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Supermercados do estado
voltarão a abrir domingo
Autorizado. Abertura dos centros de compras é facultativa e foi definida a partir de um acordo entre a Fecomércio e o Sindicato
dos Comerciários. Saiba quais são os locais que já confirmaram o funcionamento aos domingos a partir do dia 2 de dezembro PÁG. 08
REPRODUÇÃO

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

Novos módulos vão substituir
os 46 quiosques existentes
na orla, que serão demolidos
gradativamente

A NOVA CARA DA ORLA
Os 20 quiosques que serão construídos entre Itapuã e Itaparica,
em Vila Velha, foram apresentados ontem pela prefeitura.
População poderá opinar sobre projeto até 5 de dezembro PÁG. 02

Casagrande: ‘Não há
Acidente com ônibus de Colombiano vai ser o
previsão para reajuste’ alunos mata ao menos 1 ministro da Educação
Governador eleito afirma que definição depende da
Veículo tombou na ES-181, entre Alegre e Muniz
economia. Concursos também estão indefinidos PÁG. 03 Freire, com cerca de 40 pessoas. Há feridos PÁG. 02

Após polêmica com bancada evangélica, Bolsonaro
anuncia Ricardo Vélez Rodríguez na Educação PÁG. 06

02|

ESPÍRITO SANTO, SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2018
www.metrojornal.com.br

{FOCO

1

Ônibus com alunos
tomba e jovem morre

FOCO

Entre Alegre e Muniz Freire. Cerca de 40 alunos da Ufes e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre
seguiam no veículo. Feridos foram socorridos e levados para hospitais da região. Vítimas precisam de doação de sangue

Vitória

Carro-forte
bate em
veículos
Após atravessar a pista,
um carro-forte colidiu
em uma Fiorino e em
um carro de passeio
que estava estacionado,
na avenida Leitão da
Silva, em Jucutuquara,
Vitória. O acidente
aconteceu na tarde de
ontem. Uma faixa no
sentido Fradinhos ficou
interditada por algum
tempo. Uma vítima foi
socorrida pelo Samu e
levada para o Hospital
São Lucas. As pessoas que
estavam no carro-forte
não tiveram ferimentos.

Cotações
Dólar
+ 0,46%
(R$ 3,807)
Bovespa
+ 0,24%
(87.477 pts)
Euro
+ 0,35%
(R$ 4,342)
Selic
(6,50% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)

Uma jovem de 20 anos morreu e outras pessoas ficaram feridas após um ônibus
que transportava cerca de
40 estudantes tombar em
um trecho da ES-181 entre
Muniz Freire e Alegre, Sul
do estado, no final da tarde
de ontem. Chovia na hora
do acidente.
Segundo nota do Corpo de Bombeiros, devido
ao impacto com o asfalto,
partes do veículo se soltaram e uma das vítimas ficou presa às ferragens. Ela
não resistiu aos ferimentos
e morreu no local. Outras
pessoas machucadas foram
resgatadas por ambulân-

cias dos municípios e motoristas que passavam pelo
local e levadas para hospitais da região.
A vice-reitora da Ufes
(Universidade Federal do
Espírito Santo), Ethel Maciel, publicou em sua rede
social que o veículo transportava 40 estudantes da
Ufes e da Fafia (Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre) e pediu o
apoio da população. “Faço
o apelo por doações de sangue e por orações”, pediu
Ethel no Facebook.
Em nota, a Ufes lamentou o ocorrido e informou
que entrou em contato com

a prefeitura de Muniz Freire, colocando a universidade à disposição para ajudar
nas providências necessárias. Ela reforçou o pedido por doação de sangue,
que pode ser feita em qualquer Hemocentro do estado, em nome das vítimas
do acidente.
Até o fechamento desta
edição, os bombeiros ainda
não haviam contabilizado o
número de feridos, nem divulgado as identidades da
mulher que morreu no local do acidente e dos feridos. A Prefeitura de Alegre
decretou luto oficial na noite de ontem. METRO

Saída de médicos cubanos
prejudica os atendimentos
Mais de 220 atendimentos
por dia já deixaram de ser
feitos pelos médicos cubanos que atuavam em Cariacica pelo programa Mais Médicos. Segundo a prefeitura, os
sete profissionais que trabalhavam nas unidades de São
Geraldo, Nova Brasília, Itapemirim, Bela Aurora, Santana
e Cariacica-Sede e realizavam
32 atendimentos por dia, quatro dias por semana, já deixaram as unidades. Para reduzir
o impacto da saída dos profissionais, a administração muncipal está remanejando os
médicos da rede e vai contratar novos profissionais.
Na Serra, as oito unidades
de saúde vão abrir excepcionalmente amanhã, das 7h às
17h, para atender à demanda de consultas geradas após
a saída de 10 dos 30 médicos
cubanos. Eles atendiam nas
unidades de Serra Dourada,
São Marcos, Serra-Sede, Nova

Unidade de São Geraldo já não tem
mais médicos cubanos| CHICO GUEDES

Almeida, Barro Branco e na
unidade itinerante que atende à zona rural.
“Fizemos um remanejamento dos profissionais e
convocamos 15 médicos do
concurso realizado neste ano.
Dez vão se apresentar na próxima segunda-feira. Convocamos outros 50 médicos de um
processo seletivo temporário
e abriremos mais duas seleções”, diz a subsecretária de
Saúde, Cristiane Stem.
Em Vila Velha, desde terça-feira os nove profissionais
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cubanos não atuam mais nas
unidades de Terra Vermelha,
Barramares e Ponta da Fruta.
Eles realizavam 288 consultas
por dia. A prefeitura autorizou a convocação de seis médicos aprovados em processo
seletivo ainda vigente.
Já em Vitória, os pacientes com consultas agendadas
com os médicos cubanos foram reconduzidos para outros profissionais. A prefeitura vai convocar médicos de
processo seletivo já realizado.
Inscrição no Mais Médicos
As prefeituras também pleiteiam vagas do programa
Mais Médicos, aberto pelo Ministério da Saúde (leia mais na
página 5). Para atender à demanda de solicitação de registros médicos para inscrição
no programa, o Conselho Regional de Medicina ampliou
o horário de funcionamento,
hoje, das 7h às 19h. METRO

Partes dos ônibus se soltaram devido ao impacto

| DIVULGAÇÃO / SESP

Vila Velha. Prefeitura
apresenta novos quiosques
O visual dos novos quiosques
da orla de Vila Velha proposto pela prefeitura foi divulgado ontem. Para garantir uma
distância mínima de 100 metros entre os novos módulos,
que devem ser entregues até
o final de agosto de 2020, o
projeto prevê que a orla terá apenas 20 quiosques, e
não mais 33, como planejados inicialmente. Atualmente, Vila Velha possui 46
quiosques em Itapuã e Itaparica, que serão demolidos
gradativamente.
Os novos módulos devem
ter 128 metros quadrados de
área, e altura de quatro me-

tros. Os atuais possuem cerca de 200 metros quadrados.
O projeto contempla área
para mesas, cozinha, banheiros, além de depósito, área de
serviço e vestiário. A cobertura e uma das paredes têm
elementos vazados para permitir maior luminosidade e
ventilação. E haverá estrutura para colocação de toldos.
A prefeitura abriu uma
consulta pública para ouvir a
população sobre o projeto. A
consulta vai até 5 de dezembro e pode ser acessada no site sistemas.vilavelha.es.gov.
br/consultapublica/consultas/
view/2020. METRO

