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ÔNIBUS TOMBA E DEIXA 10 FERIDOS
Vinte e cinco passageiros estavam dentro do coletivo no
momento do acidente. Veículo atingiu dois carros
que trafegavam na rodovia Norte-Sul, Serra PÁG. 02

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

Coletivo ficou atravessado nos dois sentidos da
pista, que ficou fechada por mais de duas horas

Bolsonaro
define mais
3 ministros
Novo governo. Gustavo Canuto assume o Ministério do
Desenvolvimento Regional; Osmar Terra, o da Cidadania e
Marcelo Álvaro fica no Turismo. Anúncio define a ausência do
senador Magno Malta (PR) no primeiro escalão do governo PÁG. 07

Palocci vai
para casa com
tornozeleira
Após delação, ex-ministro condenado
por corrupção e lavagem tem a pena
reduzida de 12 para 9 anos PÁG. 06

Luciano lamenta | ANDRE MELO ANDRADE/ELEVEN/FOLHAPRESS

Eco101 entrega
trecho de Ibiraçu,
mas com atraso

Fora da Sul-Americana,
Fluminense precisa se
recompor até domingo

Os 4,5 km serão liberados hoje. Já o
Contorno de Iconha é adiado mais uma
vez: primeiro trimestre de 2019 PÁG. 04

Atlético-PR vence por 2 a 0 no Maracanã
e vai à final. No Brasileirão, empate com
América-MG salva o Flu da Série B PÁG. 16

02|

1
FOCO

OAB-ES

Rizk é eleito
presidente
Com 6.502 votos, o
advogado e professor
universitário José Carlos
Rizk Filho foi eleito
ontem o novo presidente
da OAB (Ordem dos
Adogados do Brasil,
seccional Espírito Santo).
O representante da
chapa 2 “Renova OAB”
conquistou 52,99% dos
votos e estará à frente
do órgão no triênio
2019/2021. O candidato
Ricardo Brum, da Chapa
1, “Inova e Avança”,
obteve 4.573 votos, o
que representa 37.27%
do total dos votos. A
candidata Elisângela Leite
Melo, que encabeçou
a chapa 3 “Ordem
Democrática” conquistou
900 votos, 7,33%.
Votos brancos somam
153 (1,25%) e nulos,
142(1,16%).

Cotações
Dólar
- 0,93%
(R$ 3,841)
Bovespa
+ 1,55%
(89.251 pts)
Euro
+ 0,05%
(R$ 4,378)
Selic
(6,50% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)
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Rodovia Norte-Sul: ônibus
tomba e deixa 10 feridos
Serra. Coletivo da linha 572 (Terminal Laranjeiras / Terminal São Torquato) atingiu dois veículos que seguiam no
sentido contrário, na altura do bairro Manoel Plaza. Testemunhas disseram que o ônibus seguia em alta velocidade
Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus do
sistema Transcol e dois veículos, por volta de 19h40 de ontem, na avenida Norte-Sul, na
Serra. O ônibus da linha 572
(Terminal Laranjeiras / Terminal São Torquato) seguia no
sentido Vitória quando, na altura do bairro Manoel Plaza,
tombou e atingiu dois veículos que trafegavam no sentido
contrário. Testemunhas disseram que o coletivo estava em
alta velocidade e que teria batido no meio-fio antes de tombar. A via ficou interditada
nos dois sentidos até 21h40.
O ônibus levava 25 pessoas. Oito tiveram ferimentos leves e foram socorridas
pelo Samu e pelo Corpo de
Bombeiros para os hospitais
São Lucas, em Vitória, e Jayme dos Santos Neves, na Serra. Outras duas pessoas que
estavam em um veículo Cobalt, atingido pelo ônibus,
também foram socorridas e
encaminhadas para um hospital particular, sem ferimentos graves, segundo o Corpo
de Bombeiros. Entre os socorridos, estava uma criança,
que se feriu na testa. No outro
carro, um Ford Ka, havia uma
mulher, que teria recebido
atendimento no local do acidente, segundo testemunhas.
O motorista do coletivo fez
o teste do bafômetro, e o resultado apontou que ele não
havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi conduzido ao DPJ
de Laranjeiras para prestar
esclarecimentos.
De acordo com o advogado do Sindirodoviários-ES
(Sindicato dos Trabalhadores
Rodoviários do Espírito Santo), Elton Borges Furtado, o
acidente teria ocorrido por
alguma falha do ônibus. “O
que o motorista nos disse é
que ao sair do Terminal de
Carapina e entrar na descida
da avenida Norte-Sul, o veículo sofreu um apagão, que
teria travado a direção. Com
isso, acabou perdendo o con-

Ônibus tombou sobre dois veículos que estavam trafegando na rodovia Norte-Sul no sentido contrário ao do coletivo | FOTOS: CHICO GUEDES

“As pessoas gritavam,
pediam socorro e diziam
que iam morrer. Tinha
gente desmaiada e até
embaixo dos bancos.
Nunca vi isso”
UANDERSON DOS SANTOS, 33, ELETREVISTA

trole do ônibus”. O motorista não teve ferimentos e o
cobrador sofreu algumas escoriações, segundo Furtado.
Frente do carro ficou completamente destruída após batida

