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Saúde planeja contratar
8,5 mil médicos até dia 7
Atendimento à população. Inscrições poderão ser feitas a partir de amanhã. Vagas foram abertas pela saída dos cubanos do Programa Mais
Médicos. O Espírito Santo será contemplado com 213 vagas; Serra é o município com o maior número de profissionais, 29 no total PÁG. 05

PROTESTO NOS POSTOS

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

Motoristas de aplicativos fizeram fila para abastecer com valores
entre R$ 1 e R$ 10, além de pedir a nota fiscal. O objetivo era
protestar contra o preço dos combustíveis PÁG. 02

Automóveis se aglomeram em posto na Praia de Santa Helena, Vitória: para os motoristas, a redução dos preços nas refinarias, anunciada pela Petrobras, não é repassada no valor final dos combustíveis

| CHICO GUEDES/METRO ES

Moro chama nomes que Cidades respondem hoje Richarlison deve fazer
integraram a Lava Jato à proposta da Renova dupla hoje com Neymar
A delegada Érika Marena e a ex-superintendente da
PF no Paraná Rosalvo Franco já integram equipe PÁG. 04

Fundação ofereceu pagamento de R$ 53 milhões aos Nascido no Espírito Santo, atacante deve ser titular no
municípios afetados pela lama da Samarco PÁG. 03
último jogo da Seleção no ano, em Londres PÁG. 14
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Marcha

Consciência
negra
O Fórum Estadual da
Juventude Negra do
Espírito Santo realiza hoje
a 11ª Marcha Estadual
contra o Extermínio
da Juventude Negra. A
concentração será às
14h, em frente à Casa
Porto (praça Américo
Poli Monjardim, Centro,
Vitória). A marcha é
realizada todo dia 20 Dia da Consciência Negra
- e tem como objetivo
principal denunciar o
extermínio da juventude
negra. O ato seguirá até
o Palácio Anchieta e será
encerrado no Museu
Capixaba do Negro com
atividades culturais.

Cotações
Dólar
+ 0,66%
(R$ 3,764)
Bovespa
- 0,69%
(87.901 pts)
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Motoristas protestam contra
preço alto de gás e gasolina
Vitória. Ato pediu que queda dos preços nas refinarias, anunciada pela Petrobras, também chegue aos postos
Motoristas de aplicativos da
Grande Vitória protestaram
ontem, na capital, contra o
aumento da gasolina e do
GNV (Gás Natural Veicular).
Eles saíram em carreata da
Praça do Papa, na Enseada do
Suá, percorrendo os postos da
cidade. Sem identificação nos
nos carros, eles se misturaram aos outros veículos, formando um longo engarrafamento na avenida César Hilal.
Segundo o presidente da
Amapes (Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado), Luiz Fernando Muller,
a queda do preço dos combustíveis nas refinarias não
é repassada para o consumidor, aumentando os custos de quem trabalha com o
transporte de passageiros.
“De três meses para cá,
o motorista gasta R$ 350 a
mais para abastecer. Precisamos de algum tipo de apoio.
Nossa margem de lucro é ca-

dia, de R$ 3,20 nos postos.
Em nota, o Sindipostos-ES
(Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo
do Espírito Santo) disse que a
variação do preço da gasolina
ao consumidor sofre diversos
impactos ao longo da cadeia,
desde a produção. E que a menor parcela da composição do
preço final da gasolina está
no posto, que representa cerca de 10% do preço de bomba.

Durante protesto, trânsito lento na César Hilal | CHICO GUEDES

da vez menor, é inviável trabalhar assim”, diz Muller.
Desde 5 de outubro, o litro da gasolina nas refinarias
revendido às distribuidoras
teve queda de 27%. Com isso,
os postos também têm comprado o combustível mais barato: de R$ 4,04 para R$ 3,99,

População vai opinar sobre
o futuro da orla de Vitória
A população de Vitória poderá opinar sobre o uso da orla
da cidade para os próximos
anos. Entre os dias 3 e 7 de
dezembro acontecem consultas públicas sobre questões como o ordenamento
e a ocupação dos quiosques,
a delimitação de áreas para
práticas esportivas, lazer e
turismo. Segundo a prefeitura, a ideia é colher sugestões
para traçar um plano que
definirá as diretrizes da orla para os próximos 20 anos.
O Projeto Orla, que começa a ser desenvolvido na cidade, é uma contrapartida
exigida pela SPU (Superintendência de Patrimônio da
União) para que a prefeitura possa assumir a gestão
dos espaços. O plano inicial
foi apresentado ontem para a população. “Queremos

Prefeitura planeja assumir plena gestão da orla até junho de 2019 | CHICO GUEDES

enviar esse material para a
SPU em até 60 dias. Com isso, esperamos ter plena gestão da orla até o fim do primeiro semestre de 2019”,
disse Vander Borges, secretário de Gestão, Planejamento
e Comunicação.
A coleta de informações
começa no dia 3, das 8h às
18h, na Escola de Governo
da prefeitura, na rua Amélia da Cunha Ornelas, BenFALE COM A REDAÇÃO

Euro
+ 0,72%
(R$ 4,305)
Selic
(6,50% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)

de acordo com o site de monitoramento de preços de
combustíveis da Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda),
entre os dias 21 de agosto
e 17 de novembro. Mas nas
bombas, o aumento registrado foi de 3%, de R$ 4,55 para
R$ 4,69, no mesmo período.

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
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to Ferreira. Informações pelo (27) 3382-6083.
Vila Velha
Hoje, a Prefeitura de Vila Velha realiza uma audiência
pública para apresentação
dos projetos dos novos quiosques das orlas de Itapuã e Itaparica. O encontro será às 19
horas, no Centro de Convenções de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica. METRO

Motoristas abasteceram o valor
de R$ 1 durante ato, ontem

Já o preço do gás continua
aumentando. De acordo com
a ANP (Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), entre os meses de setembro do ano passado e este ano, o metro cúbico
do gás veicular subiu 19,6%. O
resultado é um valor, em mé-

Estado.
Alerta de
chuva forte
em 33 cidades
O Inmet (Instituto Nacional
de Meteorologia) divulgou
ontem um alerta de chuva intensa para hoje em 33
cidades do Espírito Santo.
Apesar da chuva forte estar
prevista até as 23h59 desta terça-feira, o tempo chuvoso segue até quinta-feira,
dia 22, de acordo com o instituto. O sol volta a aparecer,
ainda fraco, na sexta-feira.
Na segunda semana deste
mês, a chuva que atingiu o
estado deixou 312 desabrigados (que dependem de abrigo) e desalojados, sendo 260
só na Grande Vitória.
Em entrevista ao Metro,
na última semana, o Incaper informou que o volume
de chuva deve se manter alto
até dezembro. METRO

Novos atos
Durante o protesto, motoristas abasteceram valores
entre R$ 1 e R$ 10, exigindo dos postos a nota fiscal.
A manifestação foi encerrada às 20h45. De acordo com
os motoristas, outros protestos devem acontecer ao longo desta da semana.
VINICIUS
ARRUDA
METRO ESPÍRITO SANTO

Valor do passeio é de R$ 25 para
clientes do evento | CHICO GUEDES

Vitória.
Ecobalsas
instala píer
na CasaCor
Até o próximo dia 28, a empresa Ecobalsas está realizando passeios pela baía de
Vitória a partir de um píer
flutuante instalado na CasaCor ES, que acontece no
Clube Álvares Cabral, em
Vitória. A partir do dia 1º de
dezembro, as embarcações
voltam a sair e chegar pelo Cais dos Pescadores, próximo ao Hortomercado, na
Enseada do Suá. METRO
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Municípios vão apresentar
contraproposta à Renova
Lama pelo rio Doce. Cidades afetadas pelos rejeitos da barragem da Samarco em Mariana (MG) entregam hoje à
fundação nova sugestão em resposta ao termo de pagamento de R$ 53 milhões para ressarcir gastos após tragédia
Os 39 municípios mineiros
e capixabas que, na semana passada, receberam uma
proposta da Fundação Renova de dividir R$ 53 milhões
para ressarcir os gastos com
a tragédia de Mariana (MG)
- onde uma barragem de rejeitos da Samarco se rompeu em novembro de 2015
atingindo várias cidades devem apresentar hoje uma
contraproposta à fundação.
A proposta inicial da Renova sugere o repasse do
valor tendo como contrapartida a desistência das
ações na Justiça movidas pelas cidades. Ontem, a fundação e representantes dos
municípios se reuniram para discutir o assunto. A condição exigida para o ressarcimento é alvo de críticas.