Estão previstos 20 módulos entre Itapuã e Itaparica | REPRODUÇÃO
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‘Não há previsão
para o reajuste
dos servidores’
Orçamento. Durante anúncio de novos membros da equipe, ontem,
governador eleito também não confirmou os concursos já anunciados
O governador eleito Renato
Casagrande (PSB) afirmou
que não há previsão de aumento salarial para nenhuma categoria do serviço
público em 2019. Ontem,
durante anúncio de novos
membros do governo, ele
adotou tom cauteloso com
relação à possibilidade de
reajuste e de convocação de
concursos públicos.
“Não há nenhuma previsão de aumento para nenhum servidor público no
ano que vem. Vamos começar com os dois pés fincados
no chão, porque sabemos
da nossa responsabilidade.
Durante o ano, vamos avaliando o comportamento da
economia nacional e os reflexos no estado”, disse.
Questionado se nem
mesmo a recomposição da
inflação seria dada no próximo ano, Casagrande manteve o posicionamento.
“Não há previsão, não vou
assumir esse compromisso
porque não sei como vai se
desenvolver a economia no
ano que vem”, afirmou em
entrevista coletiva.
No final de setembro, o
governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa, dentro do projeto de
lei do orçamento de 2019,
proposta de 4,5% de reajuste salarial e 10% no auxílio
alimentação. No entanto, a
votação do orçamento ainda não ocorreu em plenário

Casagrande diz que é preciso iniciar governo com pé no chão | DIVULGAÇÃO

e pode ficar para o próximo
ano, já com alterações pedidas pela nova gestão.
O mesmo projeto prevê a realização de concursos públicos para várias categorias, entre elas a Polícia
Militar. Casagrande também
descartou a realização de
novos concursos. “Se a situação da economia melhorar,
pode ser que sim (haja concurso), mas não posso garantir. Pelo menos em 2019,
o tamanho da nossa polícia
é daí para menor, porque
muitas pessoas vão para a
reserva”, disse.
O presidente do Sindipúblicos-ES, Haylson de Oliveira, informou que os servidores vão reivindicar, a
partir de janeiro, que o reajuste previsto no orçamento de 2019 seja concedido.

EQUIPE

NOVOS MEMBROS DO
GOVERNO DO ESTADO
Coronel Barreto (Comandante-geral da Polícia Militar): Foi comandante dos batalhões da PM
da Serra e de Guarapari
José Arruda (Delegado-chefe da Polícia Civil): Atualmente é Superintendente de Polícia
Especializada
Coronel Aguiar (Chefe da Casa
Militar): Atualmente é diretor de
Apoio Logístico da Polícia Militar
Lenise Loureiro (Secretária de
Gestão e Recursos Humanos): Foi
secretária de Desenvolvimento
da Cidade de Vitória
Valésia Perozini (Chefe de Gabinete): Ocupou o mesmo cargo
entre 2011 e 2014

LEANDRO NOSSA/METRO

Policiais com processos por
conta da greve terão anistia
Os policiais militares que respondem a processos administrativos por conta da greve da categoria, realizada em
fevereiro de 2017, vão ganhar anistia. A promessa foi
feita pelo governador eleito
Renato Casagrande durante
anúncio do novo comandante-geral da corporação, coronel Moacir Leonardo Barreto.
“Vamos fazer porque tivemos erros cometidos por
membros da corporação e
pelo governo. Aquilo que

estiver ao alcance do governo do estado, vamos resolver para que não haja punição. Se o policial foi punido
por aquele movimento, o
governo vai resolver, pode
anistiar. Ou nós fechamos
essa ferida, ou o policial terá dificuldade de ter motivação”, afirmou Casagrande.
O governador eleito ressaltou que a anistia será apenas no âmbito administrativo. Já os policiais em que os
processos já estão na Justi-

ça não poderão ser anistiados. Segundo a Polícia Militar, 612 processos foram
instaurados e 87 já foram solucionados. Nomeado como
comandante-geral da PM, coronel Barreto reforçou a posição de Casagrande.
“É preciso passar a borracha e virar essa página.
Vamos avaliar como isso
será feito”, disse. O anúncio foi comemorado pelas
entidades de classe dos policiais. METRO
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Inscrições para Mais
Médicos vão até dia 7
Saúde. Ministério prorrogou prazos em função de ‘ataques cibernéticos’ sofridos no site.
Até ontem, tinham sido recebidas 11.429 inscrições, das quais 5.212 foram efetivadas
O Ministério da Saúde prorrogou até 7 de dezembro as
inscrições para profissionais que irão substituir os
médicos cubanos que deixarão o programa Mais Médicos no país. Segundo o
governo, os ataques cibernéticos que o site de inscrição tem sofrido justificaram a extensão do prazo.
São 8.517 vagas para
profissionais brasileiros
ou que tiveram diploma
revalidado no Brasil, em
2.824 cidades e 34 distritos indígenas. Até ontem,
segundo o Ministério da
Saúde, tinham sido recebidas 11.429 inscrições, dentre as quais 5.212 foram
efetivadas – 45,6%. Deste
total, 3.648 profissionais

escolheram o município
de atuação.
Os motivos das não-efetivações das inscrições
dos médicos são diversos
e variam, desde problemas na conferência da documentação a desistência
dos profissionais.
Os médicos selecionados
para o programa terão até
14 de dezembro para apresentar os documentos exigidos no município escolhido
e começar a trabalhar.
“Com esta medida, vamos suprir a ausência do
médico cubano com o médico com CRM o mais rápido possível. Por isso,
vamos possibilitar que
o médico que quiser, se
apresente ao posto de tra-

balho imediatamente”, declarou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.
Cubanos partem
Ontem, os primeiros cubanos começaram a deixar o
país, segundo a OPAS (Organização Pan-Americana de
Saúde). Há voos agendados
para Havana hoje e amanhã. A previsão é que, até
o dia 12 de dezembro, quase todos já tenham partido.
Carência
Segundo estudo preliminar
feito pelo Conasems (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde),
pelo menos 285 municípios ficam sem nenhum
médico na atenção básica

com a saída dos profissionais de Cuba.
Para elaborar o relatório, o Conasems levou em
conta todas as cidades que
contam com apenas um
médico de saúde da família, e selecionou aquelas
cuja nacionalidade do profissional seja cubana (veja
mais ao lado).
O Espírito Santo será
contemplado com 213 vagas no novo edital do Programa Mais Médicos. As
vagas foram abertas para
repor a saída dos 210 médicos cubanos que trabalham
no estado pelo programa.
FABIANE
GUIMARÃES
METRO BRASÍLIA
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CIDADES AFETADAS
Relatório preliminar elaborado pelo Conselho de Secretários Municipais de
Saúde mostra que pelo menos 285 municípios do país contam com
apenas um médico cubano na atenção básica e, portanto,
ﬁcarão sem assistência médica no posto de saúde
Estado
Acre
Alagoas
Amapá*
Amazonas*
Bahia
Ceará*
Distrito Federal
Espírito Santo*
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Total



o de cidades

1
1
1
18
0
10
2
24
3
5
27
1
5
0
9
92
2
0
22
49
1
12
285

F O N T E : CONASEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE)
*A INSTITUIÇÃO NÃO POSSUI DADOS SOBRE ESSES ESTADOS
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Filósofo colombiano será
o ministro da Educação
Martelo batido. Após novela envolvendo os nomes de Mozart Neves e do procurador Guilherme Schelb, Ricardo Vélez Rodríguez é o escolhido
O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), anunciou ontem, no Twitter, que o futuro ministro da Educação
será o filósofo colombiano
Ricardo Vélez Rodríguez.
“Vélez é professor de
filosofia, mestre em pensamento brasileiro pela Pontifícia Universidade
Católica do RJ, doutor em
pensamento luso-brasileiro pela Universidade Gama Filho, pós-doutor pelo
Centro de Pesquisas Políticas Raymond Aron, Paris,
com ampla experiência
docente e gestora”, escreveu Bolsonaro.
O nome foi anunciado
após longa novela e negociação com aliados. Até então, quem era cotado para
assumir o cargo era o diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton
Senna, Mozart Neves Ramos. A escolha, contudo,
desagradou membros da

bancada evangélica.
Foi sugerida, então, a
nomeação do procurador
da República Guilherme
Schelb, que foi apoiado pelos parlamentares, maiores
apoiadores de Bolsonaro.
“[Schelb] pensa a educação como o presidente Bolsonaro e como 99% da Frente Parlamentar Evangélica”,
disse mais cedo ao Metro
Jornal o deputado federal
Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), líder da bancada evangélica no Congresso.
Neves tinha um encontro com Bolsonaro agendado para a manhã de ontem,
mas a reunião acabou desmarcada. Schelb esteve com
o presidente eleito, mas disse que houve apenas “uma
conversa de apresentação”.
Em seu blog, Vélez escreveu que aceitou o convite
de Bolsonaro e que honrará
o lema “mais Brasil, menos
Brasília”. METRO BRASÍLIA

