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Temer sanciona aumento
do STF; Fux retira auxílio
Judiciário. Presidente concede reajuste de 16,38% aos integrantes do Supremo, elevando o salário para R$ 39 mil; em contrapartida, ministro
revogou auxílio-moradia que beneficiava todos os magistrados. Efeito cascata pode gerar impacto de até R$ 6 bilhões nas contas públicas PÁG. 06

Sonda InSight vai estudar
o interior do planeta PÁG. 09

MP denuncia
Lula mais uma
vez: lavagem
de dinheiro
Ex-presidente é acusado de ter
recebido R$ 1 milhão por ajudar
empresa na Guiné Equatorial PÁG. 06

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

RsCinema
PÁG.

perde
Bertolucci

POR DENTRO
DE MARTE

Diretor italiano de ‘O Último
Imperador’ e ‘O Último Tango
em Paris’ tinha 77 anos PÁG. 10

Engenheiros da Nasa comemoram o pouso da
sonda InSight (réplica no destaque) em Marte
após seis meses de viagem

AL SEIB/REUTERS

GETTY IMAGES
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Casarão fora
do Parque
Von Schilgen
O casarão foi retirado dos
limites do Parque Natural
Von Schilgen, situado
no Morro do Cruzeiro,
na Praia do Canto, em
Vitória. A partir de um
edital de concessão do
imóvel, a ser publicado
pela CDV (Companhia
de Desenvolvimento,
Inovação e Turismo),
a edificação, que
possui uma área total
de 1.904,72 metros
quadrados, passará
por restauração
e será entregue à
comunidade, pronto
para receber atividades
culturais. A separação
aumenta a unidade de
conservação em mais
de três mil metros
quadrados, preservando
todos os aspectos da
biodiversidade que ali
estão contidos.

Cotações
Dólar
+ 2,49%
(R$ 3,917)
Bovespa
- 0,79%
(85.546 pts)
Euro
+ 2,96%
(R$ 4,466)
Selic
(6,50% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)
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Mecânico capixaba
morre em plataforma
B)*

ia de Campos. Sandro Ferreira, 43 anos, sofreu um acidente enquanto fazia manutenção em um guindaste

O petroleiro capixaba Sandro
Ferreira da Silva, 43 anos,
morreu no último domingo, na plataforma Namorado
2, na Bacia de Campos, em
Campos de Goytacazes, Norte do Rio de Janeiro, enquanto fazia manutenção em um
guindaste. O acidente aconteceu por volta de 14h30. Sandro era mecânico e funcionário da empresa RIP Serviços
Industriais. Ele morava em
Marataízes, no Sul do estado,
era casado e deixa um filho.
De acordo com o Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense),
até a tarde de ontem o corpo do trabalhador continuava a bordo. O sindicato diz
ter apurado junto à Petrobras que a retirada do corpo
do local é uma operação de-

Sandro Ferreira morava em Marataízes, Sul do estado

licada, devido à altura do piso da plataforma e do difícil
acesso. O trabalho será feito por uma equipe especializada dos bombeiros. A esposa, um irmão e um cunhado

| DIVULGAÇÃO

do petroleiro foram para Macaé, no Rio de Janeiro, acompanhar a liberação do corpo.
No dia do acidente, 192
petroleiros estavam na plataforma. O sindicato disse

que foi formada uma comissão de investigação para analisar o caso junto das empresas. O prazo para conclusão
dos trabalhos é de 30 dias,
podendo ser prorrogado.
“Basta de acidentes na Bacia de Campos, não podemos
aceitar mais um petroleiro
morto impunemente, estaremos fazendo todas análises para que não tenhamos
mais que chorar a morte de
nenhum trabalhador ou trabalhadora”, afirmou o coordenador geral do Sindipetro-NF, Tezeu Bezerra, na página
na internet do sindicato.
Em nota, a Petrobras disse que lamenta o falecimento do mecânico e que a família está recebendo amparo da
empresa RIP e da Petrobras.
“A companhia já comunicou

tou a informar que vários projetos estão com editais de licitação em aberto, mas não deu
prazos de início e conclusão.
Obras em um ano e meio
Segundo o MPF (Ministério Público Federal), autor da ação
judicial, a decisão de agora dá
prazo de 18 meses para que as
ações sejam executadas e concluídas, após a apresentação
do projeto. O MPF diz, ainda,
que a Ufes foi notificada sobre
a necessidade das adaptações
diversas vezes desde 2004.
Estudante de Direito Ana
Flávia de Jesus, 24 anos, é
cadeirante e conta que desde que entrou na Ufes, em
2015, luta por acessibilidade.
“O prédio onde eu ia estudar,
na época, não era acessível, e
a minha turma teve que mudar de prédio por causa disso. A estrutura da universidade é muito antiga, e precisa
de adequações. METRO
FALE COM A REDAÇÃO
leitor.gv@metrojornal.com.br
(27) 2124-3426
COMERCIAL:(27) 3334-1737

O (    circula em 21 países e tem alcance diário superior a 18 milhões
de leitores. No Brasil, é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação
e da Metro Internacional. É publicado e distribuído gratuitamente de segunda a sexta
em São Paulo, ABC, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Brasília, Espírito Santo e Maringá, somando 505 mil exemplares diários.

Acidente em 2015
Em fevereiro de 2015, uma
explosão no navio-plataforma Cidade de São Mateus,
litoral de Aracruz, no Norte
do estado, matou nove trabalhadores e deixou 26 feridos.
O acidente foi provocado
por uma série de falhas técnicas e em procedimentos.
PRISCILLA
THOMPSON
METRO GRANDE VITÓRIA

Educação.
Seleção para
professores
temporários

Acessibilidade. Ufes tem 90
dias para apresentar projeto
Dentro de 90 dias, a Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) deverá apresentar
à Justiça um projeto de reformas para os campi de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, para melhoria da acessibilidade,
além da previsão de quando
as licitações para as obras serão iniciadas. O prazo passa a
contar a partir da notificação
da Ufes pela Justiça. A decisão
saiu na última sexta-feira.
A universidade garante que vem desenvolvendo
ações de acessibilidade nos
campi. Em setembro, informou que havia a previsão de
instalação de 40 plataformas
elevatórias em vários edifícios até o final do ano que
vem e de outras 40 até o final de 2024, além de outras
obras. Alguns serviços já estavam sendo licitados, e a expectativa era de que começassem até o início de 2019.
Ontem, a universidade vol-

aos órgãos reguladores e vai
instaurar comissão, conforme procedimento interno,
para apurar as causas do acidente”, diz a nota.
A reportagem tentou contato com a RIP Serviços Industriais por telefone, mas
não conseguiu.

Segurança em debate na Ufes
A “Gestão de Segurança nas Universidades do Brasil” será tema
do debate que acontece na próxima quinta-feira, 29, às 16 horas,
na sede da Adufes (Associação dos Docentes da Universidade do
Espírito Santo), no campus de Goiabeiras, na Universidade Federal
do Espírito Santo. O convite é feito por meio de uma faixa afixada
no campus, que traz a frase “PM na Ufes, não”. Desde o final de
outubro, 18 policiais militares da reserva atuam no campus de
Maruípe, e a previsão é de que outros 100 reforcem a segurança
nos campi da universidade, por meio de um convênio entre
universidade e PM, firmado em julho deste ano. | CHICO GUEDES

A Sedu (Secretaria de Estado da Educação) abre nesta
quinta-feira, às 10h, inscrições para cadastro de reserva
para professores em designação temporária. Os editais
são para professor habilitado
(com licenciatura); pedagogo
e coordenador; professores
não habilitados, e profissionais para os cursos técnicos.
As inscrições vão até 6 de
dezembro, às 17h, no site
www.selecao.es.gov.br.
Os salários variam de R$
2.081,68 a R$ 3.732,67, (25 horas). A expectativa é que cerca
de 3,5 mil profissionais sejam
chamados para atuar nas escolas da rede até o final de janeiro de 2019. “Vamos deixar
toda as necessidades da secretaria resolvidas”, disse o secretário de Educação, Haroldo Corrêa Rocha. METRO