Caso o acordo seja fechado, os municípios de Colatina, Linhares e Baixo Guandu seriam contemplados
com o valor.
A fundação não informou
se outros municípios seriam
contemplados com o recurso no estado. Disse que cerca de R$ 41 milhões seriam
destinados às cidades mineiras e os outros R$ 12 milhões
iriam para os municípios capixabas. Linhares e Colatina confirmam que estão avaliando o termo.
Em nota, o prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros, disse
que, para pagar uma “ínfima
parcela” do que deve aos atingidos, a Renova quer “obrigar
os municípios a desistirem
das ações de indenização”.
A Renova também expli-

Municípios do estado foram afetados pela lama de rejeitos | DIVULGAÇÃO

cou, em nota, que, como os
gastos dos municípios foram
feitos de forma emergencial,
houve dificuldade de comprovação de despesas. “Por causa

disso, foi desenvolvida coletivamente uma metodologia
alternativa, baseada em estimativa, para pagamento dos
gastos extraordinários.”

A proposta, porém, também é vista com preocupação
pela Defensoria Pública do
Espírito Santo. “Ela causa estranheza na medida em que
não necessariamente as ações
coletivas discutem as despesas dos municípios. Linhares,
por exemplo, ajuizou uma
ação coletiva neste ano para
buscar ressarcimento de atingidos do entorno da Lagoa Juparanã”, exemplifica o defensor público Rafael Portella.
Ele disse, ainda, que os
processos de reparação já
estão previstos no TTAC
(Termo de Transação e Ajustamento de Conduta), assinado em 2016.
PRISCILLA
THOMPSON
METRO GRANDE VITÓRIA
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Hartung.
Projeto de
crédito para
secretarias
O governador Paulo Hartung enviou ontem um projeto de Lei de Crédito Suplementar no valor de R$
192.867.980,90 à Assembleia Legislativa. Caso seja
aprovado pelo legislativo, o
valor será remanejado dentro do orçamento de 2018.
O governo do estado explicou que os recursos serão destinados ao “ajuste na
fonte de financiamento do
Programa Especial de Apoio
aos Estados (Propae) /BNDES
no orçamento do DER; reforço de verba destinada às secretarias de Educação, Saúde e Segurança; pagamento
de abono de servidores de
poderes e órgãos; adequação do orçamento para pagamento do Pasep, em decorrência do aumento da
receita; e ajuste de valor do
Fundap (Fundo de Desenvolvimento de Atividades Portuária), por conta do aumento do ICMS importação”,
informou a nota. METRO
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Ex-membros da Lava Jato
compõem grupo de Moro
Ministério da Justiça. Ex-juiz anunciou Érika Marena e Rosalvo Franco, que eram da força-tarefa na Polícia Federal.
Atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, Maurício Valeixo deve ser confirmado novo diretor-geral da corporação
O ex-juiz federal Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça do governo de Jair Boslonaro (PSL), anunciou ontem dois
antigos integrantes da Lava Jato na PF (Polícia Federal) que
farão parte da equipe de transição na pasta.
A delegada Érika Marena e o ex-superintendente da
PF no Paraná, Rosalvo Ferreira Franco, estiveram ontem
com Moro no CCBB (Centro
Cultural do Banco do Brasil),
em Brasília, onde trabalha a
equipe do presidente eleito,
e foram confirmados pelo ex-magistrado. Moro não quis
detalhar outros nomes nem
as funções que Franco e Marena terão no futuro governo.
O ex-juiz pediu sua exoneração do cargo de juiz federal
na semana passada, e a medida foi publicada ontem no

Equipe de Bolsonaro
MINISTÉRIOS
• Casa Civil - Deputado
Onyx Lorenzoni (DEM)
• Economia - Paulo Guedes,
economista
Moro almoça com membros de sua equipe no CCBB | GABRIELA SÁ PESSOA/FOLHAPRESS

D.O.U. Ele havia pedido férias, mas voltou atrás. “Houve quem reclamasse que eu,
mesmo em férias, afastado da
jurisdição e sem assumir cargo executivo, não poderia sequer participar do planejamento”, escreveu Moro no
pedido de exoneração.
Ex-Lava Jato
Érika Marena e Rosalvo Fran-

co estiveram na força-tarefa da Lava Jato desde antes
da primeira fase ostensiva da
operação, em março de 2014.
Marena participou das
apurações de crimes financeiros que levaram à prisão do
doleiro Alberto Youssef. Descobriu-se que Youssef havia
pago um veículo para Paulo
Roberto Costa, ex-diretor de
Abastecimento da Petrobras,

• Ciência e Tecnologia - Exastronauta Marcos Pontes
• GSI - General Augusto
Heleno, militar da reserva
• Justiça - Ex-juiz federal
Sérgio Moro

e com isso se abriu a investigação na estatal.
Foi Marena quem batizou a operação de Lava Jato.

• Agricultura - Deputada
Tereza Cristina (DEM)
• Defesa - General Fernando
Silva
• Relações Exteriores Diplomata Ernesto Araújo
NOMEAÇÕES DA EQUIPE
ECONÔMICA
• BNDES - Joaquim Levy
Banco Central - Roberto
Campos Neto
Petrobras - Roberto
Castello Branco

Após sair de Curitiba, a delegada atuou em Santa Catarina, onde presidiu a operação
Ouvidos Moucos. A ação, que

investigava fraudes na UFSC
(Universidade Federal de Santa Catarina), resultou no suicídio de Luiz Carlos Cancellier
de Olivo, reitor da instituição,
em outubro de 2017.
Já Rosalvo Ferreira Franco
já era superintendente da PF
no Paraná no início da Lava
Jato. Ele montou a equipe de
delegados especializados em
crimes financeiros que viria a
conduzir a operação.
Direção da PF
O delegado Maurício Valeixo,
sucessor de Franco – que se
aposentou ano passado – no
comando da corporação no
Paraná, deve ser o diretor-geral da PF na gestão de Moro. O
futuro ministro afirmou que
pretende fazer o anúncio oficial até a próxima sexta. RAFAEL NEVES/ METRO BRASÍLIA

Paraguai extradita traficante do CV
O presidente do Paraguai,
Mario Abdo Benítez, decidiu
ontem extraditar o traficante
brasileiro Marcelo Fernando
Pinheiro Veiga, de 43 anos,
conhecido como Marcelo Piloto, suspeito de enviar armas de drogas para o CV (Comando Vermelho). Ele estava
no país vizinho desde 2012
e foi preso em dezembro do
ano passado. Piloto foi transferido ontem mesmo para a
Penitenciária Federal de Catanduvas, no oeste do Paraná.
A decisão foi tomada depois que Piloto matou uma
mulher de 18 anos na cela
onde estava preso, em uma
unidade militar em Assunção, no sábado. O objetivo seria responder ao processo no
país vizinho e evitar a extradição para o Brasil, autorizada pela Justiça paraguaia no
final de outubro.
O presidente paraguaio informou a decisão de extraditar o brasileiro em sua conta
no Twitter. “Que nosso país
não seja terra de impunidade
para nada”, escreveu.
Piloto foi entregue por autoridades paraguaias na manhã de ontem, na delegacia
da Polícia Federal em Foz do
Iguaçu. De lá, seguiu em um
helicóptero da Polícia Civil

Quem é Marcelo Piloto
Traficante enviava armas e drogas para o Rio de Janeiro
• Roubo de veículos.
Marcelo Veiga morava no
Morro do Urubu, no Rio,
e começou sua vida no
crime roubando veículos.
Foi quando ele ganhou o
apelido de Piloto.
• Prisão no Rio.
Piloto ficou preso entre
1997 e 2002, quando se
aproximou do comando
do tráfico de Manguinhos.

O brasileiro durante a prisão no Paraguai | DIVULGAÇÃO/POLÍCIA NACIONAL DO PARAGUAI

do Paraná para Cascavel, que
fica perto de Catanduvas. A
decisão de mantê-lo no Paraná é da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro e vale
por 60 dias.
Segundo a Secretaria da
Segurança Pública do Rio, Piloto era o responsável por enviar armas, drogas e munições para a facção criminosa
Comando Vermelho.
Antes de fugir para o Paraguai, o brasileiro já havia

sido condenado a 26 anos de
prisão, por roubo e latrocínio. Ele tem mais de 20 mandados de prisão em aberto.
Segundo o Ministério
Público do Paraguai, no último sábado Piloto matou
Lidia Meza Burgos, de 18
anos, com 16 facadas, dentro de sua cela, para evitar
a extradição. Ela trabalharia como prostituta. O traficante utilizou uma faca de
cozinha. METRO CURITIBA

• Fuga.
Condenado a 26 anos
de prisão, fugiu para
o Paraguai em 2012,
após a criação da UPP
(Unidade de Polícia
Pacificadora). Segundo
a Polícia Civil do Rio,
passou a fornecer
armas e drogas para
o Comando Vermelho.
• Prisão no Paraguai.
Piloto foi preso na
cidade de Encarnación,
no Paraguai, em 13 de
dezembro do ano passado.
Ele estava com armas e
documentos falsos.