Guedes confirma nomes
para o BB, Caixa e Ipea

Vélez foi anunciado ontem | REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Câmara

Escola sem
Partido passa
na comissão

A discussão foi marcada por tumultos não apenas entre parlamentares
defensores e críticos da
proposta, mas também
por manifestantes de amA comissão na Câmara dos bas as posições.
Com a aprovação, o preDeputados que analisa o PL
sidente da comissão, Mar7180/14 (o chamado Escocos Rogério (DEM-RO), esla sem Partido) conseguiu
pera colocar o texto em
aprovar ontem, na oitava
reunião desde julho, o tex- votação no plenário na próxima quarta-feira. Se aproto do projeto. A proposta
agora seguirá para votação vado, o projeto seguirá para o Senado. METRO BRASÍLIA
em plenário.

O futuro ministro da Economia Paulo Guedes confirmou
ontem mais três nomes da
sua equipe: os presidentes do
Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Ipea (Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada), órgão ligado atualmente ao Ministério do Planejamento. Para os três cargos
foram escolhidos economistas de perfil liberal.
Para o BB se especulava
a indicação de Ivan Monteiro, atual presidente da Petrobras, mas o nome acabou descartado. O comando
do banco será de Rubem Novaes. PhD em economia pela
Universidade de Chicago, nos
Estados Unidos – a mesma
onde Guedes obteve seu doutorado –, Novaes foi professor da FGV, diretor do BNDES
e presidente do Sebrae.
Na Caixa, o nome de Pedro Guimarães, que já era
dado como certo na última
quarta, foi anunciado ontem.
Figura conhecida do mercado financeiro – com passagens pelo antigo banco Bo-

Bolsonaro nega que filho
Carlos integrará governo
O vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSL-RJ),
um dos três filhos do presidente eleito Jair Bolsonaro
que estão na política, declarou ontem ter encerrado sua
contribuição com a equipe
do governo do pai.
O futuro secretário-geral
da Presidência da República,
Gustavo Bebianno, chegou a
cogitar que Carlos assumiria
a comunicação do novo governo, já que vinha cuidando das redes sociais de Bolsonaro. O presidente eleito
negou, no entanto, que houvesse intenção de levá-lo a
compor a equipe do governo, o que poderai ser considerado nepotismo.
Bolsonaro teve ontem seu
terceiro dia em Brasília nesta semana. Ele tomou café
da manhã com os três futuros comandantes das Forças

Bolsonaro fala ao lado dos futuros chefes das Forças Armadas | MARCELO CAMARGO/ABR

Armadas: o almirante-de-esquadra Ilques Barbosa Júnior, da Marinha, o general
Edson Leal Pujol, do Exército, e o tenente- brigadeiro-do-ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, da Aeronáutica.
Bolsonaro também esteve
no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde trabalha
a equipe de transição, e na

Granja do Torto, que será a
residência da família do eleito até assumir a presidência.
No Torto, Bolsonaro se reuniu com o procurador Guilherme Schelb, por três horas e no início da noite foi
para o casamento de Onyx
Lorenzoni, futuro chefe da
Casa Civil, também na capital federal. METRO BRASÍLIA

Rubens Novaes será presidente do BB
| FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS

zano Simonsen e pelo BTG
Pacutal, do qual Guedes foi
um dos fundadores –, Guimarães tem “especialização
em privatizações”, segundo a
equipe de transição.
Já a presidência do Ipea ficará com Carlos von Doellinger, pesquisador aposentado
da instituição e economista
da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Ele foi
Secretário do Tesouro Nacional e presidiu o antigo Banerj
(Banco do Estado do Rio de Janeiro). METRO BRASÍLIA
Mudança

Reforma
agrária fica na
Agricultura
O Ministério da Agricultura terá, na gestão de
Bolsonaro, a Secretaria
de Assuntos Fundiários.
A informação foi confirmada ontem pela futura ministra, deputada Tereza Cristina (DEM-MS).
A secretaria será comandada pelo pecuarista Nabhan Garcia, amigo de
Bolsonaro e presidente da UDR (União Democrática Ruralista) que era
um dos cotados para a
pasta. A estrutura ficará
com a gestão da reforma
agrária no país. Hoje essa atribuição é da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, separada da
pasta da Agricultura.
METRO BRASÍLIA
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Supermercados do estado estão
autorizados a abrir aos domingos
No Espírito Santo. Abertura é facultativa e foi definida em acordo firmado ontem entre a Fecomércio e o
Sindicato dos Comerciários. Algumas redes já confirmaram que vão funcionar a partir do dia 02 de dezembro
Os supermercados de todo
o estado estão autorizados a
abrir aos domingos. A abertura facultativa foi definida ontem em acordo firmado entre a Fecomércio (Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito
Santo) e o Sindicomerciários
(Sindicato dos Comerciários
do Espírito Santo). Também
ficou autorizado o trabalho
aos feriados, com exceção
dos dias 25 de dezembro, 1º
de janeiro e 1º de maio.
Algumas redes, como o
Carone, o Extrabom e o OK
Superatacado, já confirmaram que vão reabrir parte
das suas unidades aos domingos, a partir de 2 de dezembro. O horário de abertura das lojas ainda será
definido pelos grupos.

O diretor da rede Carone,
William Carone Junior, disse que o custo para a abertura das lojas aos domingos
é alto e que, apesar de facultativa, a abertura será necessária diante da concorrência.
“O orçamento das pessoas para a compra de supermercado não aumenta. Mas o custo do supermercado, abrindo
um dia mais, aumenta muito. Mesmo assim, decidimos
abrir, e acredito que todos farão o mesmo”, explicou.
A convenção coletiva da
categoria que definiu a reabertura deve ser assinada hoje, segundo a Fecomércio.
Também foi definido reajuste
de 4% do piso e salário dos empregados do comércio, do plano de saúde e odontológico.
O Sindicomerciários foi

procurado, mas não retornou
até o fechamento da edição.
Início da proibição
O impasse entre patrões e
empregados para a reabertura aos domingos se arrastava há anos. Em 2009, os
supermercados foram proibidos de funcionar após acordo
que definiu o domingo como
dia de descanso para todos os
trabalhadores do comércio.
O Sindicomerciários não
aceitava a abertura das lojas
ou exigia, como contrapartida, o fechamento nos feriados. No final de 2016, a abertura se tornou facultativa
durante o verão e em julho.
PRISCILLA
THOMPSON
METRO GRANDE VITÓRIA

Estabelecimentos
• Vão abrir aos domingos
- Rede Extrabom (abrirá
algumas lojas a partir
de dezembro. Unidades
e o horário estão em
estudo).
- OK Superatacado (vai
funcionar aos domingos
de dezembro)
- Carone (funcionará
a partir de dezembro.
Unidades e horários
ainda serão definidos).
• Ainda não definiram
- Carrefour
- Casagrande
- EPA
- Walmart
• Outras redes
Perim e Makro foram
contactados, mas não
deram retorno.

