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THE BEATLES:
‘ÁLBUM BRANCO’
FAZ 50 ANOS PÁG. 16

BRASILEIRÃO

PERAÍ, QUE
AINDA NÃO
ACABOU!
Uribe comemora no
Maracanã

Luan abriu o placar
no Allianz Parque

Líder do Brasileirão, Palmeiras
goleia o América-MG, mas
Fla vence o Grêmio por 2 a 0 e
mantém disputa em aberto PÁG. 16

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

ALE CABRAL/AGIF/FOLHAPRESS

GILVAN DE SOUZA/ FLAMENGO

Site do Mais
Adulteração
Comércio
Médicos sofre em carretas na
ataque virtual mira da PRF
antecipa a
Black Friday
Ação foi controlada pelo Ministério
da Saúde. Cerca de 3.300 médicos já
se inscreveram no programa PÁG. 04

Operação prendeu 14 pessoas no
estado ontem. Modificações podem
ter causado 2 mil acidentes PÁG. 03

Casagrande anuncia Diretor do Instituto
mais três secretários Ayrton Senna pode
e diretor do DER
assumir a Educação

Aquecimento. Em algumas lojas do comércio da Grande Vitória, a
‘sexta-feira de promoções’ já começa hoje, com descontos que chegam Segundo Fábio Damasceno, futuro
a 70%. Uma pesquisa apontou que quase 90% dos consumidores
secretário de Obras, conclusão da
Leitão da Silva é prioridade PÁG. 02
querem aproveitar a liquidação para adquirir algum produto PÁG. 08

Presidente eleito Jair Bolsonaro se
encontra hoje com Mozart Neves,
que já colabora com a transição PÁG. 06
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Governo eleito diz Referente a processos.
Servidores receberão
que Leitão da Silva R$ 3,5 mil do estado
será prioridade
Em 2 0 1 9 . Declaração foi feita pelo secretário de Transporte e Obras
Públicas, Fábio Damasceno, anunciado ontem por Casagrande. Nomes de
outros dois secretários e do diretor do DER também foram apresentados

Vitória

Vitrines
natalinas
serão
premiadas
As cinco vitrines de
lojas com a melhor e a
mais criativa decoração
de Natal em Vitória
serão premiadas pelo
concurso “Encanto de
Vitrine”, promovido
pela CDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas)
da capital. Clientes
dos estabelecimentos
também serão premiados.
O concurso “Encanto de
Vitrine” foi lançado esta
semana. Os comerciantes
interessados em
participar têm até o dia
12 de dezembro para se
inscrever gratuitamente
no hotsite da campanha
(www.encantodevitrine.
com.br/lojista). A votação
vai do dia 19 ao dia 25
de dezembro, no hotsite
www.encantodevitrine.
com.br. O resultado será
divulgado no dia 28 de
dezembro.

Cotações
Dólar
+ 0,66%
(R$ 3,789)
Bovespa
- 0,72%
(87.269 pts)

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) anunciou ontem mais quatro nomes de integrantes que irão
compor sua equipe a partir de 1º de janeiro de 2019.
Com a missão de concluir
as obras da avenida Leitão
da Silva e implantar o aquaviário na Grande Vitória, Fábio Damasceno foi anunciado como o novo secretário
de Transportes e Obras Públicas do estado. Ele já ocupou o cargo na gestão de Casagrande entre 2011 e 2014.
“O objetivo, desde o primeiro dia de governo, é a finalização da Leitão da Silva.
Desde o primeiro dia vamos
batalhar pelo fim dessa obra
e outras, como a do Terminal
de Itaparica. Vou resolver de
uma vez por todas o problema do terminal”, garantiu.
Enquanto esteve à frente da pasta, Damasceno comandou projetos como BRT,
Aquaviário e Quarta Ponte,
que acabaram não saindo
do papel. Para essa gestão,
a ideia é iniciar a implantação do BRT e colocar o Aquaviário em funcionamento.
“Nossas prioridades são concluir as obras em andamento, implantar o Aquaviário e
integrar o máximo que der
dos modais”, disse o governador eleito. Entre as propostas de integração, está a
criação de um bilhete único e a conexão de bicicletas
com terminais do Transcol.
Casagrande
também
anunciou ontem Nara Borgo para a Secretaria de Direitos Humanos; Luiz Carlos
Cruz para a pasta de Justiça;
e Luiz Cesar Maretto para
a direção do DER (Departamento de Estradas e Rodagem). Mais secretários serão
anunciados hoje.
LEANDRO

Perfil dos escolhidos

FÁBIO DAMASCENO
Engenheiro civil com
especialização em transportes.
Será secretário de Transportes
e Obras Públicas, posto que
ocupou entre 2011 e 2014.
Atualmente, é secretário de
Mobilidade do Distrito Federal

NARA BORGO
É secretária de Direitos Humanos
de Vitória e vai comandar a
mesma secretaria em nível
estadual. Mestre em Direito, com
especialização em Direito Penal.
Foi vice-presidente da OAB-ES

LUIZ CARLOS CRUZ
Delegado federal. Formado
em Direito e Ciências Náuticas,
será o secretário de Justiça.
Coordenou o planejamento da
segurança de grandes eventos,
como a Copa de 2014 e a
Olimpíada de 2016

LUIZ CESAR MARETTO
Engenheiro civil. Será o novo
diretor do DER (Departamento
de Estradas e Rodagem). Na
primeira gestão de Casagrande,
foi diretor do Iopes (Instituto de
Obras Públicas do Espírito Santo)

NOSSA/ METRO ES

FALE COM A REDAÇÃO

Euro
+ 1,25%
(R$ 4,324)
Selic
(6,50% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)

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.

Cerca de 14 mil servidores das
áreas da Educação, Saúde e Fazenda vão receber aproximadamente R$ 3,5 mil cada um,
referente a processos judiciais
do período de 1998 a 2003. Ao
todo, R$ 51 milhões serão pagos pelo estado após decisão
judicial, sendo R$ 44 milhões
para nove mil professores
aposentados e R$ 7 milhões
divididos entre três mil funcionários da Saúde e 500 servidores da Fazenda. Os prazos e
a forma de pagamento ainda
serão verificados pelo estado.
Para fazer os pagamentos
e cumprir a decisão, o estado vai enviar um projeto de
lei de crédito suplementar à
Ales (Assembleia Legislativa),
no dia 3 de dezembro, explica
o secretário de estado de Economia e Planejamento, Régis
Mattos Teixeira. “O recurso já
está previsto no orçamento e
será realocado com as dota-

ções que estão em excesso ou
em falta nas secretarias”, diz.
O pagamento que será feito aos professores é referente
a descontos indevidos de contribuição previdenciária entre 1998 e 2003. Já os demais
casos referem-se a pagamentos de encargos relacionados
a crédito rotativo tomado por
servidores entre 1998 e 1999.
No mesmo projeto de lei
que será enviado à Ales também será solicitada abertura
de crédito de cerca de R$ 150
milhões para pagar a folha
de servidores de dezembro.
“Também não se trata de recursos novos, mas de realocações dentro do orçamento do
estado”, explica o secretário.
Ontem, a Ales aprovou
a abertura de crédito suplementar de outros R$ 192,8
milhões para as secretarias de
Educação, Saúde e Segurança,
entre outras áreas. METRO

Em dezembro

Estado vai
antecipar
abono e salário
O governo do estado antecipou do dia 12 para o
dia 7 de dezembro o pagamento do abono natalino
dos servidores públicos,
no valor de R$ 1,5 mil.
Têm direito ao abono os
cerca de 90 mil servidores
ativos, aposentados e pensionistas. O recurso total

disponibilizado é de
R$ 135 milhões.
Foi anunciado, ainda,
que a folha de dezembro
será antecipada. O pagamento do salário dos servidores será feito no dia 21
de dezembro. A antecipação, segundo o governo,
foi possível devido ao aumento da arrecadação do
estado ao longo do ano e
tem como objetivo beneficiar os servidores e movimentar o comércio no fim
do ano. METRO

Assembleia Legislativa
dará abono de R$ 1,5 mil
Acompanhando a decisão do governo do estado,
a Ales (Assembleia Legislativa) anunciou ontem que
também dará abono natalino no valor de R$ 1,5 mil
para os seus servidores. O
abono será pago no próximo dia 19 de dezembro,
junto do pagamento do
mês de dezembro. Terão direito funcionários efetivos,

comissionados, inativos e
pensionistas.
O projeto de lei para
aprovação do abono será lido na sessão ordinária da
próxima segunda-feira, dia
26. A proposta será analisada pelas comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças, antes de ser aprovada
pelos parlamentares em
plenário. METRO
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Mais de 2 mil acidentes
por fraude em carretas
Estradas. Levantamento foi divulgado ontem e resultou na prisão de 14 pessoas. Adulteração de caminhão pode ter causado tragédia em Guarapari
“Temos modificações de
veículos cadastrados inicialmente para transportarem 500 kg e que passaram
a transportar 30 toneladas”,
exemplificou o superintendente da PRF no estado,
Willys Lyra.

