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Cidades querem manter
ações contra a Samarco
Sem acordo. Os municípios de Linhares e Baixo Guandu não concordam com a contrapartida exigida pela Fundação Renova para o acordo de
ressarcimento pelos gastos com a tragédia da Samarco. Medida determina que cidades desistam das ações judiciais em curso contra a empresa PÁG. 02

MOQUECA DE Guedes cria
de
CAMARÕES secretaria
privatizações

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

Nascido em Nova Venécia,
o atacante Richarlison entra no
lugar de Neymar, machucado,
e faz o gol da vitória do Brasil
sobre Camarões PÁG. 14

Estrutura será vinculada ao Ministério
da Fazenda, mas ainda não há definição
sobre o que será privatizado PÁG. 04

Deputado do DEM
vai assumir o
Ministério da Saúde
Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS)
criticou o Mais Médicos: “Era um
convênio entre Cuba e o PT” PÁG. 06

Não há previsão de
entrega do Terminal
de Itaparica
Aos 44 minutos do segundo tempo, Richarlison aproveita escanteio cobrado por Willian e cabeceia para marcar o único gol do último amistoso da Seleção no ano | EDDIE KEOGH/REUTERS

Fechado desde julho, terminal deverá
ter os reparos na estrutura e no teto
concluídos pelo novo governo PÁG. 02
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Municípios querem manter
ações contra a Samarco
Sem acordo. Prefeitos de Linhares e Baixo Guandu dizem que não aceitam a contrapartida exigida pela Renova
Os municípios de Linhares
e Baixo Guandu não querem aceitar a contrapartida exigida pela Fundação
Renova para que possam
receber cerca de R$ 7 milhões de ressarcimento pelos gastos realizados em
decorrência da tragédia de
Mariana (MG), ocorrida em
novembro de 2015. A Renova condicionou o pagamento à desistência por
parte dos municípios de
todas as ações judiciais em
curso contra as empresas
BHP Billiton e Vale, controladoras da Samarco.

O prefeito de Linhares e
presidente da Amunes (Associação dos Municípios
do estado), Guerino Zanon, explica que os valores
a serem pagos pela Renova
foram acordados há cerca
de um mês, e que o levantamento foi feito com ajuda dos municípios, com o
objetivo de cobrir os custos que tiveram para amenizar os impactos da lama.
Linhares receberia R$
5.112.000,00; Colatina, ficaria com R$ 4.345.000,00;
Baixo Guandu, teria R$
2.045.000,00; e Marilân-

dia, R$ 681.000,00. Ao todo, a Renova pagaria R$ 53
milhões a 39 cidades mineiras e capixabas.
“Mas, agora, a Renova
está falando que só vai pagar se as cidades declararem que retiram todas as
ações contra as empresas.
E isso não é aceitável. Vou
esperar a procuradoria do
município se manifestar,
mas com certeza não aceitaremos essa condição”.
O prefeito de Baixo
Guandu, Neto Barros, disse em vídeo divulgado pela assessoria de imprensa

que repudia o que chama
de “tentativa de ludibriar
os municípios”. “Trata-se
de uma proposta indecente e ilegal. Indecente porque contraria os interesses
da população e ilegal porque impede que os municípios discutam na Justiça
tudo o que eles têm por direito”, diz.
Ontem, a prefeitura de
Colatina disse que a procuradoria desconhece qualquer provocação formal da
Renova sobre o acordo. A
reportagem não conseguiu
contato com a prefeitura

de Marilândia.
Na última segunda-feira, a Renova disse que se
reuniu com representantes dos municípios e que
eles apresentariam, ontem, uma contraproposta ao termo. Ontem, a
fundação não se manifestou sobre o assunto. Guerino disse não ter conhecimento de reunião, nem
de contraproposta a ser
apresentada.
PRISCILLA
THOMPSON
METRO GRANDE VITÓRIA

Carnaval de Vitória

Vendas dos
ingressos
Começa amanhã a
venda de ingressos
para o Carnaval de
Vitória 2019. Estarão
disponíveis ingressos
para arquibancadas,
mesas e camarotes. Os
dois últimos espaços
serão vendidos no
Mercado São Sebastião
(Jucutuquara, em Vitória),
nos dias 22 e 23, das
10h às 17h, com acesso
aos três dias do evento.
Já os ingressos para as
arquibancadas terão as
opções por dia de evento
e “combo”, que dá direito
aos três dias do evento
por R$ 110 (inteira),
também disponível no
site www.blueticket.com.
br. Os desfiles das escolas
de samba de Vitória
acontecem de 21 a 23
de fevereiro, no Sambão
do Povo (rua Dário de
Lourenço de Souza, no
bairro Mário Cypreste,
na capital)

Cotações
Dólar
+ 0,66%
(R$ 3,764)
Bovespa
- 0,69%
(87.901 pts)

Terminal de Itaparica: obra ainda sem data

Terminal de Itaparica está interditado desde julho | CHICO GUEDES

Selic
(6,50% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)

rar a estrutura já foi selecionada. A SOS Demolidora
e Terraplanagem venceu a
licitação para a retirada da
cobertura e dos pórticos do
terminal. O contrato ainda não foi assinado porque a licitação está na fase
de recursos. A empresa será contratada por R$ 466,4
mil e tem 90 dias, a partir
da assinatura, para iniciar
as intervenções.
Depois dessa remoção,
outra licitação será feita

para a construção da nova cobertura. No início do
mês, o Iopes, contratou a
empresa Projeta Consultoria por R$ 117,5 mil para
a elaboração do projeto da
nova estrutura do Terminal
de Itaparica.
A equipe de transição do
governo eleito informou
que a nova gestão vai priorizar as obras do terminal
e vai avaliar quais medidas
adotará nos primeiros dias
de governo. METRO

Estado terá unidade prisional
no Xuri para 800 detentos
Um novo presídio com 800
vagas será construído pelo
governo do estado no Complexo do Xuri, em Vila Velha. A Sejus (Secretaria de
Estado da Justiça) lançou ontem o edital para selecionar
a empresa responsável pela construção da penitenciária. O custo estimado é de R$
61,7 milhões, sendo que R$
45,6 milhões vêm do Fundo
Penitenciário Nacional e R$
16,1 milhões são de recursos

do governo do estado.
O prazo dado pela secretaria é de dois anos para a
elaboração do projeto e execução das obras, que devem
começar em 2019. Segundo a Sejus, a mesma empresa será responsável pela
construção do presídio e pela elaboração do projeto arquitetônico. Dados da secretaria apontam que o estado
tem 22.046 detentos em 35
unidades prisionais.
FALE COM A REDAÇÃO

Euro
+ 0,72%
(R$ 4,305)

Fechado há quatro meses, o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, não
tem prazo para receber as
obras de remoção do telhado, que causou a interdição por risco de desabamento. Em agosto, o
governo deu prazo para
terminar todo serviço em
outubro de 2019. Agora,
não há prazo estimado pelo Iopes (Instituto de Obras
Públicas do Estado).
A empresa que vai reti-

leitor.gv@metrojornal.com.br
(27) 2124-3426
COMERCIAL:(27) 3334-1737

O (    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.