EXPEDIENTE
Metro Jornal.    Cláudio Costa Bianchini (MTB: 70.145)
E    Luiz Rivoiro (MTB: 21.162)
      Rogério Domingues
       Sara Velloso
E  -Ex    Vitor Iwasso
Metro Jornal Espírito Santo.         Antonio Carlos Leite (MTB: 20074-82)
E   Ex  Zainer Silva. E   Marcelle Secchin. E     Cleber Machado
  -! Carlos Canelas Magalhães.
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Empresas se calam. E segurança
nos ônibus depende de câmera
Medo. Instalação foi anunciada ontem pela Secretaria de Segurança após morte de jovem de 18 anos dentro de um coletivo em Vila Velha
Após mais um caso de assalto a ônibus na Grande Vitória - que causou a morte do
jovem Deivid Jercey, de 18
anos, no último domingo,
em Vila Velha - a Sesp (Secretaria de Segurança Pública
do Espírito Santo) anunciou
apenas uma medida para coibir os crimes: a colocação de
mais uma câmera em cada
coletivo. O GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande
Vitória) preferiu não comentar o caso e não apresentou
nenhuma outra medida que
ajude a garantir a segurança
no transporte público.
Medidas já anunciadas nos
últimos anos, como a implantação de um botão do pânico,
letreiros especiais que emitem avisos em caso de assaltos e a colocação de policiais
militares no interior dos ônibus, foram descartadas. “Nós
testamos essa tecnologia do
botão do pânico, mas, infelizmente, 95% dos acionamentos do botão em coletivos não
se confirmavam como uma
ocorrência. Infelizmente, para os ônibus, o botão não se
apresentou como uma alternativa”, justificou o secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues.
Medida estudada pela Sesp
nos últimos anos, a destinação de policiais dentro dos
coletivos também foi rechaçada. “Colocar policiais nos
coletivos gera um perigo para os passageiros em um possível confronto armado. Não
queremos colocá-los em risco”, afirmou o secretário.
De acordo com a Ceturb
(Companhia de Transportes
Urbanos da Grande Vitória),
a implantação de letreiros

que sinalizam a ocorrência
de assaltos também não teve consenso entre os motoristas para a efetivação.
Segurança
Como medidas de segurança, a PM informou que realizou 65 mil abordagens a ônibus neste ano, média de 200
coletivos por dia.
O GVBus disse que cada
um dos 1.420 veículos têm
três câmeras. Para 2019, está prevista a instalação de
uma quarta câmera, somando 5.680 aparelhos no Sistema Transcol. As câmeras já
instaladas geraram a redução de 35% nos casos de assaltos a ônibus neste ano,
segundo a Sesp, sem divulgar o número total de
ocorrências.
Em abril, o Metro Jornal
divulgou que no primeiro
trimestre de 2018 foram registrados 136 casos de assaltos a coletivos na Grande Vitória, de acordo com dados
da própria Sesp.
Apesar da redução, os
usuários convivem com a insegurança. Auxiliar de serviços gerais, Alessandra dos
Santos foi uma das vítimas
deste ano. “Levaram minha
mochila com celular, documentos e cartão. Foram três
homens armados que entraram no ônibus. Fica o medo,
mas no outro dia a gente tem
que trabalhar e pegar o ônibus sem segurança”, disse.
O técnico em manutenção Valdeci de Oliveira
também reclama. “Sempre que eu posso evitar
andar de ônibus, eu evito,
e opto por ir a pé. Não me
sinto seguro nunca”, conta.
LEANDRO NOSSA/METRO

Rodoviários

Sindicato
quer reunião
com a Sesp

Quarta câmera está prevista para ser instalada nos ônibus do Sistema Transcol | FOTOS; CHICO GUEDES/METRO ES

“Três
homens
entraram e
anunciaram
o assalto. Perdi celular,
carteira e mochila. Deu
medo de voltar a andar
de ônibus”

“Sempre
que posso,
evito andar
de ônibus.
Quando estou em um,
me sinto inseguro e
conheço muitas pessoas
que foram assaltadas”

“A gente
não vê
polícia e
nunca tem
segurança, mas temos
que trabalhar e andar
de ônibus todos os dias,
mesmo com medo”

ALESSANDRA SANTOS, AUXILIAR GERAL

VALDECI DE OLIVEIRA, TÉCNICO

MARIA DOS SANTOS, COZINHEIRA

A novo presidente do Sindirodoviários-ES (Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado), José
Carlos Sales, pedirá uma
reunião com a Sesp (Secretaria de Estado de Segurança Pública) para discutir a falta de segurança
no transporte coletivo.
“A sensação que temos é que os assaltos a
coletivos aumentaram.
Estamos tomando conhecimento dos projetos para cobrar mais da Sesp,
como reforço das blitze e
policiamento dentro dos
ônibus”, disse Sales, que
esclareceu também que
o sindicato não tem dados recentes sobre assaltos a coletivos na Grande
Vitória. METRO

Jovens presos confessam crime

Deivid foi baleado no peito por um
dos bandidos| REPRODUÇÃO

Três jovens foram presos e
confessaram, ontem, o envolvimento na morte de Deivid
Jercey, 18 anos. Lucas Araújo, de 20 anos, apontado como o atirador, Natan Ferreira,
20 anos, e Adriel de Jesus, 24,
comparsas do crime, estavam
na região de Terra Vermelha,
em Vila Velha, quando foram
encontrados pela polícia após
serem identificados por câmeras do ônibus e do Terminal

de Vila Velha. Os três foram
autuados por latrocínio consumado e associação criminosa. Eles serão transferidos hoje para presídio em Viana.
O Deivid foi baleado no
peito na noite do domingo
no coletivo da linha 619 (Itaparica / Ponta da Fruta) do
Transcol, próximo ao bairro
Riviera da Barra. Segundo a
polícia, um outro passageiro
reagiu ao assalto, mas o ban-

dido acabou atirando em Deivid, que já havia entregado o
celular e estava ao lado.
O jovem foi enterrado ontem na Ponta da Fruta. Segundo familiares, o rapaz sonhava em ser policial. “Era
um bom menino, queria ser
policial, mas já tinha dito que
estava com medo de andar
de ônibus pela insegurança”,
disse a tia dele, Liliane Jercey.
METRO

50 médicos começam a trabalhar até o dia 14
Os 50 médicos que substituirão os cubanos do programa
Mais Médicos na Grande Vitória começam a trabalhar até o
dia 14 de dezembro. A data é
o prazo limite que os profissionais têm para validar os documentos do contrato de trabalho junto às prefeituras. Os
profissionais já podem trabalhar no mesmo dia após a validação. Até ontem, 31 médicos tinham se apresentado às
administrações municipais.

Por enquanto, as prefeituras da Grande Vitória estão reagendando as consultas
marcadas nas próprias unidades de saúde até que os substitutos iniciem suas atividades.
Na Serra, 30 cubanos realizavam atendimento na cidade. Desses, 29 deixaram o
município. Apenas um cubano conseguiu o direito na
Justiça de continuar no país
e tem contrato exclusivo
com o Ministério do Traba-

lho para exercer a medicina.
Segundo a subsecretária
de Saúde, Cristiane Stem,
17 médicos brasileiros já se
apresentaram à prefeitura.
“Os demais devem nos procurar até o fim da semana. E
estamos nos mobilizando para que eles iniciem suas atividades o mais breve possível.”
Em Cariacica, dos sete
médicos estrangeiros, seis já
foram substituídos. Na capital, os cinco médicos cuba-

nos também já tiveram suas
vagas preenchidas por brasileiros. E em Vila Velha, dos
nove médicos cubanos, apenas três foram substituídos.
Após o fim do programa Mais Médicos por meio
da vinda de médicos cubanos ao país, o Ministério da
Saúde lançou um edital para
contratar brasileiros. Até as
12h de ontem, 97,2% das vagas tinham sido preenchidas
em todo o Brasil. METRO