Mais de dois mil acidentes
ocorridos nas estradas do estado em 2017 e neste ano podem ter sido causados por
carretas adulteradas. Entre
eles, está o acidente ocorrido na BR-101, em Guarapari, em junho do ano passado,
que provocou a morte de 23
pessoas após uma carreta carregada de granito atingir um
ônibus. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), somente em cinco acidentes, os
veículos causaram 40 mortes.
O levantamento foi divulgado ontem, após a PRF e o
MPES (Ministério Público Estadual), por meio do Gaeco
(Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado), deflagrarem a operação
“Raptores”. A PRF identificou
579 carretas com a estrutura
adulterada, 151 delas com a
autoria da fraude comprova-

da. Os veículos ainda podem
estar trafegando pelas estradas. A adulteração tinha como objetivo aumentar a capacidade de transporte de
peso dos veículos, tornando o
transporte mais perigoso.
A operação aconteceu no
Espírito Santo, em Minas Gerais e na Bahia. Ao todo, 14
pessoas foram presas e cumpridos 21 mandados de busca e apreensão. No estado,
foram presos um dos chefes
do esquema, que mora em
Viana e é dono de uma oficina mecânica; outros três donos de oficinas, suspeitos de
participarem do esquema, e
um empresário que emitia
laudos falsos sobre a situação dos veículos.
Segundo o MPES, a adulteração acontecia em quatro oficinas do estado: duas
em Viana, uma em Linhares

Samarco.
MPF notifica
Renova

Hemoes alerta para queda
de doações durante férias

O MPF-ES (Ministério Público Federal) e as Defensorias
Públicas da União e do estado notificaram membros da
Renova, Samarco e suas acionistas - Vale e BHP Billiton -,
além do presidente da fundação, pelo descumprimento
da recomendação que previa
a adoção de medidas para garantir a proteção e os direitos
dos pescadores de camarão no
estado, também afetados pela
lama de rejeitos da Samarco,
em novembro de 2015. O documento estabelece prazo de
10 dias para que a fundação e
os citados se pronunciem sobre os questionamentos.
Os órgãos já tinham formalizado uma recomendação no início deste mês, mas
foi descumprida pela instituição e empresas. Caso não
haja resposta, a questão
pode ser judicializada.
Entre as ações já recomendadas estão aceitar a autodeclaração dos pescadores
como prova suficiente para
garantir as indenizações e
antecipação de verbas emergenciais, por exemplo.
A Renova disse que só vai
se manifestar após conhecimento da notificação. METRO

Com a proximidade do fim
do ano, o Hemoes (Hemocentro do Espírito Santo)
acende o alerta para a necessidade de reforçar o estoque de bolsas de sangue. Isso
porque nesta época do ano
e no verão, as doações costumam cair em até 35%. De
acordo com a diretora técnica do Hemoes, Rachel Costa,
uma série de fatores influencia na redução do estoque.
“Nesta época de fim de
ano, a gente percebe uma
queda nas doações. As pessoas se programam para viagens, tem também as férias
escolares e as pessoas acabam se esquecendo de doar.
Mas durante essas viagens,
há muitos acidentes e necessidade de doações. O ato é
simples, rápido, e uma simples doação pode salvar quatro vidas”, disse.
Os mais requisitados neste período de baixa são os
tipos sanguíneos que mais
são demandados. “O RH negativo por ser mais raro e
o O negativo, que é doador
universal, precisam sempre ter o estoque em dia por
conta do aumento de acidentes com grandes trau-

Adulteração das carretas aconteciam em quatro oficinas no estado, em Viana, Linhares e Cachoeiro | DIVULGAÇÃO

e uma em Cachoeiro de Itapemirim. Eram inseridos eixos a mais nas carretas ou
feitas ampliações, além de
adulterações no chassi. As

peças usadas eram de carretas já envolvidas em acidentes, desgastadas ou com problemas estruturais.
Funcionários dos Detrans

(Departamento Estadual de
Trânsito) de Minas Gerais e da
Bahia alteravam os dados dos
veículos no sistema e forneciam documentos falsos.

Acidente em Guarapari
Durante as investigações do
acidente em Guarapari, em
junho de 2017, a PRF apresentou um relatório preliminar que apontava que a carreta que provocou o acidente
tinha um sistema de calço na
suspensão. Essa estratégia
faz com que pareça que o caminhão transita com carga
menor e dificulta a investigação de excesso de peso.
PRISCILLA
THOMPSON
METRO GRANDE VITÓRIA

Vitória. Surfista é
impedido de embarcar
em avião com cão-guia

Participe
Campanha de Doação de
Sangue, veja onde doar:
• Hemoes de Vitória
Avenida Marechal
Campos, 1.468, Maruípe,
Vitória. Funciona todos
os dias, das 7h às 19h
(cadastro do doador
encerra às 18h20).
• Hemocentro de Linhares
Avenida João Felipe
Calmon, 1.305, Centro
(ao lado do Hospital
Rio Doce). Funciona de

mas neste período”, afirma
Rachel. Uma boa oportunidade para auxiliar no estoque de sangue do hemocentro é a Campanha Nacional
de Doação que acontece até
o próximo domingo, com a
unidade de Vitória aberta
todos os dias, das 7h às 19h.
Nos primeiros dias da
campanha, nesta semana, mais de 320 doadores
fizeram sua parte. Até o
domingo, atividades musicais e teatrais serão realizadas no Hemoes para

segunda a sexta, das 7h às
16h (cadastro até 12h30).
• Hemocentro de Colatina
Rua Cassiano Castelo, s/
nº, Centro. De segunda a
sexta-feira, das 7h às 16h
(cadastro até 12h30).
• Hemocentro de São
Mateus
Rodovia Othovarino
Duarte Santos, Km 02,
Parque Washington. De
segunda a sexta, das 7h às
16h (cadastro até 12h30).

atrair mais doadores.
As unidades do hemocentro em Colatina, Linhares e São Mateus também
estão na campanha até o
fim desta semana. Podem
doar sangue as pessoas com
idade entre 16 e 69 anos,
sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem
doar com autorização dos
responsáveis. O doador deve apresentar um documento original com foto. METRO

O surfista capixaba Derek
Rabelo foi impedido de viajar com a cão-guia, na manhã de ontem, no aeroporto
de Vitória. Apesar de portar todos os documentos necessários para ele embarcar
com a cadela Serena, a companhia aérea teria exigido
um documento específico,
que não é pedido por nenhuma outra empresa.
“Perdi meu voo para o
Rio de Janeiro, onde tinha
uma reunião, estando com
todos os documentos exigidos por lei em mãos”, afirmou Derek, que é cego desde o nascimento.
Depois de duas horas de
espera e sem conseguir resolver a situação, o surfista comprou uma nova passagem
em outra companhia aérea,
onde foi autorizado a viajar
com Serena. Além do prejuízo financeiro, ele reclama do
atendimento que recebeu pelos funcionários. “Saio daqui
revoltado. Vou correr atrás
dos meus direitos”.
A GOL informa que para
o embarque de clientes com
cão-guia em trecho nacional é necessária a apresenta-

Derek com a cadela Serena
coluna | REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

ção de um atestado de saúde, emitido 10 dias antes da
viagem por um médico veterinário credenciado, de acordo com as exigências das autoridades sanitárias do país.
Além dos outros documentos obrigatórios.
Segundo a advogada Maristela Lugon, o regulamento da companhia aérea não
pode prevalecer sobre uma
lei federal e uma convenção
internacional. “Isso é um
tratado de Direitos Humanos. E isso deve prevalecer.
Esse caso é passível de processo judicial”. METRO
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STJ. Foro é
mantido para
desembargador
A Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) manteve ontem, por 10 votos a 3,
o foro privilegiado para desembargadores e juízes dos
tribunais regionais Federal,
do Trabalho e Eleitoral.
A decisão difere da tomada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) que restringiu
o benefício a parlamentares, por exemplo, apenas por
atos cometidos no exercício
do mandato. Crimes anteriores deveriam ser julgados pela primeira instância.
Os ministros entenderam
que a mudança comprometeria a imparcialidade do julgamento porque os casos iriam
para juízes de primeiro grau.
Com a decisão, até crimes
não relacionados ao cargo
ficam no STJ. METRO BRASÍLIA
Político condenado

PGR pede para
barrar semiaberto
A procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo
Tribunal Federal para cassar o direito do
deputado Nilton Capixaba (PTB-RO) de trabalhar após ser condenado a 6 anos e 10 de
prisão no regime semiaberto. Ela alega que
o crime foi praticado
no exercício do mandato. METRO BRASÍLIA
Próstata

Ciro Gomes
passa por cirurgia
Ciro Gomes (PDT) foi
submetido ontem à cirurgia de próstata no
Hospital Sírio Libanês,
em São Paulo. Ele deve
receber até alta o fim da
semana. METRO BRASÍLIA
Fake News

Haddad quer ação
contra WhatsApp
Candidato derrotado à
Presidência, Fernando
Haddad (PT) ingressará
com ação nos Estados
Unidos contra o WhatsApp por disseminação
de notícias falsas durante a campanha eleitoral. O petista viajará
também para a Europa
para encontros com líderes de esquerda.
METRO BRASÍLIA
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Site do Mais Médicos
tem ataque de hackers
Saúde. Sistema de inscrição no programa apresentou instabilidade e chegou a ter 1 milhão de
acessos simultâneos. Governo afirma que problema foi solucionado. Inscrições vão até domingo
No primeiro dia de inscrição
do Mais Médicos para substituir profissionais cubanos, o
sistema do programa sofreu
ataques cibernéticos, segundo o Ministério da Saúde. Logo nas primeiras horas foram
detectados um milhão de
acessos ao mesmo tempo ao
site, o que provocou lentidão.
“O volume é característico de ataques cibernéticos.
Para comparação, é mais
que o dobro do número
de médicos em atuação no
país”, informou a Pasta.
O Departamento de Informática do SUS foi acionado para isolar os ataques e
a ação foi solucionada ainda
na tarde de ontem, de acordo com o governo.
As inscrições vão até domingo e os interessados em
ocupar as vagas abertas em
2.824 cidades e 34 distritos
indígenas devem manter a

3.336
médicos brasileiros ou estrangeiros
com CRM se inscreveram no
programa nas primeiras três horas.
São 8.517 vagas disponíveis
sionais brasileiros para as 54
unidades básicas de saúde.
Cubanos começaram a desembarcar no Brasil em 2013 | JOSÉ CRUZ/ABR

tentativa de acesso. Os médicos devem começar a trabalhar entre 3 e 7 de dezembro.
Despedida
Pelo menos cinco voos com
médicos cubanos estão programados para sair do Brasil
entre hoje e sábado, segundo a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde).