Supermercados Carone confirmaram abertura

| CHICO GUEDES
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Distrato de imóvel
erá novas regras

O QUE DIZ O PROJETO
Principais pontos
INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR

>> O atraso de até 180 dias para a entrega do imóvel
vendido na planta não gerará ônus para a construtora

>> Se o atraso for maior que 180 dias, o comprador p
desfazer o negócio e terá direito a receber tudo o que
pagou de volta, além da multa prevista em contrato, e
até 60 dias

rcado imobiliário. Texto foi aprovado por senadores nesta semana e estabelece nova
ulamentação para quem devolver imóvel. Projeto depende de aprovação da Câmara

dois anos a promotoe vendas Isabel Crisda Silva comprou um
vel na planta mas, por
a da crise econômica,
conseguiu arcar com
arcelas. Sem conseguir
acordo com a incorpora, acabou procuranJustiça para receber
menos uma parte dos
0 mil pagos.
Tentei por várias vezes
ão tive nenhuma op, diz Isabel, que coniu reaver 90% do vaapós o julgamento do
esso.
om a aprovação do
eto de lei que regulata a devolução de imócomprados na planta,
s como o da Isabel po-

dem ter um desfecho bem
diferente. O texto foi aprovado nesta semana pelo
Senado. Agora voltará à
Câmara dos Deputados.
O projeto define que
até metade das parcelas
pagas pelo comprador fiquem com a construtora nos casos de empreendimentos de empreiteiras
que tenham a contabilidade dos prédios separada
das próprias contas, o chamado patrimônio de afetação. Em outros casos, a
multa devida à incorporadora será de 25% e a restituição da quantia restante poderá ocorrer até seis
meses após o cancelamento do contrato. Atualmente, os valores praticados,

baseados em decisões judiciais anteriores, variam
entre 10% e 25%.
A mudança é comemorada pelas empresa do setor, que vinham cobrando uma regulamentação
para o distrato imobiliário, como é chamado tecnicamente a desistência ou a incapacidade do
consumidor de manter o
contrato assinado com as
construtoras.
Para o presidente da
Ademi-RJ (Associação de
Dirigentes de Empresas
do Mercado Imobiliário),
Claudio Hermolin, a nova
lei vai beneficiar a relação
entre as construtoras e os
clientes. “O texto atende às
principais necessidades do

setor: a segurança jurídica,
principalmente, de que o
mercado precisa, e o equilíbrio nessa relação com o
consumidor”, afirma. Há
um outro ponto ressaltado
pelas empresas: elas poderão cortar os gastos administrativos existentes nos
casos de processos judiciais
baseados nos distratos.
Já os órgãos de defesa do consumidor questionam o teor da lei, alegando que ela beneficia
apenas os interesses das
incorporadoras.
A nova legislação ainda
não é definitiva: ela ainda
terá de passar por votação
na Câmara dos Deputados para entrar em vigor.

>> O comprador pode optar por manter o contrato no
de atraso, com direito a indenização de 1% do valor já
pago
>> É vedada a cumulação de multa moratória com a
compensatória em favor do comprador
INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR

>> Punição com multa compensatória de 25% do v
pago ou, se houver patrimônio de afetação, com m
de até 50%

>> Perda integral dos valores pagos a título de com
de corretagem

>> O inadimplente terá de arcar com despesas de frui
do imóvel, se já tiver sido entregue

>> Em caso de arrependimento, o comprador terá pra
de 7 dias a partir da assinatura do contrato

>> A rescisão do contrato permitirá que o comprad
tenha de volta o valor pago, decrescido dos encarg
decorrentes da inadimplência, após 180 dias do dis
ou, se houver patrimônio de afetação, após 30 dias
obtenção do “habite-se” da construção
F O N T E : A G Ê N C I A S E N ADO

BANDNEWS FM

Nissan. Conselho Compulsório. BC simplifica
aprova demissão recolhimento e libera R$ 2,7 b
de Carlos Ghosn O Banco Central divulgou toridade monetária para r
O conselho de administração
da Nissan confirmou a demissão de seu presidente, o brasileiro Carlos Ghosn, que está
preso no Japão por crimes financeiros. Ghosn foi mantido
no comando da Renault, mas
seu cargo é exercido interinamente pelo diretor de operações Thierry Bolloré.
O brasileiro deve ficar
preso ao menos até o início
de dezembro, quando termina o prazo de sua detenção preventiva, mas o período pode ser prorrogado. O
norte-americano Greg Kelly,
membro do conselho da
Nissan, também foi preso.
Ghosn subnotificou US$
44,6 milhões em rendimentos entre 2011 e 2015,
segundo os procuradores japoneses, e pode pegar até 10 anos de cadeia.
Além disso, ele é acusado
de usar ativos da Nissan
em benefício próprio.
Aos 64 anos, o executivo
foi responsável por salvar a
empresa japonesa da falência e foi seu CEO entre 2001
e 2017. A partir de 2005,
exerceu simultaneamente a
função de CEO da Renault,
que forma hoje uma aliança automotiva com a Nissan

ontem uma série de ajustes
nas regras sobre recolhimento compulsório de recursos
à vista e a prazo, projetando
que R$ 2,7 bilhões serão liberados no sistema, com efeitos sendo produzidos já no final do ano. Por meio de duas
circulares, o BC consolidou
regras que estavam antes dispersas em 17 circulares.
O compulsório é a parcela
dos depósitos que os bancos
são obrigados a manter em
uma conta no BC e representa uma das ferramentas da au-

lar a quantidade de dinh
em circulação na econom
Foi antecipado para
zembro de 2018 o fim
deduções nos compulsó
que acabariam no fina
ano que vem.
Para compensar as al
ções nas deduções, a alí
ta sobre recursos a praz
reduzida de 34% para 33%
taxa sobre recursos à vis
25% para 21%, gerando
liberação residual da or
de 0,6% do recolhimento
(R$ 435,906 bilhões). ME

Orçamento. Governo aponta
necessidade de corte de R$ 2,3
O governo apontou a necessidade de contingenciar de
R$ 2,3 bilhões do Orçamento para seguir cumprindo a
meta fiscal deste ano, após
revisar para baixo as receitas previstas para 2018, conforme relatório divulgado
ontem pelos ministérios da
Fazenda e do Planejamento.
Os ministérios projetaram que a receita líquida
da União será R$ 4,470 bilhões menor que o previa-

deverão ser R$ 2,111
lhões menores.
O relatório consid
uma piora na projeção
crescimento do PIB a
este ano, sobre 1,6% ant
A meta de rombo
mário deste ano é de
159 bilhões para o gov
central. Apesar do co
lamento proposto no
tório, o governo tem r
rado que cumprirá o
fiscal com folga em fun
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Transição para o Brexit
pode se estender até 2022
Acordo. Reino Unido e União Europeia finalizaram ontem rascunho que delineia o
relacionamento pós-Brexit e dá mais tempo para adaptação. Líderes votam o texto no domingo

Theresa e o presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker | REUTERS