O coordenador da equipe de transição do próximo
governo, Álvaro Duboc, informou que a licitação será
mantida pela gestão de Renato Casagrande (PSB). “Não
tomaremos nenhuma providência contra esse processo,
já que ele vai na direção do
que pensamos, mas é preciso ressaltar que só construir
presídio não resolve o problema da segurança pública”, disse. METRO

Quiosques prontos antes do Natal
A reforma dos quiosques 2 (foto) e 6 na orla de Camburi ficará
pronta antes do Natal, segundo a Ecos Eventos, gestora dos
módulos. A obra foi retomada nesta semana após aprovação do
projeto pela SPU (Superintendência do Patrimônio da União).
Entre as intervenções estão manutenções de infraestrutura e
expansão dos telhados para solarium. Já o módulo 7 deve ficar
pronto em fervereiro; e as unidades 3, 4 e 5, até o final de abril.
O único módulo que ainda não tem autorização é o 1. | CHICO GUEDES

EXPEDIENTE
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E   Ex  Zainer Silva. E   Marcelle Secchin. E     Cleber Machado
  -! Carlos Canelas Magalhães.
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Leitão da Silva:
população cobra
sinalização
‘Obra sem fim’. Em vários pontos da avenida na capital não há placas
indicativas de proibição de acesso e faixas de pedestres estão apagadas
Seja de carro, seja a pé ou
de bicicleta, trafegar pela
avenida Leitão da Silva, em
Vitória, exige paciência não
só para lidar com o trânsito
intenso, mas também com
a falta de sinalização das
obras de ampliação. Em alguns trechos, não há placas
indicativas de proibição de
acesso. Em outros, falta sinalização para orientar os
motoristas dos retornos e
de como acessar a avenida.
Algumas faixas de pedestres
também estão apagadas. Na
tarde de ontem, o Metro
percorreu a avenida e flagrou a confusão enfrentada
pela população.
Próximo à papelaria Gecore, motoristas que querem acessar a Leitão da Silva precisam observar o
trânsito para saber qual
sentido está liberado, porque não há placas informativas no local. A empresária Valéria Melo Barroca, 58
anos, conta que não passava
pela avenida há muito tempo e que se surpreendeu
com a confusão. “Está uma
bagunça. Não há placa avisando que posso seguir para a direita. A gente tem que
adivinhar”, diz.
No mesmo ponto, o Metro flagrou motoristas fazendo o retorno na própria
pista, correndo o risco de
colidirem com outros veículos que atravessam a via para acessar a pista no sentido
Bento Ferreira.
Também falta sinalização para informar os trechos interditados. Quem segue pela avenida Maruípe
consegue acessar a Leitão
da Silva, mesmo ela não estando aberta para o tráfego
no sentido Bento Ferreira.
No local, a tela de sinalização está parcialmente aberta e não há placas indicando
que não é possível prosseguir. Com isso, muitos motoristas acabam acessando a
avenida, mas têm que retornar logo em seguida ou entrar à direita para dentro do
bairro de Itararé.
Em alguns pontos da
via, pedestres e ciclistas
também reclamam. “A gente não sabe direito por onde passar e fica com me-

Sem placas, motorista faz conversão proibida na avenida...

| FOTOS CHICO GUEDES

... e acessa trecho que ainda está interditado por conta da obra

“Está muito confuso
passar pela Leitão da
Silva. Não há placas
avisando se posso seguir
para o sentido que
quero, e o trânsito fica
ainda mais complicado”
VALÉRIA MELO BARROCA, 58, EMPRESÁRIA

do de sofrer um acidente.
Tinha que ter uma sinalização melhor”, diz a autônoma Áurea Matheus de
Souza, 43 anos.
Estacionamento na via
Chama a atenção também
um trecho que virou estacionamento de veículos, no
sentido Maruípe. Duas das
três faixas da avenida, próximo à papelaria Castorino
Santana, estão sendo ocupadas por carros à venda
e outros veículos que esta-

cionam no local. Com apenas uma faixa para trafegar, motoristas reclamam
da lentidão. “Não há como
andar, e tudo por causa de
um estacionamento. Se com
três faixas já é difícil passar
por aqui, com uma só fica
impossível”, reclama o auxiliar de produção Deni de
Jesus, 24 anos.
Conclusão em 2019
Em nota, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) disse que vai apurar os
problemas junto à empresa
e em campo, determinando
o reforço na sinalização onde for necessário. Diz, ainda, que a previsão é que as
obras da avenida, iniciadas
em 2014, sejam concluídas
até o fim do primeiro semestre de 2019.
PRISCILLA
THOMPSON
METRO GRANDE VITÓRIA
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Ministério de Guedes terá
secretaria de privatizações
Bolsonaro. Futuro chefe confirmou que estrutura será criada e vinculada à pasta de Economia, mas ainda não detalhou o que será prioridade
O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou ontem que criará
uma secretaria exclusiva
para cuidar das privatizações no governo de Jair Bolsonaro (PSL). A estrutura terá, a princípio, o nome de
“Secretaria de Privatizações
e Desinvestimento”.
Procurado, Guedes não
detalhou como funcionará
o trabalho e quais serão suas
áreas prioritárias. A tendência é que a secretaria substitua o atual PPI (Programa de
Parcerias e Investimentos),
criada pelo governo Temer
em 2016 para cuidar de concessões e desestatizações.
Em documento encaminhado à equipe econômica
de Bolsonaro com diretrizes
para a transição, a atual Casa
Civil – comandada por Eliseu
Padilha (MDB) – sugere a privatização da Eletrobras (que
já está em fase avançada de
discussão) e da Infraero (ou
mais concessões ‘em bloco’
de aeroportos), por exemplo.
O texto também aconselha o
aumento de concessões rodoviárias e portos. Guedes tem
dito, em entrevistas, que planeja privatizar os Correios e
subsidiárias da Petrobras, entre outras estatais.
‘Imposto não’
Questionado se haverá aumento de impostos ou implementação de novos – tais
como a recriação da CPMF,
que foi cogitada durante a
campanha de Bolsonaro –,
Guedes negou. “Imposto
não, aumento de imposto de

Chefe da PF no Paraná
será novo diretor-geral

Guedes durante reunião em Brasília com governadores eleitos, na semana passada | PEDRO LADEIRA / FOLHAPRESS

jeito nenhum”, garantiu.
O primeiro escalão da
economia do próximo governo está quase fechado.
Joaquim Levy está confirmado no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), Roberto Castello Branco presidirá a Petrobras e Roberto Campos Neto ficará com
o Banco Central.
Faltam, entre outras definições, as novas presidências da Caixa e do Banco do
Brasil. Guedes foi questionado sobre as tratativas para o
preenchimento destes cargos, mas disse que os nomes
ainda não estão fechados.
RAFAEL
NEVES

O superintendente da PF (Polícia Federal) no Paraná, Maurício Valeixo, será o diretor-geral da corporação no
governo Bolsonaro. A indicação já estava quase acertada,
e ontem foi confirmada pelo
ex-juiz federal Sérgio Moro,
futuro Ministro da Justiça
Valeixo assumiu a PF no
Paraná no lugar de Rosalvo Ferreira Franco, que se
aposentou em dezembro de
2017. Franco, que chefiou a
unidade durante os primeiros anos da operação Lava Jato, também integra a equipe
de transição de Moro.

