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Anunciado na última semana pelo governador eleito Renato Casagrande para assumir a Secretaria de
Educação do estado, Vitor
de Angelo, em entrevista à
BandNews FM ES, falou sobre os desafios de administrar a área. E apesar dos bons
índices obtidos nas últimas
avaliações, como o último
resultado do Ideb (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica), o secretário confirma que ainda há muito o
que melhorar e garante que
dará sequência ao projeto
Escola Viva. Confira:
Como é encarar esse desafio
de sair do meio acadêmico
e atuar em uma área prática
além das salas de aula?
São dois ambientes bastante distintos. Tenho na minha trajetória experiência em gestão, ainda que
no âmbito da universidade.
Mas, nesse momento, estou
voltado para montar uma
equipe experiente e com
espírito de liderança. Queremos marcar a gestão pelo diálogo para estarmos à
frente não só da Secretaria,
mas também dos desafios
que teremos na Educação
no próximo quadriênio.

Ilha das Caieiras

Queima
de fogos
O espetáculo de luzes e
cores vai animar a virada
do ano na Ilha das Caieiras,
em Vitória. Pela primeira
vez, a região contará com
uma balsa para um show
pirotécnico de 10 minutos.
O show também será
realizado na prainha de
Santo Antônio e em três
pontos da orla de Camburi:
duas balsas próximas ao
quiosque 5 e outra em
Jardim Camburi. Já os
shows e outras atrações do
réveillon em Vitória estão
sendo planejados.

Cotações
Dólar
+ 0,41%
(R$ 3,822)
Bovespa
- 1,43%
(86.230 pts)
Euro
+ 0,19%
(R$ 4,822)
Selic
(6,50% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)

O estado tem obtido
primeiro lugar nas avaliações nacionais de Educação,
dentro de um cenário que
não é tão bom. Dá para
melhorar essa situação?
Temos melhorado diversos
índices, mas o fato é que
não alçamos a meta. É como ter uma média 7, mas
ainda assim acabar reprovado. Temos muito caminho

VITOR DE
ANGELO
Próximo secretário de estado de Educação, anunciado pelo governador
eleito, o doutor em Ciências Políticas fala sobre os desaﬁos do novo cargo

‘NOSSA META É TER PELO MENOS 25% DAS
MATRÍCULAS DOS ALUNOS DO ESTADO EM
ESCOLAS DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL’

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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pela frente. Precisamos trabalhar para melhorar esses
índices. Mas vale ressaltar
que a história da educação
no estado não começará
no ano que vem e nem terminará com o governo Casagrande. Por isso, vamos
trabalhar para que nos próximos quatro anos possamos fazer a melhor política
educacional para a construção de uma educação capixaba de excelência.

apoio. É um projeto importante, mas que ainda está
em construção e longe de
bater as metas estabelecidas pelos planos de educação. Nossa meta é ter pelo
menos 25% das matrículas
dos alunos do estado em
escolas de ensino em tempo integral. Hoje estamos
em torno dos 8%. Ainda temos um longo caminho
longo para percorrer.
Existe algum projeto para
aproximar o estado do ensino básico e fundamental
das escolas municipais?
Constitucionalmente, a responsabilidade primeira do
estado é com o ensino médio. Mas em regime de colaboração, a gente pode atuar
também no ensino fundamental. Já as parcerias e co-

Qual sua opinião sobre o
Escola Viva?
O ensino de tempo integral faz parte do Plano Nacional de Educação. Aqui
esse projeto foi chamado Escola Viva, inspirado
em experiências de outros
estados, como o de Pernambuco. Ele terá o nosso

Laudo pericial sobre acidente de
ônibus não tem prazo para sair
O motorista do ônibus que
se envolveu em um acidente com duas mortes na semana passada, no Sul do estado,
pode responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O indiciamento vai depender do resultado
da perícia da Polícia Civil. De
acordo com o titular da Delegacia Regional de Alegre, delegado Renalt Teixeira, inicialmente ele responderá
por dois homicídios culposos, quando não há intenção
de cometer o crime, e lesão

corporal culposa. “Estamos
aguardando o laudo pericial
para saber se ele será indiciado nos crimes dolosos ou por
pelo dolo eventual”, disse. O
laudo pericial não tem prazo para ser divulgado.
O acidente aconteceu na
quinta-feira passada quando um ônibus que transportava 28 universitários capotou na rodovia que liga
Alegre a Muniz Freire. Duas
pessoas morreram e 14 ficaram feridas. De acordo
com o comandante do BataFALE COM A REDAÇÃO
leitor.gv@metrojornal.com.br
(27) 2124-3426
COMERCIAL: (27) 3334-1737
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lhão de Muniz Freire da Polícia Militar, capitão Isaac
Rubim, o ônibus circulava
clandestinamente.
“Ele não tinha licenciamento, não estava autorizado a transitar como
transporte escolar e tinha
péssimas condições de conservação”, afirmou. O transporte era particular e levava
estudantes para o campus
de Alegre da Universidade
Federal do Espírito Santo e
para uma faculdade particular da região. METRO

laborações são coisas que vamos construir. O que estiver
ao nosso alcance para criar
um plano de contingência,
faremos certamente.
E como andam as
escolas estaduais?
Nesse momento ainda estou em posse de informações preliminares. Não estamos abarcando questões
como as estruturas físicas
das escolas. Sabemos que
muitas precisam de atenção especial. Afinal, não
adianta discutir currículo
se o lugar onde isso se realiza falta tecnologia, biblioteca e laboratórios para o
processo de aprendizagem.
Hoje, a principal preocupação da equipe de transição
é mapear as informações
relativas às possíveis inter-

rupções de serviços como
transporte, alimentação e
contratação de professores.
Como o senhor avaliar
o Escola Sem Partido?
Até agora, trata-se apenas
de um projeto. Não é uma
lei. Ainda está iniciando
sua tramitação legislativa na Câmara. Para os estados e municípios já foi decidido que se trata de um
projeto inconstitucional.
Então tenho pedido a todos os meus interlocutores
que deixemos a discussão
do projeto para o momento em que ele se apresentar como questão a ser discutida. Se neste momento
ficarmos discutindo o assunto, perderemos de vista
coisas muito importantes.
BANDNEWS FM ES/ METRO