Moradores ajudam passageiros a
saírem do coletivo| INTERNAUTA
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Rodovia ficou interditada até
21h40 de ontem| INTERNAUTA

Risco de explosão
O capitão do Corpo de Bombeiros Euler Luiz Piazzi Neto
contou que houve vazamento de combustível no local do
acidente e que, por isso, havia risco de explosão. Questionado sobre como o acidente ocorreu, disse apenas que o
ônibus perdeu o controle, invadindo a contramão.
O eletricista Uanderson
dos Santos, 33 anos, estava
perto do local quando ouviu
o barulho e correu para ajudou a socorrer os passageiros.
“O ônibus estava em alta velocidade. Bateu no meio fio e

tombou. As pessoas gritavam
desesperadamente. Tirei a
tampa do teto do ônibus para
ajudar a tirar os feridos. Tinha
gente desmaiada, presa debaixo do banco e com medo do
ônibus explodir”, contou.
O vendedor Alan Demétrio mora no bairro e conta que ajudou a socorrer a
passageira do Ford Ka. “Ela
mora perto daqui e estava
chegando em casa. Estava
consciente e sentindo um
pouco de dor, apenas. Foi difícil abrir a porta do carro,
porque ela ficou presa”, disse. Ele conta que é comum
ver acidentes no local, e que
os ônibus normalmente trafegam em alta velocidade.
O GVBus (Sindicato das
Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória)
disse que a empresa responsável pelo coletivo está apurando as causas do acidente. A
Ceturb-ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos
de Passageiros) foi procurada
e disse que em casos de acidente, a companhia não responde. LETÍCIA ORLANDI/ PRISCILLA
THOMPSON E VINICIUS ARRUDA/METRO ES
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Eco101 finaliza trecho com
atraso e adia entrega de Iconha
Duplicação. Os 4,5Km de Ibiraçu serão entregues hoje, mas estavam previstos para outubro. Eco101 diz que chuva atrasou obras
Com um mês de atraso, serão entregues hoje 4,5km
de vias duplicadas da BR-101
em Ibiraçu. Já os oito quilômetros do Contorno do Iconha, que estavam previstos
para novembro, serão adiados novamente, passando a
ter prazo para finalização no
primeiro trimestre de 2019.
Inicialmente, ambos os
trechos estavam previstos
para serem liberados em junho deste ano, mas o cronograma de Ibiraçu e Iconha
foi comprometido em parte pelo alto índice de chuvas
em 2018, segundo a Eco101 concessionária que realiza as
obras de duplicação da via.
De acordo com Rodrigo
Rodrigues, gerente de engenharia da Eco101, a chuva
foi acima da média entre janeiro e novembro de 2018,
com registro nas regiões
em 43% dos dias. A conces-

sionária informou que para concluir a duplicação em
Ibiraçu manteve equipes
trabalhando todos os dias da
semana, sem interrupção.
Já em Iconha, além das
precipitações, outros fatores
- como manifestações de moradores no canteiro de obras
e o atendimento de reivindicações da comunidade, que
solicitou a construção de novos acessos e um novo retorno não previsto -- provocaram mudanças no projeto
original e, consequentemente, alteração no cronograma
de execução. A Eco101 destacou que 90% das intervenções já foram concluídas em
Iconha, com 70% do trecho,
aproximadamente seis quilômetros já pavimentados.
Ibiraçu
Em Ibiraçu, a pista duplicada fica entre os quilômetros

215,9 ao 220,4, sendo que parte dos 4,5km é de trecho afunilado para entrada e saída
das pistas simples. No percurso também será entregue uma
passarela para os moradores
do distrito de Guatemala.

Contrato

CONCESSÃO

O contrato de 25 anos de concessão da BR-101 à Eco101 foi assinado em 2013 e prevê a duplicação de
475,9 quilômetros de rodovia. Apesar de ainda não ter duplicado todo
o trecho, o pedágio começou a ser
cobrado em 2014 nas sete praças de
pedágio, de Norte a Sul do estado.

Obras
Além de Iconha, a duplicação
da rodovia também está em
andamento no trecho de 30
km entre Viana a Guarapari.
A partir da liberação da licença ambiental e seus complementos pelo Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis), em março deste ano, a Eco101 tem concentrado esforços na duplicação
do trecho, que incluí a construção de três viadutos.
LETÍCIA
ORLANDI
METRO ESPÍRITO SANTO

OBRAS ATUAIS

Duplicação em andamento:
- Entre os km 373,5 e 380,3 (Contorno de Iconha);
- Do trevo de Viana ao km 335
(entre Viana e Guarapari), totalizando 30 km.

ATRASO

Pista dupla em Ibiraçu fica entre os quilômetros 215,9 e 220,4 | DIVULGAÇÃO

Previstas para novembro, o Contorno de Iconha passa a ter prazo de
entrega para o primeiro trimestre
de 2019. O aumento da média de
chuvas atrasou as intervenções.