Outra ex-integrante da Lava Jato, a delegada da PF Érika Marena, chefiará o DRCI,
departamento do Ministério
da Justiça que cuida de cooperação internacional.
Moro foi questionado sobre o fato de que Marena,
após deixar a Lava Jato, chefiou a operação da PF em Santa Catarina que resultou no
suicídio de Luiz Cancellier de
Olivo, reitor da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Moro disse que “foi algo
muito trágico”, mas que a delegada não pode ser responsabilizada. METRO BRASÍLIA

Em Brasília

Bolsonaro vai
receber três
embaixadores
Bolsonaro viajou do Rio de
Janeiro ontem, no início da
manhã. Na capital federal
ele teve reuniões no CCBB
(Centro Cultural do Banco
do Brasil), onde atua a equipe de transição, e recebeu
representantes das Santas
Casas. Ainda como deputado, Bolsonaro apresentou
ontem uma emenda de que
destina, no orçamento de
2019, R$ 2 milhões para as
santas casas. Ele foi atendi-

do na santa casa de Juiz de
Fora-MG após levar uma facada durante a campanha.
Bolsonaro também esteve
no TCU (Tribunal de Contas
da União) e, por fim, encontrou a a PGR (Procuradora-geral da República) Raquel
Dodge. No órgão, afirmou
que manterá, “a princípio”,
a regra que tem sido usada
para escolher o procurador-geral: o Presidente escolhe
a partir de uma lista tríplice
elaborada pela classe.
Hoje Bolsonaro receberá os
embaixadores da Rússia, do
Líbano e de Portugal, além
de parlamentares.
METRO BRASÍLIA

Rosário será mantido na CGU
Bolsonaro anunciou ontem o primeiro ministro do governo
Temer que será mantido em 2019: Wagner Rosário, que chefia a
CGU (Controladoria-geral da União), ficará no cargo. Foi cogitado
incorporar o órgão ao Ministério da Justiça, mas ele deverá
permanecer independente com status de ministério | JOSÉ CRUZ / ABR

METRO BRASÍLIA

Com extradição, PCC pode crescer na fronteira
Autoridades paraguaias e
brasileiras temem que a extradição do traficante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga,
o Marcelo Piloto, abra espaço
para a facção criminosa PCC
(Primeiro Comando da Capital) crescer na região da fronteira com o Brasil. Piloto, que
estava detido no país vizinho,
foi extraditado na segunda-feira e está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas,
no oeste do Paraná.
Piloto é apontado como o
principal fornecedor de ar-

mas e drogas para o Comando Vermelho, que disputa
espaço com o PCC. Em entrevista ao jornal paraguaio
“ABC Color”, o ministro Arnaldo Giuzzio, da Secretaria
Nacional Antidrogas do Paraguai, admitiu que as duas
facções usam o país vizinho
como base. “Tanto o PCC como o Comando Vermelho
estão nos utilizando como
satélite”, disse.
O principal ponto da disputa é a cidade de Pedro Juan
Caballero, na fronteira com

o Mato Grosso do Sul, um
corredor para a cocaína que
vem da Bolívia, Peru e Colômbia. Ontem, autoridades
do Paraguai e do Mato Grosso do Sul disseram que a expulsão de Piloto pode acirrar
a guerra entre as facções.
O jornal ABC Color informou que o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez,
solicitou uma lista de todos
os criminosos brasileiros
presos no país que podem
ser extraditados nos próximos meses. METRO CURITIBA
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‘Convênio entre Cuba
R$ 11,8 mil e PT’, ataca Mandetta

Mais Médicos. Inscrições
vão até o próximo domingo
Médicos brasileiros e estrangeiros com registro no
CRM (Conselho Regional de
Medicina) têm de hoje até
domingo para se inscrever
no Mais Médicos.
As 8.517 vagas foram abertas após a saída dos profissionais cubanos. O interessado
deve apontar, no ato da inscrição no site do programa, o
município de interesse para
trabalhar. São 2.824 cidades e
34 distritos indígenas e, após
treinamento, os médicos devem começar as atividades a
partir de 3 de dezembro.
Caso haja um grande número de interessados, o governo prepara uma segunda
chamada destinada a médicos
brasileiros formados no exterior e estrangeiros.
Para ingressar no Mais
Médicos não é necessário

é o salário mensal que será
pago aos médicos que se
inscreverem na nova fase do
programa.
ser aprovado no Revalida, o
exame para atestar a capacidade do profissional formado fora do país.
O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, afirmou que
o Brasil não arcará com os
custos da saída dos cubanos
porque entende que o rompimento de contrato foi feito pelo governo de Cuba. O
presidente eleito, Jair Bolsonaro, promete asilo para os
cubanos que quiserem ficar
no Brasil. METRO BRASÍLIA

Prefeituras convocam
médicos de concursos
A Prefeitura de Vila Velha
autorizou, ontem, a convocação de seis médicos aprovados em um processo seletivo, ainda em vigência,
para reforçar o PSF (Programa Saúde da Família)
na Grande Terra Vermelha.
A medida foi adotada após
o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) enviar
comunicado informando
que os profissionais cubanos do Programa Mais Médicos interromperiam suas
atividades a partir de ontem. Nove profissionais
de nacionalidade cubana
atuavam no município canela-verde por meio do
programa.
Em Cariacica, onde há
sete vagas de médicos no
programa, a prefeitura

também pretende convocar profissionais aprovados em um processo seletivo em curso para atuar
nas áreas mais carentes da
cidade.
A Prefeitura da Serra
anunciou, na última segunda-feira, a convocação de 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 pela cidade. A prefeitura informou que vai
lançar mais dois processos
seletivos para novas contratações. A Serra terá 29
vagas no programa Mais
Médicos. METRO

Transição. Futuro ministro da Saúde, anunciado ontem, faz críticas ao formato do modelo
adotado pelo Mais Médicos. Alvo de denúncia, deputado teve que se explicar a Bolsonaro
Futuro ministro da Saúde,
o deputado Luiz Henrique
Mandetta (DEM-MS) atacou
ontem o convênio do Mais
Médicos assinado em 2013
pelo governo de Dilma Rousseff para garantir a atuação
de profissionais cubanos no
Brasil. “Os critérios, à época,
me parece que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT, e não entre
Cuba e o Brasil”, afirmou.
“A gente precisa de políticas sustentáveis, as improvisações em saúde costumam
terminar mal, e essa não foi
diferente das outras.”
Mandetta foi anunciado
ontem pelo presidente eleito
Jair Bolsonaro, após encontro com a Frente Parlamentar da Saúde e representantes das Santas Casas.
Médico ortopedista, Mandetta se encontrou com
Bolsonaro ontem e já te-

Bolsonaro durante anúncio de Mandetta | RAFAEL CARVALHO/GABINETE DE TRANSIÇÃO

ve que apresentar explicações. Quando foi secretário
de Saúde de Campo Grande
(MS), ele foi acusado de frau-

des no contrato para implementar o sistema de informatização da cidade, o Gisa
(Gerenciamento de Informa-

ções Integradas da Saúde).
Segundo a denúncia da
CGU (Controladoria-Geral da
União), o esquema desviou
em torno de R$ 6 milhões
com a indicação de serviços
não executados.
O novo ministro foi acusado de fraude em licitação,
tráfico de influência e caixa
dois, mas nega a acusação.
Bolsonaro, contudo, minimizou. “Tem uma acusação
contra ele de 2009, se não me
engano, e não deu um passo
o processo ainda. Ele nem é
réu ainda. O que está acertado entre nós? Qualquer denúncia ou acusação que seja
robusta não fará parte do governo”, afirmou.
Mandetta é o terceiro ministro do DEM anunciado
para o futuro governo e se
junta a Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Tereza Cristina
(Agricultura). METRO BRASÍLIA

Enem 2021 vai ter prova de
assuntos específicos por áreas
A partir de 2021, o Enem
(Exame Nacional do Ensino
Médio) passará por mudanças. O exame será feito em
duas etapas. Na primeira, o
aluno fará provas sobre conteúdos básicos gerais e, na
segunda, assuntos específicos, de acordo com o curso
que pretende cursar. Atual-

mente, a avaliação é universal e aplicada sem considerar a aptidão do candidato.
As mudanças no Enem
estão previstas nas novas
Diretrizes Curriculares Nacionais do ensino médio,
homologadas ontem pelo
ministro da Educação, Rossieli Soares.