Posto. Emissão de carteira
de identidade na Assembleia
Hoje, às 19h, serão inaugurados dentro da Ales (Assembleia Legislativa do Espírito
Santo) dois novos serviços
para a população: a Decon
(Delegacia de Defesa do Consumidor) e o Posto de Identificação para emissão de carteira de identidade. Ambos
funcionarão no Espaço Assembleia Cidadã, localizado
no térreo da Ales. O espaço
já conta com serviços do Procon desde 2017.
A Decon, que funcionava no Centro de Vitória, começará a atender o público

amanhã, das 8h às 18h.
O Posto de Identificação
também funcionará no mesmo horário, mas o serviço deve ser aberto ao público dentro de duas semanas. Agora,
os servidores passarão por
cursos e treinamentos. A expectativa é que sejam emitidos uma média de mil documentos por mês no posto.
Em breve, será possível
agendar o atendimento no
posto pelo site: www.al.es.
gov.br. A Ales fica localizada na Enseada do Suá, em
Vitória. METRO
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Sem planejamento.
O verão está
chegando, mas
as orlas da Grande
Vitória ainda esperam
por melhorias
para receber bem
os banhistas
Buracos, desníveis e até
falta de calçamento estão
entre os principais “obstáculos” encontrados por
quem usa o calçadão das
orlas de Vitória, Vila Velha
e Serra para fazer atividade física, passear, andar de
bicicleta ou praticar outro
esporte. Em uma ronda feita pelo Metro Jornal, na
última semana, nas praias
mais movimentadas da
Grande Vitória, ficou claro
que os locais precisam de
melhorias na infraestrutura para receber em grande
estilo os turistas e moradores neste verão.
A situação mais precária foi encontrada no calçadão das praias de Jacaraípe e Manguinhos, na Serra.
Nesta última, faltava asfalto em vários pontos do calçadão. Para caminhar, o
morador tem que desviar
dos buracos.
Em Jacaraípe, tampas
de bueiro ao longo do calçadão tornam o espaço impróprio para quem gosta de
praticar esportes, como skate, patinação e corrida. Também não há nenhuma sinalização dividindo os espaços
de acordo com as atividades
praticadas e os desníveis no
calçamento podem até provocar um acidente.
Vitória
Na orla de Camburi, os deques usados pelos usuários
para fazer exercícios, descansar ou contemplar o mar
estão com madeira danificada, corroída, sem pintura e
até com algumas ripas do
chão soltas. Quem frequenta o espaço precisa desviar
das ripas e dos pregos que
estão expostos.
A população se queixa
também da falta de banheiros e rachaduras do piso nas
áreas destinadas aos pedestres e ciclistas. “Falta atenção do poder público. Precisamos de reformas o mais
breve possível, o calçadão
está tomado por desnível”,
diz o estudante de enfermagem Jonathan Silva, 21.
O funcionário público
Alberto Pessanha Neto, 65
anos, alerta também para o
perigo dos deques de madeira: “Pode machucar alguém
essa estrutura solta”.
Vila Velha
Na cidade canela-verde, o
problema mais visível está
nos trechos de calçada cida-

Trechos do calçadão
de Manguinhos
estão sem calçamento

PASSEIO POR

OBSTÁCULOS
Em Camburi, deques estão
com as ripas do chão soltas

Praia da Itaparica: piso danificado
em várias partes do calçadão

FOTOS: CHICO GUEDES

“Soube que a prefeitura
de Vitória vai reformar
o deque de madeira da
orla, mas até agora nada.
Isso é um perigo, alguém
pode se machucar feio”

“O calçadão de Vila
Velha é estreito, difícil
de comportar as pessoas.
Tem muitos desníveis e
buracos. Não é ideal para
a prática de esportes ”

ALBERTO PESSANHA NETO, 65,
FUNCIONÁRIO PÚBLICO

GUILHERME DE JESUS QUERUBINO, 20,
ESTUDANTE

dã, onde parte do piso que
tem uma estrutura em relevo está solta em vários trechos da orla de Itaparica.
Já as lixeiras, os 18 ba-

nheiros químicos e os 48
chuveiros estão em bom estado, tanto na orla de Itaparica quanto em Itapuã e
Praia da Costa.

Mas quando o assunto é
calçamento, moradores reclamam dos desníveis nos
espaços em Itapuã e Praia
da Costa. “O chão é alto em
um lugar e baixo em outro.
Temos que andar com muito cuidado, o que dificulta a
prática de exercícios”, conta
a dona de casa Maria Amália Saldatelli, 80.
O que está previsto
A prefeitura da Serra diz
que realiza manutenções
na orla de Jacaraípe e Manguinhos ao longo de todo
o ano. Afirma também que
já planeja a implantação da
pintura das ciclovias. Ressalta que o serviço de limpeza no calçadão será intensificado no verão e avalia a
instalação de mais banheiros químicos.
A prefeitura de Vila Velha

disse que no próximo ano, o
calçadão de Itaparica e Itapuã passará por obras de
reestruturação. Não informou prazos ou as intervenções que serão executadas.
Disse também que irá contratar mais de 40 banheiros
químicos para o verão.
Em Vitória, a administração municipal afirma
que realiza manutenções
periódicas em toda a orla,
inclusive nos chuveiros. E
informa ainda que já prevê duas licitações para reforma da ciclovia e dos deques de madeira da orla de
Camburi. O valor dos investimentos ou data para o início da obra não foi divulgado pela prefeitura.
VINICIUS
ARRUDA
METRO ESPÍRITO SANTO

Jacaraípe: falta sinalização
dividindo os espaços de
acordo com a prática esportiva
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Novo Congresso toma posse em 1º de fevereiro de 2019 e fará a eleição da Mesa Diretora no mesmo dia | PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

Congresso prepara eleição
Articula çã o. Nos bastidores, parlamentares abrem discussões para a escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado em fevereiro

SENADO
Conheça os postulantes:

RENAN CALHEIROS
(MDB-AL)

ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

Presidente do Senado por
4 vezes foi reeleito para
4º mandato. Ele nega a
intenção de concorrer, mas
articula apoio nos bastidores

TASSO JEREISSATI
(PSDB-CE)

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Senador em 2º mandato
é visto como um nome capaz
de conciliar governistas e a
oposição. Tem apoio de
parte do PSL

SIMONE TEBET
(MDB-MS)

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

Senadora em 1º mandato e
líder do MDB. O partido quer
manter o comando da Casa e
tem o apelo de ter a primeira
mulher presidente do Senado

CID GOMES
(PDT-CE)

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Recém-eleito para o Senado,
o irmão do ex-presidenciável Ciro
Gomes tenta ser a alternativa para
o bloco de esquerda composto
por PDT, PSB, Rede e PPS