Vila Velha decide hoje ocupação do Morro do Moreno
A prefeitura de Vila Velha
tem até hoje para publicar
o novo PDM (Plano Diretor
Municipal) com as regras
para uso e ocupação do solo da cidade, válidas para
os próximos 10 anos. Em
discussão há mais de um
ano, o plano poderá permitir, por exemplo, a regularização de casas e terrenos já
loteados no Morro do Moreno. Na última segunda-feira, a Câmara de Vereadores
derrubou mais de 30 itens
vetados pelo prefeito Max
Filho (PSDB) ao projeto, incluindo o que proibia as no-

vas construções na área.
Caso a prefeitura decida não publicar a lei com
as alterações, a Câmara pode promulgá-la para que
ela passe a valer. A prefeitura informou, em nota,
que o prefeito deve tornar
pública sua decisão sobre
o plano hoje. Na terça-feira, a administração municipal recebeu o documento
da Câmara e tem 48 horas para devolvê-lo com a
decisão.
O relator do PDM na Câmara, Heliosandro Mattos
(PR), diz que não haverá

Construção em terrenos já vendidos na área pode ser liberada | CHICO GUEDES

prejuízo ambiental com a
decisão da Câmara. “O que
vamos permitir é a regula-

rização de terrenos adquiridos há mais de 40 anos,
no antigo loteamento cha-

MPT realiza cadastro único
de pessoas com deficiência
Até 03 de dezembro, o MPT-ES (Ministério Público do
Trabalho no Espírito Santo) realiza uma mobilização
para realizar um cadastro
único de pessoas com deficiência, no Shopping Boulevard, em Vila Velha. As pes-

soas interessadas poderão
comparecer à Conferência
e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade, denominado Reconecta, para
informar seus dados, como
nome, endereço, contato,
escolaridade e deficiência.

A ideia é formar um cadastro que facilite a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de
trabalho a partir do acesso
de empresas a esses dados.
As informações serão repassadas para o Cadef (Ca-

dastro Unificado de Dados
das Pessoas com Deficiência
do Estado do Espírito Santo). O atendimento será realizado no estande do Cadef,
das 10h às 22h (sexta, sábado e segunda), e das 14h às
21h (domingo). METRO

mado Morro do Moreno.
Só serão liberadas construções nos lotes onde não haja mata nativa. E as construções poderão ter, no
máximo, dois pavimentos”,
afirma.
Ainda de acordo com o
vereador, donos de cerca de
35 terrenos não construídos podem ser beneficiados, além de proprietários
de casas que não puderam
ser regularizadas na época.
Também será alterado o
zoneamento de uma região
próxima ao Morro do Moreno para permitir constru-

ções em uma área de União,
a pedido do Exército.
Outras mudanças
Com a derrubada de vetos feitos pela prefeitura, a Câmara
também garantiu regras para
construção na orla das praias
para evitar o sombreamento
da areia. Foi incorporada ao
PDM uma decisão da Justiça
sobre o caso, de setembro deste ano, que determinou que
os novos prédios não poderão fazer sombra na areia da
praia até as 17h (18h no horário de verão). A prefeitura havia vetado o item. METRO

Viana. Advogados presos por
tráfico de drogas em presídio
Dois advogados e a mulher
de um preso foram detidos
por tráfico de drogas ao entrar com 40 buchas de maconha no Centro de Detenção
Provisória de Viana II. O advogado Maycon Costa de Oliveira foi preso em flagrante
ao tentar passar a droga para
um preso durante o atendimento. Laysa Cristina Neves,
mulher do preso, acompa-

nhava Maycon e também
foi detida. Já a advogada Makerlly Costa Santos foi detida, após denúncia, por envolvimento ao ir até ao DPJ
de Cariacica para acompanhar depoimento de Maycon. Eles negam o crime.
A OAB-ES solicitou ao Tribunal de Ética e Disciplina da
entidade a suspensão preventiva dos advogados. METRO
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Redução de custos

Governo altera
placas do Mercosul
O Ministério das Cidades determinou a retirada da identificação de estados e municípios das
placas do padrão Mercosul. No novo modelo, sem
a presença das bandeiras
dos estados e o brasão dos
municípios nas placas dos
veículos, o custo deve ser
reduzido. As placas começam a ser implantadas no
sábado. METRO BRASÍLIA

Palocci cumprirá
prisão domiciliar
Lava Jato. Justiça autoriza que ex-ministro tenha pena reduzida e possa ficar preso em casa com o uso
de tornozeleira eletrônica. Benefício foi dado em função do acordo de delação feito pelo ex-ministro

José Dirceu

Tribunal mantém
condenação
O TRF-4 (Tribunal Regional
Federal da 4ª Região) negou, ontem, por unanimidade, pedidos da defesa e
manteve a condenação de
8 anos e 10 meses de prisão para o ex-ministro José
Dirceu (PT). Com a publicação da decisão, a defesa
tem 12 dias corridos para
apresentar recurso. Dirceu
foi condenado pelos crimes de corrupção passiva
e lavagem de dinheiro, em
setembro deste ano. Ele
seguirá aguardando a última sentença em liberdade. METRO BRASÍLIA
COP-25

Brasil desiste de
ser sede do COP-25
A transição de governo e a
falta de recursos levaram
o Brasil a retirar candidatura para sediar a COP-25
(Conferência das Partes da
Convenção do Clima das
Nações Unidas). O encontro mundial visa discutir a
implementação do Acordo
de Paris e está previsto para 11 a 22 de novembro de
2019. METRO BRASÍLIA
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Ex-ministro está preso desde 2016 em
Curitiba | GIULIANO GOMES/FOLHAPRESS