• Tentativas de resgate.
Autoridades paraguaias
identificaram cinco planos
para resgatar Piloto da
Agrupación Especializada
de la Policía Nacional, em
Assunção, onde ele estava
preso. Na última, no mês
passado, cinco pessoas
foram presas. Homens
armados com explosivos
invadiriam a unidade.
• Extradição.
A Justiça paraguaia
autorizou a extradição de
Piloto para o Brasil no dia 26
de outubro, mas antes ele
seria julgado pelos crimes
que cometeu no país.
• Morte dentro da cela.
No último sábado, Piloto
matou a paraguaia Lidia
Meza Burgos, de 18
anos, dentro de sua cela.
Ela trabalharia como
prostituta e foi morta
com 16 golpes de faca
de cozinha. O objetivo de
Piloto seria responder ao
processo no país vizinho
e adiar a extradição.

Brasileiro é
suspeito de
mandar matar
advogada
Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o traficante brasileiro conhecido como
Marcelo Piloto, é suspeito de ter mandado matar
sua advogada, a argentina
Laura Marcela Casuso, de
54 anos. Ela foi morta com
oito tiros depois de deixar
uma reunião na cidade de
Pedro Juan Caballero, na
fronteira do Paraguai com
o Brasil.
Segundo a polícia de Pedro Juan Caballero, Laura
foi morta por brasileiros,
Ela também defendia outro
traficante brasileiro, extraditado do Paraguai em dezembro do ano passado.
Em abril, Laura teria
enviado áudios para uma
jornalista do jornal paraguaio “ABC Color” denunciando corrupção e
ligações com o crime organizado por parte da cúpula da Polícia Nacional Paraguaia. METRO CURITIBA
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Saúde quer 8,5 mil médicos
novos até dia 7 de dezembro
Mais Médicos. Inscrições abrem amanhã e escolha das cidades é por ‘ordem de chegada’. No Espírito Santo há 213 vagas para o programa
Médicos formados no Brasil poderão se inscrever amanhã, a partir das 8h, no processo seletivo que buscará
repor as 8.517 vagas deixadas
em aberto pelo fim da parceria com Cuba no programa
Mais Médicos, anunciado pelo governo caribenho na última quarta-feira. Um total de
2.824 municípios e 34 DSEI
(Distritos Sanitários Especiais
Indígenas) esperam receber
as reposições. A expectativa
do Ministério da Saúde é que
o máximo possível de substitutos esteja trabalhando em
seus postos até o dia 7 de dezembro. Essa será a data-limite para que os selecionados se
apresentem.
O Espírito Santo será
contemplado com 213 vagas no novo edital do Programa Mais Médicos. As
vagas foram abertas para repor a saída dos 210 médicos
cubanos que trabalham no
estado pelo programa.
Serra é o município capixaba com mais vagas abertas, 29 no total. Atualmente, 30 profissionais cubanos
trabalham na cidade. Cachoeiro de Itapemirim, no
Sul do estado, vem logo depois, com 23 postos para os
médicos. Vitória terá cinco.

Vagas para o Espírito Santo
1 vaga: Alto Rio Novo,
Bom Jesus do Norte,
Domingos Martins, Irupi,
Itaguaçu, Jaguaré, Jerônimo
Monteiro, Mantenópolis,
Montanha, Pedro Canário,
Ponto Belo, São José do
Calçado, Vila Pavão
• 2 vagas: Guaçuí, Guarapari,
Ibatiba, Ibitirama, Laranja
da Terra, Marataízes, Rio
Bananal, Santa Leopoldina,
Vila Valério

• 5 vagas: Pinheiros, São
Gabriel da Palha e Vitória
• 6 vagas: Afonso Cláudio,
Aracruz e Santa Maria de
Jetibá
• 7 vagas: Cariacica, Linhares
e Viana
• 8 vagas: Alegre e Colatina
• 9 vagas: Vila Velha

Médicos cubanos começaram a voltar ao país de origem já na semana passada | DIVULGAÇÃO / MINISTÉRIO DA SAÚDE DE CUBA

O edital será aberto, inicialmente, para doutores
formados no Brasil, com registro no CRM (Conselho Regional de Medicina). No ato
da inscrição, os interessados
escolherão o município onde desejam atuar. A seleção
será por “ordem de chegada”: assim que todas as vagas
de uma localidade estiverem
preenchidas, ela não vai mais
aparecer no sistema.
Os formados no Brasil terão de amanhã às 8h até o
próximo dia 25 (domingo) às
23h59 para se inscreverem.
Na segunda-feira (26), o governo fará um balanço das

vagas ocupadas e, no dia 27
(terça), abrirá as chances remanescentes para médicos
diplomados no exterior, sejam brasileiros ou não. Inclusive cubanos que quiserem ficar no país por conta
própria: se estiverem com
visto de permanência no
país em dia e passarem pelo Revalida (exame de revalidação do diploma), poderão
voltar ao programa e receberão o mesmo salário – R$
11,8 mil – que os demais.
Uma crítica ao programa é
que o governo cubano repassava menos de R$ 4 mil para
os profissionais.

Os médicos poderão começar a trabalhar sem o Revalida até que a prova seja
marcada.
Capilaridade
Desde sua implantação, em
2013, o Mais Médicos teve dificuldades em recrutar brasileiros interessados para trabalhar em áreas pobres ou
remotas do país.
O ministério avalia estratégias para “seduzir” os médicos. Uma delas é que doutores graduados com apoio
do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) possam
negociar suas dívidas por

Capacidade para preencher
vagas no estado é questionada
Apesar da abertura de 213
vagas no novo edital do Programa Mais Médicos, lançado pelo Ministério da Saúde, o presidente da Amunes
(Associação dos Municípios
do Espírito Santo) e prefeito
de Linhares, Guerino Zanon
(MDB), disse que a solução
apresentada pelo governo
federal não vai suprir a demanda gerada pela saída
dos cubanos.
“Não vejo que a solução
seja tão simplista assim.
Achar 8 mil médicos no Brasil para já começar a trabalhar em dezembro é difícil.
Pela nossa experiência em
administração pública, sabemos que no país não há o
número suficiente de médicos para fazer essa substituição”, disse.

do Sul, Nova Venécia

“Pela nossa experiência
em administração
pública, sabemos
que não há médicos
suficientes no país”
GUERINO ZANON, PRESIDENTE DA AMUNES

Como o governo federal
convocou os novos médicos
para se apresentarem até
7 de dezembro, são pouco
mais de duas semanas para
que as vagas sejam repostas.
O tempo curto para a contratação pode gerar falta de
profissionais atendendo no
início de dezembro.
De acordo com Zanon,
todos os 78 municípios capixabas foram prejudicados
com o rompimento do con-

vênio com o governo cubano, já que os profissionais
atendiam as camadas mais
humildes de cada cidade.
Em alguns municípios do
interior capixaba, a associação estima que os cubanos
representam mais da metade dos médicos que prestam
atendimento nas unidades
básicas de saúde.
Segundo a Amunes, a
contratação de profissionais pelas prefeituras para
suprir a demanda é inviável. “Pouquíssimos municípios capixabas e brasileiros
teriam condições de bancar
contratações com recursos
próprios e não haveria tempo hábil para fazer este processo. Sem falar que há um
desinteresse grande dos médicos em trabalharem no in-

terior”, afirmou Zanon.
Na Grande Vitória, com
exceção da Serra, os municípios vão aguardar o processo de contratação convocado
pelo governo federal e não
farão contratações extras. A
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória informou que
aguarda orientações do Ministério da Saúde. Na capital,
há cinco médicos cubanos do
programa Mais Médicos.
Em Vila Velha, são nove
os profissionais de Cuba e
a cidade vai aguardar a reposição feita pelo Ministério da Saúde. Já em Cariacica, são sete cubanos. Com
o encerramento da parceira, uma média de 32 atendimentos diários serão afetados de imediato, avaliou a
prefeitura. METRO

• 3 vagas: Boa Esperança,
Castelo, Ibiraçu
• 4 vagas: B. de São Francisco,
Conceição da Barra,
Ecoporanga, Iúna, Mimoso

meio dos salários, segundo
o Ministro da Saúde, Gilberto Occhi.
Os cubanos
O ministério espera um ofício das autoridades cubanas para definir a data-limite em que os caribenhos
trabalharão vinculados ao
programa. A ideia, segundo Occhi, é que o desligamento definitivo seja “do