A maioria dos 8.332 profissionais já parou de trabalhar. O encerramento das
atividades será feito até 12
de dezembro.
Transtornos
Em Ponta Grossa (PR), existe
um “rodízio de médicos” provocado pela saída de 56 cubanos. Na cidade são 32 profis-

Incentivo
Para estimular a entrada
de brasileiros no programa, o deputado Danilo Forte (PSDB-CE) apresentou
ontem um projeto para perdoar a dívida do Fies (Fundo
de Financiamento Estudantil) para formados em medicina que ingressarem no
Mais Médicos. O beneficiário, porém, se comprometeria a atuar por pelo menos
dois anos. METRO BRASÍLIA

Migração. Haiti
e Venezuela
lideram força de
trabalho no país
Relatório do Ministério do
Trabalho divulgado ontem
aponta que haitianos e venezuelanos são a maioria dos
imigrantes contratados para
postos de trabalhos formais
no país. Entre janeiro e junho,
foram 11.769 pessoas vindas
do Haiti e 2.315 da Venezuela.
Segundo dados do OBMigra (Observatório das Migrações Internacionais), 3.895
haitianos e 1.287 venezuelanos mantiveram o emprego.
Os estrangeiros dos dois
países se concentraram em
quatro estados: São Paulo, Santa Catarina, Paraná
e Rio Grande do Sul e exerceram atividades, sobretudo, no agronegócio. Entre
todos os imigrantes, a concentração é de 84,4% no Rio
de Janeiro e São Paulo.
A lei de migração completou ontem um ano e, segundo o governo, foi responsável
pelo aumento dos pedidos para trabalhar no Brasil. De janeiro e outubro foram 31.770
autorizações concedidas a estrangeiros para trabalhar no
país, 1.016 a mais do que no
ano passado. METRO BRASÍLIA

Sete são indiciados no Caso Daniel
O delegado Amadeu Trevisan,
de São José dos Pinhais, entregou ontem ao Ministério
Público do Paraná o inquérito sobre a morte do jogador
Daniel Corrêa Freitas, de 24
anos. Sete pessoas foram indiciadas e quatro são apontadas
como participantes diretas na
morte do jogador. O promotor João Milton Salles pretende encaminhar até amanhã a
denúncia à Justiça.
O inquérito concluiu que
o comerciante Edison Brittes
teve a ajuda de três pessoas
para matar o jogador. A mulher dele, Cristiana, e uma
das filhas, Allana, foram indiciadas por fraude processual
e coação de testemunhas.
Eduardo Purkote poderá responder por lesões corporais
graves. A depender do encaminhamento da denúncia à
Justiça, e caso ela seja aceita,
os sete podem se tornar réus
na próxima semana.
Trevisan não acredita na
versão de Edison Brittes, de
que o jogador tentou estuprar
Cristiana, já que todos na casa estavam embriagados. “Ele
(Edison) agiu com frieza e ausência de remorso. Voltou para casa, mandou limpar o
sangue e fazer estrogonofe”,
disse o delegado. “(Os outros

Os suspeitos
Os sete indiciados e os crimes de que são suspeitos
• Edison Brittes Junior, 38
anos; Eduardo Henrique
Ribeiro da Silva, 19; Ygor
King, 20; e David Willian
Villero da Silva, 18.
Homicídio qualificado
(12 a 30 anos de prisão)
e ocultação de cadáver (1
mês a 3 anos de prisão).

O delegado Amadeu Trevisan em entrevista ontem | DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

três) inibiram a capacidade
de resistência da vítima”.
João Milton Salles destacou a frieza dos autores do crime. “Poucos crimes contra a vida em que
atuei me chamaram tanto

a atenção pelo sadismo, a
desumanidade”.
O advogado da família
Brittes, Cláudio Dalledone Júnior, disse que o indiciamento de Allana e Cristiana “destoa dos fatos ocorridos” e que

Edison “irá justificar sua conduta em juízo”. Robson Domacoski, que defende Ygor
King e David Willian da Silva, preferiu não se manifestar. O Metro Jornal não conseguiu contato ontem com os
advogados Edson Stadler, de
Eduardo da Silva, e Ricardo
Dewes, de Eduardo Purkote,.
Daniel, que jogava pelo São Bento (SP), foi no dia
26 de outubro para Curitiba
para participar do aniversário de 18 anos de Allana em
uma casa noturna. Depois,
ele seguiu para a casa dos
Brittes, em São José dos Pinhais. O corpo foi encontrado no dia 27, em uma área
de matagal. Ele teve o pênis
decepado. METRO CURITIBA

• Cristiana Brittes, 35; e
Allana Brites, 18.
Coação de testemunha
(1 a 4 anos de prisão)
e fraude processual (3
meses a 2 anos de prisão).
• Eduardo Purkote
Chiuratto, 18.
Lesões corporais graves
(pena de 3 meses a 1 ano
de prisão).

“Ele (Edison) agiu
com frieza e ausência
de remorso. Voltou
para casa, mandou
limpar o sangue e
fazer estrogonofe”
AMADEU TREVISAN, DELEGADO

370
Páginas tem o inquérito
do caso do jogador Daniel.
Foram mais de 600 horas
de trabalho
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Bolsonaro se reúne com
cotado para a Educação
Transição. Diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves já vem aconselhando futuro governo, mas entidade nega ter havido convite
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) se encontra na
manhã de hoje com Mozart
Neves Ramos, especialista
que tem colaborado com
o governo de transição na
área da educação. Atual diretor do Instituto Ayrton
Senna, Neves está cotado
para assumir o MEC (Ministério da Educação) de Bolsonaro, mas a entidade e o
presidente eleito não confirmam o convite.
Formado em Engenharia Química, Neves foi reitor
da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) de 1996
a 1999, secretário da Educação de Pernambuco de 2003
a 2006 e dirigiu a ONG Todos
pela Educação antes de atuar
no Ayrton Senna, presidido

vável por Onyx Lorenzoni
(DEM), futuro chefe da Casa Civil, na semana passada.
Outra confirmação foi
a do advogado André Luiz
de Almeida Mendonça para
a AGU (Advocacia-geral da
União). Ele substituirá Grace Mendonça.
Mozart no revezamento da tocha olímpica dos Jogos do Rio-2016 | DIVULGAÇÃO

por Viviane Senna, irmã do
piloto morto em 1994.
O instituto diz estar colaborando em temas como
“alfabetização na idade certa, formação e valorização
de professores, gestão educacional, implementação da
Base Nacional Comum Curricular e educação integral”.

Novas confirmações
O advogado Gustavo Bebianno, que presidiu o PSL
nas eleições presidenciais e
coordenou a campanha de
Bolsonaro, foi anunciado
ontem na Secretaria-geral
da Presidência – órgão com
status de ministério –, o que
já havia sido dado como pro-

Forças Armadas
O futuro Ministro da Defesa,
General Fernando Azevedo
e Silva, anunciou os três comandantes das Forças Armadas. Para a Marinha, escolheu
o almirante Ilques Barbosa
Júnior. No Exército, assumirá o general Edson Leal Pujol.
E a Aeronáutica ficará com o
tenente-brigadeiro-do-ar Antonio Carlos Moretti Bermudez. METRO BRASÍLIA