Fique de olho
Fique por dentro do edital de
contratação de novos profissionais para o Mais Médicos
• Inscrições. Pode ser feita até
o dia 7 de dezembro pelo
site maismedicos.gov.br.
• Início das atividades. A
formalização do contrato
com as prefeituras e início

das atividades deve ocorrer
até o dia 14 de dezembro.
• Grande Vitória. Na capital,
foram abertas 5 vagas, todas
preenchidas. Em Vila Velha,
das 9 vagas, três já foram
ocupadas. Em Cariacica,
seis das sete vagas foram
definidas. Na Serra, 17 das
29 vagas estão ocupadas.
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Mais Médicos.
Governo de
Cuba critica
Bolsonaro
O governo de Cuba condenou
as atitudes do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e o acusou de querer acabar com o
programa Mais Médicos no
Brasil. A crítica foi feita pela
diretora de comunicação do
Ministério de Relações Exteriores de Cuba, Yaira Jiménez
Roig, ontem, pelo YouTube.
De acordo Yaira, o futuro
chefe do Executivo promove um “show político”, propiciando um ambiente incerto
aos médicos cubanos. “Consideramos a posição do presidente eleito contraditória e
pouco séria. É evidente que
ele ajustou seu discurso em
função de sua conveniência
política e não dos interesses
do povo brasileiro”, apontou.
Breve histórico
O governo de Cuba decidiu se
retirar do programa em 14
de novembro, após Bolsonaro afirmar que modificaria as
exigências do Termo de Cooperação entre os dois países.
Bolsonaro condicionou a permanência dos profissionais
no programa à revalidação do
título e à contratação individual dos médicos.
Segundo Yaira, 1.540 colaboradores já deixaram o Brasil. O país caribenho enviava
profissionais para atuar no
SUS desde 2013, quando o governo Dilma Rousseff criou
o Mais Médicos, para atender
áreas sem cobertura médica
(leia mais na pág. 03). METRO
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General é escolhido para
a secretaria de governo
Transição. Pelo Twitter, Bolsonaro anuncia quarto militar para equipe
do novo governo. Ex-chefe de missões da ONU chega ao Brasil na quinta
O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), anunciou ontem, por meio de seu Twitter, o general-de-divisão
Carlos Alberto dos Santos
Cruz para assumir a Segov
(Secretaria de Governo da
Presidência da República).
Uma das atribuições do cargo será a de atuar na interlocução entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional.
Fora do país como consultor da ONU, Santos Cruz
recebeu a notícia de Bolsonaro por telefone. Nesta semana, o general participa
de uma operação de treinamento de pessoal para
missões da Organização e
deve retornar ao Brasil na
quinta-feira.
Nomeações
Santos Cruz é o quarto militar a integrar a equipe de
Bolsonaro. No quadro, já estão confirmados o ministro
do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno; o titular da Defesa, Fernando Azevedo e
Silva; e o tenente-coronel
Marcos Pontes, de Ciência e
Tecnologia.
Atualmente, o cargo de
secretário da Segov é ocu-

General atua como consultor da ONU | REPRODUÇÃO/TWITTER

pado pelo deputado Carlos
Marun (MDB-MS).
Perfil
Carlos Alberto dos Santos
Cruz tem 66 anos, é gaúcho,
casado e pai de três filhos.
Engenheiro civil formado
pela PUC de Campinas e
pela Academia Militar das
Agulhas Negras, ele comandou a missão de paz no Hai-

ti de 2006 a 2009 e da República Democrática do Congo
de 2013 a 2016.
Ele chegou ao posto de
general de divisão do Exército e chefiou a Secretaria Nacional de Segurança Pública durante parte do governo
Michel Temer. Em junho
deste ano, abriu mão do cargo para se tornar consultor
da ONU. METRO BRASÍLIA

Moro cria secretaria para
coordenar ações da polícia
O futuro ministro da Justiça,
Sérgio Moro, anunciou ontem mais dois nomes da Polícia Federal para chefiar postos dentro da pasta que irá
assumir em janeiro de 2019.
Um dos nomes escolhidos
é o do delegado aposentado
Rosalvo Franco, ex-superintendente de Curitiba. Ele ficará responsável pela nova
Secretaria de Operações Policiais Integrada do Ministério da Justiça.
Ao criar essa secretaria,
Moro pretende coordenar
operações policiais em nível nacional, mas mantendo a autonomia de cada estado. “Isso já é feito de uma
certa maneira dentro do Ministério de Segurança, mas
a criação de uma secretaria
específica pra isso é de todo oportuno na nossa avaliação”, afirmou.
Para comandar o Depen
(Departamento Penitenciário Nacional), o indicado foi
o delegado Fabiano Bordignon. Segundo Moro, trata-se, também, de uma função
estratégica para o combate de organizações criminosas dentro das prisões.

“Não é para trazer as
polícias para o comando
do Ministério da Justiça.
[A nova secretaria] fará
apenas uma atividade
de coordenação.”
SÉRGIO MORO,
FUTURO MINISTRO DA JUSTIÇA

Nomeados
Veja os novos integrantes
da equipe de Moro
• Delegado aposentado
Rosalvo Franco.
Secretário de Operações
Policiais Integrada do
Ministério da Justiça.
• Delegado Fabiano
Bordigton.
Chefe do Departamento
Penitenciário Nacional
(Depen)

METRO BRASÍLIA

Com maré alta, chuva para trânsito no Rio
A chuva forte que atingiu a cidade na madrugada e manhã
de ontem fez o Rio reviver
um caos que os cariocas já estão acostumados sempre que
os índices pluviométricos se
intensificam: ruas alagadas,
congestionamentos, bueiros
entupidos e deslizamentos.
Apesar de ser filme repetido,
a prefeitura culpou o grande
volume de chuva e a maré alta como fatores para explicar
a dificuldade no escoamento
da água na zona sul, além de
ter coincidido com o horário
de pico da manhã.
“Infelizmente, às 5h, praticamente no pico da maré
alta, às 5h30, começou uma
chuva muito forte na zona
sul. Essa combinação de chuva forte e maré alta com nível
da lagoa alta fez um estrago
na região da Lagoa. O problema todo foi ter atingido a gente no horário de rush”, justifi-

50 mm
de chuva caíram na Urca, na zona
sul, em apenas uma hora na
manhã de ontem, quase metade
do esperado para todo o mês.

“Não teve falha. A chuva
caiu concentrada no
momento da maré alta. O
problema foi ter atingido a
gente no horário de rush.”
PAULO MESSINA, SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

cou o secretário municipal da
Casa Civil, Paulo Messina.
Ele considerou que a cidade reagiu bem e negou que tenha ocorrido falha na manutenção das galerias pluviais.
“Não teve falha. A chuva caiu

Funcionários da prefeitura tentam desentupir bueiros na Lagoa, para o escoamento da água | ALESSANDRO BUZAS/FUTURA PRESS

concentrada. Estamos falando de mais de 80 milímetros
de chuva justamente no momento da maré alta”, frisou.
A cidade contabilizou 25
bolsões de água. Às 9h, registrou o pico de engarrafamento: 197 km, segundo o Centro
de Operações da prefeitura,
mais do que o dobro da média das três segundas-feiras de
novembro, que foi de 96 km.
O temporal que chegou à
zona sul no fim da madrugada começou pelas zonas norte
e oeste ainda na noite de domingo. Na Barra, até um jacaré ficou preso em um bolsão
de água, na avenida Ayrton
Senna, e precisou ser regstado pelos bombeiros.
Em toda a cidade, dez sirenes foram ligadas pela Defesa
Civil em seis comunidades. O
órgão foi acionado para pelo
menos 18 chamados de solicitação de vistoria. METRO RIO
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Reajuste do STF é sancionado
Acordo. Ministros passam a ganhar R$ 39,2 mil em 2019 e, em troca, Judiciário cancela auxílio-moradia pago a todos os magistrados
A partir de 1º de janeiro, os 11
ministros do STF (Supremo
Tribunal Federal) e o procurador-geral da República terão
os salários reajustados com
impacto de até R$ 6 bilhões
aos cofres públicos. O valor
sobe de R$ 33,7 mil para R$
39,2 mil por mês. O aumento foi sancionado ontem pelo
presidente Michel Temer.
O valor representa o novo teto do funcionalismo público e provocará um “efeito
cascata”, ou seja, permitirá
que outras categorias dos poderes Executivo e Judiciário
tenham automaticamente o
reajuste. O STF justifica que
o aumento é uma compensação da defasagem salarial. O
último aumento dado aos ministros foi em 2015, durante o
governo Dilma Rousseff.
Fim da regalia
Na tentativa de minimizar
o peso do aumento no STF
nas contas públicas, o ministro Luiz Fux cancelará o pagamento do auxílio-moradia,
que é efetuado mensalmente
a todos os juízes, promotores

e procuradores do país, mesmo aqueles que têm imóvel
próprio na cidade em que trabalha. O benefício é depositado à toda magistratura desde
2014. “O impacto orçamentário não pode ser desprezado e merece uma análise detida”, reforçou o ministro na
decisão que só será cumprida
após o aumento for confirmado nos contracheques.
O CNJ (Conselho Nacional
de Justiça) e CNMP (Conselho
Nacional do Ministério Público) irão regulamentar o pagamento do benefício.
Calculadora na mão
O reajuste provoca preocupação ao novo governo. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já
sinalizou que o impacto nas
contas públicas terá que ser
compensado. “Não é o momento de aumento de despesas”, alertou no início do mês
quando a proposta foi aprovada pelo Senado.
MARCELO
FREITAS
METRO BRASÍLIA

Linha do tempo

CONTA ALTA

Acompanhe:
• Setembro de 2014.
Liminar do ministro Luiz
Fux concede o benefício a
alguns magistrados.
• Dezembro de 2017. STF
estende o pagamento a
todos os juízes.
• Março de 2018. Fux
retira o tema da pauta de
julgamento e cria Câmara
de Conciliação na AGU.
• Junho de 2018. AGU
e magistrados não
chegam a um acordo e
negociação é encerrada.
• Novembro de 2018.
Senado aprova o reajuste
de 16,38% a contragosto
do presidente eleito, Jair
Bolsonaro.
• Novembro de 2018. Temer
negocia sanção em troca
do fim do auxílio-moradia.