Em pouco mais de dois meses – 1º de fevereiro de 2019,
os parlamentares vão às urnas para escolher o novo
comando do Senado e da
Câmara. Nos bastidores, a
movimentação é intensa para organizar os palanques
dos postulantes aos cargos
de Eunício Oliveira (MDB-CE) – que não se reelegeu
e anunciou aposentadoria
da vida pública – e Rodrigo
Maia (DEM-RJ), que buscará obter o cargo pela inédita
terceira vez consecutiva.
O regimento do Congresso prevê que os partidos que
elegeram maior bancada
têm direito a apresentar o
candidato a presidência das
duas casas. No Senado, seria
o MDB, que terá 12 dos 81 senadores, e, na Câmara, o PT
com 56 dos 513 deputados
eleitos. A regra, no entanto,
tem sido quebrada e pré-candidatos de diversos partidos
têm manifestado disposição
de se candidatar.
Senado
Veterano, o senador Renan
Calheiros (MDB-AL) desponta como postulante a ocupar o cargo pela quinta vez.
Ele nega abertamente a intenção, mas aguarda uma
costura de bastidor para ter
o nome lançado.
Provável líder do governo de Jair Bolsonaro, o senador Major Olímpio (PSL-SP),
trabalhará para tirar o MDB
da neutralidade e a bancada do PSL, formada por 4 senadores, aponta preferência

do Simone Tebet (MDB-MS),
mas não descarta o nome de
Tasso Jereissati (PSDB-CE).
Cid Gomes (PDT-CE) quer
construir uma frente de oposição com PSB, Rede e PPS
para tentar fazer frente a
movimento governista.
Câmara
Maia tenta manter a cadeira, mas vê o apoio que garantiu a eleição para o comando
da Casa em 2015 e 2017 ser
ameaçado pela divisão, sobretudo no Centrão.
Capitão Augusto (PR-SP) e
João Campos (PRB-GO) anunciaram que estão na disputa e Kim Kataguiri (DEM-SP)
, hoje com 22 anos, quer se
tornar o mais novo presidente da Câmara da história.
Para isso, Kataguiri terá
que aguardar a Justiça, já que
a lei fixa idade mínima de 35
anos para presidente da República e a chefia da Câmara é a terceira na linha sucessória, o que seria impeditivo.
Atual vice-presidente da Casa, Fábio Ramalho (MDB-MG)
é outro na briga.
Segunda maior bancada,
com 52 deputados, o PSL ainda irá decidir qual será o papel do partido na disputa,
mas Delegado Waldir (GO) colocou seu nome à disposição.
Isolado pelo bloco de esquerda formado por PDT,
PSB e PCdoB, o PT dificilmente lançará candidato.

CÂMARA
Conheça os postulantes:

RODRIGO MAIA (DEM-RJ)

ZECA RIBEIRO/AGÊNCIA CÂMARA

KIM KATAGUIRI (DEM-SP)

MICHEL JESUS/AGÊNCIA CÂMARA

ALEX FERREIRA/AGÊNCIA CÂMARA

CLEIA VIANA/AGÊNCIA CÂMARA

anos é o tempo de mandato
dos presidentes da Câmara e do
Senado, de 1º de fevereiro de
2019 a 31 de janeiro de 2021.

Integrante da bancada da bala, o
ex-policial militar quer se lançar
prometendo se dedicar à pauta da
segurança pública.

DELEGADO WALDIR (PSL-GO)

ANTONIO AUGUSTO/AGÊNCIA CÂMARA

foi a taxa de renovação
registrada na Câmara. No
Senado, o índice foi de 85%,
mas a maioria velhos políticos.

Atual vice-presidente da Câmara,
o deputado quer garantir o direito
da maior bancada e chegar ao
comando da Casa.

CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP)

METRO BRASÍLIA
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Recém-eleito, o líder do MBL (Movimento
Brasil Livre) articula para ser o mais novo
presidente da Câmara da história,
quando terá 23 anos.

FÁBIO RAMALHO (MDB-MG)

MARCELO
FREITAS

48,9%

Reeleito para o sexto mandato de
deputado, ele espera uma inédita
recondução à presidência da Casa pela
terceira vez consecutiva.

Deputado mais votado por Goiás, o
aliado de Bolsonaro quer o apoio do
PSL, que tem a segunda maior bancada
da Casa, para ser presidente.

JOÃO CAMPOS (PRB-GO)

CLEIA VIANA/AGÊNCIA CÂMARA

Representante da bancada evangélica,
o deputado ligado à Igreja Universal
tem feito reuniões para garantir o apoio
à candidatura.
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Bolsonaro quer concluir
formação de ministérios
Transição. Presidente eleito fixou prazo até sexta para completar a equipe que já tem 13 ministros e poderá ter 4 a 5 novos nomes
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) espera concluir
até o fim da semana a formação do novo ministério. Há dúvidas, porém, se a
equipe, já com 13 ministros
oficializados, terá mais quatro ou cinco nomes.
Bolsonaro participou ontem do X Encontro do Calção Preto, evento que reúne
antigos e atuais comandantes, professores e monitores
da Escola de Educação Física
do Exército, na Urca, no Rio
de Janeiro. A ideia era ter 15
ministros. Ele afirmou que
não sabe se seu governo terá 17 ou 18 ministérios, mas
que analisa os perfis dos currículos dos indicados.
“Queremos pessoas independentes, isentas, que se-

porte, que está ameaçado de
virar uma secretaria do Ministério da Educação.

Bolsonaro teve agenda com militares no fim de semana | FERNANDO FRAZÃO/ABR

jam honestas e pensem no
Brasil, e não na agremiação
partidária”, afirmou.
Dúvidas
O novo governo deve confirmar os ministros de Infraestrutura, Cidades e Meio
Ambiente. O Ministério da

Família, que abrangeria a
área social, ainda está em
formatação, mas será criado. Bolsonaro ainda decidirá o que fazer com a pasta
da Integração Nacional, que
pode ser fundida ao Ministério das Cidades ou seguir
independente; e com o Es-

Cirurgia
O presidente eleito afirmou
ontem que ficou “chateado”
com o adiamento da cirurgia
para retirada da bolsa de colostomia, prevista para o próximo dia 12, para janeiro, por
causa de inflamações no local.
“Passou para o dia 19
a consulta. Estou chateado mas não posso forçar a
barra. Se fizesse a cirurgia
agora, poderia ter que refazer a colostomia”, lamentou. Bolsonaro queria ir a
São Januário assistir o jogo
Vasco e Palmeiras, mas desistiu após recomendação da
segurança. METRO BRASÍLIA

Anunciados
O novo governo tem até agora
13 nomes confirmados:
• Onyx Lorenzoni
(Casa Civil).

e Silva (Defesa).
• Ernesto Araújo
(Relações Exteriores).

• Paulo Guedes (Economia).

• Wagner Rosário
(Transparência e CGU).

• General Augusto Heleno
(Segurança Institucional).

• Luiz Henrique
Mandetta (Saúde).

• Marcos Pontes
(Ciência e Tecnologia).

• André Luiz de Almeida
Mendonça (AGU).

• Sérgio Moro (Justiça).

• Gustavo Bebianno
(Secretaria Geral
da Presidência).