Chapéu

‘Coincidência’,
dizem aliados
sobre o DEM
Com a confirmação do
deputado Luiz Mandetta
(DEM-MS) para Ministro
da Saúde, na última terça, o Democratas emplacou seu terceiro ministro
na futura gestão. Além dele, Onyx Lorenzoni (DEM-RS) já está confirmado na
Casa Civil e Tereza Cristina (DEM-MS) chefiará a
Agricultura.
Segundo
Lorenzoni,

trata-se apenas de uma
‘coincidência’,
porque
Mandetta já auxiliava Bolsonaro em assuntos ligados à saúde, Cristina
representa a bancada ruralista e ele próprio, Lorenzoni, se isolou do
partido para apoiar a candidatura do PSL.
O futuro chefe do GSI
(Gabiente de Segurança Institucional), General Augusto Heleno, negou no Twitter que haja
favorecimento ao DEM.
“É mera circunstância (...)
Não existe compromisso
com partidos”. METRO
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Black Friday já começou
Expectativa. Levantamento mostra que quase 90% dos consumidores pretendem aproveitar os descontos nas lojas, que já chegam a 70%
A Black Friday, que acontece
oficialmente amanhã, já começou em grande parte do
comércio da Grande Vitória,
com inúmeras ofertas antecipadas. E o consumidor já está
antenado. Um levantamento do site E-bit aponta que
88,6% dos compradores pretendem aproveitar os queimões de novembro, o que irá
representar um aumento de
8% em relação a 2017.
“A data tornou-se um dos
eventos de maior faturamento para o comércio brasileiro e vem crescendo a cada
ano. A expectativa, inclusive, é ainda maior por conta
da proximidade com o Natal”, explicou Carolina Bento,
coordenadora de marketing
do Shopping Praia da Costa.
Em outra pesquisa, feita pelo site comparador de preços
“Zoom” com 9.000 pessoas, os
consumidores elencaram as
categorias de produtos mais
desejadas: eletrônicos (53%),
eletrodomésticos (52%), celula-

res/smartphones (50%), artigos
de informática (38%) e itens de
casa e decoração (23%).
Descontos
Nos shoppings da Grande Vitória, os produtos já estão
com descontos, que chegam
a 70%. No shopping Mestre
Álvaro, na Serra, uma loja de
joias oferece até 50% de desconto. No shopping Moxuara,
em Cariacica, há diversas promoções em lojas de vestuário.
No shopping Praia da Costa,
em Vila Velha, as ofertas também chegam a 50%. Na capital, as lojas do shopping Vitória têm peças selecionadas
com até 70% de desconto.
Na internet, a campanha
do Carrefour se estende de
23 a 25 de novembro, com
descontos de até 75%. Clientes
do ecommerce poderão optar
por retirar em loja física produtos adquiridos no site.
Cuidados
Embora a

pesquisa

do

“Zoom” tenha apontado que
89% dos consumidores não
tiveram problema na Black
Friday de 2017, o site alerta
que é necessário ter atenção
na hora de realizar compras
on-line, principalmente em
datas de intenso movimento como a de amanhã.
“Para garantir uma boa
experiência de compra, é necessário checar, principalmente, se o produto com
desconto atende às suas necessidades e se a loja é de
confiança”, diz Nayla Pires,
gerente do “Zoom”.
A lei permite que o consumidor se arrependa da compra, e ele tem prazo de sete
dias, contados a partir do recebimento do produto, para
devolvê-lo. Nesse caso, o arrependimento não precisa estar
relacionado ao funcionamento do produto. Essa devolução garante o ressarcimento
imediato do valor atualizado do pedido, incluindo frete. METRO

Brasil gera 57,7 mil empregos
com carteira em outubro
O Brasil registrou a criação
líquida de 57.733 vagas formais de emprego em outubro, segundo o Ministério
do Trabalho. O resultado
está abaixo da leitura de
igual período do ano passado, quando foram abertas
76.599 postos de trabalho.
O presidente Michel Temer antecipou os números e
comemorou o desempenho
do emprego formal neste ano
Executivo da Nissan

em sua conta no Twitter, dizendo que “isso significa que
o Brasil está no rumo certo”.
No acumulado do ano,
houve criação líquida de
790.579 vagas.
Em relação às possibilidades abertas pelas novas leis
trabalhistas, o Brasil criou
4.844 postos de trabalho intermitente e 2.218 empregos em regime de tempo parcial em outubro. No mesmo
Seis câmeras

período, também foram registradas 15.981 demissões
mediante acordo entre empregador e empregado.
O país fechou o terceiro trimestre com queda na taxa de
desemprego a 11,9% sobre os
três meses anteriores, porém
ainda marcado pelo desânimo dos trabalhadores e pela
informalidade, segundo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). METRO
Negócios

EVITE CILADAS
13 dicas de ouro para escapar da
chamada Black 'Fraude'

1
2
3

Comece já a pesquisar os
preços do que pretende
comprar
Faça buscas em sites
comparadores de preço
Faça 'print screen' dos
preços de hoje e compare
com os de sexta-feira

4

Conﬁra sempre se a
imagem corresponde ao
produto em oferta

5

Desconﬁe de descontos
absurdos, tipo 90%

6
7
8
9

Certiﬁque-se de que
o site é seguro e tem
a imagem de um
cadeado fechado
no navegador

10

Navegue sempre em
modo anônimo antes
de fechar a compra

11

Atenção ao custo do
frete, que pode zerar
qualquer desconto

12

Nunca faça
depósito em nome
de pessoas físicas

13

Imprima ou faça
'print screen' dos
comprovantes
e guarde-os

Tente descobrir se a loja
tem um endereço físico
Pesquise na rede
se há reclamações
de onde está
pretendendo comprar
Na dúvida, compre
somente em sites
conhecidos

POR SETOR Celular. Acordo prevê fim de
roaming entre Brasil e Chile

EXTRATIVA MINERAL

377
INDÚSTRIA

7.048
SERV. DE UTIL. PÚBLICA

268
CONSTRUÇÃO CIVIL

560
COMÉRCIO

34.133
SERVIÇOS

28.759
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

-353
AGROPECUÁRIA

-13.059
FONTE: CAGED

Um acordo de livre comércio assinado ontem em Santiago entre os presidentes
do Brasil, Michel Temer, e
do Chile, Sebastián Piñera, prevê o fim da cobrança de roaming internacional para dados e telefonia
móvel entre os dois países
em um ano.
O acordo entre os países
reúne 17 itens. Além do fim
da cobrança de roaming internacional, há ainda com-

promissos em comércio
eletrônico, práticas regulatórias, medidas de combate
à corrupção, meio ambiente
e questões trabalhistas, segundo a “Agência Brasil”.
Também foi anunciado que os chilenos que se
aposentaram no Brasil e retornaram a seu país serão
beneficiados com a desoneração de uma taxa de 25%
cobrada para o envio do benefício ao Chile. METRO

Tributos

Ghosn ficará
preso por 10 dias

Samsung planeja
smartphone 5G

Amazon abre loja
física em Madri

‘Impostômetro’
atinge R$ 2,1 tri

O Tribunal Distrital de Tóquio decidiu que o presidente do conselho de administração da Nissan,
Carlos Ghosn, e o diretor
Greg Kelly serão detidos
por dez dias. Ghosn foi preso na segunda-feira, em Tóquio, acusado de fraude e
sonegação fiscal. Uma investigação interna da Nissan comprovou que o executivo havia se envolvido
em anos de irregularidades, incluindo o uso pessoal de dinheiro da empresa. METRO

A próxima versão da linha
Galaxy S, da Samsung, terá chip para conexão 5G,
telas maiores e até seis câmeras, segundo o jornal
“Wall Street Journal”. Fontes da indústria disseram
que o Galxy S10 terá três
versões, contra as tradicionais duas dos últimos
anos, com telas entre 5,8
polegadas e 6,4 polegadas.
Os aparelhos devem ser
apresentados em fevereiro, provavelmente na Mobile World Congress, em
Barcelona. METRO

A Amazon abriu sua primeira loja física na Espanha em um dos principais
distritos comerciais de Madri. Unidades semelhantes serão abertas na Itália,
Alemanha e Reino Unido,
ilustrando como a maior
varejista online do mundo
está cada vez mais se voltando para lojas físicas para atrair e manter clientes.
A Amazon abriu em setembro uma loja em Nova
York que permite compras
com a ajuda de um aplicativo para celular. METRO

O valor pago pelos brasileiros em impostos neste
ano superou ontem R$ 2,1
trilhões, segundo o “Impostômetro” da ACSP (Associação Comercial de São
Paulo). A marca chega um
mês antes do que foi registrado ano passado (21 de
dezembro), o que indica
aumento na arrecadação
tributária. A estimativa da
entidade para arrecadação total em 2018 é de R$
2,388 trilhões. O total registrado em 2017 ficou em
R$ 2,172 trilhões. METRO

Estado. Motoristas podem
parcelar até multas
Motoristas do estado poderão parcelar em até 12 vezes
no cartão de crédito ou usar
o cartão de débito para pagar multas, licenciamentos e
o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). A medida começou a
valer desde o último dia 20.
De acordo com o Detran-ES (Departamento Estadual
de Trânsito do Espírito Santo),
a medida quer reduzir a inadimplência e facilitar a regularização de veículos com dívidas em atraso, por exemplo.
A transação poderá ser fei-

ta por uma empresa de crédito homologada pelo Denatran (Departamento Nacional
de Trânsito) e credenciada pelo Detran-ES. Cada operadora
credenciada poderá oferecer
um plano de parcelamento
em até 12 vezes e a cobrança
de taxa de juros será negociada com o usuário.
A aprovação do parcelamento dos débitos libera o licenciamento e a emissão do
CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), documento de porte
obrigatório. METRO
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Fome matou 85 mil
crianças no Iêmen
Desde 2015. Guerra civil é apontada por organização humanitária como principal motivo da desnutrição no país
O avanço da guerra civil
desde 2015 resultou em
um cenário de fome extrema no Iêmen, onde cerca de
85 mil crianças com menos
de 5 anos morreram no período. A informação foi revelada ontem pela a organização humanitária Save
the Children.
“Estamos horrorizados.
Para cada criança morta
por bombas e balas, dezenas de outras estão morrendo de fome e doenças,
o que poderia ser evitável”,
disse a entidade.
A estimativa é baseada
em dados da ONU (Organização das Nações Unidas) no
período entre abril de 2015
e outubro de 2018. A organização alerta que, se o conflito não for encerrado em
breve, 14 milhões de pessoas correm o risco de grave carência de alimentação.
A guerra se intensificou no país com a intervenção de uma coalizão lidera-