Para entrar em prática,
no entanto, é preciso que
a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) seja aprovada pelo CNE (Conselho
Nacional de Educação). O
MEC (Ministério da Educação) pretende ver a Base Nacional Curricular aprovada
ainda este ano, mas isso de-

pender da agenda do CNE.
Questionado sobre a possibilidade de as mudanças
previstas no Enem não serem implementadas no próximo governo, o ministro
Rossieli Soares disse que, para isso, o novo presidente teria que mudar as normas vigentes. METRO E AGÊNCIA BRASIL

OFERTAS DE

Coxa c/ sobrecoxa
sem osso Pioneiro
Pacote c/ 3kg

R$

7

OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 21/11/2018 E 22/11/2018

DIAS

Bacalhau tipo
Saithe
Peça

29

,30

,90

R$

KG

Batata pré frita
Rapipap
Pacote c/ 2kg

10

KG

68

R$

PCT.

1

,29

R$
Margarina Claybom
Unidade c/ 250g

Margarina
Soﬁteli Sadia
Unidade c/ 15kg

,89

R$

02

UNID.

R$
Sorvete Nestlé
Diversos sabores,
unidade c/ 1,5L

1

R$

UNID.

5

,29

R$

GARRAFA

6

,39

0,89
UNID.

GARRAFA

0

R$

,95
UNID.

FACILIDADE DE PAGAMENTO
TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
CARTÕES DE DÉBITO VISA
CARTÕES DE DÉBITO MAESTRO
CHEQUE OU DINHEIRO

Desinfetante Barra
Diversas fragrâncias, unidade c/ 500ml
ou
Limpador multiuso Zap
Diversas fragrâncias, unidade c/ 500ml

POSTO DE
COMBUSTÍVEIS MAKRO
PREÇO BAIXO E
QUALIDADE GARANTIDA.

LOJA VITÓRIA: RODOVIA BR 101 - CARAPINA
LOJA VILA VELHA: AV. CARLOS LINDEMBERG, N 2.214 - N. SRA DA PENHA
BEBA COM MODERAÇÃO

GARRAFA

R$

Massa instantânea Bortolini
Sabores, unidade c/ 85g

Milho-verde
Predilecta
Unidade c/ 200g

,69

Molho de
tomate refogado
Predilecta
Unidade c/ 340g

Cerveja Stella Artois
Garrafa c/ 550ml

R$

UNID.

Refrigerante
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Água mineral
sem gás Klas
Garrafa c/ 1,5L

,90

9,89

Detergente
líquido Limpol
Diversas fragrâncias,
unidade c/ 500ml

1,19

R$

UNID.

NESTA QUINTA E SEXTA

TODAS AS LOJAS
ABRIRÃO ÀS

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

Ofertas válidas para as lojas: Vitória e Vila Velha. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas nos dias 21 e 22 de novembro de 2018, enquanto
durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 3 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retiﬁcação das ofertas aqui veiculadas. Os preços
deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes para pagamentos no cartão de crédito Makro, será válida
somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão ﬁnanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos Cartões de Crédito
Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão
sujeita a análise de crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. Aceitamos
cartões de crédito das principais bandeiras e pagamento somente na função à vista. Para mais informações, consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Imagens meramente ilustrativas.
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GUILHERME MACHADO
Especialista em mercado imobilário,
escritor e palestrante

BLACK FRIDAY E O
MERCADO IMOBILIÁRIO
Nesta sexta-feira acontece a já consagrada Black Friday,
ação de “superdescontos” oferecidos por diversos setores para atrair mais compradores para seus produtos.
Uma pesquisa realizada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) mostra que seis em cada dez
consumidores têm a intenção de fazer compras na Black
Friday. O número é expressivo e demonstra que grande
parte da população, de olho nos descontos, deixa para
programar suas compras para a data.
Por isso, diversos setores se preparam para vender
mais, inclusive o de imóveis, em que muitas construtoras,
bancos e imobiliárias se mobilizam para oferecer condições especiais para quem planeja adquirir a casa nova.
A Caixa Econômica, por exemplo, vai promover a renegociação de dívidas em atraso e a oferta de casas e
apartamentos com até 70% de descontos, além de conceder redução de até 15% na taxa de administração de consórcios imobiliários.
No entanto, é preciso estar atento e não se deixar levar
pelo impulso ou pela promessa de grandes facilidades para
a compra, principalmente quando falamos de um imóvel,
um bem de alto custo que envolve, muitas vezes, o comprometimento com uma dívida em longo prazo.
Isso não significa que o comprador não consiga fazer um bom negócio imobiliário durante a Black Friday.
Ao contrário, aquele consumidor que já está com a aquisição do imóvel entre as metas em seu planejamento financeiro, ou seja, aqueles que acompanham a movimentação do setor e a variação dos preços antes da data da
promoção, tem grandes chances de consolidar uma excelente oportunidade de negócio.
Algumas ações podem te ajudar a aproveitar a Black Friday para investir no imóvel com segurança. Pesquise os
preços dos imóveis praticados em meses anteriores a liquidação, compare os valores anunciados por diferentes empresas cujos empreendimentos apresentem perfis semelhantes e avalie se o desconto oferecido na Black Friday é
sobre um valor real e se efetivamente vale a pena.
Além do desconto, avalie a flexibilidade da negociação, a forma de pagamento, as taxas de juros, gastos
com documentação, entre outros custos adicionais. Avalie também o histórico da empresa com quem pretende
negociar e só feche a compra com empresas de credibilidade no mercado.
A ansiedade em fazer um negócio, visando um bom
desconto, não deve reduzir a cautela e a análise detalhada. Esse é o fator principal para o sucesso em qualquer negociação.

Foco da Petrobras será
exploração do pré-sal
Troca de comando. Roberto Castello Branco afirma que está analisando os dados da
empresa e evita comentários sobre segmentos que podem ser privatizados na sua gestão
O economista Roberto Castello Branco, indicado pelo
presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar a Petrobras, disse ontem que a
prioridade da empresa nos
próximos anos será a aceleração da exploração das
áreas do pré-sal.
Castello Branco se reuniu pela primeira vez com
a equipe econômica de transição, depois de ser indicado para dirigir a petroleira, em substituição a Ivan
Monteiro.
“O foco deve ser na aceleração do pré-sal”, disse o
economista, ao ser questionado sobre qual deveria ser
a prioridade da empresa.
O futuro presidente da
Petrobras evitou comentar
quais segmentos da empresa podem passar por privati-

A rede varejista Pernambucanas iniciou um novo projeto de expansão. E o Espírito Santo foi escolhido para
receber novas inaugurações
da empresa. A mais recente loja aberta está localizada no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, com opções
de vestuários masculino, feminino e infantil, novidades
em tecnologia, informática
e eletroportáteis.
O próximo município a
receber uma unidade da rede é Aracruz, no litoral Norte do Espírito Santo. A chegada faz parte do plano de

expansão da companhia,
que totaliza 335 unidades
pelo Brasil.
“Estamos
celebrando
nossos 110 anos expandindo nossa atuação pelo país.
A cada unidade aberta, somos recebidos com grande alegria e entusiasmo, o
que nos impulsiona ainda
mais. Sabemos do potencial do Espírito Santo e estamos orgulhosos em fazer
parte do estado e de estar
ao lado das famílias capixabas”, afirmou o CEO da
Pernambucanas,
Sérgio
Borriello. METRO

zação. Segundo ele, o modelo a ser adotado ainda está
em discussão.
Castello Branco disse ain-

da que não poderia falar de
planos concretos para a Petrobras porque ainda não
mergulhou especificamen-

Preço da gasolina recua
pela quarta semana

Nos postos, queda do preço ainda é
tímida | MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Guerra italiana