• Tereza Cristina
(Agricultura).
• General Fernando Azevedo

• Ricardo Vélez Rodríguez
(Educação).
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Acordo do ‘brexit’
é aprovado pela UE
Encontro em Bruxelas. Termos aceitos pelos 27 membros ainda devem ser aprovados pelo
Parlamento do Reino Unido. Para líderes do bloco, pacote é o melhor que o país conseguirá
YVES HERMAN/REUTERS

Os 27 líderes da União Europeia concordaram formalmente com o acordo para
a saída do Reino Unido do
bloco. Em uma cúpula em
Bruxelas, foram carimbados um tratado de 600 páginas definindo os termos do
“brexit” e uma declaração
de 26 páginas delineando
um futuro relacionamento
comercial livre.
Líderes europeus alertaram o Parlamento do
Reino Unido a não arruinar o acordo da primeira-ministra Theresa May, dizendo que um pacote foi o
melhor que o país

conseguirá. “Aqueles que
acham que, ao rejeitarem
o acordo, conseguirão um
acordo melhor, ficarão desapontados”, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker,
enfatizando que “este é o
melhor acordo possível”.
May agora enfrenta
uma luta para selar o acordo, que enfureceu eurocéticos e apoiadores da UE,
de um parlamento britânico profundamente dividido. A primeira-ministra
britânica usou uma coletiva de imprensa pós-cúpula
para divulgar seu pla-

May e Juncker se
reuniram em Bruxelas
para discutir acordo

no, dizendo aos telespectadores em casa que era o
“único acordo possível”,
oferecendo controle das

fronteiras e orçamentos
do Reino Unido, mantendo uma estreita cooperação com as normas da UE
favoráveis aos negócios e à
segurança da região.
A expectativa é que o
texto seja votado no Parlamento britânico ainda em
dezembro, para em seguida ser analisado pelo Parlamento Europeu. Se for
aprovado, o acordo entrará
em vigor em 30 de março
de 2019, mas com um período de transição até 31 de
dezembro de 2020, prorrogável por até um ano.
METRO
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Síria. Mais de 100 ficam feridos
em suspeita de ataque com gás
Mais de 100 pessoas ficaram feridas em um suposto ataque químico em
Aleppo, no nordeste da Síria. A ação é atribuída pelo
regime de Bashar al-Assad
a grupos rebeldes.
Os feridos foram transferidos para os dois principais hospitais de Aleppo,
e 15 das 105 pessoas internadas já receberam alta. Os
rebeldes negam a autoria
do ataque e acusam o governo de querer minar o
cessar-fogo na região.
O regime reagiu à suposta ação química com bombardeios aéreos contra zonas controladas por rebeldes
a sul e a leste de Aleppo. A
operação teve a participação
de caças russos e foi o primeiro ataque do regime na
região desde o início da trégua, em 17 de setembro.
Acordado entre Rússia e
Turquia, o cessar-fogo havia
levado uma relativa calma ao

Mulher é atendida em hospital de
Aleppo | SANA/REUTERS

nordeste da Síria nos últimos
meses. Segundo Moscou, o
bombardeio atingiu “posições de artilharia dos terroristas”, informou a “Ansa”.
A guerra na Síria é marcada por diversos episódios de
ataques com armas químicas, sempre negados por ambos os lados do conflito. Nos
últimos dois anos, supostas
ações tóxicas atribuídas por
rebeldes a Assad fizeram os
Estados Unidos bombardearem postos do regime em
duas ocasiões. METRO
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Leite longa
vida. Preço
fica 5,4%
mais barato
O preço do leite no atacado
caiu 0,7% durante a primeira quinzena de novembro
frente a quinzena anterior,
segundo a Scot Consultoria.
O longa vida ficou cotado,
em média, em R$ 2,44 por
litro, uma desvalorização de
7% frente o final de outubro.
Para o consumidor final, o
leite longa vida ficou 5,4%
mais barato. O produto está
cotado, em média, a R$3,39
por litro. Já na comparação
com igual período do ano
passado, o preço do produto está 20,6% maior.
No varejo, os produtos
lácteos também desvalorizaram. Em São Paulo o recuo
foi, em média, de 0,6% na primeira metade de novembro.
Para esta segunda quinzena, a expectativa é de mais
recuo na cotação do longa
vida em decorrência do aumento de captação da matéria-prima (leite cru), principalmente, na região Sudeste
e central do país. METRO

Nissan. Ghosn
nega acusações,
diz emissora
O ex-presidente da Nissan
Carlos Ghosn, preso na segunda-feira passada por
suspeita de irregularidades
financeiras, negou as acusações contra ele, informou
ontem a japonesa “NHK”.
O brasileiro, que não falou publicamente, afirmou
aos investigadores que não
tinha intenção de subestimar sua remuneração em
documentos financeiros,
disse a emissora japonesa,
sem dar fontes ou mais detalhes. METRO

Tesouro Direto.
Negociações
batem recorde
A venda de títulos públicos
a pessoas físicas somou R$
2,085 bilhões em outubro.
O valor é recorde para meses de outubro e o maior
desde março de 2017 (R$
2,648 bilhões).
Pela primeira vez, o volume de investidores ativos ultrapassou 700 mil,
atingindo 724.093 pessoas.
Apenas no mês passado,
27.579 participantes passaram a investir em títulos
públicos. METRO
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Saiba seus direitos
pós-Black Friday
T
Site Reclame Aqui recebeu 5,6 mil queixas em 2018.
Propaganda enganosa e maquiagem de preço lideram ranking
eaa

A Black Friday 2018 encerrou
com 5.607 reclamações, segundo o site Reclame Aqui.
Os dados foram colhidos entre 11h da última quarta-feira (21) e 23h59 de sexta (23),
dia oficial do evento.
Propaganda enganosa e
maquiagem de preço permaneceram na liderança dos
principais motivos de queixas (14,2%), principalmente
quando se trata de compra
realizada na internet. Na sequência, aparecem empatadas divergência de valores e
problemas na finalização da
compra, com 7,6%, seguidas
por atraso na entrega, com
3,9% das queixas.
No caso de propaganda enganosa, o consumidor deve
reunir provas, como “prints”
de telas com a oferta, e encaminhar denúncia ao Procon.

“Se não tiver o print da oferta anterior, ele deve informar
pelo menos o dia, para que se
faça perícia”, diz a advogada
Heloisa Helena de Farias Rosa.
Já o atraso na entrega caracteriza descumprimento de
oferta, segundo Marco Antonio Araújo Jr., presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/SP. “Nesse caso,
o consumidor pode exigir entre o cumprimento forçado da
entrega; outro produto equivalente; ou desistir da compra e restituir integralmente
o dinheiro já pago, incluindo
o frete, e também eventuais
perdas e danos decorrentes da
demora”, diz o advogado.
Troca e devolução
Nas compras pela internet,
o consumidor pode desistir
sem motivo da compra até 7

dias da data do recebimento do produto. “É o que chamamos de direito de arrependimento”, afirma Bruno
Boris, professor de direito
do consumidor da Universidade Mackenzie Campinas.
Essa regra, no entanto, vale apenas para compras fora da loja física. “A loja física
apenas deverá trocar quando
assim estiver previsto na sua
política de troca ou quando o
produto estiver com problemas”, afirma Boris.
Araújo Jr. orienta ainda
monitorar a entrega e assim
que o produto chegar, conferir se está de acordo com
o que foi ofertado. “Se não
estiver, fotografe ou filme e
entre em contato imediatamente com o fornecedor. O
ideal é devolver com a máxima urgência.” METRO