Veja os impactos do reajuste aos ministros do STF para os cofres públicos:

16,38%

R$ 5,3 bilhões

é o índice de
reajuste nos
salários

é a estimativa de custo do reajuste, levando
em conta o “efeito cascata”

R$ 33.763

internacional, Lula influiu
em decisões do presidente
da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, que acabou ampliando os negócios da ARG,
de propriedade de Geo, naquele país. Em “troca”, o
empresário teria pago R$ 1
milhão ao ex-presidente, disfarçados em doação ao Instituto Lula. Os atos teriam
ocorrido em 2011 e 2012,
quando o petista não era
mais presidente.
Segundo o MPF, as pro-

vas do crime estão em e-mails do Instituto Lula, em
que há a menção ao fato de
que Geo queria fazer doação à entidade, entregar carta de Obiang a Lula e levar a
resposta do brasileiro quando voltasse ao país africano.
A resposta de Lula fala a Obiang que Geo dirige a ARG, “empresa que já
desde 2007 se familiarizou
com a Guiné Equatorial,
destacando-se na construção de estradas”.
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para a União

para estados e municípios

é o salário atual
dos ministros
do STF

R$ 39.293
é o valor do novo
salário a partir de
1º de janeiro

é o impacto no
orçamento do
Poder Judiciário

AUXÍLIO-MORADIA

+, -./

têm direito ao
benefício: 17 mil juízes
e 13 mil promotores e
procuradores

01 6+7 -./89:;

Valor da regalia
por mês

Impacto nas contas
públicas por mês

quatro anos. O objetivo
é conscientizar a população para hábitos mais
saudáveis.

Biscoitos e produtos
lácteos serão os mais atingidos, com uma redução
de açúcar na composi-

é o valor gasto com o
benefício desde que a
liminar foi concedida
desde setembro de 2014
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Outro lado
O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, escreveu
em nota que a denúncia do
MPF transformou uma doação regular e contabilizada
recebida pelo Instituto Lula
em tráfico de influência e
lavagem de dinheiro, “sem
apoio em qualquer conduta específica praticada”
por Lula. Zanin disse ainda
que, por isso, espera que a
Justiça Federal negue a denúncia. METRO

Alimentos terão redução de açúcar

Meta é reduzir 144 mil toneladas de açúcar até 2022 | DIVULGAÇÃO
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No Rio

Ex-diplomata
que agrediu
atriz está preso
O empresário e ex-diplomata Sergio Schiller
Thompson-Flores, acusado de agredir a ex-mulher e atriz Cristiane Machado, está preso no Rio
de Janeiro. Câmeras de segurança da casa da vítima
flagram o ex-marido agredindo Cristiane. Ele se entregou no fim de semana.
METRO

Esquema nacional

O Ministério da Saúde assinou ontem um acordo,
junto ao setor produtivo,
para diminuir a quantidade de açúcar em alimentos
industrializados. A meta é
reduzir, até 2022, 144 mil
toneladas do açúcar presente em bolos, misturas
para bolos, produtos lácteos, achocolatados, bebidas açucaradas e biscoitos
recheados.
A ideia é similar ao
acordo que retirou 17 mil
toneladas de sódio de alimentos processados em

orçamento anual
do aumento
apenas para o
Poder Executivo

R$ 717
milhões

MPF-SP denuncia Lula por lavagem
A Força-Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou à Justiça o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e o empresário Rodolfo Giannetti Geo
na última sexta-feira pelos crimes de tráfico de influência internacional e lavagem de dinheiro. Como
Lula tem 70 anos, o primeiro crime já prescreveu.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, usando seu prestígio

R$ 243,1
milhões
é o impacto no

ção de até 62,4% e 53,9%,
respectivamente.
Segundo o ministério,
o brasileiro consome cerca de 80g de açúcar por
dia, equivalente a 18 colheres de chá, 50% a mais
do que o recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que são 12
colheres. Por conta disso,
doenças crônicas avançam
no país. A diabetes, por
exemplo, cresceu 54% nos
homens e 28,5% nas mulheres na última década.
METRO BRASÍLIA

PF prende 4 em
Santo André por
fraudes no INSS
A Polícia Federal prendeu ontem a vereadora
de Santo André (SP) Elian
Santana e mais três pessoas, acusadas de um esquema nacional de fraudes no INSS (Instituto
Nacional de Seguridade
Social). Segundo as investigações, eles prometiam
“acelerar” a aposentadoria das pessoas mediante
pagamentos de até R$ 15
mil. METRO ABC

Carne Fraca

Justiça condena
11 pessoas
A Justiça do Paraná condenou ontem 11 pessoas
em uma nova sentença
derivada da operação Carne Fraca, que investigou
o pagamento de propina,
por parte de frigoríficos,
para servidores do Ministério da Saúde. A maior
pena, de 32 anos de prisão, foi imposta a Juarez
José Santana, que era chefe da Unidade Técnica Regional do Ministério da
Agricultura em Londrina,
pelos crimes de corrupção
passiva, advocacia administrativa e organização
criminosa. METRO CURITIBA
Fraude sindical

Jefferson e mais
19 viram réus
O presidente do PTB, Roberto Jefferson, e mais 19
pessoas – entre elas o ex-ministro Helton Yomura – se tornaram réus
por crimes investigados
na operação Registro Espúrio. O caso apura pagamento de propina para retirada de registros de
sindicatos. METRO BRASÍLIA
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Preço da gasolina
reduz nos postos
Nas bombas. Queda no valor acontece após redução acumulada de 19% nas refinarias.
Mesmo assim, motoristas não veem valor cair com a mesma velocidade nos postos
O preço médio da gasolina
nas bombas caiu 1,3% na semana passada, na quinta redução seguida, segundo a
ANP (Agência Nacional do
Petróleo). O valor médio por
litro passou de R$ 4,614 para R$ 4,554.
O movimento ocorre após
uma sequência de cortes promovidos pela Petrobras nas
refinarias, acompanhando a
queda das cotações internacionais do petróleo. A partir
de hoje, a estatal reduzirá o
preço da gasolina em 3,53%
nas refinarias, para R$ 1,5007
por litro, menor nível desde
meados de fevereiro.

Só em novembro, a queda
acumulada nas refinarias é de
19%. A redução, no entanto,
não chega com a mesma força nos postos. No período, o
valor nas bombas caiu 3,30%.
A Fecombustíveis, que
representa postos revendedores, diz que a velocidade e proporção de repasse nas bombas depende
diretamente dos preços das
distribuidoras. “[...] se elas reduzirem, os postos, consequentemente, também repassam a redução”, afirma. Para
especialistas, distribuidores
e revendedores estão recompondo margens. METRO

Fecombustíveis diz que preço nas bombas depende de distribuidoras

| CHICO GUEDES

Focus. Mercado vê inflação
abaixo de 4% neste ano
O mercado reduziu a expectativa para a taxa básica de juros
em 2019 pela primeira vez depois de 44 semanas e passou a
ver a inflação neste ano abaixo de 4%, segundo a pesquisa
Focus do Banco Central.
Já o cenário para a política monetária passou a ser de
uma Selic a 7,75% no final do
ano que vem, contra 8% previstos antes. Para este ano,
permanece a expectativa de
que ela seja mantida em 6,5%.