Após 18 meses de tensas negociações, Reino Unido e
União Europeia chegaram
ontem ao rascunho de como será a relação após a
separação do Brexit. O documento será votado no domingo pelos líderes dos outros 27 países membros da
UE. Ele prevê a possibilidade de prolongamento do período de transição, que acabaria em dezembro de 2020,
por mais um ou dois anos.
O acordo de 26 páginas
reconhece a independência
do Reino Unido, mas menciona a possível criação de
uma área de livre comércio,
com cooperação regulatória
e aduaneira, além de medidas para evitar vantagens
competitivas indevidas para alguns atores dentro do
perímetro.
“O povo britânico quer
que o Brexit seja resolvido.
Ele quer um bom acordo
que nos coloque no rumo
de um futuro mais brilhante. (...) O acordo que nos
permitirá fazê-lo agora es-

tá ao nosso alcance. Nestas
72 horas cruciais à frente,
farei todo o possível para entregá-lo ao povo britânico”, disse a primeira-ministra Theresa May ao
Parlamento.
O texto desagradou aos
que defendem ruptura mais
severa e temem que o acordo ameace a soberania do
Reino Unido. O texto recebeu críticas também por
trazer resoluções vagas.
“Este é o Brexit de venda que todos nós temíamos - um salto no escuro.
O que diabos o governo
tem feito nos últimos dois
anos?”, disse o líder trabalhista da oposição, Jeremy
Corbyn, à CNN.
Uma desavença com a
Espanha sobre o controle de Gibraltar ainda precisa ser resolvida no acordo.
Mas autoridades do bloco disseram à Reuters haver consenso firme de que
as minúcias pendentes não
deveriam frear acordo final
no domingo. METRO
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EUA: chuva contém incêndio

Equipe trabalha para conter danos
da chuva | ELIJAH NOUVELAGE/REUTERS

A chuva que atingiu ontem a Califórnia, nos Estados Unidos, depois de meses de seca ajudou a apagar
os focos de incêndio que se
mantinham desde o dia 8
deste mês no estado.
O último boletim divulgado pela polícia afirma
que ao menos 83 pessoas
morreram e 563 estão desaparecidas após o maior

incêndio florestal da história da Califórnia.
Apesar da ajuda com o fogo, a chuva que se estenderá
pelo fim de semana dificultou a busca pelas vítimas na
cidade de Paradise, a mais
atingida pelos incêndios.
“A chuva é uma preocupação para nós, e existe a possibilidade de correntezas de lama”, disse o

14|
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Charlie Brown, dos Peanuts,
no desfile ontem

xerife do condado de Butte, Kory Honea, à Reuters.
Ele afirmou que agentes
de busca serão retirados de
áreas ameaçadas por deslizamentos de lama.
A chuva também tornou mais difícil a estadia
de famílias que se abrigam no estacionamento
de uma loja Walmart na
vizinha Chico. METRO

Olaf, de Frozen,
também participou

Parada tem o apoio
da Macy’s

Cantora Diana
Ross se apresentou
em Nova York

Soldados americanos
no Afeganistão também
comemoraram
MOHAMMAD ISMAIL/REUTERS

Desfile nas ruas. EUA
celebram Ação de Graças
Os norte-americanos comemoraram ontem um de seus
feriados mais tradicionais. O
Thanksgiving Day ou Dia de
Ação de Graças, em português, é uma data para agradecimento às colheitas do
ano e outras boas realizações. O desfile mais tradicional do Thanksgiving é patrocinado pela rede de lojas
Macy’s em Nova York. A fes-

ta traz bonecos gigantes e
apresentações musicais. Milhares de pessoas foram às
ruas ontem para acompanhar a colorida passagem
das atrações. A cidade, que
se prepara para as baixas
temperaturas, registrou ontem o Dia de Ação de Graça mais frio de sua história,
com máxima de -3ºC e a mínima de -8ºC. METRO
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BLACK FRIDAY
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Eletrodomésticos
Como se tratam de produtos com valor
médio mais alto, qualquer desconto de
5% já representa uma boa economia. Um
eletrodoméstico de boa marca é sempre
um ótimo investimento, e também
dos mais necessários. Não à toa, estão
entre os itens altamente procurados. As
lojas sabem disso e apostam forte nos
descontos durante a Black Friday.

FÉ
!
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ESPECIAL

A

Black Friday acontece no Brasil desde 2010 e já virou tradição. Tem
até gente que se
acostumou a definir, todo ano, com meses de antecedência, a sua listinha
de compras para o período. Quem age assim está
mais do que certo: o melhor é planejar. Pensando
nisso, e com base no histórico de descontos das edições anteriores, eis um balanço das categorias que
geralmente apresentam
os preços mais vantajosos
para o consumidor. Em
2018, não deverá ser diferente. Prepare-se para o
que a Black Friday tem de
melhor. Aqui vão algumas
dicas para você comprar
com segurança e aproveitar bem as ofertas. Já está
valendo!
METRO

Oportunidade

Todos
ganham
Ainda dá tempo de
aproveitar as ofertas
da segunda maior data
de compra (e venda) do
ano, a Black Friday, que
só fica atrás do Natal em
questão de consumo.

Smartphones
Brasileiro adora uma
selfie, um “zap zap”,
assistir a vídeos e
ouvir música em
streaming. O país já
conta com mais de
235 milhões de linhas
móveis cadastradas,
entre elas 118 milhões
com internet móvel,
segundo a Anatel. Essa
é a hora de garantir
um smartphone mais
avançado, com câmera
de melhor resolução,
bateria mais duradoura
e preço que cabe no
bolso.

Viagens
e turismo

Smart TVs

Computadores
Seja para trabalhar, jogar on-line ou apenas
navegar na internet, os computadores se
tornaram essenciais na vida de qualquer um que
não seja um ermitão. Todo ano surgem modelos
cada vez mais avançados, então é comum querer
trocar de computador a cada três ou quatro
anos. Ou, dar “aquele up” no que você já tem,
colocando mais memória ou trocando alguma
peça. Como no caso dos eletrodomésticos, os
descontos prometem ser bons nessa linha.

Televisores de tubo
viraram artigo de museu.
Ter uma smart TV em casa
se tornou indispensável,
mas o preço ainda é
salgado. Durante o
evento, porém, aparecem
descontos expressivos,
mesmo para quem já
tem a sua, mas está a fim
de comprar uma de tela
maior ou mais moderna.

Com a proximidade
do período de férias
e festas, as agências
e companhias aéreas
lançam promoções
ótimas na Black
Friday. Dá para
economizar uma
boa grana se você
deixar para adquirir
os seus pacotes neste
momento. Pesquise
direitinho para
garantir o melhor
esquema.
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Na TV

Nelson
Motta em
memórias
O jornalista e crítico
musical Nelson Motta
estreia amanhã, às
20h30, na Globo News,
o programa “Em Casa
com Nelson Motta”. Ele
conta histórias sobre
sua a amizade com
personalidades da música
brasileira, começando por
Rita Lee – na sequência
vem Nelson Rodrigues,
Cole Porter e Tom Jobim.
A primeira temporada
terá dez episódios.
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Domingo é dia de
trocar brinquedos
Experiência. Evento acontece no campus de Goiabeiras da Ufes.
Crianças poderão levar brinquedos usados para trocar por outros
Aqueles brinquedos que
continuam novos, mas que
já não fazem mais parte da
brincadeira das crianças, podem ganhar um novo dono.
O Observatório da Mídia da
Ufes (Universidade Federal
do Espírito Santo) promove
neste domingo, dia 25, a Feira de Troca de Brinquedos,
das 9h às 12h, na quadra
externa do Centro de Educação Física, no campus de
Goiabeiras. O evento oferece aos pequenos a experiência de negociar entre si brinquedos usados.
“É importante que elas
atribuam valor simbólico e
sentimental ao brinquedo e
não apenas comercial. Afinal, criança não precisa de
publicidade para escolher
brinquedo. Só precisa brincar e se divertir”, afirma

O Metro indica

Literatura
‘Este é o meu Cabelo’.
O livro de Noélia Miranda e
Gió Araújo será lançado
amanhã no Mucane, em
Vitória. A história é baseada
na personagem Mirandinha e
traz um poema em que ela
descobre a África em seus
cabelos. Amanhã, às 16h, no
Museu Capixaba do Negro
- Mucane (avenida
República, 121 - Centro,
Vitória). Entrada: Franca.
Informações: (27) 3222-4560.

convida Gilson Muniz para
cantar alguns dos maiores
sucessos do jazz. Amanhã, às
20h, no 244 Club (rua
Madeira de Freitas, 244 Praia do Canto, Vitória).
Entrada: R$ 30. Informações:
9.9502-0244.