PROBLEMAS COM AS COMPRAS?
Conﬁra os direitos dos consumidores
Direito de
arrependimento
Só existe quando a
compra é feita fora da loja (por
telefone, a domicílio ou por
internet). O consumidor pode
desistir da compra, não sendo
necessário que o produto
apresente defeito, vício ou
qualquer problema. Ele pode
devolver o produto dentro de um
prazo de sete dias a contar da
entrega e receber o valor pago.
A loja também deve pagar o frete.
Esse direito não existe na loja física
Fora do prazo
O consumidor deve
veriﬁcar se o fornecedor
registrou em contrato ou em outro
documento a possibilidade de
atraso. Se não houve esse registro
ou se o produto foi entregue
depois do atraso estimado, o
consumidor poderá exigir
judicialmente indenização por
dano moral ou desistir da compra
no prazo de sete dias quando a
compra tiver sido realizada fora da
loja física
Valor diferente
da oferta
Toda informação ou
publicidade obriga o fornecedor a

cumprir o que foi prometido. Caso
o fornecedor descumpra a oferta,
trata-se de publicidade enganosa.
O consumidor deve demonstrar
provas e denunciar ao Procon. Ele
poderá escolher entre exigir o
cumprimento da oferta, aceitar
outro produto ou prestação de
serviço equivalente ou receber de
volta a quantia paga, corrigida
monetariamente
Produto errado
Já em sua reclamação o
consumidor poderá
escolher entre a troca do produto
conforme ofertado, a troca por
outro produto equivalente ou a
devolução da quantia paga,
corrigida monetariamente
Produto com defeito
O consumidor tem
30 dias para reclamar
no caso de produtos não duráveis
e 90 dias para itens duráveis.
O conserto deve ser realizado
em 30 dias. Se o problema não
for resolvido no prazo, o
consumidor pode escolher
entre a substituição do produto
por outro, a restituição do
valor pago ou o abatimento
proporcional do preço na
compra de outro produto

Vendas superam expectativas

Consumidora compra televisores em
promoção | PAULO PINTO/FOTOS PÚBLICAS

As vendas no comércio
eletrônico atingiram R$
2,6 bilhões na Black Friday 2018, alta de 23% em
relação a 2017, segundo a
Ebit/Nielsen. O número de
pedidos cresceu 13%, para
4,27 milhões, enquanto o
tíquete médio avançou 8%,
para R$ 608.
O resultado superou as
expectativas da consultoria, que previa crescimento
de 15% nas vendas e de 6,4%
nos pedidos, para 3,76 milhões. Já o valor do tíquete
médio ficou em linha com
o que estava previsto. Os
dados incluem as vendas
realizadas na quinta-feira,

véspera do evento.
O número de consumidores únicos (que fez ao menos
uma compra on-line) cresceu 9% em relação ao ano
anterior, para 2,41 milhões.
Mais promoções
Os varejistas que continuam com produtos em
estoque devem prosseguir
com as promoções de Black
Friday prolongada, segundo a Ebit/Nielsen.
Hoje (26), acontece ainda a Cyber Monday, data
promocional voltada principalmente para produtos
eletrônicos e de informática. METRO

Brasileiros devem utilizar
13º para pagar dívidas
Os empregadores têm até a
próxima sexta-feira (30) para
pagar a primeira parcela do
13º salário aos trabalhadores.
Já a segunda parcela deve ser
paga até 20 de dezembro.
Assim como ocorreu nos
anos anteriores, a maioria
dos consumidores (86%) pretendem utilizar o 13º para
o pagamento dívidas já contraídas, segundo pesquisa da
Anefac (Associação Nacional
dos Executivos de Finanças).

30/11
é o prazo final para que as
empresas paguem 1a parcela
“Isso demonstra que a redução da atividade econômica, desemprego maior, taxas
de juros elevadas aumentaram o endividamento dos
consumidores”, diz Miguel Jo-

sé Ribeiro de Oliveira, diretor
da entidade. A maioria planeja utilizar o 13º para quitar
dívidas no cartão de crédito
(49%) e cheque especial (45%).
Apenas 3% pretendem
poupar e aplicar parte do 13º
salário para fazer frente a
despesas de começo do ano
(IPVA, IPTU, material e matriculas escolares). Segundo
o levantamento, 5% vão utilizar parte do benefício para a
compra de presentes. METRO

EUA movimentam US$ 6,2 bi
Uma multidão invadiu uma loja da rede Macy’s, em Nova York,
para aproveitar os descontos da Black Friday, que terminou com
US$ 6,2 bilhões em vendas nos EUA. A quantia superou projeções
de US$ 5,9 bilhões e que representa uma alta de 23,6% sobre 2017,
segundo a Adobe Digital Insights | DAVID DEE DELGADO / GETTY IMAGES

Pela internet

Feirão para
negociar débito
vai até sábado
Os consumidores com dívidas atrasadas podem
renegociar seus débitos
pela internet com condições especiais até o próximo sábado, quando o
SerasaConsumidor encerra a 22ª edição do Feirão
Limpa Nome.
Para participar, basta
acessar o site do SerasaConsumidor (serasacon-

sumidor.com.br/limpa-nome-online/). Ao se
cadastrar, o usuário será
direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas que podem
ser negociadas com as
empresas participantes.
A plataforma permite a renegociação diretamente com os credores de forma gratuita
com descontos que podem chegar a 95%. O feirão reúne empresas como
Ipanema, Tribanco, Porto, Itaú, Claro, NET, Recovery e Vivo. METRO
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‘Lendas’. Projeto coloca quadrinistas
renomados do Brasil para emprestar
estilo de HQs a 50 mitos do folclore

CULTURA
A LOIRA DO BANHEIRO
Ilustrada por Diógenes Neves,
colorida por Márcio Menyz. A
história de uma assombração
que surgia em banheiros
sempre que chamada por três
vezes. O livro sugere que o
mito pode ter surgido da
morte da filha do Visconde de
Guaratinguetá, em São Paulo

AS AMAZONAS
Ilustradas por Eddy Barrows e Eber Ferreira,
coloridas por Natalia Marques. Folclore
baseado na existência de uma tribo de guerreiras
no atual estado do Amazonas, as icamiabas, que
lutavam contra seres mágicos e não se casavam nunca

HERÓIS DA

IARA
Ilustração e cores de
Adriana Melo. A lenda de
uma bela mulher que
canta em cachoeiras à
espera de homens
desavisados para afogálos. Sua origem indígena
se misturou às sereias
europeias e já não se
sabe a origem dela

IMAGINAÇÃO
90 anos

Mickey
em leilão
Sete pôsteres vintage de
Mickey Mouse, criados
entre 1930 e 1940, serão
leiloados de forma virtual
pela Sotherby’s hoje.
A ação coincide com
as comemorações pelo
aniversário de 90 anos
da primeira aparição do
personagem criado por
Walt Disney, comemorado
na última semana.
A expectativa é que a
venda ultrapasse U$ 165
mil (aproximadamente
R$ 620 mil).