Preso preventivamente em
Curitiba desde setembro de
2016, o ex-ministro Antonio
Palocci irá para prisão domiciliar com monitoramento de
tornozeleira eletrônica. A decisão de ontem da 8ª Turma
do TRF4 (Tribunal Regional
Federal da 4ª Região), com sede em Porto Alegre, prevê
que a pena seja reduzida. Palocci havia sido condenado a
12 anos, dois meses e 20 dias
de prisão em 2017. Em segunda instância, em outubro, su-

biu para 18 anos e 20 dias.
Com a delação, a pena caiu
para nove anos e dez dias.
O recurso da defesa de
Palocci começou a ser apreciado no fim de outubro,
quando o desembargador
federal João Pedro Gebran
Neto votou pela diminuição
da pena imposta a Palocci, em função do acordo de
delação premiada firmado
com a PF (Polícia Federal).
Ontem, os outros dois
desembargadores da 8a Tur-

ma, os magistrados Leandro Paulsen e Victor Laus,
votaram. Só o primeiro seguiu o relator. Laus foi o último a votar e discordou do
presidente da sessão.
A condenação, em primeira instância, foi pelos
crimes de corrupção passiva
e lavagem de dinheiro. Ministro da Fazenda de Lula e
chefe da Casa Civil de Dilma
Rousseff, o petista foi acusado de intermediar as relações entre o PT (Partido dos

Indulto: julgamento está empatado
O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma hoje a sessão
que julga a validade do decreto editado pelo presidente Michel Temer, em 2017,
que trata de regras para concessão de indulto natalino
e, somente na Lava Jato, poderia extinguir a pena de 22
condenados por corrupção.
Até o momento, dois ministros votaram. O relator
do caso, Roberto Barroso,
julgou procedente a ação da
procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Para o
ministro, indulto só pode ser
aplicado após o cumprimento de um terço da condenação e apenados por crimes
de colarinho branco, como
peculato e corrupção, não

Polêmica
Entenda os problemas apontados no decreto:
• Período mínimo. Redução
do tempo exigido de
cumprimento da pena de
1/4 para 1/5
• Perdão de multas. Anistia
do pagamento de multas
relacionadas aos crimes que
cada condenado cometeu.
• Inclusão dos crimes de

poderão ser beneficiados.
Alexandre de Moraes divergiu e não viu “desvio de finalidade” de Temer nas mu-

colarinho branco. Integrar
ao rol dos que podem ser
objeto de indulto, os crimes
de corrupção ativa e passiva
e outros.
• Limite de condenação.
Independentemente do
prazo de condenação, o
sentenciado terá o direito
de receber o benefício, uma
vez cumprido o tempo de
1/5 da pena. Isto é, 20% da
punição total estipulada.

danças no benefício. “O que
não pode é o Supremo querer
escrever o decreto presidencial”, argumentou.

“As coisas erradas foram
naturalizadas a tal
maneira, que as pessoas
perderam o senso
crítico. E este decreto é
um bom exemplo disso”
LUÍS ROBERTO BARROSO, MINISTRO DO STF

O indulto é um perdão
de pena previsto em decreto
presidencial editado todos os
anos em dezembro.
No ano passado, a então
presidente do STF, Cármen
Lúcia, suspendeu a decisão de
Temer, acolhida em parte por
Barroso. O resultado servirá
de base para o indulto natalino deste ano. METRO BRASÍLIA

Trabalhadores) e o Grupo
Odebrecht em um esquema
de desvio de recursos.
O benefício concedido
ontem tem relação direta
com o acordo de delação
premiada firmado pelo petista com a PF, que permanece sob segredo de Justiça. A execução da pena é
responsabilidade da 12ª
Vara de Justiça Federal de
Curitiba. A decisão pode
ser alvo de novos recursos.
METRO POA E BANDNEWS

Reação

Bolsonaro
vai extinguir
benefício
O presidente eleito, Jair
Bolsonaro, afirmou, ontem, pelo Twitter que não
concederá indulto a presos em seu governo.
“Fui escolhido presidente do Brasil para atender aos anseios do povo
brasileiro. Pegar pesado na questão da violência e criminalidade foi
um dos nossos principais
compromissos de campanha. Garanto a vocês, se
houver indulto para criminosos neste ano, certamente será o último”, escreveu. METRO BRASÍLIA
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Anunciados 3 novos ministros
Transição. Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional), Osmar Terra (Cidadania) e Marcelo Álvaro (Turismo) farão parte do novo governo.
Bolsonaro admite ter até 22 ministérios. Indicações, praticamente definem a ausência do senador capixaba Magno Malta no primeiro escalão
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou ontem mais três novos ministros: Gustavo Canuto
(Desenvolvimento
Regional); Osmar Terra (Cidadania); e Marcelo Álvaro (Turismo). Com isso, chega a 19 o
número de ministérios do novo governo – na campanha, a
promessa foi que seriam 15.
A definição dos nomes para os ministérios da Cidadania e do Desenvolvimento Regional praticamente definem
a ausência do senador Magno Malta (PR) no primeiro escalão do governo. Parceiro do
presidente eleito desde quando a candidatura de Bolsonaro contava com a aposta de
poucos políticos, Magno se recusou a ser o candidato a vice
na chapa presidencial.
A participação do senador
no Ministério era bastante cogitada. Mas na terça-feira, o
presidente deu um sinal: ao
ser perguntado por um jorna-