14 milhões
de pessoas correm o risco de grave
carência de alimentação no Iêmen,
caso o conflito não seja encerrado,
alerta a Save the Children.
da pela Arábia Saudita na
guerra civil. A aliança árabe
apoiada pelo Ocidente luta
contra o movimento Houthi, que controla a capital e
tem o apoio do Irã.
O conflito fez os preços
dos alimentos subir 400%. A
atual linha de frente da disputa é a cidade portuária de
Hodeida, onde apenas dois
hospitais funcionam. “Por
conta dos confrontos, os pais
demoram a levar as crianças
para tratamento, o que leva
seus órgãos internos a não
funcionarem e elas têm múltiplas infecções provocadas
pela fraqueza”, alerta a Save
the Children METRO

Pai segura braço de filha de 4 meses antes de o bebê morrer em hospital de Sanaa, capital do Iêmen | MOHAMED AL-SAYAGHI/REUTERS

O último
instante entre
um pai e a filha
de quatro meses
A foto ao lado choca pela proporção entre a mão
magra e pequena de uma
criança segurada por um
adulto. De acordo com a
agência de notícias Reuters, ela retrata o último
momento entre Saleh al-Faqeh e sua filha de quatro meses na quinta-feira
passada, no principal hospital da capital do Iêmen,
Sanaa.
Ele chegou ao local na
semana passada. “Ela passou dois meses em um hospital em Saada, mas nós tivemos que trazê-la para
Sanaa”, disse o pai. A província de Saada é um reduto de rebeldes houthis
alinhados com o Irã que lutam contra grupo apoiado
pelos sauditas, numa guerra que já matou 10 mil
pessoas.
A família Faqeh enfrentou jornada perigosa ao
longo de estradas montanhosas, onde os ataques
aéreos da coalizão saudita
são frequentes. Fouad al-Reme, enfermeira do hospital, disse que o bebê estava consciente quando
chegou, mas apresentava
baixos níveis de oxigênio.
“Ela era como pele e ossos”, disse o pai.
METRO

Venezuela

Britânico é condenado à
perpétua nos Emirados
O
acadêmico
britânico
Matthew Hedges, 31 anos,
foi condenado à prisão perpétua ontem nos Emirados
Árabes Unidos. Ele é acusado
de espionagem para o Reino
Unido, mas sua família afirma que o estudioso estava
no país apenas para pesquisa de dissertação. Hedges é
doutorando na Universidade
de Durham, na Inglaterra. A
família diz que a audiência
que condenou o jovem durou cinco minutos e não teve a presença do advogado
de defesa.
“Estamos, é claro, profundamente decepcionados
e preocupados com o veredito de hoje (ontem)”, disse
a primeira-ministra britânica, Theresa May, ao Parlamento. Ela e o ministro das
Relações Exteriores, Jeremy
Hunt, disseram que estão
tratando do caso com os níveis mais altos do governo
dos Emirados Árabes Unidos, informou a Reuters.
O pesquisador foi pre-

Ex-chefe do
Tesouro admite
propina bilionária
A Justiça dos EUA divulgou documento em que
o ex-chefe do Tesouro
Nacional da Venezuela
Alejandro Andrade admite ter recebido US$ 1 bilhão em propinas como
parte de operações ilícitas em moeda estrangeira. Ele comandou o Tesouro durante quatro
anos durante o governo
do falecido líder socialista Hugo Chávez. METRO
Índia

Missionário é
morto por tribo
Hedges produzia dissertação sobre Primavera Árabe | REDES SOCIAIS

so em 5 de maio e mantido em solitária por quase seis meses antes da
condenação.
A esposa de Hedges, Daniela Tejada, que estava
presente na audiência, disse à CNN estar em “completo choque” e que seu

marido “tremia quando
ouviu o veredito”. De acordo com Daniela, o pesquisador realizava entrevistas
para sua tese de doutorado examinando as relações entre civis e militares
sobre a Primavera Árabe.
METRO

Fontes policiais afirmam
que o missionário norte-americano John Chau, 27
anos, foi morto por flechadas ao tentar catequizar
uma tribo indígena isolada no arquipélago indiano de Andaman e Nicobar.
Oficialmente, é proibido
visitar o local. METRO

Alinhamento. Assessor de
Trump vem ao Brasil para
se encontrar com Bolsonaro
O Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca
e um dos principais assessores do presidente norte-americano Donald Trump,
John Bolton, confirmou
ontem em sua conta pessoal no Twitter que irá se
encontrar com o presidente eleito Jair Bolsonaro ainda neste mês.
“Ansiosos para ver o próximo presidente do Brasil,
@JairBolsonaro, no Rio, em
29 de novembro. Compartilhamos muitos interesses
bilaterais e trabalharemos
de perto para expandir a liberdade e a prosperidade
em todo o Hemisfério Ocidental”, escreveu Bolton.
O conselheiro é considerado figura polêmica dentro
do governo e já fez diversas
críticas sobre os governos de
esquerda latino-americanos,
como Cuba e Venezuela.
Antes do encontro no
Rio, o deputado federal
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP),
filho do presidente eleito,

deve participar de encontro
com empresários em Washington, marcado para o
próximo dia 27. Na ocasião,
há expectativa de que ele
também se encontre com
representantes do governo.
Bolton vem ao Brasil antes de seguir para Buenos
Aires, na Argentina, onde
participará de reunião do
G20 entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro.
O presidente Donald Trump
também é aguardado.
Bolsonaro foi convidado pelo presidente Michel
Temer (MDB) para acompanhá-lo na reunião com os
países mais ricos do mundo. Mas ele já declarou que
não deve comparecer porque ainda se recupera de
facada recebida durante as
eleições.
O presidente eleito recebeu telefonema de Trump
após a vitória nas urnas e
disse que pretende visitar o
norte-americano no próximo ano. METRO
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PLUS
Recém-nascido

Abrace o
seu bebê
No caso dos bebês, não
é possível deixá-los tão
soltos, e o contato corporal
é o mais importante para
o seu desenvolvimento,
afirma a ginecologista
Carla Estrada. “Colocar o
recém-nascido no colo e
abraçá-lo ativa uma série
de benefícios”. Mantém
ele quentinho, estabiliza
níveis de glicemia, melhora
a saturação do oxigênio,
equilibra os ritmos cardíaco
e respiratório em níveis
estáveis e ainda reduz
choro, em intensidade e
duração, garante a médica.
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Superproteção.
Cuidado exagerado
na hora da
brincadeira pode
comprometer
o desenvolvimento
Para evitar acidentes e brigas na hora da brincadeira
da criançada, muitos pais
tendem a ser extremamente
cuidadosos com seus filhos,
interferindo, proibindo, limitando. Os motivos são vários e justificáveis. Dos perigos da vida nas grandes
cidades a questões mais burocráticas como horários e
rotinas. Mas especialistas advertem que quanto mais livre e solto, do ponto de vista
psicológico, mais saudável
seu filho será.
Médicos, psicólogos e
pedagogos concordam que
a brincadeira espontânea
e sem o controle dos pais
ajuda a evitar problemas
emocionais que podem começar na infância. Depressão e ansiedade, por exemplo, podem ter origem no
controle excessivo na hora
da brincadeira.
“Decidir com quem, onde e quando brincar en-

Ame

E DEIXE
BRINCAR
PIXABAY

volve tomar decisões, assumir riscos. Isso melhora
a autoconfiança e trabalha a resiliência”, diz Jaume Bantulà, especialista
em ciências da educação.
Ele explica que muitas
crianças são privadas des-

ta experiência de aprendizagem, por causa da
constante vigilância e superproteção dos pais.
O monitoramento constante das atividades infantis pode resultar nas
crianças em uma falta de

liberdade para brincar e
explorar por elas mesmas,
para desenvolver seus próprios interesses e aprender a tomar conta de sua
vida e emoções.
A bióloga e educadora
Katia Hueso, cofundadora

de uma escola infantil ao ar
livre na Espanha, assegura
que as crianças que na infância dependem dos pais
para tudo poderão ter dificuldades para resolver seus
problemas na idade adulta.
METRO INTERNACIONAL
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Jeep. Utilitário
esportivo passou por
facelift e ganhou novos
equipamentos de série

Rodas do Renegade 2019 são de
liga leve em todas as versões

Multimídia

Novo
sistema
Em todas as versões a
partir da Longitude, o
novo Jeep Renegade 2019
passa a ser equipado com
o novo Uconnect. Ele tem
tela sensível ao toque de
8,4 polegadas. De acordo
com a marca, a maior
da categoria. É possível
parear o smartphone
por meio das interfaces
Android Auto e Apple
Car Play, para acessar
pelo monitor do veículo
aplicativos de navegação,
como Google Maps e
Waze e de música, como
o Spotify e o Deezer.

O novo Jeep Renegade 2019
foi lançado com preços a
partir de R$ 78.490 para a
versão Sport com câmbio
manual. Haverá também o
Renegade 2019 PcD, com
preço de R$ 69.990. Lançado em 2015, o utilitário esportivo (SUV) passou por
um facelift de meia vida e
ganhou novos equipamentos, mas a mecânica continua a mesma.
Os faróis continuam redondos, mas com novo arranjo interno. Nas versões Limited e Trailhawk,
são de LED, tanto os principais quanto os de neblina,
bem como as luzes diurnas
(DRL). Esse conjunto de iluminação, com alcance mais
de 50% superior ao padrão
atual (de lâmpadas halógenas), também está disponível como opcional nas opções Longitude.