O caipora pode ser um índio ou
uma mulher com cabelos de fogo. Tudo depende da versão de
quem conta a história, uma das
mais famosas do folclore nacional. Como é a versão o que importa, alguns dos quadrinistas
mais famosos do país resolveram
se reunir para mostrar a visão deles de algumas das lendas que
formam o imaginário do Brasil.
O resultado desse encontro
é o livro “Lendas”, que apresenta 50 personagens da mitologia brasileira sob o ponto de vista de 59 quadrinistas, entre eles,
nomes como Danilo Beyrut, primeiro ilustrador do selo de gra-

O HOMEM DO SACO
Ilustração de Rodney Buchemi
e cores de Adriano Augusto.
A lenda trata de um velho
homem que sequestra crianças as
pondo em um saco e levando-as
à morte. No Nordeste, crê-se que
ele rouba crianças para comer
seus fígados, o que lhe rendeu o
apelido de Papa-Figo.

phic novels da Turma da Mônica;
Gustavo Duarte, nome frequente
da Marvel e da DC; e Adriana Melo, que criou o pôster da Comic
Con Experience deste ano.
“Lendas”, inclusive, será lançado durante o evento, que
ocorre em São Paulo no início
de dezembro, com venda à R$
90. Criado pela Chiaroscuro
Studios, o livro, que foi financiado coletivamente, será vendido para todo o Brasil a partir
do ano que vem.

CAIPORA.
Ilustração de Ronan
Cliquet. Retrata uma
lenda tão difundida
quanto variável de um
protetor da floresta
com capacidade de
reviver caças mortas e
que montava um javali
(que pode ou
não cuspir fogo).

BRUNO
BUCIS
METRO BRASÍLIA

FLOR DO MATO
Ilustrado por Eduardo
Pansica e colorido por
Márcio Menyz. Lenda
de uma menina que
impede caçadores de
atuar, mas que é
distraída com um
pacotinho de fumo. Já
se a oferenda for
pimenta, aí a vingança
dela é certeira.

CHUPA CABRA
Ilustrado por Cris Bolson e colorido
por Adriano Augusto. O mito
moderno surgiu após relatos da
morte de cabras no interior de São
Paulo nos anos 2000. O livro
levanta a hipótese de este ser o
mesmo ET de Varginha-MG.

BOTO
Ilustrado e colorido por Lucas Werneck.
Retrata um homem que seduz as
mulheres para engravidá-las ou para
vingar-se de quem mata botos. Ele usa
um chapéu para esconder o buraco
na cabeça, que prova que ele é um boto.
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CIRO TRIGO

DIAS
DE
ROCK,
BEBÊ!

Prepara-se para o show
do Big Brothers Cirkus

ENCANTA GERAÇÕES
O supershow do Big Brothers Cirkus acaba de chegar ao
Espírito Santo. Com a família Lestar no comando do circo há mais de 100 anos, esta é a primeira vez que eles se
apresentam em Vila Velha. O espetáculo inclui os números mais tradicionais, como palhaços, trapezistas, malabaristas, acrobatas e até personagens queridinhos do
universo infantil. O circo vai funcionar de terça-feira a
domingo (sendo de terça a sexta em um único horário e
nos finais de semana com três sessões). Ingressos: R$ 15
e podem ser adquiridos pela internet ou na bilheteria
do circo (dinheiro ou cartão de débito). Informações: (27)
3180-0338. De terça a sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento
do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica.
PIPOCA
A grande final do Vitória
Rock Festival acontece sexta e sábado
CIRO TRIGO

Vem aí a grande final do Vitória Rock
Festival, que traz dez bandas capixabas
na disputa pelo grande prêmio, onde
duas delas irão ganhar uma Harley-Davidson Iron 883. O festival acontece em
dois dias: sexta-feira, a partir das 18h30,
quatro bandas autorais disputam a final da categoria ‘Original Band’ - Big
Bat Blues Band, Like a Boss, André Prando e Rising Bones; e no sábado, a partir das 12h30, seis bandas covers sobem
no palco na categoria ‘King of Cover’ Highway (Bon Jovi), High Voltage (AC/
DC), Dublin (U2), The Singles (Beatles),
Quintal Selvagem (The Police) e Everlong (Foo Fighters). O evento, em ambos
os dias, acontece no estacionamento
do Shopping Vitória (avenida Américo
Buaiz, 200, Ilha do Boi, capital).
Serão mais de 15 horas de muita música e diversão para toda a família. Os ingressos do festival já estão à venda na concessionária Vitória Harley-Davidson, em lojas
credenciadas e pelo site www.blueticket.
com.br/. Passaporte para os dois dias do Vitória Rock Festival: R$ 60,00 (meia-entrada).
Big Bat Blues Band
CIRO TRIGO

SAVIO HERINGER

A VEZ DE CLAIRE
Se você acompanhou a série política mais comentada dos
últimos tempos, é hora de assistir aos oito episódios da
sexta e última temporada de “House of Cards”. Sem dúvida, Claire (Robin Wright) – mais poderosa do que nunca - já deveria ter assumido o protagonismo há, pelo menos, duas temporadas. Sua personagem vinha ganhando
cada vez mais espaço, porém, sua chegada ao papel de líder deu novo ritmo e um final digno ao seriado. A sexta
temporada é centrada na tentativa de Claire em ganhar
voz própria, usando de sua frieza e um discurso inteligentemente inclusivo. A trama segue na luta de Claire
contra o conglomerado econômico da família Shepherd –
grupo acostumado a manipular presidente como marionetes. O que acontece com Frank (Kevin Spacey)? Bom,
não podemos contar. Pode correr para assistir.
EM DEZEMBRO

Bernard
Hudelot

NOITE VINHOS FRANCESES

Banda Dublin

Highway

Direto da França, Vitória recebe amanhã dois especialistas franceses para uma noite de aprendizado e degustação técnica de vinhos da Borgonha. É o evento Vin Et
La Santé’ que acontece no Golden Tulip, organizado pela sommelier Stella Maris Pires, e que terá pela primeira
vez na capital a presença de Bernard Hudelot, reconhecido como uma das maiores autoridades em vinhos do
mundo, um dos mais respeitados vitivinicultores da Borgonha e um dos mais importantes enólogos da Europa.
Ao lado dele, quem também participa do evento é Jean
Claude Cara, renomado consultor de vinhos de guarda e
escritor franco-brasileiro e autor do livro “Vinhos da Borgonha-História, Tradição e Cultura’. As vagas para o evento são limitadas e as inscrições estão abertas e custam
R$ 270,00. Informações: (27) 9.9955-0403.
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Os invasores