lista se Malta seria ministro,
Bolsonaro encerrou a entrevista. Ontem, o colunista Igor
Gadelja, da revista Crusoe, citou dois motivos para a escolha do presidente eleito: Bolsonaro teme o envolvimento
do senador em investigações
no futuro; e Bolsonaro não
gostou do comportamento
do senador nos últimos tempos. Magno, por exemplo, teria destratado um dos funcionários do presidente eleito,
porque esse não reconheceu
o senador.
Formação
Bolsonaro adiou a formação da equipe completa para a próxima semana e admitiu que poderá ter até 22
ministérios. Além de Minas
e Energia e Meio Ambiente, existe a possibilidade de
uma pasta dos Direitos Humanos. “Um direitos humanos de verdade. Não esse que
tá aí que não tem eco com o

FOTOS: VALTER CAMPANATO/ABR

Canuto é o atual número 2
da Integração Nacional

conjunto da sociedade brasileira”, afirmou Bolsonaro.
O futuro governo trabalha
para retirar o status de ministros do presidente do Banco Central e do chefe da AGU
(Advocacia- Geral da União).
Desenvolvimento Regional
A nova pasta reunirá os atuais
ministérios das Cidades e da
Integração Nacional.
“Vamos unir, finalmente, as políticas de desenvol-

Terra foi ministro do
governo Temer

vimento regional e urbano.
As diferenças regionais podem servir como potencialidades”, declarou Canuto, um
técnico, sem filiação partidária e que ocupa o cargo de secretário-executivo do Ministério da Integração Nacional.
Cidadania
A pasta da Cidadania dará abrigo à estrutura do Ministérios de Desenvolvimento Social, Esporte, Cultura e

Marcelo foi o deputado
mais votado em Minas

Senad (Secretaria Nacional
Antidrogas).
É no novo ministério que
ficará o Bolsa Família, maior
programa de distribuição de
renda. “O Bolsa Família vai
ser um programa que vai
orientar a geração de emprego e renda, por orientação
do presidente, principalmente para os jovens. Vai se integrar com outros programas,
na área de esporte, no contraturno das escolas”, afir-

mou Terra, que foi ministro
do governo Michel Temer.
O deputado Marcelo Álvaro (PSL-MG) ficará à frente do
Ministério do Turismo. Ele foi
uma indicação da frente parlamentar da área no Congresso.
Reforma
Bolsonaro minimizou a fala
do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que
em encontro com empresários nos Estados Unidos afirmou que o novo governo
“talvez não consiga” aprovar
reformas. “Pode ser que ele
tenha se equivocado, o garoto. Com toda certeza, alguma reforma vai propor para discutir e aprovar. Tenho
certeza que meu filho não
disse isso. Está fazendo um
bom trabalho lá fora”.
O presidente eleito tem encontro hoje, no Rio de Janeiro, com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados
Unidos, John Bolton. METRO
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Impostos e até etanol
refletem no valor da gasolina
Cobrança. Agência Nacional do Petróleo pediu que distribuidoras de combustíveis justifiquem em 15 dias o motivo do valor não cair
Nos últimos dois meses,
o preço do litro da gasolina caiu R$ 0,51 nas refinarias. Mas na hora de abastecer o carro, a tarifa cobrada
pelos postos não reduziu no
mesmo ritmo. A queda foi
de apenas R$ 0,10 nos valores praticados na bomba, segundo levantamento da ANP
(Agência Nacional do Petróleo). Em virtude disso, a entidade pediu para que as distribuidoras de combustíveis
justifiquem em até 15 dias o
motivo pelo qual o valor não
caiu nas bombas.
A Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio
de Combustíveis e Lubrificantes) explica que o repasse não acontece na mesma
velocidade e proporção pelo
valor dos impostos federais e
estaduais e até pelo aumento de 5,7% no valor do etanol anidro, o biocombustível misturado à gasolina nas
distribuidoras, que corresponde a 27% do produto ven-

Números de casos

PREÇ O A GASOLINA

No preço que o consumidor paga no posto de combustível pela gasolina, além dos impostos e
da parcela da Petrobras, também
estão incluídos o custo do Etanol
Anidro, que corresponde a 27%
da mistura e os custos e as margens de comercialização das distribuidoras e dos postos revendedores.