Serra vai
convocar 15
médicos já
concursados
Além das 29 vagas que serão
abertas no Mais Médicos na
Serra, a prefeitura convocou 15 profissionais já aprovados no último concurso
público para o PSF (Programa de Saúde da Família).
Outros 50 profissionais de
contrato, que estavam em
um cadastro de reserva,
também serão convocados.
A prefeitura informou
que vai lançar mais dois
processos seletivos para novas contratações a partir de
hoje. Não há número específico de postos de trabalho,
nem o salário que será oferecido nestes processos. O
município também iniciou
um mapeamento para remanejar médicos, de acordo
com a demanda deixada pelos cubanos. METRO

• 15 vagas: São Mateus
• 23 vagas: Cachoeiro
• 29 vagas: Serra

dia 12 ao dia 15”, na semana seguinte à que os substitutos começam a atuar. Cerca de 200 médicos cubanos
já deixaram o Brasil desde o
rompimento.
O governo brasileiro não
custeará o retorno dos cubanos ao país de origem. O motivo é que o fim da parceria
foi uma decisão unilateral.
LEANDRO NOSSA / METRO ES E RAFAEL
NEVES / METRO BRASÍLIA

Número suficiente

CFM diz que
país tem
profissionais
O CFM (Conselho Federal
de Medicina) informou,
em nota, que o Brasil tem
médicos formados em número suficiente para atender às demandas da população. Além disso, afirmou
que cabe ao governo, em
seus diferentes níveis, oferecer aos médicos brasileiros condições adequadas
para atender à população,
ou seja, infraestrutura de
trabalho, apoio de equipe multidisciplinar, acesso a exames e a uma rede
de referência para encaminhamento de casos mais
graves. O posicionamento
foi endossado pelo Conselho Regional de Medicina
do Espírito Santo. METRO
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Bolsonaro admite vender
‘alguma coisa da Petrobras’
Estatal. Economista indicado por Paulo Guedes, Roberto Castello
Branco será o presidente da empresa. Mercado aprova a escolha
O economista Roberto Castello Branco aceitou convite
da equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar a Petrobras. A informação
foi confirmada ontem pela assessoria do futuro ministro da
Economia, Paulo Guedes.
Crítico à intervenção do
Estado na economia, Castello Branco é defensor da
privatização não só da Petrobras, mas de outras empresas. Em entrevista a veículos de imprensa ontem, o
economista disse que o assunto não está na pauta da
nova administração.
Ele não descarta, porém, a
saída da empresa de áreas hoje consideradas estratégicas,
como a distribuição de com-

bustíveis. Segundo Castello
Branco, a prioridade de sua
gestão será a exploração de
petróleo na camada pré-sal.
Bolsonaro repetiu ontem
que parte da Petrobras deve
ser privatizada. “Alguma coisa
da Petrobras pode ser privatizada, mas não toda. A Petrobras é estratégica”, declarou.
Para analistas, a indicação do economista sinaliza
continuidade de uma política pró-mercado no setor de
petróleo. “Esperamos que
o processo de desalavancagem e o programa de desinvestimento da Petrobras
continuem sob o mandato
de Castello Branco”, escreveram analistas do Banco
Bradesco BBI.

Carlos Ghon. Executivo
da Nissan está na cadeia
O presidente do conselho
de administração da Nissan,
Carlos Ghosn, foi preso ontem no Japão por suspeita de
irregularidades na declaração de lucros. Segundo a Promotoria de Justiça de Tóquio,
Ghosn, que também é executivo-chefe da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi,declarou
às autoridades uma renda
33% inferior à real.
O presidente-executivo
da Nissan, Hiroto Saikawa,
irá propor ao conselho de
administração da empresa
a remoção de Ghosn. Saikawa disse que a sua prisão é resultado da “concentração de poder nas
mãos de uma só pessoa durante muito tempo”.
Nascido no Brasil, em
Rondônia, com ascendência libanesa e cidadania
francesa, Ghosn, 64 anos,
é uma das figuras mais co-

Brasileiro é investigado por supostas
fraudes financeiras | R. DUVIGNAU/REUTERS

nhecidas da indústria automotiva mundial e foi
responsável por resgatar
a montadora japonesa de
uma grave crise financeira.
Ele foi diretor da montadora em 1999, anos depois
tornou-se presidente da Nissan. No ano passado, Ghosn
se aposentou como presidente e CEO da empresa.
METRO

Indicado por Guedes, Castello Branco é atualmente diretor do Centro de Estudos
em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da FGV
(Fundação Getúlio Vargas),
onde tem doutorado. Seu pós-doutorado foi feito na Universidade de Chicago.
Ele já ocupou cargos de direção no Banco Central e na
mineradora Vale, além de ter
feito parte do conselho de administração da Petrobras.
O economista substituirá Ivan Monteiro, que pode
ser escolhido para chefiar o
Banco do Brasil. A Petrobras
disse que a indicação de Castello Branco não foi formalizada e passará pelo conselho
da empresa. METRO

IPVA 2019.
Boletos estarão
disponíveis
em janeiro
Os boletos de arrecadação para pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores) no Espírito Santo estarão disponíveis a partir de janeiro de
2019 no site da Secretaria da
Fazenda (sefaz.es.gov.br) ou
no site do Detran (www.detran.es.gov.br). Assim como
em 2018, os documentos não
serão enviados para o endereço do contribuinte.
As guias poderão ser pagas
em cota única ou a primeira
parcela do IPVA de veículos leves vencerá em abril de 2019,
seja qual for o final da placa. Já
o calendário de vencimentos
de veículos pesados terá início no mês de março. Quem
efetuar o pagamento em cota
única até a data do vencimento terá 5% de desconto. METRO

Castello Branco aceita convite para presidir estatal | REINALDO CANATO/FOLHAPRESS

Nova equipe
econômica
está quase
fechada
A equipe econômica do próximo governo já está praticamente fechada. O presidente eleito Jair Bolsonaro
e Paulo Guedes, confirmado
para o Ministério da Economia, ainda precisam anunciar os nomes para as presidências da Caixa Econômica
Federal e do Banco do Brasil.
Além de Guedes, integram a equipe econômica os
economistas Roberto Campos Neto, que irá para o Banco Central, Roberto Castello
Branco, que assumirá o comando da Petrobras, e Joaquim Levy, que vai presidir o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
No comando da Secretaria do Tesouro Nacional desde abril deste ano, Mansueto
Almeida também foi confirmado para a equipe econômica do próximo governo e
deve permanecer no cargo.
O economista é técnico de
Planejamento e Pesquisa do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). METRO

Black Friday deste ano vai
atrair mais consumidores
Seis em cada dez (58%) consumidores têm a intenção de fazer compras na Black Friday
2018, que acontece na próxima sexta-feira, segundo pesquisa do SPC Brasil. O percentual representa um aumento
de 18 pontos percentuais em
relação ao ano passado. Por
outro lado, 32% só devem ir
às compras caso encontrem
boas ofertas e apenas 10% não
pretendem comprar nada.
Entre os que pretendem
comprar, 70% consideram a
data uma oportunidade de
adquirir itens que estejam
precisando com preços mais
baixos. Cerca de 30% querem
antecipar os presentes de Natal, enquanto 12% planejam
aproveitar as ofertas mesmo
sem ter necessidade de comprar algo no momento.
Já entre os que não pretendem fazer compras na Black

Promoção de televisores na edição
de 2017 | PAULO WHITAKER/REUTERS

Friday, os principais motivos apontados são falta de dinheiro (28%) e o fato de não
precisar comprar nada (22%).
Os consumidores devem

comprar, em média, três
produtos e desembolsar R$
1.145,75. Segundo a pesquisa, 30% dos entrevistados
ainda não definiram o quanto pretendem gastar.
A expectativa dos consumidores para este ano é de
que haja um desconto médio de 45% nos produtos e
serviços ofertados.
As roupas lideram a lista
de compras dos consumidores (38%) — um aumento de
dez pontos percentuais na
comparação com 2017. Os
calçados ocupam o segundo lugar (32%), enquanto os
celulares e smartphones ficaram com a terceira posição (30%) entre os produtos
que devem ser mais adquiridos nesta Black Friday.
Depois aparecem os eletrônicos (25%) e os eletrodomésticos (24%). METRO
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Vítimas de incêndio podem Submarino. Ministro diz
que gastar US$ 4 bilhões
ter sido reduzidas a cinzas com resgate seria disparate
Califórnia. Equipes de resgate afirmam que intensidade do fogo transformou em pó até
mesmo restos mortais. Lista de desaparecidos conta com 993 nomes, muitos deles de idosos
Os restos mortais de vítimas
do maior incêndio florestal já enfrentado pela Califórnia, nos Estados Unidos,
podem nunca ser encontrados, alertaram ontem
as equipes que participam
das buscas. A lista de desaparecidos conta atualmente com 993 nomes. O temor
do governo é que a intensidade do fogo tenha reduzido os corpos a pó.
“Se o fogo durou tempo
suficiente, os ossos podem,
no mínimo, ter se fragmentado a um tamanho tão pequeno que não poderíamos
vê-los e é possível que mesmo os cachorros não sejam
capazes de detectá-los”, disse à agência Reuters a voluntária da Associação de
Cães de Resgate da Califórnia Trish Moutard.

vidas sobre o real número
de desaparecidos. A maior
parte dos nomes é de idosos que viviam sozinhos e
teriam mais dificuldade de
deixar a área afetada.