Leitor fala

Reajuste servidor
Espero que o novo governador eleito possa entender a necessidade de garantir o reajuste dos servidores do estado. São anos de desvalorização e
falta de reconhecimento. Precisamos
desse reajuste já prometido.
LUIZ

Cruzadas

Cultura
Parabéns ao conteúdo de cultura que
vocês produzem no Metro. É sempre
muito interessante. Eu também gosto
muito do Metro Indica. Acho massa!
LAIZ DE ALMEIDA

Saúde

Painel serve também
como bateria extra

Espero que a promessa de garantir o
atendimento nas unidades de saúde
sem os médicos cubanos seja garantida
pelo governo federal e prefeituras. Caso contrário, mais uma vez, é a população carente, que precisa de um serviço público de qualidade, que vai sofrer
as consequências. É muito triste ver como as pessoas sofrem para conseguir
ter um atendimento decente em uma
unidade de saúde pública. O país precisa mudar essa triste realidade.

É solar, é dobrável e
recarrega seu celular
Gadget. Painel
compacto promete
recarregar seus
dispositivos até
em dias nublados
Manter os aparelhos carregados é uma necessidade e
também um desafio importante na era digital. Existem diversas opções portáteis de painéis solares,
mas a versão Solar Scroll,
desenvolvida pela Soul Inventions, inova ao usar um
formato considerado inusitado: os painéis solares são
flexíveis e podem ser enrolados para que o usuário
possa facilmente transportar e guardar.
Jesus Cano Romano, diretor de marketing da empresa que desenvolveu o
produto, disse que “hoje
em dia, ter uma fonte de
energia acessível deixou de
ser uma opção e passou a
ser uma necessidade”.
Para ele, existem opções
que ajudam, mas não resolvem o problema. “Levar
baterias externas pode ajudar a resolver, temporariamente, a falta de energia,

mas essa é uma fonte limitada que está fadada a acabar e, ainda tem a questão
de não ser sustentável”.
No caso do Solar Scroll,
além de ser um painel flexível, ainda é leve, à prova d’água e capaz de funcionar até mesmo quando
o tempo estiver nublado,
de acordo com Romano.
As células fotovoltaicas
ainda funcionam de modo independente. Mesmo
que uma delas esteja queimada ou danificada, o painel ainda funcionará com
uma variação mínima no
tempo de recarga.
Em um dia ensolarado,
o tempo de recarga fica entre quatro e seis horas. Se
houver nuvens no céu, isso
sobe para um período de
seis a sete horas. Além de
carregar outros dispositivos, Solar Scroll conta com
bateria interna que pode
também ser recarregada
direto da tomada. Para isso, o tempo de espera fica
entre duas e três horas.
Seu uso não fica restrito
a apenas celulares. Ele pode ser usado também com
aparelhos sem fio, leitores
digitais entre outras opções. METRO INTERNACIONAL

ROBERTO OLIVEIRA

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

Sudoku

Horóscopo

www.personare.com.br

Cuide de sua segurança
pessoal para que suas
carências não estressem as
pessoas à sua volta. Evite remoer suas mágoas.

Evite agir de forma negativa.
Enfrente os problemas com
segurança e evite guardar
mágoas e ressentimentos.

Suas carências levam você a
procurar compensações sociais.
Você até pode se divertir, mas
tende a comprometer suas finanças.

Você tende a agir mais pela
emoção do que pela razão.
Tenha bom senso ao lidar com
assuntos estressantes.

Você tende a procurar ser
feliz ao lado das pessoas que
ama. Se liberte dos vínculos
de dependência emocional.

Sua estabilidade emocional
fica comprometida. Busque
conciliações e não se
preocupe com as divergências pessoais.

Fase de flutuações financeiras
e de impulsividade com seus
gastos. Evite estimular brigas
e busque soluções mais racionais.

Fase de problemas em
lidar com suas habilidades.
Busque estabilidade
emocional para lidar com as dificuldades.

Você é guiado por uma atitude
emocionalmente insegura. Evite
se frustrar, já que o ambiente
precisa de equilíbrio.

Fase de instabilidade
emocional no convívio com
as pessoas e uma atitude um
tanto dramática. Não desanime e seja persistente.

Fase de baixa em sua
vitalidade e segurança
pessoal. Não descuide do
seu bem-estar para não adoecer.

Procure moderar na busca
por prazer, especialmente na
vida afetiva e financeira. Evite
excessos e trace caminhos seguros.

Soluções

3
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Canta e vibra

“Pelo ano que a gente
fez, ser coroado como
um título importante
como esse é muito bom.
É mérito de todos”
BRUNO HENRIQUE, CAPITÃO

“Um título que vínhamos
brigando. Foram três
tentativas, mas fica a
dívida para o ano que
vem para ganhar
mais algumas coisas”

ESPORTE
Brasileirão
37ª rodada

FELIPÃO, TÉCNICO

SÁBADO
SANTOS 3 X 2 ATLÉTICO-MG
ONTEM
CRUZEIRO 0 X 2 FLAMENGO
ATLÉTICO-PR 2 X 2 CEARÁ
VITÓRIA 0 X 0 GRÊMIO
VASCO 0 X 1 PALMEIRAS
AMÉRICA-MG 1 X 0 BAHIA
INTER 2 X 0 FLUMINENSE
CORINTHIANS 0 X 0 CHAPECOENSE
HOJE
20h
BOTAFOGO
SÃO PAULO

X PARANÁ
X SPORT

CLASSIFICAÇÃO
GP

Jogadores jogam Felipão para
o alto na festa em São Januário

FELIPE MELO, VOLANTE

Festa. Palmeiras não faz grande partida, mas Deyverson mais uma vez decide e garante o décimo título brasileiro
do clube; Felipão chega a sua segunda taça nacional e é ovacionado. Vasco fica a 2 pontos da zona de rebaixamento

01
VASCO

CEARÁ

“Definitivamente esse
grupo entra para a
história de um grupo tão
importante. Fui cobrado,
de forma justa, ou injusta,
mas faz parte do esporte”

PALMEIRAS

Pela décima vez na história, o Palmeiras está no topo do futebol nacional. O
decacampeonato brasileiro veio com vitória fora de
casa, contra o Vasco, por 1
a 0, e coroou a sequência
de 22 jogos sem perder do
Verdão sob o comando de
Luiz Felipe Scolari. O gol de
Deyverson, aos 27 minutos
da segunda etapa, garantiu
o título do Palmeiras. Já pelo lado vascaíno, o alívio de
fugir matematicamente do
rebaixamento ainda não
veio. A equipe estacionou
nos 42 pontos.
Mas o Vasco bem que
tentou adiar a festa palmeirense e buscou o ata-