As contas para a inflação
continuam em trajetória de
queda no levantamento semanal com uma centena
de economistas. Para 2018,
a projeção foi reduzida a
3,94% e, para 2019, a 4,12%,
de 4,13% e 4,20% respectivamente na semana anterior.
A projeção de crescimento do PIB este ano subiu 0,03 ponto percentual e
chegou a 1,39%, avançando
a 2,5% em 2019. METRO

Irregularidades.
Mitsubishi demite Ghosn
A Mitsubishi Motors informou que seu conselho de administração removeu o brasileiro Carlos Ghosn da posição
de presidente do colegiado,
após sua prisão e demissão
da parceira de coalizão Nissan

Motor na semana passada por
suspeita de irregularidades financeiras. O presidente-executivo da empresa, Osamu
Masuko, vai assumir temporariamente o cargo de presidente do conselho. METRO

ESPÍRITO SANTO, TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2018
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Mercados. Dólar dispara
2,5% e passa de R$ 3,90
O dólar avançou ontem
2,49%, a R$ 3,9175 na venda, maior patamar desde os
R$ 3,9349 de 2 de outubro.
Foi a maior alta percentual
desde 14 de junho, quando
havia saltado 2,64%.
Em cinco sessões consecutivas, a moeda norte-americana já acumula valoriza-

ção de 4,75% ante o real.
Nas casas de câmbio de São
Paulo, o dólar em espécie variava entre R$ 4,12 e R$ 4,15.
A alta foi influenciada
por um fluxo de saída de
recursos em ambiente de
aversão ao risco no exterior
e cautela com o cenário político local. METRO

ESPÍRITO SANTO, TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2018
www.metrojornal.com.br
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Após 6 meses, sonda da
Nasa aterrissa em Marte
Ciência. Lançada no início de maio, ‘InSight’ viajou 482 milhões de quilômetros para investigar o que há no interior do planeta vermelho
A sonda “InSight”, enviada
pela Nasa (agência espacial
norte-americana) para explorar Marte, aterrissou no planeta vermelho por volta das
18h de ontem (horário de
Brasília). É a oitava vez que
a agência consegue fazer um
pouso em Marte.
“Eu sinto você, Marte, e
em breve conhecerei seu coração. Com esse pouso seguro, estou aqui. Estou em
casa”, diz uma mensagem
publicada no perfil da missão no Twitter.
Junto com a “InSight”
foram duas naves experimentais chamadas “Mars
Cube One” para ajudar a
enviar os sinais da aterrissagem da sonda de volta à
Terra. Minutos após o pouso, ela conseguiu enviar
uma única imagem do local, em que mostra o horizonte e algumas manchas
de poeira na lente.
A viagem até Marte durou seis meses e 21 dias, e

a “InSight” iniciou sua descida ontem em um delicado
processo de aterrissagem
acompanhado com apreensão do centro de controle
da Nasa. A sonda levou sete minutos da entrada na
atmosfera do chamado planeta vermelho até a chegada ao solo.
Ela pousou na chamada
“Elysium Planitia”, região
vulcânica situada no equador de Marte, e será a primeira missão a explorar o
interior de um planeta que
não seja a Terra. A “InSight”
analisará a atividade sísmica do astro, além de sua rotação e temperatura, e conta com uma ferramenta
capaz de perfurar o solo.
A missão é gerenciada
pelo JPL (Jet Propulsion Laboratory), situado em Pasadena, na Califórnia, que
desenvolve missões não tripuladas para a Nasa. METRO
Leia mais no metrojornal.com.br

Tom Hoffman, projetista do JPL, mostra primeira
imagem de Marte enviada pela ‘InSight’ (destaque)
AL SEIB / REUTERS

Estudo da ONU. Casa é o lugar
mais perigoso para mulheres
O lar é o lugar mais perigoso
para uma mulher, indicou
estudo da ONU (Organização das Nações Unidas) que
descobriu que o número de
mulheres assassinadas por
parceiros ou familiares está
crescendo globalmente.
Cerca de 50 mil mulheres foram assassinadas em
todo o mundo no ano passado por um atual ou ex-parceiro ou por um parente –
o equivalente a 137 mortes
por dia, ou seis por hora.
A porcentagem de vítimas

assassinadas por parceiros ou
parentes subiu de menos de
5%, em 2012, para quase 60%
no ano passado, indicou o estudo do Unodoc (Escritório
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime). Muitas foram
assassinadas por parceiros
abusivos, outras, vítimas dos
chamados crimes de honra.
Assassinatos cometidos
por parceiros ou familiares
normalmente não são ataques únicos, mas resultado
de abusos domésticos anteriores. METRO
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Cinema italiano
perde Bertolucci
Luto. Morto ontem aos 77 anos, diretor de ‘O Último Tango em
Paris’ deixa legado que mescla espetáculo com dramas existenciais

CULTURA

Cineasta foi vítima
de câncer

Filmografia

Parceria
póstuma
Líder dos Racionais MC’s,
Mano Brown, atualmente
em trabalho solo, lançou
na última sexta-feira uma
nova música de trabalho,
disponível em streaming.
A novidade é que “Love
Song” (A Maior Dor de
um Homem) conta com
a participação póstuma
do rapper Sabotage
(1973-2003), tirada de
uma gravação do artista
no ano de sua morte.
Nesta versão, Brown
conta também com a
participação dos filhos
do rapper, Tamires e
Sabotinha.

Pasolini (1922-1975).
Aos 20 anos, o jovem
atuou como assistente do
primeiro filme do diretor,
“Accattone – Desajuste Social” (1961), e logo faria sua
estreia solo com a sequência
de “A Morte” (1962) e “Antes
da Revolução” (1964).
Ele também co-roteirizou o clássico “Era uma
Vez no Oeste” (1968), de
Sergio Leone, mas foi com
“O Conformista” (1970),
premiado no Festival de
Berlim, que Bertolucci teve sua assinatura como cineasta amplamente reconhecida pela crítica.
O sucesso foi seguido
pela ousadia de “O Último
Tango em Paris” (1972), no
qual colocou Marlon Bran-

do e Maria Schneider para
viver uma relação altamente sexual que levou o filme
a ser proibido em diversos
países, inclusive o Brasil.
Em 2016, o diretor foi
criticado ao revelar que a
atriz só soube que faria a famosa “cena da manteiga”
durante a própria gravação.
A consagração nos EUA
viria com “O Último Imperador” (1987), que conquistou
nove Oscars, incluindo os de
melhor filme e direção.
Bertolucci recebeu uma
estrela na Calçada da Fama
de Hollywood, em 2008, e
foi agraciado com uma Palma de Ouro honorária no
Festival de Cannes em 2011.
Seu último filme foi “Eu e
Você” (2012). METRO

Relembre algumas das mais importantes obras do diretor

‘O Conformista’ (1970)
Premiado em Berlim, o
filme coloca Jean-Louis
Trintignant como um
fascista que participa
do assassinato de um
antigo professor que se
afastou de Mussolini

Sabotage e Mano Brown

Considerado um dos mais
relevantes diretores italianos da segunda metade do
século 20, capaz de orbitar
com desenvoltura entre
críticas políticas, dramas
existenciais e arroubos visuais, Bernardo Bertolucci morreu ontem, aos 77
anos, devido a um câncer.
O cineasta descobriu a
doença há pouco, mas sofria
com problemas de locomoção desde 2003 por causa
de uma hérnia de disco mal
tratada, que o forçou a se
mover em cadeira de rodas.
Nascido em Parma, em
1941, filho de um poeta e
uma professora, Bertolucci entrou cedo para o cinema por conta da amizade
de seu pai com Pier Paolo

‘O Último Tango
em Paris’ (1972)
Marlon Brando dividiu a
cena com a jovem Maria
Schneider em ousadas
cenas de sexo que fizeram o
filme ser proibido em vários
países, inclusive o Brasil

‘O Último
Imperador’ (1987)
Raro filme rodado na
Cidade Proibida, em
Pequim, a produção
venceu 9 Oscars ao
narrar a história do
imperador Pu Yi

‘Os Sonhadores’
(2003)
Bertolucci colocou
Michael Pitt, Eva
Green e Louis Garrell
para reviver a
revolução de ideias
de Maio de 1968

Djavan: o artesão das palavras
Como um artesão, Djavan encara o ofício da composição
como um processo. Da matéria-prima - a palavra -, ele
constrói um produto: a música. “A minha inspiração é
uma transpiração. É o esforço
pela busca. Trabalho com música e periodicamente tenho
que lançar material novo”, revela o cantor ao Metro Jornal.
A descrição simplista nem
parece a de um compositor
que, há mais de 40 anos, concebe metáforas tão engenhosas quanto profundas. Mas
ela reflete a proposta artística embutida no cerne do recém-lançado “Vesúvio”, o 24º
álbum da carreira.
“Não é que eu quisesse fazer um disco pop. Mas eu tentei ser mais pop em algumas
canções, em um esforço para
ser mais simples, apenas para

“VESÚVIO”
DJAVAN
LUANDA RECORDS/
SONY MUSIC
R$ 39,90

No novo disco, Djavan apresenta músicas simples e diretas | NANA MORAES/DIVULGAÇÃO

me desafiar”, conta.
A simplicidade melódica e a sonoridade pop, contudo, não pressupõem o uso
banal da arte. Pelo contrário:
o conteúdo lírico, na maioria
das 12 faixas, é apresentado
de forma direta, sem floreios.