-objetos, que estão em maior
quantidade e mais espaçosos.

Porta-malas
ganhou mais espaço
JEEP/DIVULGAÇÃO

Na traseira, a mudança
mais significativa é sutil: a
maçaneta do porta-malas do
novo Renegade está posicionada na própria tampa do
compartimento – antes ficava abaixo, entre ela e o para-choque traseiro. Além disso,
o porta-malas ganhou 47 litros com a adoção de estepe
temporário (capacidade total de 320 litros). Essa medi-

da que já havia sido adotada
nas versões flex e agora alcança toda a linha, com exceção da versão top de linha
Trailhawk, pela sua proposta de ser a configuração mais
capacitada para o off-road.
Por dentro do Jeep Renegade 2019, o facelift foi no
console central: os comandos do ar-condicionado são
novos, bem como os porta-

Só facelift!
Mecanicamente, não há nenhuma mudança no Jeep Renegade 2019. O motor 1.8
16v flex da família E.torQ,
com 139 cv de potência e
19,27 kgfm de torque quando abastecido com etanol seguirá equipando as versões
de entrada. Ele continuará
sendo acoplado à transmissão manual de cinco marchas ou à automática de seis.
As configurações mais luxuosas permanecerão com
o 2.0 turbodiesel Multijet,
com 170 cv e 36 kgfm, com
câmbio automático de nove
velocidades e tração 4×4.
Saiba mais em
por Boris Feldman

Preços

Confira os preços da linha 2019
do Jeep Renegade.
Renegade 2019 PcD (Flex AT6)
R$ 69.999
Renegade 2019 1.8 Sport
R$ 78.490
Renegade 2019 1.8 Sport (AT6)
R$ 83.990
Renegade 2019 1.8 Longitude
R$ 96.990
Renegade 2019 1.8 Limited
R$ 103.490
Renegade 2019 2.0 Longitude
R$ 125.490
Renegade 2019 2.0 Trailhawk
R$ 136.990
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Teatro sobre quatro
rodas chega a Vitória
Nova experiência. Espetáculo “13 Gotas” terá seis sessões gratuitas pelo projeto BuZum!, hoje e amanhã, com
capacidade para receber 50 pessoas por apresentação. Espaço motorizado estará no bairro Maria Ortiz

Peça “13 Gotas” será apresentada gratuitamente hoje e amanhã | DIVULGAÇÃO/BUZUM

O teatro ganha quatro rodas com o projeto BuZum!,
que utiliza um ônibus para
realizar as apresentações e
que tem programação hoje e amanhã em Vitória.
Serão seis sessões gratuitas no espaço motorizado, que conta com sala de
teatro, palco, iluminação,
ar-condicionado com capacidade para receber 50
pessoas por apresentação.
Nesta edição, a peça “13
Gotas” será apresentada e
vai discutir de forma lúdica e brincalhona a importância da água. O espetáculo foi criado a partir da
pesquisa do Instituto Akatu. Segundo o estudo, se
toda água do planeta cou-

Participe
BuZum! apresenta o espetáculo “13 Gotas”
Quando: hoje e amanhã, na
escola EMEF Marechal Mascarenhas de Moraes (na
avenida Jerônimo Vervloet,
560 - Maria Ortiz, Vitória)
Horários das sessões: 9h,
9h40, 10h20, 13h30, 14h10
e 14h50
Entrada: gratuita (com capacidade para 50 pessoas
para cada apresentação)

besse em um balde de 10
litros, somente 13 gotas
poderiam ser consumidas
pelo homem. Além disso, a pesquisa mostra que

97,5% da água do planeta
é salgada e, portanto, imprópria para uso e consumo, e apenas 2,5% é doce,
sendo que a maior parte está em locais de difícil acesso. Desse total,
somente 0,26% estaria disponível e acessível ao consumo da sociedade.
Escrito por Marília de
Toledo e dirigida por Wanderley Piras, a história se
baseia em um laboratório
com dois cientistas “malucos”, que demonstram
suas experiências aos pequenos espectadores, trazendo a sinergia de sensações de tudo que se
percebe por meio da água.
METRO ES

2
CULTURA

Barão Vermelho

Novo single
O Barão Vermelho lançou
uma música inédita nas
plataformas digitais:
“A Solidão te Engole
Vivo”. Essa é a primeira
composição da banda
desde que Rodrigo Suricato
(foto) assumiu os vocais,
substituindo Frejat. Um
novo disco está previsto
para meados de 2019.
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É um trabalho
assinado em grupo,
mas individualista pelo
momento que eles viviam.
Havia um mal-estar entre
eles e uma sensação de
que a banda estava se
autodestruindo”
EDU HENNING, JORNALISTA E PESQUISADOR
SOBRE A HISTÓRIA DOS BEATLES

50ANOS
FAIXAAFAIXA

RAULZITO CURTIU

‘Álbum Branco’. The Beatles lançava há exatos 50 anos o ‘White
Album’, um dos trabalhos mais singulares do quarteto de Liverpool
Diferente. Essa é a palavra
que pode resumir o White
Album (Álbum Branco), dos
Beatles, que hoje completa
exatamente 50 anos de seu
lançamento. Após o sucesso de Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band, em 1967,
o quarteto de Liverpool aparece no ano seguinte com
um trabalho totalmente diferenciado em relação a todos
os outros produtos da banda.
A singularidade começa na capa. Na época, a apresentação dos discos era muito trabalhada, como a de ‘Sgt.
Pepper’s’, uma das capas mais
emblemáticas da história da
música, com diversos personagens famosos. O White Album surge “sem capa”: era
apenas um fundo branco com
o nome da banda em relevo.
“Eles estavam buscando o
extremo oposto da capa anterior, que era toda colorida,
detalhista e trabalhosa - trouxe problemas de direitos autorais pelas celebridades que
estavam ilustradas. Na cabeça deles, vinha um contraste
total. Por isso, branca, leve e
objetiva”, comenta o jornalista Edu Henning, pesquisador e grande conhecedor da

história da banda inglesa.
Além da parte gráfica, o
disco também foi marcante
na produção. Ele era duplo e
com 30 faixas, algo fora dos
padrões da época. “Tem que
falar da importância disso
para a indústria fonográfica.
Era o terceiro disco duplo da
história do rock. Antes disso, teve um do Frank Zappa
e um do Bob Dylan. Então, o
White Album tem uma modificação no conceito de indústria”, analisa Henning.
O grande número de músicas no álbum também serviu
como uma estratégia para os
Beatles abrirem a própria gravadora, a Apple. “Antigamente se fazia um contrato com a
gravadora para 24 faixas, que
caracteriza dois discos de 12,
o que o vinil comportava na
época. Eles se deparam com
esse problema do número de
faixas que tinham que entregar para EMI. Daí, fazem o
duplo também para matar esse contrato que eles tinham”,
explica o jornalista.
O White Album ainda
marca uma mudança no
formato de produção musical do quarteto. Eles trabalharam praticamente de

forma individual neste disco. Muitos dizem que foi o
começo do fim da banda.
“Não estavam bem em
termos de relacionamento.
O grupo não tocava mais ao
vivo desde 1965. Então, cada
um praticamente compôs e
executou com poucas ajudas e intromissões dos demais. Há diversas faixas em
que os quatro tocam juntos,
mas existem também músicas que apenas dois ou três
participam ou só um toca
tudo”, afirma Henning.
O disco alcançou o 1º lugar
em vendas cinco dias após o
lançamento. Foi o 1º duplo a
alcançar tal posto. Em 1998,
uma versão em CD foi lançado para comemorar o aniversário de 30 anos do álbum.
Neste mês, ele foi relançado em uma edição especial
com as 30 canções originais,
além de 27 demos acústicas e
50 gravações de sessões, algumas nunca antes ouvidas - a
novidade pode ser comprada
no ecommerce oficial da banda (thebeatlesstore.com).
CADU
PROIETI
METRO ABC

Ringo deixou a
banda e Clapton
ficou ‘escondido’
Na produção do White Album
há diversos fatos curiosos. O
principal deles é que o baterista Ringo Starr deixa a banda no meio da produção do
disco, após desentendimentos
sobre arranjos musicais. “Ele
fica duas semanas fora. Os outros vão atrás dele e ele volta.
O Paul faz a bateria em algumas faixas inclusive”, afirma
o jornalista Edu Henning.
Outro fato que chama a
atenção é que boa parte das
músicas foi produzida durante um período em que
eles ficaram cerca de três
meses meditando na Índia,
após a morte do empresário
da banda, Brian Epstein, depois de uma overdose.
Há também a participação “oculta” do guitarrista
Eric Clapton em “While My
Guitar Gently Weep” - o nome dele não saiu nos créditos
do disco. “Olha que loucura
isso. Em um grupo daquele,
com enorme patamar de qualidade, o Harrison teve que
chamar o Clapton para tocar
guitarra e ter a música dele
gravada. E isso ficou fenomenal”, diz Henning. METRO ABC

Faixa com tom infantilizado
e refrão indecifrável. Para
Lennon, era “a baladinha
de merda do Paul”, disse o
engenheiro de som deles,
Geoff Emerick. Raul Seixas
usou a introdução dela na
música “Peixuxa”, de 1975