Comércio. Rede varejista
inicia expansão no estado

Economista participou de reunião com equipe de transição | ADRIANO MACHADO/REUTERS

te nas questões da empresa.
“Ao longo de novembro e
dezembro vamos construir
isso para chegar em janeiro
prontos”, disse.
Na segunda-feira, o economista afirmou em entrevistas que a Petrobras desenvolve atividades que “não
são naturais” da empresa e
não dão retorno, citando,
por exemplo, a BR Distribuidora. “A BR é uma cadeia de
lojas, no fim das contas. A
competência da Petrobras é
na exploração e produção de
petróleo”, disse.
O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, e o
próprio presidente eleito já
afirmaram que a petroleira
não será privatizada, mas
partes dela podem ser vendidas, inclusive a BR Distribuidora. METRO

O preço médio da gasolina
nos postos do Brasil recuou
0,9% na última semana, para R$ 4,614, segundo dados
da ANP (Agência Nacional
do Petróleo).
O movimento segue-se a cortes anunciados pela Petrobras nas as cotações
da gasolina em suas refinarias na semana passada, em
Esportes

meio a um recuo nos preços
do petróleo no mercado internacional por preocupações com o enfraquecimento da demanda global.
A queda nos postos, no
entanto, foi bem menor que
o corte realizado pela Petrobras nas refinarias. Com
uma baixa que já supera
13% em novembro, o valor
EUA

médio da gasolina da petroleira nas refinarias tocou na
semana passada o menor nível desde 21 de março.
Segundo a ANP, o diesel
nos postos recuou 0,54%,
para média de R$ 3,665 por
litro na semana de 11 a 17
de novembro. Já o etanol hidratado caiu 0,85%, para R$
2,926 por litro. METRO
Moeda digital

Barilla lançará
rival para Nutella

Amazon disputa
canais da Disney

Bolsa anulam
ganhos do ano

Bitcoin cai abaixo
de US$ 4.300

O creme de chocolate e
avelã Nutella, da Ferrero,
deve enfrentar um ataque
de um rival italiano, geralmente encontrado na
seção de massas. A Barilla
está se preparando para
lançar um creme de chocolate no próximo ano,
segundo fontes ouvidas
pela “Reuters”. A Barilla
decidiu montar um desafio para Nutella depois de
perceber que a Ferrero estava começando a invadir
o negócio de biscoitos da
fabricante de massas, disse uma das fontes. METRO

A Amazon está entre as
interessadas na compra
de 22 emissoras esportivas regionais, adquiridas
pela Disney no pacote
de ativos da Twenty-First
Century Fox Inc. Entre os canais estão a YES
Network, a Sports Time Ohio e 20 canais locais Fox Sports, informou
a “CNBC”. As emissoras
transmitem jogos de 44
times profissionais da
Major League Baseball,
da National Basketball
Association e da National
Hockey League. METRO

As bolsas americanas tiveram forte queda ontem, apagando os ganhos registrados em
Wall Street neste ano.
O recuo no preço do petróleo, que atingiu as
empresas de energia, e
dos papéis de tecnologia, com a Apple liderando as perdas, foram
os principais fatores de
pressão no mercado. O
Dow Jones caiu 2,16%,
enquanto o S&P 500 recuou 1,85%. Já a Nasdaq
teve uma queda de quase 2%. METRO

O bitcoin chegou a despencar mais de 10% ontem e ficou abaixo dos
4.300, ampliando para 30% a queda da criptomoeda em uma semana. A moeda está sendo
negociada em seu nível
mais baixo na bolsa Bitstamp desde outubro de
2017 perdeu 75% do seu
valor desde o pico em
dezembro. Uma restrição regulatória no início
de 2018 e uma queda no
interesse dos investidores estão entre os fatores
para o declínio. METRO
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Após crime.
Trump se
mantém fiel
aos sauditas
O presidente norte-americano Donald Trump divulgou comunicado ontem em
que afirma que manterá relações com a Arábia Saudita, independentemente da
participação do príncipe
Mohammed bin Salman na
morte do jornalista Jamal
Khashoggi.
“Nossas agências de inteligência continuam a avaliar todas as informações,
mas pode muito bem ser
que o príncipe herdeiro tenha conhecimento desse
trágico acontecimento - talvez ele tenha feito e talvez
ele não tenha! (...) De qualquer forma, nossa relação
é com o Reino da Arábia
Saudita. Eles têm sido um
grande aliado em nossa importante luta contra o Irã”,
afirmou em nota.
Khashoggi era crítico da
família real e foi assassinado
em 2 de outubro no consulado saudita de Istambul, na
Turquia. METRO

{MUNDO

Juiz ordena retomada
da concessão de asilo
Fronteira. Medida derrubada pela Justiça foi imposta por Trump para barrar entrada
ilegal nos Estados Unidos de imigrantes da América Central que seguem em caravana
A Justiça suspendeu temporariamente a medida do
presidente Donald Trump
que nega asilo aos imigrantes que entram nos Estados
Unidos sem passar antes pelo controle nas fronteiras.
A proposta anunciada no
dia 9 deste mês era direcionada aos milhares de imigrantes de países da América Central que desde o mês
passado caminham em direção à fronteira sul do país.
A decisão do juiz federal
de São Francisco, Jon S. Tigar, viu conflito com a lei
já existente na medida, informou a rede de televisão
CNN. “Seja qual for o escopo da autoridade do presidente, ele não pode reescrever as leis de imigração para
impor uma condição que o
Congresso expressamente

Imigrantes tiram foto em muro que separa México e EUA | KIM KYUNG-HOON/REUTERS

proíbe”, escreveu no processo. A medida vale para todo
o país até 19 de dezembro,
quando o juiz agendou outra audiência.
A proposta de Trump era
manter a rejeição de asilo a
quem entra ilegalmente até
a assinatura de acordo com

o México para deportar os
imigrantes da caravana. Em
sua justificativa, o governo
afirma que tem o poder exclusivo de frear a imigração
a fim de garantir a segurança nacional.
A estimativa é que a caravana tenha cerca de

8 mil pessoas. Ao menos
2 mil delas já chegaram à cidade mexicana de Tijuana,
na fronteira com os Estados
Unidos. Outras 3 mil estão
em Mexicali, também no limite entre os dois países.
Cerca de 5 mil militares
norte-americanos foram enviados para reforçar a segurança na fronteira. Novas
barreiras e arame farpado
também tentam impedir a
entrada dos imigrantes.
O prefeito de Tijuana,
Juan Manuel Gastelum,
calcula que o grupo permaneça na cidade por ao menos seis meses enquanto
aguarda respostas a pedidos de asilo feitos aos Estados Unidos. O posto de
imigração na fronteira tem
recebido uma média de 100
pedidos por dia. METRO
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Em conversas oficiais

Ivanka usou
email pessoal
O governo norte-americano confirmou ontem que
Ivanka Trump, filha do
presidente dos EUA, usou
seu e-mail pessoal para
enviar centenas de mensagens sobre a Casa Branca no ano passado. A prática viola regras oficiais.
Ela foi utilizada por Hillary Clinton, que recebeu
críticas de Donald Trump
por isso em 2016. METRO
Após discussão