“Guerra vende armas, mantém cargos, destrói sonhos,
tudo de uma vez”, canta em
“Solitude”, explorando um
discurso mais político do que
o usual em sua obra.
O momento de incertezas político-econômicas pe-

lo qual atravessa o país é o
pretexto para a utilização de
versos como esse, embora
não haja a defesa de bandeiras específicas. “Eu queria
fazer uma música apartidária que, mesmo tocando em
mazelas, exprimisse esperança e apontasse para um
futuro bom”, destaca.
Natureza como inspiração
Além da política, outra
constante recorrente no álbum é a alegoria da natureza, considerada pelo artista
como mais importante catalisador de sua criatividade.

“Não há nada que me inspire mais, a todo tempo, do
que a natureza”, afirma.
O jardim de 850 plantas,
de 360 espécies, que ele mantém em seu sítio, em Petrópolis, na região serrana do Rio,
além de ser uma das grandes
paixões, aparece, por exemplo, em “Orquídeas”, na qual
são enumerados nomes científicos de espécies com a facilidade de um profissional.
Prestes a completar 70
anos, em janeiro, Djavan
demonstra com sacadas como essa que sua musicalidade artesanal não envelheceu, o que não significa
que “Vesúvio” represente
uma obra estagnada. “Esse
é um disco no qual busco
novos elementos e entrosamento mais harmônico”,
resume. METRO RIO
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VIVIANE ANSELMÉ
E-MAIL: ACONTECEMETRO@GMAIL.COM

BRENDA SANGI E GUILHERME

FÁBIO MORAES COUTINHO

LUGARES PARA CASAR
A cantora Anitta casou no meio
da Amazônia só com o ex (sim, já
separou) e um pajé. E essa moda
pegou! Na contramão dos casamentos
astronômicos que acontecem no
estado, muito casais vêm pensando
em uma cerimônia mais intimista
com o parceiro ou parceira, o
celebrante e um fotógrafo para
registrar tudo. O “Elopement
Wedding”, ou casamento a dois, tem
sido a opção de muitos que buscam
praticidade e um momento mais
íntimo. A celebrante de casamentos
Natasha Siviero criou uma excelente
lista para os noivos que querem
“fugir para casar”, mas não querem
sair do Espírito Santo. Ela mostra
para os casais alguns lugares ideais
para esse momento. Top!

Dayla Meneguel e Cassio Tristão disseram sim
numa cerimônia e festa intimista e sofisticada

Maicon Rive e Jackeline Sinis no lançamento
do novo iPhone XS Max, em Vila Velha

JARDIM DE VINHOS
CLOVES LOUZADA

DIVULGAÇÃO

Ficou lindo o espaço montado na Praia do Canto por
Silvestre Tavares e Leonardo Freitas, dois dos principais nomes do setor de vinhos no Estado. O recanto
fica ao lado da Cantina do Bacco, na Joaquim Lírio e
funciona entre 18 horas e meia-noite. Além de muitos
vinhos, lógico, a “Wine Garden” oferece queijos e
embutidos muito especiais. Vale a pena conhecer.

FAZER O BEM
A publicitária Dalete Campello e amigos preparam
mais uma ação especial que merece o apoio da
sociedade. Eles farão, no dia 15 de dezembro, uma
linda festa para crianças e adolescentes de dois
abrigos na Serra. As duas casas são mantidas pelo
Instituto Vida e por doações de voluntários. Duas
vezes ao ano, uma turma de voluntários se reúne e
proporciona a essas crianças e adolescentes um dia
bem diferente, com presentes, brincadeiras e muito
carinho. Ah, eles avisam que as crianças precisam
de material escolar, mochilas e calçados fechados
para o próximo ano letivo. Vamos fazer o bem?

Karol e Alexandra Tristão, Hanna Lick e
Fabiana Fabris em evento para noivas
A prova de que o Rick’s está fazendo sucesso com
seus hambúrgueres deliciosos entre a turma jovem.
O Shopping Praia da Costa fica lotado de segunda a
segunda com os clientes da casa

VARANDAS DE VERÃO

PATRICIA SALES

Um time de 18 arquitetos, designers e decoradores
apresentam oito ambientes, todos projetos de varandas, na nova mostra de decoração do Shopping
Rio Branco, a “MARQ 2018 – Sua Casa para o Verão”, que segue para visitação gratuita até dia 20 de
dezembro. São dicas e inspirações de móveis, cores,
adornos e tecidos para preparar a casa para o verão.

DA FRANÇA PARA O BRASIL
Painéis com fotos de algumas das principais bandas
que se apresentaram no festival Hellfest, na França,
são destaques da exposição fotográfica “Festivais de
Rock: As Bandas do Hellfest”. Dentre os astros musicais, estão Deep Purple, Iron Maiden, Rob Zombie
e Sepultura. O evento é organizado pelo fotógrafo
documentarista Marco Franco, curador da mostra.
Com entrada franca, a exposição começa na quarta-feira e vai até 29 de dezembro no Bar Grappino, no
Centro de Vitória.

CURTAS

Flávia Dalla, Thais Hilal e Maria Sanz
em exposição na Oá Galeria

Viviane Anselmé é jornalista e apresentadora do programa Acontece da TV Capixaba/ Band

Verão chegando no clima. A última edição do
Verão de Booa Wood’s
Sunset será realizado
dia 8 de dezembro, na
Área Verde do Álvares,
na capital, com Gustavo
Mioto. Festa boa, viu?
União de talentos. Empresários com carreiras
relacionadas à arte e à decoração no estado se uniram para formar o Circuito Design ES, que reúne
12 lojas das áreas pedras,
revestimentos, produtos
para banheiros, esquadrias de alumínio, iluminação, mobiliário, área
gourmet, objetos de de-

coração, som e imagem,
persianas, além de artes
plásticas. O objetivo do
grupo é fortalecer o setor
e mostrar todo o potencial do mercado capixaba.
Celebrando a vida. Pacientes em tratamento
contra o câncer serão as
estrelas de um desfile
de moda que acontece
no dia 1º de dezembro,
no Centro de Convenções de Vitória. A iniciativa faz parte do evento
“Pensando o Câncer de
Forma Diferente”, promovido há 12 anos pelo
Cecon (Centro Capixaba de Oncologia).
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PUBLIMETRO
Os invasores

Leitor fala

Obstáculos nas praias

É muito triste ver todo o descaso das
prefeituras com as praias. A partir de
dezembro, os turistas começam a
chegar ao estado e vão encontrar orlas mal cuidadas e sem estrutura. Como tornar o Espírito Santo um cartão-postal com suas praias se não há
cuidado com elas?

no
ivana.moreira@canguruonline.com.br

ENSINO MÃO NA MASSA
DIVULGAÇÃO

Cruzadas

NATALIE SOUZA

Cultura

Muito interessante a matéria com o
título “Heróis da Imaginação”, publicada hoje (ontem) pelo Metro. A nossa cultura é muito rica e precisa ser
melhor explorada e ensinada aos
nossos filhos. Parabéns pela divulgação de um trabalho tão rico.
GILMARA SANTOS

Futebol

Parabéns aos palmeirenses. Realmente, o time do Palmeiras fez uma
campanha muito boa durante todo o
Campeonato Brasileiro.

Cada vez mais educadores e pais se engajam na causa da
aprendizagem criativa, uma filosofia de “ensino mão na
massa”, que valoriza abordagens educacionais inovadoras, utilizando recursos e ferramentas que fazem parte
da realidade das crianças. Leo Burd, que é pesquisador
do MIT, nos Estados Unidos, e diretor do Programa Lemann de Aprendizagem Criativa, costuma dizer que o
Brasil já tem iniciativas muito qualificadas nesta área.
O desafio agora é conectar educadores, artistas e empreendedores envolvidos nestes projetos para fortalecer
a proposta da aprendizagem criativa no país.
Fundador do Explore, um espaço recém-inaugurado
em São Paulo, Guilherme Rodrigues Alves lembra que o
mundo atual exige uma educação que fortaleça as competências emocionais dos pequenos. Ou seja: as habilidades para lidar com as próprias emoções, se relacionar
com os outros e atingir objetivos como autonomia, criatividade, empatia e pensamento crítico.

ALCYR NOVAES

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.