Noite

Evento também terá oficinas de futebol e dança | DIVULGAÇÃO

Edgard Rebouças, um dos
coordenadores da feira.
Para participar da troca,
basta levar um brinquedo usado em bom estado
de conservação. O evento
também receberá doações
que serão entregues à pediatria do Hospital Universitário e do Laboratório de
Educação Física Adaptada

da universidade.
Domingo de lazer
E para embalar ainda mais
a diversão, durante a feira
serão oferecidas, gratuitamente, oficinas de futebol,
dança e malabarismo, entre
outras atividades. Programação completa no site www.
ufes.br. VINICIUS ARRUDA/METRO

‘Blecaute’. A Fluente traz
a festa Blecaute, em que
nenhuma luz estará acesa na
casa, criando uma experiência
diferenciada de balada. A
festa terá bebidas na pista,
cobertura fotográfica, Dark
Room e surpresa no palco.
Hoje, às 21h, na Fluente
(avenida Saturnino Rangel
Mauro, 505 - Jardim da
Penha, Vitória). Entrada:
R$ 20 (antecipado), R$ 25
(na portaria). Informações:
(27) 3311-5216.
Classic Jazz. O 244 Piano Trio,
formado pelo pianista Carlos
Augusto, o baixista Paulo
Sodré e o baterista Mário Ruy,

Shows

Mamma Mia Show. Em
tributo à banda Abba, o
espetáculo Mamma Mia Show
(foto) revive a personalidade,
as maiores músicas e os shows
do trio sueco, que foi um
grande nome no cenário
mundial da disco music dos
anos 70. Hoje, às 22h, na área
de eventos do Shopping Vila
Velha (rua Juscelino
Kubitscheck, Divino Espírito
Santo, Vila Velha). Entrada:
R$ 50 (meia/pista), R$ 60
(meia/cadeira bronze), R$ 70
(meia/cadeira prata) e R$ 80
(meia/cadeira ouro).
Informações: (27) 3533-2221.
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“Tô com moral no céu”. Um
dos principais sucessos da
dupla Matheus e Kauan define bem o atual momento
vivido pelos irmãos goianos. Com uma média de 20
shows por mês, todas as músicas que eles lançam são
sucesso e entram na lista
das mais ouvidas no streaming nacional. Mas nem
sempre foi assim, o sucesso que explodiu nos últimos
anos passou por um longo
caminho de incertezas. Hoje, apesar da vida agitada,
eles não abrem mão de passar todo o tempo livre com
a família - os dois são casados e têm filhos. A dupla faz
show amanhã em Vitória.

MATHEUS E KAUAN
A dupla que hoje está entre as mais ouvidas no streaming nacional, conta ao Metro
sobre sua trajetória até o sucesso e o show que fará em Vitória. Conﬁra!

‘VIVEMOS UM MOMENTO ÚNICO’
MARCOS DUARTE / DIVULGAÇÃO

Quando vocês perceberam
que poderiam formar uma
dupla e fazer sucesso?
Kauan - Nós sempre gostamos de sertanejo, crescemos ouvindo lá em Goiás.
Eu comecei a cantar sozinho e cheguei a gravar dois
CDs, mas naquela época ainda era um sonho. Eu não
imaginava como seria dali
para frente. Formei uma dupla que não deu certo e, em
2010, comecei a cantar com
o Matheus. Desde então estamos aí juntos, cada dia
conquistando um novo objeto. É gratificante demais.

A jornada de vocês começa com Kauan cantando na
igreja com o pai. Qual a
importância dele para incentivar a carreira musical
de vocês?
Kauan – Comecei cantando
na igreja com 8 anos. Meu
pai gostava de música e
cantava na igreja também.
Não era nada profissional,
mas sem dúvidas nos incentivou a tomar gosto pela
música. Nosso pai era um
homem muito bom e todos os momentos que vivemos com ele foram muitos
especiais.

Apesar de já cantarem a
tanto tempo, vocês ainda são novos. Imaginavam
que já estariam fazendo
sucesso ainda novos?
Matheus - Estamos vivendo
um momento único. Quando começamos, não imaginávamos que chegaríamos
tão longe. É maravilhoso
ver como o público abraçou
nosso trabalho. Só temos a
agradecer aos nossos fãs.
Qual a música que vocês
mais se identificam?
Kauan - Tem várias músicas
que são especiais, acho que

cada uma tem um significado diferente e é impossível escolher uma só. Gostamos muito de “Que sorte a
nossa” porque foi uma das
primeiras músicas nossas
que fez muito sucesso no
país todo.

sil. Foi, sem dúvidas, a realização de um sonho. Mostra
o quanto o sertanejo cresceu dentro do Brasil e como
já quebrou barreiras, chegando até mesmo ao exterior. Esse dia está marcado
em nossa história.

Recentemente, no BR Day,
em Nova York, vocês atingiram o maior público da
carreira. Poderia falar um
pouco sobre a importância desse show e a história
desses 10 anos de dupla?
Matheus - Foi nossa primeira apresentação fora do Bra-

O que podemos esperar do
show aqui? Haverá alguma
novidade?
Kauan - Estamos preparando um show bem alto-astral, com os nossos maiores
sucessos e outras músicas
de nossa carreira. Estamos
ansiosos, porque o público

capixaba sempre nos recebe muito bem. Temos certeza que o show será inesquecível. METRO
Participe!
Show Matheus & Kauan
Atrações: Matheus & Kauan,
Alemão do Forró e Pero & Lucas. Onde: Área Verde do Álvares Cabral ( avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento
Ferreira, Vitória). Quando: amanhã, às 16h. Ingressos: Espaço arena - R$ 50 (meia-entrada);
Área VIP - R$ 80 (meia-entrada).
Venda: blueticket. Informações:
(27) 3224-3726
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63

32

Bons brindes na

Espumante JP Extra Brut
Produzido pela grande vinícola Bacalhoa na
região da Bairrada. São utilizadas duas castas
típicas portuguesas: Arinto e Castelão. Está
com mais de 50% de desconto. Ótima opção
para abrir agora ou nas festas de final de ano.
ONDE: wine.com.br

Yalumba Serie Y Sauv. Blanc

Black Friday

33

Humberto Canale Black River
Um ótimo tinto com grande desconto. Está sendo vendido
por 30% do valor original. Malbec típico, produzido na
Patagônia e com todas as características marcantes da casta:
muitas notas de fruta vermelha. Vale a pena.
ONDE: grandcru.com.br

50

Queulat Syrah
De qualidade garantida, a chilena
Ventisquero exibe categoria desde
seus vinhos básicos até os top
de linha. Esse Syrah é um ótimo
exemplo do nível alcançado pela
vinícola. Está com 40% de desconto.
Se ainda não provou, prove.
ONDE: vivavinho.com.br

70

Zuccardi Serie A
Torrontés
Branco produzido por uma das
melhores casas argentinas. A
Torrontés rende vinhos muito
perfumados e frescos. É muito
comum encontrarmos aromas
florais, de rosas e de frutas.
Está com 30% de desconto.
ONDE: grandcru.com.br

Promoção. Selecionamos uma série de
boas ofertas encontradas em sites e lojas
de vinhos. Os descontos chegam a 60%. Os
cuidados a serem tomados são básicos: evite
safras muito antigas (não se sabe como as
garrafas foram guardadas), veja a condição
da garrafa (rótulos e rolha devem estar em
bom estado) e tente checar se há mesmo o
desconto prometido. De resto, é aproveitar
os bons preços e... brindar!