Vista aérea de destruição causada pelo fogo em Paradise | JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES

Autoridades têm reforçado alertas para que os moradores chequem a lista de
desaparecidos para que não
haja pessoas já encontradas

ou duplicações. O jornal
Los Angeles Times mostrou
em reportagem ontem que
muitas informações na lista são vagas, o que traz dú-

Combate ao fogo
O número oficial de mortos
é de 77 pessoas desde os primeiros focos de incêndio,
que tiveram início no dia
8 deste mês. A cidade montanhosa de Paradise, com
quase 27 mil habitantes, foi
a mais atingida.
Até ontem, 65% dos focos
de incêndio estavam controlados. As chuvas previstas para os próximos dias
devem ajudar no combate,
mas autoridades afirmam
não ser possível conter totalmente as chamas antes
do dia 30. METRO COM AGÊNCIAS

Depois de afirmar que a Argentina nem ninguém no
mundo teria capacidade técnica para resgatar o submarino ARA San Juan, o ministro
da Defesa da Argentina, Oscar Aguad, disse ontem que o
país não estaria disposto a pagar bilhões pelo serviço.
“Se custa US$ 4 bilhões
tirá-lo (do fundo do oceano),
seria um disparate investir
esses recursos, mas essa é
uma opinião pessoal”, disse em entrevista ao programa Debo Decir, da emissora
América TV. O ministro citou ainda a taxa de 30% da
população argentina vivendo na pobreza para justificar sua recusa em investir o
valor no resgate.
O país vive atualmente grave crise econômica e terá de implantar programa de austeridade para
ter acesso a US$ 50 bilhões
(cerca de R$ 188 bilhões)
do FMI (Fundo Monetário
Internacional).
O submarino ARA San

Familiares de vítimas protestam em
frente a base naval | MARINA DEVO/REUTERS

Juan foi encontrado na madrugada de sábado após um
ano desaparecido. Ele foi localizado por uma equipe
norte-americana a 900 metros de profundidade, a 800
metros da Península de Valdés, na Patagônia, extremo
sul da Argentina.
A embarcação levava 44
tripulantes a bordo, que
participavam de atividade
de rotina. Familiares das vítimas pressionam o governo argentino para que o
resgate seja realizado, apesar de negativas inclusive
vindas da juíza que analisa
o caso. METRO COM AGÊNCIAS
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LUCCAS NETO
O youtuber, querido pelas crianças e pais de todo o Brasil, se apresenta
em Vitória neste ﬁnal de semana, com o show ‘Netoland’

‘MEU IRMÃO É MEU ÍDOLO’

2
CULTURA
Cinema

DIVULGAÇÃO

O youtuber carioca Luccas
Neto é um fenômeno entre as crianças e seus pais.
A popularidade foi rápida e com um toque adocicado - sua fama explodiu
após o vídeo em que ele
enche uma banheira de hotel de nutella para um banho nada convencional,
em 2017. O mais novo dos
irmãos Neto - Luccas é irmão do também youtuber
Felipe Neto -, se apresenta na Arena Vitória, na capital, nos dias 24 e 25 deste mês. Em conversa com o
Metro, ele conta sobre sua
carreira e a relação com o
irmão famoso.

O que é a Netoland e como
surgiu a ideia de criá-la?
A ideia de criar esse espetáculo foi justamente para
sentir esse carinho do público de perto. É basicamente o canal Luccas Neto ao vivo, trago as brincadeiras e
os desafios, canto as músicas, reproduzo as histórias e
contos de fadas. Além de algumas surpresas que só indo ao show para saber!
No começo do canal, você
utilizava uma linguagem
bem diferente da atual. A
percepção de público auxiliou nessa mudança?
Com certeza. Tenho uma

Vá lá
‘Netoland’
Ingresso apenas para a sessão das 12h, do dia 25, na
Arena Vitória (av. Mal. Mascarenhas de Moraes - Bento Ferreira, Vitória). R$ 50
(meia/arquibancada). Informações: (27) 3227-3703.

equipe que me ajuda a tomar
todo o cuidado necessário
quanto ao vocabulário utilizado, posturas e atitudes certas e erradas para as crianças
em determinadas situações.
Apesar do foco no público

infantil, você considera que
seu conteúdo também pode divertir os adultos?
Sim! Atualmente meu conteúdo é produzido justamente para os pais poderem assistir com os filhos
e se divertirem juntos com
minhas brincadeiras, histórias, fábulas e com todo
aquele universo mágico que
levo para o meu canal.
E como se dá sua relação
empresarial com seu irmão, Felipe Neto?
Meu irmão sempre foi meu
ídolo e a minha inspiração.
Admiro tudo nele, é o cara
mais inteligente, estudioso e

determinado que existe. Nossa relação profissional é excelente, a vantagem que temos
é que um sempre ajuda o outro em qualquer situação, seja ela profissional ou pessoal.
Você e Felipe criaram um
quadro para crianças com
Síndrome de Down. Qual o
objetivo do conteúdo?
É de fundamental importância que a sociedade compreenda que precisamos
respeitar as diferenças e
amar as pessoas. Nosso objetivo com esse quadro é
mostrar que tudo é muito mais do que vemos pela
aparência física. METRO

Homem-Grilo
O longa-metragem
“Homem-Grilo”,
baseado nos quadrinhos
homônimos de Cadu
Simões, será filmado no
Espírito Santo e terá o
ator Marcos Prates no
papel principal. A história
narra as aventuras de
Carlos Parducci, um
jovem que foi mordido
por um grilo radioativo e
desenvolveu habilidades
proporcionais às do
inseto. As filmagens
começam no início
de 2019.
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VIVIANE ANSELMÉ
E-MAIL: ACONTECEMETRO@GMAIL.COM

CAMILLA BAPTISTIN

AYAN ALEXANDRE

NOVO CERIMONIAL
Um almoço no MS Buffet, em Vitória,
para imprensa e cerimonialistas,
trouxe uma excelente novidade para
o ramo de festas da cidade. Sandra
Dalla Bernardina se uniu ao chef Hugo
Grassi para fazer um novo cerimonial
onde antes era o Le Rosé. O projeto
lindíssimo da nova casa é de Sergio
Paulo Rabello e o lugar trará muita
qualidade em gastronomia, com
ambiente lindo e espaço arborizado
para cerimônias de casamento. Hugo
também será uma atração nos eventos,
finalizando os pratos na frente dos
convidados em ilhas construídas no
salão. A expectativa é de que o espaço
fique pronto em março de 2019.

A candidata a Miss ES Thainá Castro com a designer
curitibana de acessórios Silvia Döring, em
recente inauguração em Vitória

O enlace da cerimonialista Thamiris Almeida
e do fotógrafo Márcio Guimarães, na Serra

KEVIN CARDOSO/NOROCK

ARQUIVO PESSOAL

O NOVO RICK’S
A versão “churrasqueira” do Rick’s, famoso por
seus hambúrgueres, abriu definitivamente as
portas no final de semana. E, com razão, lotou. O
cardápio traz desde entradas e cortes inovadores
até a tradicional picanha com arroz, feijão, farofinha e batata frita. Tudo muito bom. E para quem
gosta de vinho, ótima notícia: não cobra rolha.

PRESIDENTE QUERIDO
Na última semana, um evento para os colaboradores da Unimed foi marcado pela emoção.
Os funcionários fizeram de surpresa uma
homenagem ao presidente Márcio Almeida, que
caiu em lágrimas. Márcio se despede do cargo
em fevereiro.