COMPOSIÇÃO

Sindipostos diz que menor parcela do preço final está nos postos | CHICO GUEDES

dido no posto. A Fecombustíveis justifica que como os
postos não podem comprar
direto das refinarias, eles só
conseguem diminuir os preços quando as distribuidoras
efetivamente reduzem.
O Sindipostos diz que a
menor parcela da composição do preço final da gasolina está no posto, que representa cerca de 10% do

valor de bomba.
Já os impostos representam cerca de 45% do valor cobrado ao consumidor. De cada litro da gasolina, 15% do
valor é para pagamento de
PIS/Cofins, tributos federais.
Já o ICMS que incide sobre
os combustíveis no Espírito
Santo é retido pelo distribuidor no momento de sua aquisição. No caso da gasolina co-

mum, o valor é de R$ 1,26 por
litro para o pagamento do tributo, segundo a Sefaz (Secretaria de Estado da Fazenda).
A Plural, que representa as distribuidoras de combustíveis foi procurada, mas
não deu retorno.
LETÍCIA
ORLANDI

18% - Distribuição e revenda
11% - Custo etanol anidro
30% - ICMS
15% - Cide e Pis/Cofins
26% - Petrobras

ETANOL ANIDRO
Segundo a Fecombustíveis, no último mês teve aumento de 5,7%.
Seu preço sofre variações em função da entressafra da cana-de-açúcar, do mercado comprador
externo e da própria produção

do açúcar, que muitas vezes pode ser mais vantajosa para o dono da usina.

VALOR DO ICMS
No Espírito Santo, o ICMS que incide sobre os combustíveis é retido pelo distribuidor no momento
de sua aquisição. O valor do tributo é de R$ 1,26 para gasolina comum, R$ 1,71 para gasolina premium, R$ 0,34 para diesel e R$
0,93 para álcool.

BOMBAS X DISTRIBUIDORAS
Segundo análise da ANP, no Espírito Santo, o litro da gasolina nos
postos de combustível era vendido a R$ 4,73 em média, há um
mês. Na última semana, o litro
caiu R$ 0,14, custando R$ 4,59
nas bombas. No mesmo período,
o valor comercializado pelas distribuidoras passou de R$ 4,33 para R$ 4,01, queda de R$ 0,32.

METRO ESPÍRITO SANTO

Supermercados investem em Cartão de crédito cobrará
caixas de autoatendimento câmbio do dia da compra
Para dar mais conforto e agilidade aos seus clientes na hora
de pagar as compras, supermercados da Grande Vitória
estão investindo em caixas de
autoatendimento. Até o momento, já são 28 equipamentos de self checkout, como
são chamados, espalhados
por Vitória, Vila Velha e Guarapari. A previsão, de acordo
com as redes que aderiram ao
sistema, é expandir esse número ao longo de 2019.
A tecnologia é voltada
para pessoas com até 15 volumes de compras. A operação é feita pelo próprio
cliente, que passa os produtos pelo leitor de código de
barras um a um.
Após o primeiro registro,
o produto deve ser colocado em uma sacola suspensa
em uma balança de precisão
integrada ao caixa. Todos os
produtos das lojas foram pesados previamente e esses dados devem estar de acordo
para que a leitura do segundo
item da compra seja liberado
pelo sistema. Caso contrário,
a operação é bloqueada e um
funcionário é acionado.

Saiba mais
Confira as formas de pagamento e as unidades que já
possuem o self checkout.

Clientes podem passar até 15 itens
no caixa| CHICO GUEDES

Os equipamentos aceitam
cartões de crédito, débito e
alimentação, dependendo da
rede (leia mais ao lado).
Os supermercados
A rede Extrabom inaugurou
a tecnologia em novembro
do ano passado. Hoje, já são
24 equipamentos na Grande
Vitória. Há quatro meses, o
Carone também implantou o
self checkout na unidade de
Jardim Camburi, na capital.
Apesar de não haver dados,
ambas as redes garantem
que os aparelhos reduziram
as filas de espera. METRO

• Carone.
- Formas de pagamento:
aceita cartões de crédito,
débito e vale alimentação.
- Onde: unidade de Jardim
Camburi, na capital. Possui
quatro equipamentos.
• Extrabom.
- Formas de pagamento:
aceita apenas cartões de
crédito e débito.
- Onde: em Guarapari;
em Itapuã e no Boulevard
Shopping Vila Velha, em
Vila Velha; em Jardim
Camburi, Goiabeiras e
no Extraplus do Horto
Mercado, na Enseada
do Suá, na capital. Cada
unidade possui quatro
máquinas self checkout.
Ambas as redes garantem
a expansão da tecnologia
a partir de 2019.

As despesas em moeda estrangeira nos cartões de
crédito internacionais emitidos no Brasil terão o valor
fixado em reais pela taxa de
câmbio vigente no dia do
gasto. A medida foi anunciada ontem pelo Banco Central, mas só entrará em vigor em 1º de março de 2020.
Segundo o presidente do
Banco Central, Ilan Goldfajn,
a ideia é aumentar a previsibilidade para o consumidor,
que assim saberá o valor em
reais que deverá desembolsar
pela compra, já que a norma
elimina a necessidade de ajuste na fatura subsequente.
Para a fixação do valor em
reais na data do gasto, a fatura terá que apresentar a identificação da moeda, a discriminação de cada gasto na
moeda em que foi realizado
e o seu valor equivalente em
reais. Também precisará incluir data, valor equivalente
em dólares e a taxa de conversão do dólar para o real.
O BC ressalta que o emissor do cartão de crédito deverá obrigatoriamente oferecer
ao cliente a sistemática do

