dê destaque para os acontecimentos mais relevantes.
6. Escolha pessoas que possam te referenciar e conecte-se com elas.
7. Cuide também das suas outras redes sociais! É importante haver coerência entre as informações fornecidas no
LinkedIn e nas outras redes.

SUELY CARDOSO

Quer mais?

Clique metrojornal.com.br
para acessar conteúdo exclusivo,
atualização de nossas reportagens,
todos os nossos colunistas e galerias
com as melhores imagens do dia.
Para falar com a redação:

leitor.gv@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook:

www.facebook.com/metrojornal

Finalmente, a maior recomendação que costumo dar é:
estabeleça conexões no mundo real. Além de organizar
suas redes sociais virtuais, é essencial conversar presencialmente. Esse esforço de aproximação possibilita oportunidades de emprego.

Sudoku

Nessas ocasiões, converse sobre temas interessantes
e, inicialmente, evite falar sobre você e seu currículo.
Deixe para um segundo momento, quando suas habilidades puderem suprir alguma necessidade apresentada pelo seu contato. Conecte-se, seja sempre atual, mas
sem perder a pessoalidade.
Vânia Goulart é psicóloga formada pela Ufes; mestre em Administração Estratégica pela
Fucape; especialista em Psicologia Organizacional, do Trabalho e do Trânsito; coach
profissional pelo Personal and Professional Coaching e diretora fundadora da Selecta.

Horóscopo

www.personare.com.br

Momento bom para os
estudos e experiências
renovadas. Sua ousadia
cresce e tende a motivar as pessoas

Sua sociabilidade cresce e
melhora sua compreensão sobre
os relacionamentos pessoais.
Você tende a inspirar as pessoas

Seu bom senso cresce frente
aos problemas. O aprendizado
fortalece sua segurança
pessoal. Exercite o otimismo!

de redescobertas

Os relacionamentos interpessoais
tendem a crescer e aumentar a
qualidade do diálogo. É fase

Momento em que sua
segurança emocional cresce
e ajuda você a resolver os
conflitos. Procure se superar

Fase de maior identificação com
as atividades do dia a dia. Procure
viabilizar seus projetos pessoais
As relações pessoais são
favorecidas frente aos negócios
grandiosos. Busque parcerias
interessantes e significativas

satisfação

Fase de grande sensibilidade
na condução de suas rotinas.
Desenvolva suas tarefas com

Seu ambiente social proporciona
boas experiências, motivando
você a expandir seus desejos.
Sua criatividade é favorecida

empreendedora se destaca

a impulsionar você

Fase de mais organização
que ajuda você a vencer os
desafios. Sua capacidade

Sua comunicabilidade cresce e
tende a motivar sua inteligência.
A busca por conhecimento tende

Sua capacidade gestora aumenta
nessa fase. Busque melhorias para
a sua vida financeira e soluções
sensatas para superar os problemas

Soluções
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Zverev
vence
número 1
O tenista alemão
Alexander Zverev
conquistou ontem o
maior título de sua
carreira até agora ao
vencer o número 1 do
mundo Novak Djokovic,
no ATP Finals, por 2 sets
a 0 (6/4 e 6/3). O tenista,
de apenas 21 anos, é o
quinto melhor no ranking
e este foi seu décimo
título na categoria
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Flamengo vence o Sport
e volta à vice-liderança
Brasileirão. Com um jogador a menos em campo, equipe rubronegra encontrou dificuldades e só marcou aos 36 do segundo tempo
O Flamengo venceu ontem
o Sport, por 1 a 0, na Ilha
do Retiro, em Recife, e mantém vivo o sonho de vencer o Campeonato Brasileiro. Em um jogo apertado,
com a expulsão do meia Lucas Paquetá, o gol da vitória
só saiu no segundo tempo.
Aos 36 minutos, em cobrança de escanteio, o volante
Willian Arão subiu mais alto que a defesa e definiu de
cabeça o placar. Com o resultado, o time chega a 66
pontos, cinco atrás do líder
Palmeiras, há três rodadas
para o fim da competição.
Apesar da vitória, o rubro-negro deixou a desejar
dentro de campo. No embate contra o time pernambucano, faltou criatividade
e assertividade. Na luta pa-