Vagner Loppes e Bruno Batista em noite all inclusive
com Amado Batista em Centro de Eventos, na Serra

CURTAS

VESTIDO INACABADO
Uma capixaba foi indenizada por ter recebido seu
vestido de noiva inacabado há poucos dias da cerimônia de casamento. De acordo com a decisão
da Justiça, houve “desconsideração” do fabricante com a jovem, ocasionando danos morais
e materiais. Segundo o advogado civilista Rafael
Mendes Wolkartt, para evitar situações como
essa, é essencial se atentar para um contrato bem
elaborado e exigir a assiduidade ao cronograma
combinado.

O trio do novo MS Buffet: Sérgio Paulo Rabello,
Sandra Dalla Bernardina e Hugo Grassi

DIVULGAÇÃO

Elegante e sofisticada. Priscilla Baldon lança sua marca de moda
feminina com evento
para convidados amanhã, na Casa Dugê, em
Vitória. A estilista e empresária investe em opções para uma mulher
elegante e sofisticada.

CAPIXABA CONFERENCISTA
Juliana Botelho, que está à frente do marketing da
Imobiliária Universal, será a única representante
do Espírito Santo no Salvador Creativity and Media Festival, evento nacional para mercado criativo e de mídia do Brasil, que será realizado na capital baiana, nos dias 23 e 24 deste mês.

ANUÁRIO DA NOIVA
Os casais ganharão uma forcinha para a escolha
dos fornecedores para o casamento. Será lançado
hoje a 3ª edição do Anuário da Noiva Espírito Santo, no Centro de Convenções de Vitória. O local terá mais de 50 expositores com a oferta de serviços
de convite, buffet, cerimonialista, decoração, trajes, entre outros. A entrada é gratuita.
Viviane Anselmé é jornalista e apresentadora do programa Acontece da TV Capixaba/ Band

Na moda. O empresário Pedro Ivo Cunha
convida para um descontraído happy hour
na loja VR Collezioni
do Shopping Vila Velha,
amanhã, às 19h.

Na festa do último finde: Marcio Ribeiro e Mateus Carvalho

Para as famílias. A ArcelorMittal Tubarão
promoverá uma tarde
inteira de programação
gratuita, especialmente
voltada para as famílias
aproveitarem momentos de esporte, cultura

e lazer. A 3ª edição do
Festival InterAção será no dia 24 de novembro, sábado, das 14h às
19h, na Praça dos Desejos, em Vitória, e marcará o início das comemorações de 35 anos da
empresa, festejado em
30 de novembro.
Dia da Consciência Negra. Hoje é comemorado o Dia da Consciência
Negra, data criada para
homenagear Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, falecido em 1695.
Para relembrar a data e ressaltar a luta contra a discriminação racial, a Estácio de Vitória
promove na quinta-feira, às 17h, o 5º Encontro
da Consciência Negra. O
evento é aberto para toda a comunidade.
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Netflix se arrisca ao finalizar
último filme de Orson Welles
Streaming. Para produtor, jornada de 48 anos até lançamento de ‘O Outro Lado do Vento’ foi uma verdadeira ‘caça ao tesouro’
“O Outro Lado do Vento”
ainda seria uma obra inacabada caso a gigante do streaming Netflix não tivesse colocado as mãos nela.
Orson Welles (1915-1985)
começou a rodar o filme em
1970, mas a produção enfrentou sucessivas interrupções, e ele lutou por 15 anos
para tentar finalizá-lo.
O diretor de “Cidadão
Kane” (1941) acabou morrendo em 1985 sem completar esta sátira a Hollywood,
com contorno autobiográficos, na qual John Huston
interpreta um cineasta exilado que retorna aos EUA
para tentar finalizar o filme
que marcaria sua retomada
ao ofício.
A genialidade de Welles fez com que um devo-

tado grupo de cineastas e
artistas, entre os quais se incluem o ator Peter Bogdanovich e o produtor Frank
Marshall, tomasse como
missão finalizar “O Outro
Lado do Vento”.
Marshall trabalhou como gerente de produção do
filme, em 1970, e passou os
últimos 33 anos tentando
conseguir os negativos. Isso
só começou a acontecer há
seis anos, quando a Netflix
se envolveu na empreitada.
“Ted Sarandos [chefe de
conteúdo da Netflix] é um
grande fã de Welles e sabe o
quanto ele era visionário. Ele
entende a importância desse
filme para a história do cinema”, explica o produtor.
Havia apenas um problema. “Eu não sabia dizer

a ele o que faltava porque
precisávamos ver os negativos. Mas só poderíamos fazer isso se alguém pagasse.
Ted enfim disse para irmos
adiante”, explica ele.
Para o produtor, a tarefa
foi semelhante a uma caça
ao tesouro. “Era um quebra-cabeça imenso. Não sabia
se ele tinha rodado tudo,
porque ele nunca fazia esse
tipo de registro. Então tivemos que organizar o filme,
e isso levou quase um ano.”
Segundo Marshall, a versão completa de “O Outro
Lado do Vento” é uma conclusão perfeita à carreira
de Welles.

Peter Bogdanovich (esq.) e John Huston em cenas do longa inacabado do autor de ‘Cidadão Kane’

GREGORY
WAKEMAN
| DIVULGAÇÃO

METRO INTERNACIONAL
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Beber,
comer,
viver

ANDRÉ
ANDRÈS
BEBERCOMERVIVER
@GMAIL.COM

A Itália brilha

VINHO DO ANO:

SASSICAIA 2015
Trata-se de um
clássico, por vários
motivos. Produtora
do Sassicaia, a Tenuta
San Guido Bolgheri é
uma das responsáveis
pelo surgimento
dos chamados
supertoscanos,
vinhos produzidos
com métodos
diferentes daqueles
tradicionalmente
adotados na Itália.
Neste caso, tratase de uma mescla
das castas francesas
Cabernet Sauvignon
e Cabernet Franc.
“Rico e concentrado.
Estruturado e
impecavelmente
balanceado. A madeira
está belamente
integrada”, são
alguns dos adjetivos
da revista. A revista
também recomenda
abri-lo a partir de
2023. e prevê uma
longa vida, até 2043.
É sempre um vinho
espetacular.

Final de ano é tempo de balanço. No mundo do vinho, é
também tempo da revelação
de algumas listas dos melhores rótulos provados nos últimos 12 meses. Nesse quesito, poucas relações são tão
respeitadas quanto a da revista norte-americana Wine
Spectator. Durante a última
semana foi divulgado o Top
Ten, os dez melhores vinhos
da lista, incluindo o Vinho
do Ano. Ontem à tarde, saiu
a relação com aqueles apontados pela Wine Spectator
como os 100 melhores entre
os milhares de vinhos provados pelos seus degustadores
(conforme o ano, são abertas
até 20 mil garrafas, a maioria degustada às cegas).
O enorme volume de rótulos provados é uma questão
importante. Mas não a única. A Wine Spectator estabelece sua pontuação com base em uma curiosa equação,
onde se cruzam quatro fatores: a qualidade do vinho, o
seu preço, a disponibilidade
no mercado e algo definido

como “fator X”, ou o prazer
proporcionado por aquele vinho. Isso é importante porque, embora a premiação
maior possa contemplar vinhos clássicos, como ocorreu
neste ano, é bastante comum
encontrarmos na lista garrafas de preços muito acessíveis. O australiano Yalumba
Viognier Y Series 2017, ocupante de um honroso 56º lugar, era vendido até recentemente pela Wine.com.br por
algo em torno de R$ 130. Essa ótima relação entre preço
e qualidade acontece porque
a Wine Spectator considera o
valor de mercado do vinho e
também o número de garrafas produzidas. É justo. Afinal, de nada adianta produzir uma lista só com vinhos
caríssimos, produzido em algumas poucas centenas de
garrafas e vendido apenas no
interior da França...
A relação 2018 premiou
a produção italiana. Isso se
nota a partir da lista dos 10
melhores vinhos do ano. São
três italianos na lista, enca-

beçada pelo supertoscano
Sassicaia 2015. Quando se
amplia para os 20 primeiros
colocados, a Itália comparece com espantosos oito rótulos. Entre eles está o Caparzo Brunello de Montalcino.
Talvez ainda seja possível encontrar esse vinho em lojas
do Espírito Santo. Era vendido por algo em torno de R$
450. Lembre-se: está entre os
20 melhores vinhos do ano...
A relação da Wine Spectator sempre tem uma grande
participação de vinhos norte-americanos (algo normal
em se tratando do país onde
a revista é produzida) e franceses. A nota negativa deste ano: a baixa participação
de vinhos portugueses, muito citados há quatro anos, e
argentinos. O Chile também
não foi tão bem quanto em
outras ocasiões, mas há pelo menos um destaque: o Vik
2012, produzido no Cachapoal por Patrick Valette, ficou num excelente 22º. O Vik
é encontrado por algo entre
R$ 650 e R$ 900. METRO