PAUL ‘SOLO’
Uma das mais bonitas do
disco. Tem Paul na voz,
violão dedilhado e uma
marcação de bumbo. O
artista disse anos depois
que foi uma referência à
liberdade dos negros nos
EUA. “Pegue essas asas
quebradas e aprenda a
voar”, diz trecho da música

BARULHO E TRAGÉDIA
Guitarra distorcida e vocal
em gritos. É considerada a
pioneira do heavy metal.
Paul diz ter sido uma
resposta ao “barulho” do
The Who. Charles Manson
(foto) alegou que a música
foi inspiração para uma
série de assassinatos feita
por ele na década de 1960

LADOUM
1. “Back in the U.S.S.R.”
2.“Dear Prudence”
3. “Glass Onion”
4. “Ob-La-Di, Ob-La-Da”
5.“Wild Honey Pie”
6. “The Continuing Story of
Bungalow Bill”
7.“While My Guitar Gently Weeps”
8. “Happiness Is a Warm Gun”
LADODOIS
9. “Martha My Dear”
10. “I’m So Tired”
11. “Blackbird”
12. “Piggies”
13. “Rocky Raccoon”
14. “Don’t Pass Me By”
15. “Why Don’t We Do It in the
Road?”
16. “I Will”
17. “Julia”
LADOTRÊS
18.“Birthday”
19. “Yer Blues”
20. “Mother Nature’s Son”
21. “Everybody’s Got Something to
Hide Except Me and My Monkey”
22.“Sexy Sadie”
23. “Helter Skelter”
24. “Long, Long, Long”
LADOQUATRO
25.“Revolution 1”
26. “Honey Pie”
27. “Savoy Truffle”
28. “Cry Baby Cry”
29. “Revolution 9”
30. “Good Night”
Voz de Paul McCartney
Voz de John Lennon
Voz de George Harrison
Voz de Ringo Starr
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Comédia insólita com
toques de realidade
John David Washington não
chegou a ser formalmente
convidado para viver o detetive Ron Stallworth em
“Infiltrado na Klan”, que estreia hoje.
Spike Lee, que dirigiu o
pai do ator, Denzel Washington, em outros quatro filmes,
disse a ele apenas: “Vejo você
neste verão”. “Foi assim que
consegui o trabalho”, lembra
o ator de 34 anos.
Mais conhecido por seu
papel na série “Ballers”, Washington nunca recusaria tal
oportunidade. O longa conta a história de como um policial afroamericano se infiltrou na Ku Klux Klan, nos
anos 1970, falando com integrantes do grupo supremacista ao telefone e enviando
um agente branco disfarçado, em seu lugar, aos encontros presenciais.
“O filme não poderia es-

Estreia hoje.
Em ‘Infiltrado na Klan’,
Spike Lee reconta
inusitado episódio
dos anos 1970 em
que um policial negro
investigou o grupo
supremacista branco
Ku Klux Klan
tar em mãos melhores. Acho
que eu não faria parte dele se não estivesse com esses caras. Acho que eles são
os únicos que podem lidar
com esse tema de forma responsável, porque ele poderia
descarrilar facilmente. Eles
são grandes contadores de
história”, afirma o ator, referindo-se ao diretor Spike Lee
e ao produtor Jordan Peele.

John David Washington em ‘Infiltrado na Klan’ | DIVULGAÇÃO

Washington afirma ter
adorado o roteiro, escrito a
oito mãos, devido ao fato de
ele “não tentar manipular a
história”. “Eles não tentaram acrescentar coisas que
a transformariam em uma
experiência mais cinematográfica. Essa é uma história real, amparada por fatos e por pessoas que ainda
estão vivas, então nossa base era essa. Como artista, às
vezes, isso é ainda mais difícil”, afirma.
O ator ainda diz se sentir
um felizardo pela experiência inclusiva proporcionada
por Lee no set de filmagens.
“Spike disse para eu confiar
em mim mesmo. Quando
um herói diz algo assim, você
cumpre. Essa foi a experiência mais libertadora que já tive e a interpretação mais desenrolada que já entreguei”,
conclui. METRO INTERNACIONAL
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Os invasores

no

Leitor fala

Leitão da Silva

procoletivo@gmail.com

A avenida Leitão da Silva, em Vitória,
está uma vergonha. Além das obras
inacabadas, muitos comerciantes
têm estacionado carros nas pistas e
diminuído ainda mais o espaço para
o fluxo de veículos. Em alguns trechos, os pedestres têm que caminhar
no meio dos carros, pois não há faixas específicas para eles. Um total
desrespeito.

Cruzadas
Quadras de Barcelona,
projetadas por Ildefonso Cerdà

MAURÍCIO OLIVEIRA
DIVULGAÇÃO

Terminal

CIDADES DEMOCRÁTICAS

A “novela” da reconstrução do telhado Terminal de Itaparica ganha novos
capítulos todos os meses. Uma vergonha pública. Enquanto isso, são os
usuários que precisam do transporte
público que sofrem as consequências.

Qual é a relação entre a urbanização e a mobilidade? Elas são interdependentes, como explica a arquiteta e urbanista espanhola Irene Quintáns,
que fala aqui sobre o papel das metrópoles no bem-estar das pessoas:

TALITA DE JESUS

O que um bom projeto urbanístico pode fazer por uma cidade e sua
população?
Ele incide sobre a qualidade de vida, a saúde, o humor, os relacionamentos. Barcelona, por exemplo, que tem um espaço urbano maravilhoso, com
calçadas largas, foi toda projetada pelo engenheiro catalão Ildefonso Cerdà, em 1850. Esse engenheiro foi um pioneiro do urbanismo, ele era muito democrático: queria um espaço urbano de qualidade para todos, para dar igualdade de condições de vida para todas as classes sociais. Ele era
tão democrático que dividiu as ruas em espaços iguais para carros (na época, carruagens e bondes) e pedestres. Os pedestres tinham metade da rua
para se locomover.

Futebol
Muito orgulho ver um capixaba representando tão bem o nosso estado
na Seleção Brasileira. Parabéns, Richarlison!
DAVI FIRME

Uma visão bem mais humanista?
Com certeza. Antes de fazer o projeto do plano de expansão de Barcelona,
Cerdà fez um estudo detalhado sobre a qualidade de vida da classe operária de Barcelona. O estudo apontava o histórico de doenças e anos de vida de pessoas que moravam em diferentes lugares; em um apartamento
no segundo andar olhando para o Norte, ou no sexto andar olhando para
o Sul, só para citar alguns exemplos. Com base nessas pesquisas, ele projetou as quadras de Barcelona, que têm as dimensões, a largura de rua, a altura dos prédios, as esquinas, tudo para conseguir a máxima ventilação e
insolação, que refletem na saúde. E previu galerias de serviço embaixo das
calçadas, algo superavançado para a época. Cerdà foi quem criou a palavra
“urbanização”, usando pela primeira vez o termo “urbe”.

Quer mais?

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

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

www.facebook.com/metrojornal

Como esta urbanização consciente impacta na mobilidade?
Quando você prevê em um projeto urbanístico espaço na rua para todos
os modais, você está olhando para o todo, melhorando a mobilidade. Em
Barcelona, há muito tempo tem faixas exclusivas de ônibus; já as ciclovias
chegaram em 2009, quando foi colocado, com imenso sucesso, o sistema
de bike sharing. A cidade não estava preparada para tanta demanda de bicicleta e, paralelamente, começou a fazer a malha cicloviária. Mas o ideal
é fazer o sistema cicloviário por oferta, não por demanda. Você não coloca
ciclovia porque ali tem muito ciclista, você coloca para que tenha muito ciclista. Isso é fundamental para formar público.

Sudoku

Em relação às cidades brasileiras, o que é preciso fazer para conseguir
uma melhora?
É preciso redistribuir o espaço urbano. Se antes era só calçada e carros,
agora é calçada, uma parte para o ônibus e outra para ciclovia, além dos
carros. Não é possível alargar a rua, mas dá para redistribuir de vários jeitos, o que vai trazer o uso melhor do espaço.
O Pro Coletivo ajuda as pessoas a aproveitar a vida se locomovendo de forma inteligente
www.procoletivo.com.br

Horóscopo

www.personare.com.br

Suas ideias clareiam e deixam
você mais confiante. Sua
cabeça se abre e você tende a
tirar o máximo de proveito da vida.

crescer com eles.

A vida a dois se destaca e
confere mais segurança a você.
Enfrente os problemas e procure

As relações pessoais tendem
a elucidar algumas questões
que precisam ser resolvidas.
Busque fortalecimento desses vínculos.
Fase de melhorias
significativas no seu dia a dia.
Pratique atividades físicas
para aumentar sua autoestima.

Seu charme pessoal cresce e
traz destaque à vida social.
Seu poder argumentativo
direciona você em suas conquistas.

Fase de maior bom senso frente
às oportunidades e disposição
para lutar pelo o que deseja.
Seu carisma coloca você em evidência.

As relações mais íntimas se
expandem e motivam uma
convivência amorosa e de paz.
Busque melhorias no dia a dia com sua familia.

Atenção com algumas
questões da sua vida.
Repense sobre o que precisa
ser melhorado em prol do seu futuro.

Seu poder articulador cresce
e suas ideias tendem a fluir
com naturalidade e lucidez.
Inicie novos projetos pessoais.

Fase de maior lucidez nos
relacionamentos pessoais.
Iniciativas baseadas na
cumplicidade se fortalecem.

os limites do seu bolso.