Jornalista da CNN
retoma credencial
A Casa Branca reestabeleceu a credencial do jornalista da CNN Jim Acosta,
que teve a permissão revogada após discussão com
Trump em entrevista coletiva. A emissora pedia judicialmente a credencial.
O governo anunciou também novas regras para a
imprensa, que poderá fazer apenas uma pergunta
por jornal. METRO
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Ana Cañas ressurge
anárquica e sexual
Música. A camaleônica cantora reinventa sua música ao se aproximar do eletrônico e do rap
no quinto álbum de sua carreira, ‘Todxs’, um álbum que ela mesma define como ‘uma afronta’
É impossível tratar do quinto disco da carreira de Ana
Cañas sem falar da alusão que
“Todxs” faz ao sexo: quatro
das doze canções do álbum
foram marcadas como explícitas ao Spotify e todas as demais fazem alusão ao sexo.
Embora ainda exista no repertório algumas baladas românticas, estilo que consagrou Ana Cañas, boa parte
das canções ganharam uma
sonoridade que flerta com o
rap e com o beat. Mesmo nas
canções que ainda são sonoramente baladas, como a composição de Arnaldo Antunes
que abre o disco, “Declaro my
love”, Cañas empresta sua voz
à uma letra ousada e com claras alusões ao sexo, como no
verso “com a garganta engasgada e na ponta dos pés”.
“É um disco que tem uma
sensualidade, claro, e tem
mais do que isso. Acho que é
uma grande afronta à cultura
patriarcal de que mulher não
pode falar de sexo, que mulher não goza. É importante
quebrar alguns tabus por que
eu estou de saco cheio deles e
sei que muita gente também
está”, diz a cantora.
A cantora não deixa de lado temas ousados no disco.
Além das provocações sexuais
– da qual se destaca “Lambe
lambe” – ela trata de outros

Moda

Men of the
Year 2018
Na edição portuguesa do
GQ Men of the Year 2018,
o modelo curitibano
Francisco Lachowski foi
premiado na categoria
‘Modelo Internacional’.
Com mais de dez anos
de carreira, Francisco
soma em seu portfólio
trabalhos para marcas
como Versace, Dolce &
Gabbana, Hugo Boss,
Tommy Hilfiger, entre
outros grandes nomes da
moda internacional.
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FOTOS: JOSÉ DE HOLANDA/DIVULGAÇÃO

“TODXS”
ANA CAÑAS
INDEPENDENTE
DISPONÍVEL EM
STREAMING

Canções ganharam selo de
explícitas no Spotify

“Minha intenção era escancarar, parar com a
hipocrisia e os lirismos, e defender diretamente
nas músicas coisas que eu queria trazer pro front”
ANA CAÑAS, CANTORA

temas polêmicos, como respeito à populações LGBTQ e a
legalização da maconha.
Mesmo para quem não se
sente ligado a estas pautas,
porém, “Todxs” pode ser um
álbum extremamente prazeroso. Os arranjos foram feitos
com uma precisão impecável

ao longo de um ano pela cantora e pelo produtor estreante
Thiago Barromeu.
“Gravamos mais de 40 faixas, para algumas das músicas do CD fizemos até cinco
arranjos diferentes para chegar no resultado final. Tendo
regravações de músicas co-

mo “Eu amo você” [de Genival Cassiano, conhecida na
voz de Tim Maia], eu precisava de composições fortes que
pudessem estar na mesma altura”, completa Cañas.
O resultado é alcançado
com êxito. Nenhuma canção
é ruim e algumas são ótimas.
De fato, o arranjo feito para
“Eu amo você” compete com
o feito por Beyoncé para “Crazy in love” no quesito sensualidade. As canções originais,
porém, não ficam atrás.
“Onça e escorpião” é ótima. Na mesma linha, a faixa-título, que conta com a participação do rapper Sombra,
faz uma maravilhosa exaltação do feminino. Ainda entre
as participações, há a versão
do clássico de Itamar Assumpção “Tua Boca”, em que Cañas
divide os vocais com Chico
Chico. “Gravamos ao vivo, em
um take só. Temos uma conexão tremenda”, resume ela.
Quem ouve sente.
BRUNO
BUCIS
METRO BRASÍLIA

ANA
CAÑAS
A cantora paulistana conhecida por suas canções
românticas investe em
uma faceta mais mundana
de canções no seu 5º CD.
Por que você muda tanto de
estilo de um CD ao outro?
Meus discos são trabalhos de
arte, então eles refletem a
minha vida. O disco depende de quem sou eu fazendo.
Acho que eu também teria
um pouco de bode de ficar
me repetindo também.
O que te motivou a compor
essa nova leva de canções?
Desde 2015, com o impeachment, eu achei que devesse evidenciar mais minhas
posições políticas. Agora
com a eleição do Bolsonaro, então, acho que se torna
ainda mais urgente a gente
falar o que pensa e afrontar
os pensamentos retrógrados. BRUNO BUCIS/METRO BRASÍLIA

Livro retrata jornada de
amigas em rumos opostos
Aos 43 anos, a britânica Zadie
Smith é considerada uma das
vozes mais empolgantes da literatura contemporânea. Descendente de ingleses e jamaicanos, ela carrega suas obras
com uma visão complexa e
ao mesmo tempo acessível sobre temas espinhosos como
racismo, multiculturalismo e
pertencimento.
Tem sido assim desde sua
badalada estreia, aos 24 anos,
com “Dentes Brancos” (2000),
que discute o embate de gerações e transformações culturais a partir das famílias de
dois amigos que se conhecem
na Segunda Guerra Mundial.
“Ritmo Louco”, recém- lançado no Brasil, também usa

“RITMO LOUCO”
ZADIE SMITH
COMPANHIA DAS
LETRAS
528 PÁGS.
R$ 80

uma amizade como ponto-chave. Quando perde o emprego como assistente de
uma famosa cantora, a jovem
narradora – cujo nome não
é citado – começa a repassar
sua trajetória e percebe o impacto que sua amiga de infância, Tracey, teve em sua vida.
Filhas da mistura de brancos e pretos, elas se encontram nas aulas de dança de
um projeto social de um bairro periférico de Londres, mas

o pano de fundo doméstico
será determinante para que
cada uma siga um caminho.
Tracey cresce em um lar
desestruturado, o que a coloca em um rumo autodestrutivo e sem perspectivas, apesar do talento genuíno para
a dança. Já a narradora consegue se formar na faculdade e conquistar um emprego
de prestígio, mas constantemente se ressente de suas escolhas, movidas mais pela razão do que pela paixão.
Ela evoca então as memórias da amiga para entender
como chegou até ali, gerando reflexões sobre seu lugar
no mundo a partir de fatores
como raça e gênero.
METRO

Britânica Zadie Smith acaba de lançar ‘Ritmo Louco’ no Brasil | GETTY IMAGES
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Big Beatles ao lado de Ivan Lins
Uma década de história. Cantor e a banda Clube Big Beatles fazem amanhã o último show no projeto Sócio de Carteirinha de 2018
No último projeto Sócio
de Carteirinha de 2018, o
Clube Big Beatles recebe o
cantor Ivan Lins, um dos
mais importantes compositores brasileiros, para fechar o 10º ano da iniciativa.
A apresentação acontece
amanhã, às 21h, no Teatro
Universitário da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo).
Ivan já se apresentou anteriormente com a banda,
inclusive em um show em
Liverpool, no Cavern Club,
onde tem seu nome registrado nos tijolos do mundo
da fama, ao lado de artistas
do Queen, Rolling Stones e
os próprios Beatles.
“O Ivan é um ícone. Indiscutivelmente um dos
maiores músicos do Brasil.
Ele já esteve na Inglaterra
conosco, em um aniversário
do Álbum Branco, se emocionou quando nos apresentamos no Cavern Club, pois
ele sabia a importância daquele lugar. Iremos trazer

Vá lá
“Projeto Sócio de Carteirinha”
Quando: amanhã, às 21h,
no Teatro da Ufes (avenida Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras, Vitória).
Ingressos: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).
Informações: (27) 999823693, (27) 3205-1013 e (27)
99795-8796.

Banda Clube Big Beatles comemora os 10 anos do projeto | DIVULGAÇÃO

toda essa emoção dele de
volta ao palco, em sua apresentação conosco”, afirma
Edu Henning, idealizador
da banda.
Além do show, Ivan
também grava uma fai-

xa do futuro CD do Clube
Big Beatles, onde traz sua
pegada de jazz para a releitura da música Eleanor
Rigby, gravada originalmente pelo quarteto de Liverpool em 1966.