OS MELHORES
O Top Ten de 2018.
• Sassicaia 2015
• Château Canon-La
Gaffelière 2015
• Castello di Volpaia
2015
• La Rioja Alta 2005
• Champagne Dom
Pérignon 2008
• Aubert Chardonnay
Carneros 2016
• Colene Clemens
Pinot Noir 2015
• Le Vieux Donjon 2016
• Tenuta delle Terre
Nere Etna San Lorenzo
2016
• Bedrock Heritage 2016

Evento trará a Vitória grandes nomes da França
Não se sabe exatamente os
motivos, mas é inevitável
constatar a diminuição do
número de eventos relacionados ao vinho na Grande
Vitória. Há menos enólogos
nos visitando, por exemplo.
Daí a importância da aula-degustação marcada para o
próximo dia 27, em Vitória.
O “Vin Et La Santé” irá reunir Bernard Hudelot, enólogo e professor da Universidade de Dijon, e Jean Claude

Cara, escritor e especialista
em vinhos de longa guarda
(aqueles capazes de melhorar mais e mais com o passar
dos anos) da Borgonha. Cara
é autor do primeiro guia turístico escrito em língua portuguesa sobre a Borgonha.
Ele e Hudelot irão apresentar rótulos do Château de
Villars Fontaine. A propriedade tem mais de mil anos.
Durante o evento deverão ser degustados vinhos

como o Le Rouard 2009, vinho branco de guarda, e o
Le Haut du Village 2003,
tinto com grande capacidade de envelhecimento (de até 30 anos). Ou seja, um evento para entrar
em contato com as informações de dois grandes especialistas e para provar
bons vinhos da nobre região da Borgonha. Há tempos Vitória não tinha algo
parecido... METRO

Para degustar
Vin Et La Santé.

O ESPLENDOR
DA CHADONNAY

Aula-degustação com Bernard Hudelot e Jean Claude Cara.
Dia: 27 de novembro.
Local: Hotel Golden Tulip
Vitória.
Ingresso: R$ 270,00
Vendas e Informações: (27)
99955-0403

A Borgonha é terra da Chardonnay e
da Pinot Noir, uvas predominantes na
região. Saem de lá muitos dos melhores
vinhos do mundo feitos com essas castas.
São capazes de envelhecer muito bem.
O Le Rouard 2009, por exemplo, tem
capacidade de guarda de 15 anos, algo
raro nos brancos do Novo Mundo, com os
quais estamos mais acostumados.
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Leitor fala

13º salário

As dicas de utilização do 13º são muito
válidas, afinal, é muito difícil conseguir
separar esse salário extra para investir
no que realmente é importante.

no
ivana.moreira@canguruonline.com.br

FABRICIO PORTO

O QUE O TRABALHO SOCIAL
ENSINA AOS PEQUENOS

Cultura

Cruzadas

A animação “Super Drags” é bem divertida, mas exagera nos escândalos
e na linguagem. Caso tenha uma próxima temporada, é importante evitar
ser tão caricata.

Para criar pessoas
melhores para o
mundo é preciso despertar nelas o desejo de ver outras pessoas bem, de se doar
e contribuir com a
sociedade. E é na infância que esses “desejos” precisam ser
semeados. É o que
diz Jacqueline Lubaski. Pedagoga, hipnoterapeuta e coach,
ela trata da importância do trabalho social para as famílias como coautora
do recém-lançado livro Coaching Para Pais Volume 2, da
editora Literare.
Jacqueline explica que o trabalho social é uma iniciativa que contribui para a inteligência emocional dos
pequenos. E inteligência emocional é a capacidade de
perceber, avaliar e expressar emoções com precisão.
A capacidade de acessar ou gerar sentimentos quando
esses facilitam o pensamento.
Num trabalho social, os pais têm a chance, por
exemplo, de perguntar ao filho: o que você sente
quando entrega seu brinquedo para uma criança no
orfanato? Quando os pais trabalham as emoções com
os filhos, podem, sim, gerar sentimentos que vão agir
profundamente no desenvolvimento emocional e intelectual, preparando as crianças para uma vida mais
realista e que valha a pena.

MAURO SOARES

Correção
A festa que será realizada na CasaCor ES 2018, na
próxima sexta-feira, dia 23, é a 4ª edição da Casa
Sounds, diferentemente do que foi publicado na
coluna Preview de ontem . O evento acontece no
Clube Álvares Cabral, em Vitória. O line up da balada
eletrônica terá um mix de talentos para compor
a atmosfera da Casa Sounds. Estão confirmados
Beowülf, André Teles, Marlon Luft & BD Aguiar, Heitor
Melo, Renzo Colnago & The Doctor. Os ingressos
podem ser adquiridos pelo site www.sympla.com.br.

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

EXPERIMENTE!

Participe também no Facebook:

Se você nunca propôs um trabalho social (qualquer tipo de ação voluntária e solidária) para seus filhos, experimente. Envolva os pequenos desde o planejamento.
Proponha um projeto de gentileza em família. Pergunte
a eles como poderiam ajudar outras pessoas, o que eles
gostariam de fazer. Não tolha a criatividade dos pequenos, deixe os viajar nas possibilidades. Depois faça uma
votação para escolher o projeto da família.
Jacqueline garante. Antes mesmo de sair de casa para
colocar o plano em ação, os filhos já terão tido muitas lições. Tanto quanto fazer o bem por outras pessoas, você
estará fazendo um bem pela sua própria família. Criando um tipo de conexão baseada em valores que será importante ao longo na vida, na relação entre pais e filhos.
Essa, diz a especialista, não é uma missão que os pais podem delegar para as escolas. São eles que precisam assumir a responsabilidade.

www.facebook.com/metrojornal

Sudoku

A canguruonline.com.br é uma plataforma de conteúdo sobre primeira infância
e prestação de serviços para pais e educadores. A coluna Canguru no Metro
é publicada todas as terças-feiras, sempre neste espaço.

Horóscopo

www.personare.com.br

As relações pessoais ficam
vulneráveis, o que indica falta
de identidade amorosa. Evite
depender emocionalmente de alguém

Fase de intensidade emocional
que compromete a comunicação.
Evite se expor, já que seu discurso
prejudica a praticidade

Momento de certo desequilíbrio no
convívio com as pessoas. Olhe mais
para dentro de você, sem deixar de
se relacionar com os outros

Os problemas do dia a dia
tendem a enfraquecer você e
causar desgaste emocional.
Procure se reservar e relaxar

Sua intuição cresce ajudando
a compreender os assuntos
práticos. Encare os problemas
com mais objetividade

As divergências pessoais
crescem e comprometem o
convívio familiar e no trabalho.
Seja imparcial e procure produzir mais

Fase em que os sentimentos
crescem e prejudicam a
comunicação. Seja gentil com todos
evitando tocar em assuntos polêmicos

Fase de divergências que se
alimentam do seu orgulho.
Procure vencer os problemas
e buscar atividades divertidas

Sua intuição cresce e abre
experiências diversas. As
divergências na informação
compartilhada beneficiam seu bom senso

Fase de certa instabilidade
emocional ligada a problemas
no cotidiano. Busque uma
atitude mais dinâmica e criativa

Fase de gastos supérfluos
e estimulados por carência
sentimentais. Busque estabilidade
emocional e lazer com economia

procure se reservar

Suas potencialidades crescem e
favorecem o trabalho. Fase de
oposições às suas ações, por isso

Soluções
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Por um 2019 melhor
Amistoso. Brasil faz seu último jogo no ano, contra Camarões, em
Londres, com mais testes de Tite para formar o time da Copa América
BRASIL
•

ESPORTE

•

Richarlison em treino ontem; ele deve ser titular contra Camarões | PEDRO MARTINS/MOWA PRESS