01
SPORT

FLAMENGO

ra não entrar na zona de rebaixamento, o Sport buscou
desde cedo o gol e manteve
60% da posse de bola durante a primeira etapa. A melhor chance veio logo aos
12 minutos, em cobrança de
falta. De fora da área, Michel
Bastos chutou firme, forçando boa defesa do goleiro rubro-negro César.
No segundo tempo, um
novo lance deu mais gás aos
donos da casa. Aos 15 minutos, Lucas Paquetá atropelou
o meia Gabriel, que avançava
em jogada de contra-ataque,

e recebeu o seu segundo cartão amarelo, sendo expulso.
Mesmo desfalcado, o Flamengo não desanimou. Aos
33 minutos, Éverton Ribeiro cruzou para Berrío, que
acabou cabeceando na trave. Logo em seguida, aos
36, o atacante Vitinho cobrou escanteio e Arão, de
cabeça, abriu o placar, definindo a partida.
Com a derrota do Internacional por 1 a 0 para o Botafogo e o empate em 1 a 1 entre
o líder Palmeiras e o Paraná,
o rubro-negro assumiu a vice-liderança do campeonato.
Matematicamente habilitado ao título, o Flamengo volta a campo atrás de
uma vitória na quarta-feira,
às 21h45, contra o Grêmio.
VINICIUS ARRUDA / METRO

Willian Arão comemora vitória por 1 a 0 sobre o Sport

| STAFF IMAGES/FLAMENGO
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Brasileirão.
Cruzeiro perde para
o São Paulo em
duelo de poucas
emoções e um belo
gol de Diego Souza

Sufoco. Palmeiras fica
apenas no empate

11

10
SÃO PAULO

PARANÁ

CRUZEIRO

Mesmo que o Cruzeiro já
não dispute mais nada neste
Brasileirão, a atuação abaixo do esperado na noite de
ontem decepcionou quem
aguardava um duelo ao menos emocionante entre duas
equipes multicampeãs. Jogando no Morumbi, a Raposa acabou derrotada por 1 a
0 em um duelo morno.
O primeiro tempo do
Cruzeiro diante do São Paulo foi apático. Apesar de contar com titulares incontestáveis, como Thiago Neves,
Robinho no meio de campo,
e Edílson e Egídio nas laterais, o time celeste teve dificuldades para criar chances de gol. Na melhor delas,
Barcos, sozinho na entrada

13|

Faltou emoção
Diego Souza marcou seu 100º gol em Brasileiros na era de pontos corridos | LEVI BIANCO/BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

da pequena área, cabeceou
para fora.
O tricolor foi melhor durante toda a etapa, e encontrou seu gol aos 30 minutos
quando Nenê, em cobrança de escanteio mandou para dentro da área, Arboleda desviou e Diego Souza
dominou no peito antes de

girar para fazer um bonito
gol de voleio, fazendo valer
a pena o ingresso pago pelo
torcedor que foi ao Morumbi na noite de ontem.
Apesar do lindo gol, o
jogo não ficou mais interessante. A segunda etapa
foi um pouco mais animada após a entrada Sassá, Ra-

niel e Rafael Sóbis na equipe celeste. Mesmo assim, o
gol não saiu como era esperado, e o time tricolor segurou o jogo em ritmo bem
lento até o fim. Com a vitória, o São Paulo se garantiu matematicamente na
Libertadores em 2019. METRO BELO HORIZONTE

PALMEIRAS

Pouca gente poderia imaginar que o líder Palmeiras
passaria um sufoco danado
diante do lanterna – e já rebaixado – Paraná. Mas foi o
que aconteceu em Londrina, pela 35ª rodada do Brasileirão, que acabou empatado por 1 a 1.
Sob chuva e vento forte, o Palmeiras teve dificuldades. E ainda saiu atrás,
quando Keslley abriu o placar em bobeada da defesa. O
empate veio de pênalti pelos pés de Gustavo Scarpa.
Com o resultado, o alviverde chegou aos 71 pontos, manteve os 5 pontos
de vantagem diante do Flamengo, novo vice-colocado, e 6 para o Inter, que está em terceiro.
Se a vitória alviverde
não veio, o time de Luiz Felipe Scolari chegou a 20 e

Scarpa fez o gol palmeirense
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5 pontos
continua sendo a vantagem do
Verdão, com mais três rodadas
pela frente. O vice agora é o
Flamengo, que bateu o Sport
conseguiu bater o recorde
de invencibilidade no torneio desde 2003, quando
o campeonato passou a ser
disputado no formato por
pontos corridos. METRO
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