COMO FICA A FATURA
Gastos em moeda estrangeira
>> O valor será ﬁxado em reais
pela taxa de conversão vigente no
dia de cada gasto realizado

>> A fatura deve trazer:
• Discriminação de cada gasto,
com data, identiﬁcação da
moeda estrangeira e o valor
na referida moeda

>> O banco pode oferecer
ao cliente a possibilidade
de pagamento pelo valor
equivalente em reais no dia do
fechamento da fatura. Se o cliente
aceitar essa opção, a fatura deve
apresentar: a identiﬁcação da
moeda, discriminação e data de
cada gasto na moeda utilizada
e o seu valor equivalente em reais

• Valor equivalente em dólar
na data de cada gasto
• Taxa de conversão do dólar
para reais na data de cada gasto
• Valor em reais a ser pago
pelo cliente

pagamento da fatura pelo valor equivalente em reais na
data de cada gasto.
O banco poderá também
ofertar a alternativa de pagamento pelo valor equivalen-

te em reais no dia do pagamento da fatura, “observado
que a adoção dessa sistemática está condicionada ao
cliente expressamente optar
por aceitá-la”. METRO
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Rússia. Moscou
terá mais mísseis
na Crimeia
A Rússia anunciou ontem
que planeja instalar mais
sistemas de mísseis terra-ar
avançados S-400 na Crimeia,
uma vez que a tensão com
a Ucrânia aumentou depois
que Moscou capturou três
embarcações da Marinha
ucraniana e suas tripulações
no último domingo.
A Rússia tem enviado novos equipamentos militares
à Crimeia constantemente
desde que a anexou da Ucrânia em 2014. A Ucrânia decretou lei marcial em algumas partes do país, dizendo
temer uma invasão russa.
A instalação de mais sistemas de mísseis terra-ar
avançados S-400 na Crimeia
provavelmente foi planejada há muito tempo, mas o
momento do anúncio pareceu concebido para mandar
a Kiev e ao Ocidente a mensagem de que Moscou é séria na defesa do que vê como
seu território e suas águas.
Para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tudo é armação do presidente ucraniano, Petro Poroshenko. METRO

MUNDO}

22 mil policiais
na Cúpula do G20
Argentina. Movimentos populares preparam grande marcha contra realização do encontro
em Buenos Aires; governo pede apoio político para que manifestações aconteçam ‘em paz’
Cerca de 22 mil agentes
das forças policiais argentinas farão amanhã e sábado
a segurança da Cúpula do
G20, em Buenos Aires, onde estarão os líderes das 19
maiores economias em desenvolvimento e emergentes do mundo (África do
Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália,
Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, EUA, França,
Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido,
Rússia e Turquia), além de
representantes do bloco da
UE (União Europeia). O tema deste ano é “Construindo um Consenso para um
Desenvolvimento Equitativo e Sustentável”.
Juntos, os países do G20

representam 90% do PIB
mundial, 80% do comércio
internacional e dois terços
da população do planeta.
Eles também são responsáveis pela emissão de 84%
dos gases de efeito estufa.
Brasil
Comércio internacional,
mudanças climáticas e o
futuro do trabalho são as
prioridades para o Brasil
durante as negociações da
cúpula.
Segundo o Itamaraty, o
G20 tem importância central para o Brasil por facilitar a formação de consensos, importante neste
momento em que o multilateralismo é questionado. METRO

Segurança é reforçada na embaixada saudita de Buenos Aires | A.M. / REUTERS
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Encontro ocorre
em momento
ruim para líderes
Além da crise econômica
que atinge o governo do
presidente Mauricio Macri,
da Argentina, país-sede do
encontro, o clima não estará favorável para alguns
dos líderes que estarão presentes em Buenos Aires.
Como o príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, suspeito de ter
mandado matar o jornalista saudita Jamal Khashoggi
na embaixada do país em
Istambul, na Turquia. Ele
chegou ontem.
Vladimir Putin, da Rússia, está na mira da comunidade internacional por ter
aprisionado marinheiros e
navios da Ucrânia no último
fim de semana. Theresa May,
do Reino Unido, vive a expectativa da aprovação, pelo parlamento britânico, do
acordo do “brexit” com a UE.
E o norte-americano Donald Trump anda às voltas, entre outras polêmicas,
com a dos imigrantes da
América Central na fronteira do México e a da guerra
comercial com a China. Estarão todos lá. METRO
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Armadas e poderosas
Estreia hoje. Em ‘As Viúvas’, diretor Steve McQueen carrega na ação ao contar a história de quatro mulheres que, ao
herdarem uma dívida de seus maridos, assumem as atividades criminosas do grupo para salvarem seus próprios destinos
Responsável por abrir a última edição do Festival do Rio,
“As Viúvas” chega hoje aos cinemas apostando em um intenso thriller de ação com
carga dramática.
Remake de uma série britânica dos anos 1980, o filme
dirigido pelo premiado Steve McQueen (“12 Anos de Escravidão”) traz no elenco as
atrizes Viola Davis, Michelle
Rodriguez, Elizabeth Debicki e Cynthia Erivo como viúvas de um grupo de ladrões
que resolvem tomar as rédeas
de suas vidas, ainda que por
meios questionáveis.
Ambientada em Chicago,
a trama parte de um assalto
liderado por Harry Rawlings
(Liam Neeson) e seus comparsas, Florek Gunner (Jon Bernthal), Carlos Perelli (Manuel
Garcia-Rulfo) e Jimmy Nunn
(Coburn Goss).
O nome do filme antecipa
o que acontece a partir daí: o
plano tem resultado trágico
e as atividades criminosas do