Ivan Lins canta clássicos dos Beatles |DIVULGAÇÃO

Projeto
Há 30 anos, a banda Clube
Big Beatles revive os clássicos
de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George
Harrison, como “Let it be” e
“Hey Jude”. E, há dez, criou o

projeto Sócio de Carteirinha,
em que trazem um cantor nacional ou internacional para
interpretar músicas dos Beatles, em um show em Vitória.
Neste ano, o grupo trouxe grandes nomes, como

Paulinho Moska e Emmerson Nogueira. Edu Henning
avalia de forma positiva o
ano de 2018. “A tendência é
se sentir orgulhoso de manter o projeto por tanto tempo, apesar das dificuldades
de produção e financeira,
sentimos que nossa missão
foi cumprida”, afirma.
A agenda do grupo para
este ano ainda tem outras
apresentações. O próximo
show da banda acontece no
dia 2 de dezembro, em Anchieta, Sul do estado. METRO
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Leitor fala

Os invasores

Mais Médicos
Certamente não haverá tempo suficiente para a contratação de médicos, sem que a população sofra as
consequências dessa mudança no
programa Mais Médicos. Esse planejamento deveria ser feito com mais
cautela.

no

japracozinha@omelete.com.br

SONY NÃO
PARTICIPARÁ
DA E3 2019

FÁBIO PORTO

Cruzadas

Rio Doce
Infelizmente, estamos vendo que a
empresa responsável pelo maior desastre ambiental do país está querendo estipular uma indenização para os
municípios para se ver livre de sua
responsabilidade. Essa tragédia não
pode ser resolvida dessa forma. Não
há nenhum dinheiro que pague esse
estrago.

CHARLEY GALLAY/GETTY IMAGES

Pela primeira vez em 24 anos a
Sony não participará da E3, um
dos principais eventos da indústria de games nos Estados Unidos,
com sua tradicional conferência.
A informação surgiu em um comunicado da Entertainment Software Association, empresa organizadora do evento, que falava sobre
a edição do ano que vem e citava
as concorrentes Microsoft e Nintendo, mas não a Sony.
Esse é o segundo grande evento cancelado pela companhia, que
também não realizará a PlayStation Experience neste ano.
Em setembro, Shawn Layden,
chairman da Sony, indicou que a
companhia não realizaria a Expe-

MARCELA SOARES

rience por que já havia anunciado
seus principais títulos, “Dreams” e
“Days Gone”.
Com o cancelamento da apresentação da Sony na E3, fica a dúvida sobre as datas de lançamento dos próximos grandes títulos
que devem sair primeiro para os
consoles PlayStation: “The Last of
Us: Part 2”, “Ghost of Tsushima” e
“Death Stranding”.
A informação também surge
pouco mais de um mês após Kenichiro Yoshida, CEO da Sony, confirmar que o suposto PlayStation 5
será produzido pela companhia. A
E3 seria palco ideal para o anúncio,
pois reúne os principais veículos
especializados em games.

Coluna
A coluna de vinhos, de André Andrès,
é sempre muito boa. Adoro as dicas,
principalmente quando há vinhos
mais populares.
DANIEL ALMEIDA

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.

FRASE DA SEMANA

Para falar com a redação:

leitor.gv@metrojornal.com.br

“Acho que o mundo está preparado
e, se não está, deveria”

Participe também no Facebook:

www.facebook.com/metrojornal

JUDE LAW DANDO SUA OPINIÃO SOBRE
O MUNDO ESTAR PREPARADO PARA
DUMBLEDORE SER ABERTAMENTE GAY
DIVULGAÇÃO/WARNER BROS.

REPRODUÇÃO

NERDÔMETRO

Sobe: “Power Rangers” - O supergrupo vai
estar reunido durante a CCXP, com atores de
várias gerações celebrando os 25 anos da
estreia. O painel será no domingo, 9/12.

Sudoku

Desce: “Star
Wars” - Marvel cancela a
minissérie sobre Darth Vader
após a demissão do roteirista
Chuck Wendig.

Criado em maio de 2000, o Omelete.com.br é hoje
o maior site de entretenimento e cultura pop do país

Horóscopo

www.personare.com.br

Fase de problemas em assumir
as rédeas da sua vida. Saia
da defensiva e enfrente os
compromissos com ousadia.

Reveja suas prioridades no
trabalho e planeje as demandas
com critério. Promova mudanças
que organizem mais a vida.

descuide das finanças.

Normalmente você tem mais
noção de como acontece a
interação com as pessoas ao seu
redor. Evite agir de forma radical.

A fase traz dúvidas sobre
seus desejos e possibilidades.
Coloque suas ideias em prática
e estabeleça suas prioridades.

Você tende a se divertir
com disciplina e de forma
mais introspectiva. Cuide
dos estudos e bem-estar pessoal.

Você tende a enfrentar os
problemas com os pés no chão.
Procure se planejar bem em
prol de uma rotina mais produtiva.

Os compromissos falam mais
alto, destacando uma fase de
reflexão sobre a vida. Cuide de
seus recursos materiais.

Os assuntos familiares mais
complicados se destacam neste
período. Seu bom senso se
evidencia e favorece a reflexão.

Momento propício para
selecionar melhor as
companhias e de bom senso
nos grupos aos quais participa. Valorize as amizades.

Uma atitude inflexível
envolve seus processos
interpessoais. Apesar disso,
conciliações podem ser feitas visando a mudanças.

Os assuntos mais complicados
aproximam você de pessoas
de interesses comuns aos seus.
Seja gentil e faça conciliações.

Fase em que você tende a se
comprometer mais com suas
demandas cotidianas. Não

Soluções
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Esfregando as mãos
Mesmo com
pouca chance,
Fla ainda tem fé

Brasileirão. Palmeiras
recebe o América
e, dependendo dos
resultados, pode
garantir o título
nacional já hoje

x
GRÊMIO

FLAMENGO

x
PALMEIRAS
•

Fim de uma era

Tim Cahill
Considerado o maior
jogador australiano
de todos os tempos,
o atacante Tim Cahill
se despediu ontem da
seleção, na vitória por 3 a 0
sobre o Líbano. Ele fez 108
partidas pelo seu país
e marcou 50 gols.

AMÉRICA-MG

Estádio. Allianz Parque,
às 21h45

O Palmeiras de Luiz Felipe Scolari já está há 20 jogos sem perder no Brasileirão | MARCELLO FIM/OFOTOGRÁFICO/FOLHAPRESS

O Palmeiras pode conquistar
o décimo Campeonato Brasileiro hoje. Mas, para garantir
a taça já na 36ª rodada, diante
do América-MG, às 21h45, no
Allianz Parque, precisará contar com uma combinação de
resultados. Além de vencer,
ainda é preciso secar também
o Flamengo (2º colocado) e o
Internacional (3º).
Se o Palmeiras vencer, chega aos 74 pontos. Caso o Flamengo ganhe, ainda pode
chegar em 75 pontos com os
outros jogos restantes. Já o Inter poderia igualar os 74 pontos alviverdes e chegar ao final da competição também
com 21 vitórias. O campeão
seria definido pelo saldo.
Cautelosa, a equipe evita o clima eufórico. “Vamos
firmes para fazer um gran-

de jogo em casa. Se não formos [campeões hoje], vamos continuar fazendo o
que nos levou a essa condição nas outras partidas”,
disse o goleiro Weverton.
O volante Bruno Henrique, porém, espera outro jogo difícil. “Será um jogo duríssimo, contra uma equipe que
briga contra o rebaixamento
e dará a vida”, afirmou.
Felipão concorda. “Ansiedade pelo título atrapalha.
Não foi assim que conseguimos a liderança e isso precisa ser corrigido para o jogo do América”, declarou. A
expectativa é que o treinador mantenha o rodízio de
jogadores que implantou no
elenco do Verdão. METRO