Defesa do Vasco não conseguiu evitar gol de Deyverson; Cruz-maltino encara o Ceará, no domingo | RICARDO MORAES/REUTERS

que desde o início do jogo,
já que a vitória livraria os
cruzmaltinos de qualquer
chance de queda para a segunda divisão.
Nos primeiros minutos,
os cariocas chegaram com
perigo com Yago Pikachu,
que bateu rasteiro na entrada da área para Wever-

ton defender com os pés.
Logo depois, foi a vez de
Thiago Galhardo colocar
o goleiro do Palmeiras para trabalhar em chute de
fora da área. O Vasco ainda desperdiçou boa oportunidade com Andrey. O
volante recebeu sozinho
dentro da área, após es-

Brasileirão
38ª rodada
DOMINGO
17h
ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO
PARANÁ X INTER
CHAPECOENSE X SÃO PAULO
BAHIA X CRUZEIRO
FLUMINENSE X AMÉRICA-MG
FLAMENGO X ATLÉTICO-PR
CEARÁ X VASCO
SPORT X SANTOS
PALMEIRAS X VITÓRIA
GRÊMIO X CORINTHIANS

Fluminense completa
sete rodadas sem vitórias
20

O Internacional derrotou, por 2 a 0, o Fluminense, ontem, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na
37a rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os tricolores completaram uma série de
sete jogos sem vencer na
competição.
Nico López marcou os
dois gols para a vitória já na

INTER

FLUMINENSE

etapa complementar. Fluminense e Vasco são os dois
times cariocas que ainda
podem cair para a Série B.
Enquanto o primeiro

recebe o América-MG, às
17h, em local que ainda
não foi definido, no domingo, o Vasco vai ao Castelão,
no Ceará, no mesmo horário, para encarar os donos
da casa. Na quarta-feira, às
21h45, o clube das Laranjeiras enfrenta o Atlético-PR
no Maracanã, pela semifinal da Copa Sul-Americana.
METRO RIO

canteio cobrado por Pikachu, mas bateu para fora.
Depois da sequência
ofensiva do Vasco, o Palmeiras conseguiu equilibrar as ações e teve boa
chance com Bruno Henrique, que bateu cruzado da
entrada da área. A bola passou rente à trave defendida

por Fernando Miguel.
No segundo tempo, o
Palmeiras forçou mais as
jogadas de ataque e foi em
busca do título. Dudu chegou a perder chance clara,
na marca do pênalti, batendo de primeira para fora. Aos 27 minutos, veio o
lance que sacramentou o
título. Dudu lançou Willian no lado da esquerda
da área e o atacante cruzou para Deyverson só empurrar para as redes. Com
o apoio da torcida, o Vasco tentou buscar o empate,
mas não conseguiu superar a defesa palmeirense.
Somado a outros resultados, a derrota deixou o
Cruzmaltino a 2 pontos da
zona de rebaixamento e
indo para a última rodada
sob a ameaça de queda. No
domingo, o Vasco enfrenta
o Ceará, em um confronto
direto, fora de casa. METRO

Brasileirão. Goleiro
Jefferson faz hoje seu
último jogo pelo Botafogo
O goleiro Jefferson fará seu último jogo pelo Botafogo, hoje, às 20h, contra o Paraná, no
estádio Nilton Santos. O ídolo
dos torcedores alvinegros será o titular embaixo do travessão do time da casa. A partida
fecha a 37a rodada do Campeonato Brasileiro.
Apesar de estar de saída,
Jefferson indica que a meta
do Glorioso continuará se-

x
BOTAFOGO

PARANÁ

gura na próxima temporada. O veterano jogador acredita que Gatito Fernández,
seu substituto, está à altura
do clube. METRO RIO
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Flamengo fecha 2018
sem grandes títulos
Vice. Rubro-negro vence Cruzeiro por
2 a 0 e volta domingo ao Maracanã
para cumprir tabela na última rodada

Ex-cruzeirense Éverton Ribeiro brilhou em BH| DANIEL OLIVEIRA /FOTOARENA/FOLHAPRESS

O Flamengo fez a sua parte,
mas não conseguiu se manter vivo na briga pelo título brasileiro. O Rubro-negro
conseguiu uma grande vitória por 2 a 0 contra o Cruzeiro, no Mineirão, com dois
golaços de Éverton Ribeiro.
Só que para continuar com
chances de ser campeão
precisava de um tropeço do
Palmeiras diante do rival
Vasco, o que não aconteceu.
Com a vitória, o Flamengo ficou com o vice-campeonato do Brasileirão e
encerrou 2018 sem grandes títulos. Resta à equipe
comandada pelo técnico
Dorival Júnior cumprir tabela na última rodada diante do Atlético-PR, no próximo domingo, no Maracanã.
Jogo dos golaços
O encontro começou em
clima de festa para o Cru-

02
CRUZEIRO

FLAMENGO

zeiro após uma preliminar
entre campeões da Tríplice Coroa de 2003 e time
de masters. Mas quando a
bola rolou, foi o Flamengo, motivado com a possibilidade de se manter vivo
na briga pelo título, quem
partiu para cima com todo gás. Logo nos primeiros
minutos, Éverton Ribeiro, ex-atleta cruzeirense,
deu um drible espetacular
por entre as pernas de Egídio e com um chute certeiro no ângulo marcou um
golaço para abrir o placar
para os cariocas. O gol fez
o Cruzeiro reagir e partir
com tudo para o ataque.

Em duas ocasiões claras,
o time celeste ficou perto
do empate: primeiro com
Robinho, que aos 21 minutos chutou forte com
perigo. Depois, aos 34 minutos, Thiago Neves, de
voleio, bateu para boa defesa de César. Na etapa final, Éverton Ribeiro, mais
uma vez, recebeu na entrada da área e bateu colocado no canto direito do
goleiro Fábio para fazer 2
a 0 e colocar números finais na partida.
Nos últimos minutos, o
time mineiro buscou diminuir o prejuízo, mas parou
em corte do lateral Renê em
cima da linha e no goleiro
César. Após o apito final, o
Rubro-negro ainda aguardou um tropeço do Palmeiras, que não veio, deixando
o Fla na segunda colocação.
LEANDRO NOSSA/METRO ES E METRO BH
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Libertadores.
Decisão entre
argentinos
não tem data
O campeão da América será
conhecido em uma data ainda desconhecida. A Conmebol decidiu no começo da tarde de ontem adiar o segundo
jogo da final entre River Plate e Boca Juniors. Amanhã, às
11h (de Brasília), uma reunião
definirá em que condições será disputada a partida.
Programado para sábado,
o confronto havia sido adiado para ontem depois que pedras foram atiradas pela torcida do River no ônibus que
levava os jogadores do Boca para o Monumental de
Núñez. Estilhaços atingiram
dois atletas, que receberam
até atendimento médico. Nas
ruas, foram registradas mais
confusões. METRO POA

Reunião para definir disputa acontece
hoje| MARCOS BRINDICCI/REUTERS