Você se torna mais gentil
e flexível a gastar com a
pessoa querida. Respeite

Você tende a abraçar os negócios
com entusiasmo. Grandes
oportunidades profissionais e
pessoais se abrem para você

Soluções
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36a rodada
ONTEM
1X2
1X1
3X0
1X0
2X0
4X0

ATLÉTICO-MG
BOTAFOGO
VITÓRIA
CORINTHIANS
GRÊMIO
AMÉRICA-MG

HOJE
20h
VASCO

X SÃO PAULO
21h

CHAPECOENSE
BAHIA
CEARÁ

X SPORT
X FLUMINENSE
X PARANÁ

CLASSIFICAÇÃO
P V GP SG
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

PALMEIRAS
FLAMENGO
INTERNACIONAL
GRÊMIO
SÃO PAULO
ATLÉTICO-MG
ATLÉTICO-PR
CRUZEIRO
BOTAFOGO
SANTOS
BAHIA
CORINTHIANS
FLUMINENSE
CEARÁ
VASCO
SPORT
AMÉRICA-MG
CHAPECOENSE
VITÓRIA
PARANÁ

74
69
65
62
62
56
53
52
48
47
44
43
42
39
39
38
37
37
36
22

21
20
18
17
16
16
15
14
12
12
11
11
11
9
9
10
9
9
9
4
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Com a mão na taça

Brasileirão

INTER
SANTOS
CRUZEIRO
ATLÉTICO-PR
FLAMENGO
PALMEIRAS

{ESPORTE}

60
56
48
47
46
53
50
34
36
42
37
34
31
29
39
32
29
31
34
16

36
29
20
20
15
13
16
2
-8
6
-3
0
-11
-7
-8
-22
-17
-18
-26
-37

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

17
gols tem Gabriel, do Santos,
artilheiro isolado do
Campeonato Brasileiro

Calma. Palmeiras vence América-MG por 4 a 0, marcando todos os gols no segundo
tempo, mas vitória do Flamengo sobre Grêmio impede título brasileiro antecipado
Falta muito pouco para
o Palmeiras conquistar o
Campeonato Brasileiro pela
10ª vez. Não foi ontem, mas
não por “sua culpa”. No Allianz Parque, venceu por 4
a 0. Mas faltou “combinar
com Grêmio”.
Para levantar o caneco já
na 36ª rodada, além de vencer seu jogo o Verdão precisava que o Inter não batesse
o Atlético-MG e o Flamengo também não ganhasse
do Grêmio. O Colorado, que
atuou antes, “fez sua parte”:
foi derrotado por 2 a 1.
Já o rubro-negro entrou
em campo ao mesmo tempo que o alviverde. Então, antes de fazer contas,
o Palmeiras precisaria levar a melhor sobre o Coelho. Apoiado por uma empolgadíssima torcida, Luiz
Felipe Scolari seguiu com
seu rodízio.
O Palmeiras era todo
pressão. Desde o apito inicial, o time foi com tudo
e foi empilhando chances. Dudu, como de costume, era a principal opção
ofensiva alviverde, que
tentava, mas não conseguia anotar. Nem sem goleiro, na cara do gol, como fez Borja.
No 2º tempo, Felipão
voltou com Deyverson no
comando de ataque. E, em
30 segundos, ele guardou
– mas o tento foi anulado
por impedimento. O Verdão voltou pilhado para decidir a parada.
Só que, se o Palmeiras tinha dificuldades para fazer o gol, o Flamengo abria o placar contra o
Grêmio – o que impossibilitaria o título.
Até que, aos 14, um lance inusitado acabou com
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Vasco da Gama

Esforço
físico
Willian festeja o segundo gol, marcado por ele após passe de Dudu, na goleda do Palmeiras | NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS

gol do Verdão. Depois de a
bola bater no árbitro, Lucas
Lima cruzou, a defesa tentou afastar e a bola bateu
no zagueiro para morrer no
fundo do gol.
Mesmo em vantagem, os
donos da casa não davam
refresco para o Coelho. Aí
foi Willian quem perdeu
na cara do gol. Só que o Bigode não perdeu a segunda. Aos 30, ele recebeu passe açucarado de Dudu para
guardar. O camisa 7 completou sua exibição de gala ao acertar uma bomba
de fora da área. Aos 36, foi
Deyverson quem completou o marcador.

4
0
•

Weverton; Mayke, Luan,
Gustavo Gómez e Victor
Luís; Thiago Santos (Moisés), Bruno Henrique e Lucas
Lima; Willian, Dudu (Felipe Melo) e Borja
(Deyverson). Técnico: Luiz Felipe Scolari

PALMEIRAS

João Ricardo; Norberto ,
Messias, Matheus Ferraz e
Carlinhos ; Christian, Juninho (Gerson Magrão) e
Matheusinho (Robinho); Ademir (Leandro Donizete
), Luan e Rafael Moura. Técnico: Givanildo Oliveira

AMÉRICA-MG

Gols. Luan, aos 14, Willian, aos 30, Dudu, aos 32, e Deyverson,
aos 36 minutos do segundo tempo

Faltava só um empate do
Grêmio no Rio para o caneco
chegar. O que não aconteceu
(veja na página 27). Agora, a
próximo jogo, provavelmente o do título, será domingo,
contra o Vasco, no Rio.

Com 74 pontos, o Palmeiras manteve os 5 de
vantagem para o Flamengo,
segundo colocado. Só que
faltam apenas dois jogos,
ou seja, 6 pontos. Questão
de tempo. METRO

Embora não esteja
totalmente recuperado
do corte que sofreu no
pé, o atacante Maxi López
(foto) treinou, ontem,
com o elenco cruzmaltino. A participação
do argentino nas
atividades deu esperanças
aos torcedores do Vasco
de que o centroavante
possa participar da
partida de hoje, às 20h,
contra o São Paulo, em
São Januário. Em 15o na
tabela do Campeonato
Brasileiro, o time
comandado pelo técnico
Alberto Valentim precisa
da vitória para se afastar
da zona de rebaixamento
para a Série B.
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Sobrevida rubro-negra
Brasileirão. Flamengo impede festa palmeirense antecipada ao vencer o Grêmio por 2 a 0, no Maracanã, pela 36a rodada
O Flamengo sobrevive. No
Maracanã, ontem, o Rubro-negro venceu, por 2 a 0, o
Grêmio e manteve o sonho de
conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Com 69
pontos, o clube da Gávea é o
vice-líder e está a cinco do Palmeiras, na ponta da tabela.
O outro perseguidor do líder foi derrotado na 36a rodada. Ontem, no Beira-Rio,
o Atlético-MG derrotou, por
2 a 1, o Inter e facilitou o caminho para um título paulista. No Rio, o primeiro tempo
terminou sem gols. Mas, na
segunda etapa, os mandantes
começaram com tudo. Logo
no 2o minuto após o recomeço da partida, Uribe concluiu
bonito para balançar a rede.
Enquanto isso, em São
Paulo, o Palmeiras emplacava uma goleada no América-MG. No Allianz Parque,
os donos da casa só abriram
o placar no segundo tempo.
No entanto, depois do primeiro, o Verdão fez mais
três. Assim, o marcador ter-

69

A ZOEIRA...
Antes do jogo, o Coelho
não perdeu a chance de
brincar no Twitter com o
Flamengo, que secava o
Verdão: “Cheirinho de
apoio no Rio”

pontos tem o Flamengo no
Brasileirão. Apesar da vitória de
ontem, a tarefa não é fácil. Já que
o Palmeiras é o líder, com 75.
minou com 4 a 0.
No momento em que o jogo do líder terminava, o Rubro-negro apostou em um
contra-ataque de Berrío, que
entrou no segundo tempo.
Na área, o meia Diego fez o
segundo dos donos da casa e
prolongou o Brasileirão.
Agora, o Flamengo tem
dois jogos para tirar cinco
pontos do Verdão. O próximo
compromisso do rubro-negro
será contra o Cruzeiro, no domingo, às 17h, no Mineirão.
O confronto traz más lembranças ao clube da Gávea:
em 2017, a Raposa venceu a
final da Copa do Brasil contra
o rival; neste ano, foi eliminado pela equipe mineira na Libertadores. METRO RIO

Diego comemorou vitória com torcedores no Maracanã. Gremistas viram falta no primeiro gol do Fla | GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

2
0
•
•

César; Pará, Rhodolfo,
Réver, Renê; Cuéllar,
Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro (Jean Lucas);
Vitinho (Marlos Moreno) e Uribe (Berrío).
Técnico: Dorival Júnior

FLAMENGO

Paulo Victor; Léo Gomes,
Geromel, Marcelo Olveira e
Cortêz; Michel, Matheus Henrique (Alisson), Ramiro,
Jean Pyerre (Thaciano); Everton e Jael (André).
Técnico: Renato Gaúcho

GRÊMIO

Gols. Uribe (2 min./2o tempo), Diego (45 min./2o tempo) .
Arbitragem. Bráulio da Silva Machado (SC); assistentes: Kleber
Lúcio Gil (SC) e Guilherme Dias Camilo (MG).

“Estou, acima de tudo,
feliz por ter ajudado o
meu clube no momento
mais importante da
temporada. Eu estava
precisando muito
desse gol.”
DIEGO, MEIA DO FLAMENGO

Damião lamenta atuação pelo Inter
| RICARDO RÍMOLI/ FUTURA PRESS
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