CAMARÕES

Estádio. MK, em Milton
Keynes. Hoje, às 17h30
Transmissão. Rede Globo
e SporTV

O Brasil encerra hoje, às
17h30, contra Camarões, seus
jogos em 2018. Foi um ano
que começou empolgante, no
sonho do hexa, mas que caiu
em desanimo após a eliminação para a Bélgica nas quartas
da Copa do Mundo, e segue
em marcha lenta nos amistosos feitos na sequência.
Tite já olha para frente,
mais precisamente a Copa
América de 2019, que será
realizada no Brasil. Nos cinco amistosos após o Mundial, já utilizou 31 jogadores, usando a base da equipe
que esteve na Rússia.
Porém, ele já sinalizou
que, mesmo com os testes,
deve fazer poucas mudanças
no time titular para a competição continental, já que não
quer correr riscos de perder
uma disputa que ganhou importância após eliminações
em Copas e o desastre do último torneio sul-americano,
quando foi eliminado pelo
Peru. “Não pode mexer demais. Os ajustes estão na sutileza”, afirmou.
Hoje, Tite deve usar um
esquema alternativo, testando alguns nomes novos e co-

locando jogadores que não
iniciaram o duelo contra Uruguai, na última sexta. Assim,
a provável escalação é Ederson; Fabinho, Dedé, Pablo,
Filipe Luís; Allan, Arthur, Renato Augusto; Richarlison,
Neymar, Gabriel Jesus.
Depois desse confronto o
Brasil volta a jogar em março, ainda sem local e adversários definidos, já como preparação para a Copa América.
Estádio acanhado
Após enfrentar o Uruguai
no grandioso estádio do Arsenal, o Brasil vai jogar no
acanhado Stadium MK, Milton Keynes, nos arredores de
Londres.
Com capacidade para 30
mil espectadores, ele é casa
do time MK Dons, que disputa a quarta divisão do Campeonato Inglês.
A produtora do confronto,
Pitch International, alega que
a escolha se deve à localização do estádio e também a fatores comerciais, já que, com
um adversário menos atrativo, não faria sentido colocar
o Brasil em um estádio maior.
Velho conhecido
Do outro lado, no banco, estará um ídolo de muitos brasileiros. O holandês Clarence Seedorf, ex-jogador do
Botafogo, que é técnico de
Camarões desde agosto. Para
ele, a partida tem importância, já que faz parte da preparação para a Copa Africana de Nações, que acontece
no ano que vem. METRO
Santos

‘Gracias’

“Me despeço do
São Paulo com o
sentimento de que
entregamos todo o
possível, e a vaga na
próxima Libertadores
é a prova de que
o objetivo foi
alcançado. Deixo meu
agradecimento e
carinho aos meus atletas,
que deram o máximo
em cada minuto em
campo, e à torcida
são-paulina que, nos
bons e maus momentos,
não deixou de
nos apoiar”
DIEGO AGUIRRE, TÉCNICO DEMITIDO DO
SÃO PAULO NO ÚLTIMO DIA 11

Time de Ronaldo.
Pedrinho pode ir
para o Valladolid
Destaque do Corinthians
na temporada, Pedrinho
não deve continuar no clube na próxima temporada. A jovem revelação tem
proposta do Borussia Dortmund, da Alemanha, mas
pode acabar negociado com
o Real Madrid e emprestado por uma temporada para o Real Valladolid, time
presidido por Ronaldo Fenômeno – essa possibilidade foi revelada pelo jornal
espanhol “Marca”.
Em entrevista ao BandSports, Will Dantas, empresário do atacante, confirmou que o futebol europeu
está de olho no jogador:
“Um deles [o Borussia] fez
uma proposta, mas que não
se aproximou da multa de
50 milhões de euros. Existe
interesse do Real e também
do Barcelona.” METRO

Preparado para o caneco
O Palmeiras pode ser campeão nacional na próxima
rodada do Brasileirão. Mas
para garantir a taça já na
36ª rodada, quando encara
o América-MG, amanhã, às
21h45, no Allianz Parque,
precisará contar com uma
combinação de resultados.
O time alviverde não depende apenas de si para ficar com o título, além disso é preciso torcer também
contra Flamengo e Inter.
O Colorado joga contra o Atlético-MG também
amanhã, às 19h30. Com isso, o Verdão entra em campo com conhecimento do
resultado deste duelo. E
o Flamengo enfrentará o
Grêmio no Maracanã, na
mesma hora do alviverde.
“Vamos firmes para fazer um grande jogo em casa, onde teremos apoio da
nossa torcida. Temos chance de ganhar e sermos cam-

Felipão é ídolo da torcida palmeirense | GERALDO BUBNIAK/AGB/FOLHAPRESS

peões em casa. Se não formos, vamos continuar
fazendo o que nos levou a
essa condição”, disse o goleiro Weverton.
O volante Bruno Henrique, porém, espera outro
jogo difícil contra um time

nas últimas colocações, como aconteceu em Londrina. “Será um jogo duríssimo, contra uma equipe que
briga contra o rebaixamento e dará a vida, como foi
com o Paraná - que empatou por 1 a 1.” METRO

Goleiro Vanderlei
se desculpa por
série de derrotas
Um dos líderes do elenco
do Santos, o goleiro Vanderlei pediu desculpas à
torcida pela série de quatro derrotas consecutivas
no Brasileirão, apesar de
não conseguir achar uma
explicação pela queda de
rendimento do time comandado por Cuca.
“A gente tem de assumir a nossa responsabilidade. Quatro derrotas
seguidas é muito complicado e faz a diferença no Brasileiro. Temos
de pedir desculpas para
a torcida e levantar a cabeça. Não adianta ficar
criando explicações para o que não tem. Temos
de terminar o campeonato da melhor maneira”, disse. METRO
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Octa Core

8.0

**

13 MP

Câmera
Frontal
8.0 MP

32 GB

SAMSUNG
GALAXY J6
Cód. 427319/427913/427906

De: 1.099,00 Por:

5,6”

799,00
À VISTA
CADA

40”

10x 79,90 sem juros no cartão

De: 1.799,00 Por:
SMART TV LED
Cód. 351553

• Web Browser
(Acesso a qualquer site)

1.599,00
À VISTA

De: 129,00 Por:

4,5

24x 86,50 no cartão Sipolatti**
Total a prazo: 2.076,00

litros

PANELA DE
PRESSÃO
Cód. 419017

89,00
À VISTA

10x 8,90 sem juros no cartão

1,42 m

ROUPEIRO HAVAÍ 4 PORTAS
+ CAMA BIBOX SOLTEIRO
Kit. 431484

FOGÃO 4 BOCAS
Cód. 331364 - BF04NAB

De: 899,00 Por:

599,00

R$

,90

49

14x

CADA

sem juros no cartão Sipolatti*

Total R$ 698,60

2,24 m

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

De: 1.000,00 Por:

À VISTA

10x 59,90 sem juros no cartão

ACENDIMENTO
AUTOMÁTICO
TOTAL

300 peças
disponíveis
somente na cor
canela

0,4
5m

50”

600
WATTS

De: 269,00 Por:

De: 3.299,00 Por:
ULTRA HDTV
4K
CÓD. 427463

• Web Browser
(Acesso a qualquer site)

2.799,00

179,00

PROCESSADOR
VIVA 4X1

À VISTA

10x 279,90 sem juros no cartão

À VISTA

10x 17,90 sem juros no cartão

CÓD. 353335 - RI7630/91

1,88 m

0,12 m

SMARTPHONES
A PARTIR DE:
De: 399,00 Por:

279,00
À VISTA
CADA

10x 27,90 sem juros no cartão
CÓD. 430760/430777/430784

7”

m
0,88

TABLETS

5.1

A PARTIR DE:
De: 299,00 Por:

DUAL
**

249,00

8 GB

De: 189,00 Por:
COLCHÃO ESPUMA
SOLTEIRO PÉROLA D20
CÓD. 417457

11,90

14x

R$

CADA

sem juros no cartão Sipolatti*

Total R$ 166,60

Registro

008 673/2013
OCP 0041

À VISTA
CADA

Quad Core

10x 24,90 sem juros no cartão
CÓD. 428965

@lojassipolatti

/Sipolatti

Compre também pelo site:

www.sipolatti.com.br

Ofertas válidas para o dia 20/11/2018. Garantimos um total de 05 unidades por produto anunciado. A Sipolatti não vende por atacado. Promoções válidas para pagamento efetuado somente nos cartões de crédito: VISA, BANESCARD, DACASA, MASTERCARD, ELO, AMERICAN EXPRESS, DINNERS CLUB, MÓVEIS CARD e no carnê. *Promoção
exclusiva em 14X sem juros, somente no cartão Sipolatti. O cartão Sipolatti possui a bandeira DACASA. Alguns produtos anunciados poderão não estar disponíveis em algumas lojas, devido à imprevisibilidade do consumo. Resguardamo-nos de possíveis erros de impressão que possam ocorrer neste anúncio. Fotos meramente ilustrativas.
Os preços de todas as ofertas estão expressos em Reais (R$). **Parte da Memória Flash é destinada aos arquivos do sistema operacional, ocasionando perda no espaço disponível para armazenamento de arquivos e/ou aplicativos do usuário. Memória interna compartilhada com o sistema operacional e aplicativos pré-embarcados.