Vasco. A dois
pontos do Z-4,
Martín pode
ser desfalque

Fluminense.
Crise dentro
e fora das
Laranjeiras

Se no ataque, em caso de liberação do departamento
médico, o técnico Alberto Valentim tem certeza que vai
escalar o centroavante argentino Máxi Lopez para o duelo contra o São Paulo, no gol
a situação é diferente. Martín Silva, a serviço da seleção
uruguaia, só chega no Rio de
Janeiro cerca de 12 horas antes da partida, e é dúvida para o retorno à meta Cruz-maltina, que vem sendo ocupada
por Fernando Miguel.
A apenas dois pontos da
zona de rebaixamento, o
Vasco encara o Tricolor paulista amanhã, às 20h, em
São Januário. Máxi será reavaliado novamente antes da
partida, depois de ficar afastado por um corte no pé direito. BANDNEWS FM

Em jejum de vitórias e gols
no Brasileirão, o Fluminense é alvo de protestos após o
empate em 0 a 0 com o Ceará, na segunda-feira, no Maracanã. Torcedores foram ao
vestiário da equipe para cobrar os jogadores e picharam os muros da sede do clube, em Laranjeiras, na zona
sul, com palavras de ordem
contra o presidente Pedro
Abad e membros do grupo
político Flu Sócio, que está
no comando há oito anos.
A diretoria do Tricolor deve dois meses de salários a
atletas e funcionários, além
de cinco meses aos que recebem direitos de imagem.
Amanhã, o Tricolor, que ainda corre risco de queda, visita o Bahia na Fonte Nova, às
21h. BANDNEWS FM

Nada de troféu

R$ 30 mi
será a premiação palmeirense
em caso de título do Brasileiro.
São R$ 18 milhões que serão
pagos pela CBF, mais uma
quantia de R$ 12 milhões
como bonificação da Crefisa,
sua patrocinadora.

“É uma competição com
20 clubes, que precisam
ser respeitados, estão
na Série A. Não existe
jogo que se vence fácil”

Mesmo que conquiste o
título brasileiro, não será hoje que o Palmeiras
receberá a taça, as medalhas e o cerimonial do título. A programação da
CBF é que tudo isso seja
realizado apenas no dia
2 de dezembro, no encerramento da competição.
A explicação é simples:
o campeonato ainda não
está definido.
Assim, caso garanta
o décimo campeonato –
com a unificação dos títulos –, a honraria será
em casa, diante do Vitória. METRO

LUZ FELIPE SCOLARI, TÉCNICO DO VERDÃO

O Rubro-negro ainda acredita no hepta, mas a tarefa não
é fácil. Além de não poder vacilar, o Flamengo precisa contar com derrotas do Palmeiras e do Inter. Hoje, ele recebe
o Grêmio no Maracanã, às
21h45 e só a vitória interessa
na briga pelo título. METRO RIO

Glorioso tem
confrontos
diretos pelo G-6

x
SANTOS

BOTAFOGO

O Alvinegro sonha com o topo da tabela. O Peixe, hoje às
21h, é adversário direto na
briga, e na rodada final, o alvinegro ainda enfrenta o Galo,
também na disputa. A má notícia é que o time não vai contar com o zagueiro Joel Carli,
lesionado. BANDNEWS FM

Richarlison entra e dá
a vitória para a Seleção

10
BRASIL

CAMARÕES

A Seleção Brasileira encerrou a temporada com uma
atuação apenas discreta
contra Camarões, em amistoso disputado na Inglaterra. A equipe de Tite venceu
o rival africano, comandado pelo ex-jogador holandês Clarence Seedorf, por
1 a 0 com gol de Richarlison, que entrou aos 7 minutos após Neymar sentir um
problema na coxa e pedir
substituição.
Nascido em Nova Venécia, o “Pombo” foi o principal nome dos comandados
de Tite e acabou premiado

no final do primeiro tempo ao se antecipar à zaga na
cobrança de escanteio para
fazer o gol solitário da partida. No momento de comemorar, como sempre faz,
imitou o andar da ave que
lhe dá o apelido.
No segundo tempo, Richarlison ganhou a companhia de Gabriel Jesus, que
substituiu Roberto Firmino,
e de Douglas Costa, que ocupou a vaga de Willian, e ainda acertou a trave de Camarões. O mesmo fez o volante
Arthur, do Barcelona.
Mas, apesar dessas chances, não foi uma atuação
que enchesse os olhos. Pelo contrário, os africanos
ainda deram sustos na zaga
brasileira.
A Seleção volta a jogar
agora apenas em março de
2019, em amistosos ainda

sem adversários definidos.
Depois deles, haverá a convocação para a Copa América, disputada no Brasil.
Trajetória
Richarlison tem 21 anos.
Ele nasceu em Nova Venécia, Noroeste do Estado, e
iniciou sua carreira no Real
Noroeste em 2013. Depois,
foi jogar no América de Minas Gerais, em 2015. No time mineiro passou a atuar
profissionalmente.
Sua atuação pela Série B do Brasileiro chamou
a atenção de grandes clubes. E ele foi contratado pelo Fluminense, em 2016.
Brilhou marcando gols em
clássicos e na metade de
2017 foi para a Inglaterra,
jogar no Watford. Hoje, bilha no Everton e na Seleção
Brasileira. METRO
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TV DIGITAL

De: 749,00 Por:

629,00

LG K9 TV

À VISTA
CADA

Cód. 427654/427661
LMX210BMW

10x 62,90 sem juros no cartão

32”
7.0

Câmera
Frontal
5.0 MP

8 MP

Quad Core

5”

**

16+2 GB
INTERNET

De: 1.199,00 Por:
SMART TV
HDTV
Cód. 411608/430265

,00

999

CONJUNTO BOX
SOLTEIRO

À VISTA

Cód. 418553

10x 99,90 sem juros no cartão

De: 799,00 Por:
R$

,00

43

14x

1450 W

sem juros no cartão Sipolatti*

LAVADORA ALTA PRESSÃO
POWER WASH

Total R$ 602,00

MOLAS ENSACADAS
,00

De: 399

Por:

299,00

0,26 m

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

Cód. 357159

À VISTA

10x 29,90 sem juros no cartão

1,8
8m

0,88 m

43”
SMART TV LED
FULL HD
CÓD. 426985

De: 1.799,00 Por:

1.499,00
À VISTA

10x149,90 sem juros no cartão

TABLET DISNEY
PRINCESAS/ VINGADORES
CÓD. 423175/423168 - NB281/NB280

De: 399,00 Por:

7”

349,00
À VISTA
CADA

10x 34,90 sem juros no cartão

ACENDIMENTO
AUTOMÁTICO
TOTAL

CÂMERA
DUPLA

Câmera
Frontal
8.0 MP

1300 W

12+5 MP

**

8.0

64/4 GB
INTERNET

5,7”
FRITADEIRA
AIR FRYER

De: 1.499,00 Por:

CÓD. 318754 - INBFR01

De: 1.649,00 Por:
FOGÃO
5 BOCAS
CÓD. 422338 - 76SQB

,00

1.299

À VISTA

10x 129,90 sem juros no cartão

4

De: 399,00 Por:

LITROS

,00

299

Octa Core

À VISTA

MOTO G6
64 GB

CÓD. 429818/428415
XT-1925

1.349,00
À VISTA
CADA

10x 134,90 sem juros no cartão

10x 29,90 sem juros no cartão

@lojassipolatti

/Sipolatti

Compre também pelo site:

www.sipolatti.com.br

Ofertas válidas para o dia 21/11/2018. 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.