O “irmão” desse vinho, produzido com a uva
Viognier, entrou na lista dos Melhores do Ano
da revista Wine Spectator. Branco australiano,
de onde saem alguns dos melhores brancos do
mundo. Altamente recomendável.
ONDE: wine.com.br

84

Chateau Bellecroix Bordeaux Supérieur
Promoções também servem para se provar rótulos menos populares.
É o caso desse francês de boas referências e com 35% de desconto.
Produzido com Merlot e Cabernet Sauvignon. E com a classe natural
de um dos berços do mundo do vinho.
ONDE: vinomundi.com.br

130

Anbordu
Vinho assinado por Patrick Valette, dos maiores enólogos em atuação
no Chile, autor, por exemplo, dos excelentes Neyen e El Principal. A
Cabernet predomina, mas é acompanhada por Syrah, Cabernet Franc,
Carmenére e Merlot. Seu preço original gira em torno de R$ 180.
ONDE: Zanatta Wine

Uma aula saborosa sobre
vinhos de longa guarda
Vitória receberá no dia 27
um evento para quem gosta e quem quer se aprofundar um pouco mais no mundo do vinho. O “Vin Et La
Santé”, organizado pela
sommelier Stella Maris Pires, reunirá Bernard Hudelot, respeitado vitivinicultor da Borgonha e professor
da Universidade de Dijon, e
Jean Claude Cara, escritor e
renomado consultor de vinhos de guarda. Ambos vão
apresentar vinhos do Chateau de Villars-Fontaine,
pertecente a Hudelot. São
tintos e brancos conhecidos
por sua longa capacidade de
envelhecimento.
Será isso, mas não apenas isso. Bernard Hudelot
é também um estudioso da

relação entre vinho e vida.
Bioquímico, ele fez estudos
sobre os antioxidantes na
vida humana e também desenvolveu descobertas sobre o resveratrol. Esse tema
também será abordado no
encontro. METRO
Participe
Vin Et La Santé.
Aula-degustação com Bernard Hudelot e Jean Claude Cara.
Dia: 27 de novembro
Local: Hotel Golden Tulip
Vitória
Ingresso: R$ 270,00
Vendas e informações:
(27) 9.9955-0403
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VIVIANE ANSELMÉ
E-MAIL: ACONTECEMETRO@GMAIL.COM

AYAN ALEXANDRE

WEVERSON ROCIO

CAMERATA AO LADO
DE CAYMMI NO RIO
A Orquestra Camerata Sesi-ES
aterrissa na Cidade Maravilhosa
para uma apresentação ao lado
de uma das vozes mais bonita do
Brasil: Danilo Caymmi. Juntos,
eles vão apresentar músicas que
marcaram a Bossa Nova, como “Ela
é carioca”, “Água de beber” e “Por
causa de você”. A apresentação
acontece domingo, na Sala Cecília
Meireles, no Rio. Para quem está
com viagem marcada para a cidade
carioca, vale conferir essa união em
prol da música de qualidade.

FIM DE ANO
Os procuradores do estado estarão reunidos
hoje para a festa de fim de ano da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito
Santo. O evento acontecerá no Le Buffet
Lounge, tendo como anfitrião o presidente
da entidade, Leonardo Pastore.

ARTESANATO
Vitória recebe entre sábado e dia 02 a ArteSanto, a maior feira de artesanato do estado
e terceira maior do Brasil. Alfonso Silva, do
Espírito Santo Convention & Visitors Bureau,
comenta que foram selecionados mais de 500
artesãos, incluindo alguns vindos de outros
estados, como Minas Gerais e Acre. O evento
acontece na Arena Shopping Vitória.

SIMPLICIDADE
Depois da extrema onda de gourmetização da
gastronomia, Johnathan Bruno e Andre Cirilo
finalizam o cardápio do Autêntico Botequim
com a proposta do “menos é mais”. O bar, que
será inaugurado em breve em Bento Ferreira,
vai privilegiar uma comida de boteco original,
simples, bem executada e bem apresentada.
Viviane Anselmé é jornalista e apresentadora do programa Acontece da TV Capixaba/ Band

O diretor regional do Senac-ES, Dionísio Corteletti e a gerente do Senac
Nacional, Lúcia Prado, no primeiro dia do evento “Competições Senac de
Educação Profissional”, no Hotel Senac Ilha do Boi

CURTAS
Luana Moulin e Priscilla Baldon em evento
de lançamento da Lollas, em Vitória

JANAÍNA MUNIZ

Robes e pijamas personalizados. Rachel Pires lança pijamas e robes personalizados em
parceria com Carol Pedruzzi. Enquanto uma
desenvolve as estampas, a outra cria os shapes e texturas exclusivos da nova linha, que
promete ser queridinha
para festas do pijama e
noites com as amigas.
Em Beagá! Sandra Demoner aproveitou o começo da semana para fechar uma parceria de
móveis personalizados
para área externa que
ela comercializará em
sua loja na capital. Ela
embarcou para Belo Horizonte, onde encontrará
com Airton Júnior, diretor da Amplio.
Evento cultural tecnológico. Waldick Jatobá, curador do pavilhão
brasileiro na Bienal

de design de Londres
e idealizador da feira Mercado, Arte e Design (Made), desembarcou ontem em Vix para
participar do Plugue-SE. O evento cultural
é uma parceria do Instituto Arte e Design do
Espírito Santo e do Sebrae-ES. Por lá, ele fez
uma palestra abordando a importância mercadológica do conceito
de produtos colecionáveis e sua experiência
na venda de produtos
de arte e design pelo
meio digital no Made.
Novo escritório. A consultora de imagem e estilo Lorrayne Maia planeja um 2019 de muito
trabalho. As reformas do
seu novo escritório, localizado em Vila Velha, começam em dezembro. O
projeto é assinado pelas
arquitetas Juliana Mattos
e Rebecca Amazonas.
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Os invasores

ESPAÇO SUSTENTÁVEL

Leitor fala

Beatles
Muito legal a matéria sobre os 50
anos do “White Album”, dos Beatles,
com histórias que muitas vezes não
são contadas. Sem dúvida, esse foi
um dos trabalhos mais marcantes
dos Beatles.

ANA LUIZA
FREITAS
ESPACOSUSTENTAVEL.METRO@GMAIL.COM

PARCERIA E PRESERVAÇÃO

WESLEY TRANCOSO

Cruzadas

Neste mês, o Sindipães, junto com o Sebrae e o Instituto Jacarenema, realiza atos de limpeza de áreas naturais nas praias de Itaparica, em Vila Velha, e do Barrote, na Serra, no dia 24; e na Curva da Jurema, Vitória, no dia 25, sempre das 8h às 12h. Além da
preservação e conscientização ambiental, acontece também a tradicional troca de garrafas pet por um pão doce para as comunidades. Todas as pets arrecadadas serão destinadas à União dos Cegos Dom Pedro II, que utiliza o material para reciclagem e como
uma fonte de renda do instituto.

Barrado
Absurdo o cão-guia ser barrado por
uma companhia aérea por causa de
uma exigência feita, única e exclusivamente, por ela. Realmente, o consumidor precisa denunciar esse abuso.
DANIEL ALMEIDA

Doação de sangue

DE OLHO NO FUTURO

As pessoas precisam se conscientizar
que doação de sangue deve ser feita
durante todo o ano. Vamos reforçar o
pedido do Hemoes e ajudar às pessoas que precisam. Parabéns ao Metro pela matéria de apoio à doação de
sangue.