INFORMAÇÃO X CONHECIMENTO
Segundo Alves, o avanço da tecnologia e a globalização criaram um
cenário de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Hoje, as crianças têm acesso praticamente irrestrito à informação. Mas é
preciso transformar toda essa informação em conhecimento.
No Explore, que recebe crianças e adolescentes na faixa entre 7 e
14 anos, os pequenos são estimulados a aprender através de descobertas em três áreas: tecnologia, arte e corpo. São mais de trinta atividades extracurriculares que os “explores” podem fazer sem se submeter a uma grande fixa. A criança pode querer ter aula de música
ou culinária num dia e no outro dança ou teatro. Ou ainda robótica
ou criação de produtos. É ela quem define o que vai fazer.

Para falar com a redação:

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

www.facebook.com/metrojornal

Sudoku

PROCESSO AUTÔNOMO
O empreendedor explica que trata-se de um processo educativo autônomo, guiado pela curiosidade das crianças. Quem mora em São Paulo tem a chance de levar os filhos para experimentar o espaço, que fica
no Alto da Boa Vista, gratuitamente até o dia 07 de dezembro. Basta
entrar no site explore.com.br para saber como agendar a experiência.
A canguruonline.com.br é uma plataforma de conteúdo sobre primeira infância
e prestação de serviços para pais e educadores. A coluna Canguru no Metro
é publicada todas as terças-feiras, sempre neste espaço.

Horóscopo

www.personare.com.br

Você passa a ter mais
convicção de seus valores
e necessidades. Estabeleça
metas seguras para sua vida.

Fase boa para tocar seus projetos.
Sendo assim, tire o máximo de
proveito da sua espontaneidade.
Expresse abertura ao diálogo.

conhecimentos.

Sua estabilidade pessoal é
fortalecida e você tende a vencer
os problemas mais complicados.
Mudanças estão a caminho.

O convívio familiar tende a
fortalecer você emocionalmente.
Tenha atenção com o bem estar
das pessoas da família.

Sua valorização pessoal
cresce e estimula você a
buscar melhorias para sua
vida. Estabeleça uma convivência de paz com todos.

Fase boa para melhorar o
companheirismo nas relações
e motivar as boas conversas.
Dê valor à presença de quem você gosta.

A coletividade tende a se
fortalecer. Se abra ao diálogo,
pois suas opiniões podem atrair
ideias diferentes e significantes.

Suas relações baseadas na
cumplicidade se fortalecem. A
comunicação se harmoniza e
motiva as trocas intelectuais e amorosas.

Grandes chances de
amadurecimento profissional
se abrem para você. Tendência
a obter sucesso em suas empreitadas.

Seu empreendedorismo se
expande. Os bens materiais
tendem a ser aperfeiçoados e
fortalecem suas iniciativas.

Sua valorização profissional
cresce. Bom momento para
demonstrar suas habilidades e
encontrar satisfação pelo trabalho.

A qualidade de suas iniciativas
aumenta e leva você ao
sucesso. Procure expandir seus

Soluções
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Enfim, Londres!
DA CANA. O Primeiro Festival da Cachaça em
Londres, na Inglaterra, continua a reunir entusiastas
internacionais da bebida brasileira

O brasileiro Milton Lima participa de
tarde de palestras e autógrafos

É sexta-feira, 13, dia de sorte e alvíssaras na capital britânica, quando o Milton Lima
e uma turma de assistentes,
técnicos e montadores começam a preparar o recinto do
Primeiro Festival da Cachaça de Londres. O lugar é uma
galeria de artes e a parte reservada para o evento era um
mezanino bastante confortável, com bar, música e cozinha brasileira, no térreo.
Os visitantes chegam e a
música brasileira chama as
pessoas para conversa. E sendo assunto de cachaça por demais importante, apareceu
logo a equipe de reportagem
do Canal Londres, voltado para comunidade brasileira na
Inglaterra, e lá vai o Milton
dar a primeira de várias entrevistas à imprensa local ao
longo do dia e, assim, a fila

foi se formando para beber
do conhecimento do nosso
bravo especialista cachacista,
pioneiro no terreiro de sua
majestade a rainha.
O que valeu mais, pro Milton e para os organizadores,
foi o enorme interesse que
a cachaça despertou, atraindo brasileiros e também
uma multidão de ingleses e
de pessoas de várias partes
do mundo querendo saber e
querendo beber o nosso destilado. Pois apareceu até gente da embaixada brasileira, e
é claro que o Milton não iria
perder a oportunidade para descascar o abacaxi sobre
a enorme dificuldade para
fazer um evento como este
sem apoio oficial. O discurso afinal teve serventia para
fazer os diplomatas entenderem a importância de abrir
mercado para nossa cachaça. Saíram garantindo ajuda para voltear a burocracia
e ajudar a fazer uma segunda edição do festival. Fecha-

das as cortinas e terminado
o show, a noite foi de comemoração, com todo mundo
que participou da organização e do sucesso do 1º. Festival da Cachaça de Londres.
E no dia seguinte, o Milton,
fermentando uma imensa
panela de ideias, passa o traço e fecha o balanço de doze dias bem viajados, muito
conversados com centenas
de pessoas apresentadas à legítima cachaça brasileira. E,
sim, o nosso destilado, pela
sua qualidade, vai ganhar o
mundo. Falta só um tiquinho
de organização e de mobilização do setor, uma pitada
de inteligência de mercado,
e não vai demorar para gente ocupar efetivamente o espaço que está reservado para
esta bebida que traz, na sua
essência, um pedaço generoso da alma brasileira.
SIDNEI
MASCHIO
ESPECIAL PARA O METRO

faz

+
ESPECIAL
Agronegócio

Sem crise
O Grupo Bandeirantes
reconhece e agradece
ao agronegócio por sua
contribuição ao país,
por manter a confiança
no futuro e por estar
ajudando o Brasil a se
recuperar da maior crise
da sua história.
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3
ESPORTE

Era Bandeira

Balanço
final
O Flamengo não tem
mais chance de ser
campeão do Campeonato
Brasileiro. Essa era a
última competição em
que o Rubro-negro ainda
depositava esperanças
de título em 2018.
O atual presidente,
Eduardo Bandeira de
Mello (foto), deixa o
clube no fim do ano.
Por isso, já é possível
fazer um balanço da
gestão. Houve apenas
uma conquista de
escala nacional, a Copa
do Brasil de 2013. Em
âmbito internacional, o
time da Gávea apenas
amargou um vicecampeonato da SulAmericana, no ano
passado.
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Brasileirão. Jefferson
se despede da carreira
profissional com
vitória sobre o Paraná
no Nilton Santos

Eternizado

CRUZEIRO
ATLÉTICO-PR
VITÓRIA
VASCO
AMÉRICA-MG
INTER
CORINTHIANS

0X2
2X2
0X0
0X1
1X0
2X0
0X0

FLAMENGO
CEARÁ
GRÊMIO
PALMEIRAS
BAHIA
FLUMINENSE
CHAPECOENSE

ONTEM
BOTAFOGO 2 X 1 PARANÁ
SÃO PAULO 0 X 0 SPORT

CLASSIFICAÇÃO
P V GP SG

Jefferson é o 3o jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo | JORGE RODRIGUES/ELEVEN/FOLHAPRESS

dor que mais vestiu a camisa
do Botafogo. Nessa lista, está
apenas atrás do lateral Nilton
Santos, com 721 jogos, e do
atacante Garrincha, com 612.
Outra presença em campo
que comoveu as arquibancadas foi a do meia João Paulo.
Ainda no Campeonato Carioca, o alvinegro, que entrou no

segundo tempo, recebeu uma
entrada dura do atacante Rildo, do Vasco, e foi obrigado a
ficar oito meses longe dos gramados para se recuperar.
Na última rodada do Brasileirão, o clube da Estrela Solitária enfrenta o Atlético-MG,
no Independência, em Belo
Horizonte, às 17h. METRO RIO

“Tudo que eu
conquistei na minha
vida foi por causa do
Botafogo. Por isso, só
tenho a agradecer hoje.”
JEFFERSON, 3O JOGADOR
QUE MAIS ATUOU PELO GLORIOSO

Lesão de Willian interrompe
a festa do título do Palmeiras
Respeita a “Família Palmeiras”! O clube dez vezes campeão brasileiro voltou do Rio de Janeiro para
São Paulo em clima de muita festa, sendo recebido por
milhares de pessoas na madrugada de domingo para
segunda. Mas nem todos comemoraram ontem.
Willian realizou exames
no período da tarde, na Academia, e foi detectada uma
lesão no ligamento cruzado
anterior do joelho direito e
passará por cirurgia, ainda
sem data definida. O que se
sabe é que ele ficará parado
de seis a nove meses, não
disputará o Campeonato
Paulista e deve voltar a treinar apenas no meio da temporada de 2019.
A lesão aconteceu no passe para o gol de Deyverson
contra o Vasco. Willian pisou no gramado após o toque na bola e já sentiu a dor.