Até o primeiro trimestre
de 2019, o Espírito Santo
vai ganhar uma rede de
postos de carregamento
de carros elétricos. Atualmente, o estado possui
apenas oito carros com
esse perfil, mas, antecipando tendências, o empreendimento WL Prime, que ficará pronto em
2021 na badalada Aleixo Netto, Praia do Canto,
apresenta 30 vagas preparadas para receber o
sistema de recarga. Será
uma vaga por apartamenDIVULGAÇÃO
to e o objetivo é incentivar a transformação do modelo de transporte. Adequado à tendência
ecológica, o WL Prime conta com bicicletário e mecanismo de reaproveitamento de água da chuva. O empreendimento de alto padrão
apresenta apartamentos de 2 quartos, com suíte, de até 125 m2.

MAURO SOARES

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

PÍER JET SKI
Recentemente foi instalado no Iate Clube do Espírito Santo o novo píer para estacionamento de jet ski. Moderno, fabricado em
material resistente a impactos e perfurações, com longa durabilidade e 100% reciclável. Seu uso reduz o corte de árvores para construção de píeres de madeira e bombona. Flutuante, o píer
acompanha a mudança de nível da água e pode ser colocado e retirado a qualquer momento.

Sudoku

Ana Luiza Freitas é jornalista e apresentadora do Espaço Sustentável, que vai ao ar
pela TV Capixaba toda sexta-feira, às 18h50.

Horóscopo

www.personare.com.br

Cuidado com as informações
recebidas, pois elas tanto podem
atrapalhar quanto ajudar. Seja
imparcial e busque a verdade.

Fase de incompatibilidades. Evite
exposições, já que muitas pessoas
estarão dispostas a julgar você.
Seja gentil.

Momento propício para controlar
sua impulsividade e não cometer
excessos. Gaste menos e trabalhe

expressar insegurança.
Fase cheia de pendências a serem
resolvidas. Preserve a praticidade e
una-se mais às pessoas.

suas emoções.
Fase de dificuldade na vida
amorosa. As conversas tendem a
resolver as divergências, porém
facilite as conciliações.

Encare os assuntos mais
polêmicos, devido às
contrariedades no seu íntimo.
Organize as ideias para argumentar com segurança.

Fase de problemas que tendem
a comprometer o ambiente
familiar e profissional. Divida as
responsabilidades.

Fase de dificuldades financeiras.
Busque estabilidade emocional
para vencer o desequilíbrio ao
fazer suas escolhas.

Procure conciliar os desejos
pessoais e coletivos para que o
convívio se preserve estável. Evite
Fase apática e de problemas
de saúde, dada a pressão à sua
volta. Procure se resguardar e
concilie o trabalho com o descanso.
As relações pessoais ficam
suscetíveis a conflitos territoriais
exigindo maleabilidade. Não se
abata e saia da defensiva.
Fase de excesso de
responsabilidades e necessidade
de conciliar suas rotinas. Evite
centralizar as demandas.

Soluções
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Brasileirão. Vasco
emplaca 2 a 0 no
São Paulo, em casa, e
se distancia da zona
de rebaixamento
O Vasco chegou a 42 pontos
no Campeonato Brasileiro,
ontem, em São Januário,
contra o São Paulo. Embora
a pontuação ainda não seja,
numericamente, o bastante
para garantir o Cruz-maltino na Série A, a vitória por
2 a 0 sobre a equipe paulista oferece um pouco de
tranquilidade ao time comandado pelo técnico Alberto Valentim.
Com o apoio das arquibancadas, os mandantes
partiram para cima dos
são-paulinos, que pareciam
acuados. Logo no 18o minuto, Andrey arriscou de longa distância para abrir o
placar.
Na segunda etapa, os visitantes esboçaram uma
reação. Até exigiram uma

“Nosso grupo não merece
passar por tudo isso que
a gente vem passando.
Nenhum de nós
nunca deixou de correr e
se esforçar.”
YAGO PIKACHU, MEIA DO VASCO

{ESPORTE}

Suspirou
20
VASCO

SÃO PAULO

3
ESPORTE

Andrey marcou o 1o gol dos donos da casa, ontem, em São Januário | IDE GOMES/FRAMEPHOTO/FOLHAPRESS

defesa difícil do goleiro Fernando Miguel, no final do
tempo regulamentar, mas
não foram capazes de mover o marcador.
“A história do Vasco é
muito grande. Essa noite
vai ficar na memória para sempre. Vou levar isso

para mim”, reconheceu,
ao fim da partida, o goleiro cruz-maltino. Apesar
da pressão, quem conseguiu balançar, novamente, a rede foi o time da casa. Nos acréscimos, Yago
Pikachu tabelou com Máxi López e finalizou. Com

Fluminense perde na Bahia
O Fluminense perdeu por 2
a 0 para o Bahia, ontem, na
Fonte Nova, na 36a rodada do
Campeonato Brasileiro. Assim, o time carioca emendou
a sexta partida sem vencer na
competição.
Na etapa inicial, nenhuma
das duas equipes conseguiu
movimentar o marcador. No
entanto, os baianos estiveram mais perto de balançar
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a rede. A diferença entre os
dois times aumentou depois
do retorno dos vestiários. E isso se refletiu no placar: Zé Rafael, aos 8 minutos do segundo tempo, e Edigar Junio, aos
10, definiram a partida para
os donos da casa.
O Tricolor é o 13o na tabela, com 42 pontos. O próximo
compromisso pelo Brasileirão
também é fora de casa. No do-

mingo, às 19h, vai a Porto Alegre, para encarar o Internacional. Depois, as atenções se
voltam para a Copa Sul-Americana. Na segundo jogo da semifinal, na próxima quinta-feira, o Tricolor vai enfrentar
de novo o Atlético-PR no Maracanã, às 21h45. Os mandantes precisam reverter o 2 a 0
sofrido em Curitiba para ir à
decisão. METRO RIO

o resultado de ontem, o
Vasco está na 14 a posição.
Destinos cruzados
O Vasco pode ajudar o seu
principal adversário a manter vivo o sonho de conquistar o título do Brasileirão este ano. No domingo,

às 17h, o líder Palmeiras
vai a São Januário para tentar antecipar a comemoração pelo troféu. Se os donos
da casa vencerem e o Flamengo também conquistar
três pontos na 37a rodada,
os rubro-negros seguem na
briga. METRO RIO

Maratoninha. Evento vai
reunir crianças domingo
Crianças de 3 a 12 anos vão
participar da Maratoninha
Capixaba no domingo, em
Vila Velha. As inscrições vão
até amanhã no Boulevard
Shopping, em Itaparica, onde o evento será realizado. O organizador da prova,
Alex Sander Cota, ressalta a
importância de habituar as

crianças às atividades físicas. “A prática esportiva pode se tornar um hábito saudável para toda a vida”, disse.
A partir das 7h30, o evento
será aberto com brincadeiras
em pula-pula e piscina de bolinhas. As corridas começam
às 9h. O kit para participação
custa R$ 40. METRO

Libertadores

Final
O Monumental de Núñez
receberá amanhã o maior
clássico de sua história.
River Plate e Boca
Juniors fazem, a partir
das 18h (de Brasília), o
segundo jogo da final da
Libertadores. Na primeira
partida, empate em
2 a 2, com um dos gols
marcados por Benedetto.
A decisão não tem
gol qualificado. Em
caso de novo empate
será disputada uma
prorrogação. Persistindo
a igualdade, pênaltis.

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