SÁBADO

DOMINGO

PARANÁ

Uma estrela se pôs: após
atuar profissionalmente 459
vezes pelo Botafogo, o goleiro Jefferson se despediu, ontem, do futebol. A aposentadoria veio com uma vitória
por 2 a 1 sobre o Paraná, no
Nilton Santos, pela 37a rodada do Campeonato Brasileiro.
“Eu estava muito ansioso
por esse jogo, até pela performance. Essa torcida lotou o estádio para me ver”,
afirmou o atleta, que sofreu
uma lesão grave no meio
do ano. Para acompanhar
o adeus, 28.972 pessoas foram ao estádio, ontem.
Erik foi o artilheiro da noite, com gols aos 7 minutos do
primeiro tempo e 30 do segundo para os mandantes.
Alex Santana fez o único paranaense. O veterano arqueiro,
de 35 anos, foi homenageado antes da partida, com uma
placa. A família foi chamada
para participar do momento,
o que levou o atleta às lágrimas antes do apito inicial.
Tricampeão carioca pelo
Glorioso, Jefferson é o 3o joga-

37ª rodada

SANTOS 3 X 2 ATLÉTICO-MG

21
BOTAFOGO

Brasileirão

razões. Uma delas é que,
ao lado de Jailson e Prass,
se igualou a nomes da Academia de Futebol e da Era
Parmalat como alguns dos
poucos que venceram três
títulos nacionais.
Além do campeonato
desse ano, eles ganharam a
Copa do Brasil de 2015 e o
Brasileiro de 2016. Essa lista
histórica conta com nomes
como Djalma Santos, Leão,
Luís Pereira e Cléber, entre
outros.

Time reencontrou os torcedores na madrugada | FABIO MENOTTI/AG PALMEIRAS/DIVULGAÇÃO

Dudu
Outra notícia não muito
boa para os palmeirenses
veio de Denilson, no programa “Jogo Aberto”, da Band.
O comentarista cravou que
Dudu já está negociado com

o futebol chinês. No meio
do ano ele já havia negado proposta do Shandong
Luneng.
Por enquanto, Dudu é do
Palmeiras, e ele entrou para a história por algumas

Família
Um vídeo dos bastidores
do título mostra Luiz Felipe Scolari resgatando o termo “família”, que ficou tão
marcado quando dirigiu a
Seleção para unir o grupo.
No domingo, ele enfatizou
aos jogadores: “A Família
foi importante. Nós ganhamos porque fomos uma família”. METRO

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

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

77
72
68
63
63
56
54
52
51
50
47
44
43
42
42
41
40
39
37
22

22
21
19
17
16
16
15
14
13
13
12
11
10
11
10
10
10
10
9
4

61
58
50
47
46
55
52
34
38
45
39
34
32
31
41
33
30
33
34
17

37
31
22
20
13
12
16
0
-7
7
-2
0
-6
-15
-7
-17
-16
-23
-26
-39

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

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

Gabigol

Artilharia está
encaminhada
Com 18 gols, Gabriel Barbosa, do Santos, dificilmente será superado na
artilharia do Campeonato
Brasileiro. Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, é o 2o
que mais marcou gols nesta edição, mas fez apenas
13. e precisaria marcar 5
na 38a rodada. METRO RIO
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Chegou a hora de decidir
qual o maior atleta do ano
Prêmio Brasil Olímpico. COB abre votação na web para torcedores escolherem melhor de 2018 até dia 18 de dezembro

Marta foi de novo a melhor do mundo
| RAIMUNDO PACCÓ/FRAMEPHOTO/FOLHAPRESS

Próximo ao fim do ano, é hora de avaliar o desempenho
de atletas em 2018. E não serão somente os técnicos e dirigentes que poderão se debruçar sobre essa tarefa. O
Comitê Olímpico do Brasil
(COB) abriu a eleição para a
20a edição do Atleta da Torcida do Prêmio Brasil Olímpico na internet. Para participar, basta acessar a página
pbo.cob.org.br e votar.
Ágatha e Duda (vôlei de
praia), Arthur Zanetti (ginástica artística), Bruno
Fratus (natação), Bruninho
Rezende (vôlei), Eduarda
Amorim (handebol), Érika
Miranda (judô), Gabriel Medina (surfe), Henrique Avancini (ciclismo mountain bike), Letícia Bufoni (skate) e
Marta (futebol) concorrem
ao troféu.
Todos concorrem individualmente, exceto a dupla

10
modalidades têm representantes
na disputa do Atleta da Torcida.
Todos concorrem individualmente,
exceto a dupla do vôlei de praia.
feminina do vôlei de praia.
Os votos serão recebidos até
momentos antes da cerimônia de entrega, no dia 18
do mês que vem. O evento
acontecerá no Teatro Bradesco, na Barra da Tijuca, Rio.
A premiação oferece momento raro no mundo esportivo, já que mulheres
e homens disputam o prêmio em condição de igualdade. Por isso, uma atleta
desponta entre os favoritos
para a conquista.
Marta foi eleita pela sexta vez a melhor jogadora de

futebol do mundo pela Fifa
(Federação Internacional de
Futebol), neste ano, e a repercussão dessa conquista pode
comover os internautas.
Entre os homens, Medina
também tem muitas chances. O surfista chega à última etapa da WSL (World
Surf League) com chances de
ser bicampeão mundial.
Mais prêmios
Outras categorias também
serão premiadas na cerimônia. Os mais destacados
técnicos, em modalidades
individuais e coletivas; destaques dos Jogos Escolares
da Juventude; e o melhor
atleta do ano serão contemplados. Mas essa escolha
não passa pela vontade popular. Jornalistas, dirigentes
e personalidades do esporte
analisarão o ano dos concorrentes. METRO RIO
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Libertadores

Conmebol
se reúne para
decidir nova data
Com o segundo adiamento da final da Copa
Libertadores entre River
Plate e Boca Juniors, a
Conmebol informou que
fará hoje uma reunião
com dirigentes dos dois
clubes para decidir a nova data. O jogo de domingo foi adiado pelos
ataques violentos da torcida do River ao ônibus
que levava o time
do Boca. METRO
Caso Daniel

Esposa de
assassino será
denunciada

Medina venceu a etapa de Surf Ranch
em outubro | CELSO BAYO/FOLHAPRESS

Cristiana Brittes, a mulher de Edison Brittes Júnior, que assumiu ter matado o jogador de futebol
Daniel Corrêa, também
será denunciada pelo Ministério Público do Paraná por homicídio. Segundo a promotoria, ela teve
conduta determinante
para o crime. METRO
Globe Soccer

Semana decisiva para o Fluminense

Marcelo Oliveira (centro) tenta motivar reação tricolor | MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Sob risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense se prepara
para encarar o Atlético-PR,
amanhã, às 21h45, no Maracanã, pela semifinal da
Copa Sul-Americana. Para
avançar, o time das Laranjeiras precisa reverter o 2 a
0 sofrido na partida de ida,
na Arena da Baixada, em
Curitiba, no último dia 7.
“Os jogadores são muito comprometidos com o

trabalho e se doam muito
no campo. Só posso entender isso de uma forma: de
repente Deus está nos preparando algo maior agora”,
afirma o técnico do Tricolor,
Marcelo Oliveira.
Na competição nacional,
o Fluminense amarga a 14a
colocação na tabela, com 42
pontos. Por isso, o jogo de
amanhã precisa ser o começo da reação para que o ano
tricolor não termine sem tro-

féus e com rebaixamento.
Representante da Colômbia
Na outra semifinal, os colombianos Junior Barranquilla e Santa Fé decidem
quem será o outro time na
decisão do torneio continental. Na primeira partida, a
equipe de Barranquilla venceu o adversário por 2 a 0, fora de casa, e aumentou a sua
chance de ser o representante do país na final. METRO RIO

CR7, Mbappé
e Griezmann
disputam prêmio
Saiu a lista dos concorrentes ao Globe Soccer
Awards, premiação organizada pela Associação
de Empresários de Jogadores (EFAA) e pela Associação de Clubes Europeus (ECA). Cristiano
Ronaldo, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé
são os três que disputam
a honraria. METRO

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

ESPÍRITO SANTO - TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2018