grupo deixam as quatro mulheres com uma grande dívida e na mira de um gângster.
O longa tem início lento,
com cenas de enterro, lamentações e mostrando a história
dos personagens que, no desenrolar da trama, mostram
não serem exatamente aquilo que parecem ser.
“As Viúvas” também faz
críticas à corrupção, por
meio do ambicioso político
interpretado por Colin Farrell, e também ao racismo e à
violência doméstica, mas de
forma rasa.
O destaque mesmo vai para as mulheres, que dão um
show, principalmente Viola
Davis (Veronica) – uma aposta certeira para o Oscar. O filme reserva uma reviravolta
surpreendente e o resultado
é uma produção que cumpre
bem seu papel de entreter.
GISLANDIA
GOVERNO
METRO RIO

Atuação das protagonistas do longa de Steve McQueen é o grande destaque de ‘As Viúvas’

| DIVULGAÇÃO

Aventuras por um mundo medieval
‘Vikings’

De volta
Será que Lagertha
(Katheryn Winnick) vai
sobreviver às forças
assassinas do rei Ivar (Alex
Høgh Andersen)? A dúvida
será respondida na 2ª
parte da 5ª temporada de
“Vikings”, que estreia hoje,
às 23h, no Fox Premium.
O livro “Monge Guerreiro” ganhou capítulo extra e capa dura | DIVULGAÇÃO

Misturar história e ficção é
uma receita de sucesso há
anos na cultura pop, mas essa alquimia pode levar um
tempero diferenciado ao adicionarmos o ingrediente Idade Média, que já gerou algumas das maiores séries
literárias mundiais. Os livros
que seguem essa fórmula são
“O Monge Guerreiro” e “O
Reino dos Morcegos”, do cachoeirense Romulo Fellipe,
que serão lançados hoje, a
partir das 18h30, no segundo

andar do Shopping Vitória.
“O Monge Guerreiro”, é
ambientada no século XIII
e narra a jornada dos cavaleiros templários para levar
duas “Relíquias de Jerusalém”, da cidade homônima
até a França. A obra foi premiada em 2017 e, agora, conta com uma nova edição em
capa dura e capítulo extra.
O “O Reino dos Morcegos”
é uma literatura infanto-juvenil que traz a história das
aventuras de Frederico, um

morcego albino de Carcassone, na França, que vive em
um mundo de guerra entre
homens e morcegos, tentando ser uma ponte para a paz
entre as duas raças. METRO
Participe! Hoje, às 18h30, no segundo andar do Shopping Vitória (av. Américo Buaiz, 200 - Ilha
do Boi, Vitória). Entrada: Franca. Informações: (27) 3335-1000.
Livros: O Monge Guerreiro, 416
páginas, R$ 35. Reino dos Morcegos, 152 páginas, R$ 25.
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Os invasores

no

Leitor fala

Alex Atala

procoletivo@gmail.com

Muito interessante a edição do Metro
de hoje (ontem), que foi coordenada
pelo chef Alex Atala. Ele parece ser
uma pessoa super gente boa e acessível. Acho que vocês deveriam fazer
mais edições temáticas. Também
adorei o jornal feito por Maurício de
Sousa e Anitta.

PAULO DIMAS

Cruzadas

ANTÔNIA MARIA DA CRUZ

Alex Atala 2

Bike Anjo ensina
Dona Nice

Adorei a edição feita com a ajuda do chef
Alex Atala. É muito legal conhecer o trabalho sério que ele faz em prol da boa
alimentação. Parabéns, Metro Jornal.

A TRANSFORMAÇÃO
PELA BICICLETA
A rede Bike Anjo coloca
ciclistas experientes para
ajudar as pessoas a pedalar

ANÍSIO COUTINHO

Livros e café

Fiquei muito feliz com a abertura da
livraria Don Quixote. Precisamos de
mais espaços como esse em nossos
bairros, já que as grandes livrarias estão fechando suas portas. Que essa iniciativa possa ser um novo ingrediente
para estimular mais a leitura.

Bike Anjo
em Londrina

No final de outubro, o Bike Anjo
– rede que trabalha para promover o uso da bicicleta, ajudando
gratuitamente quem quer aprender a pedalar – participou da 1ª
Conferência de Poluição do Ar e
Saúde da Organização Mundial
da Saúde (OMS) em Genebra,
na Suíça. O paulistano JP Amaral, fundador da ONG, esteve lá
pra passar a mensagem de que é
preciso começar a agir rapidamente para reduzir a poluição nas cidades brasileiras. “A bicicleta ajuda a transformar a vida das cidades, pode ser uma política de saúde pública para mostrar a ligação entre a atividade física e a redução da poluição do ar, um problema gravíssimo
em cidades como São Paulo”, disse JP na conferência.
Foi a primeira vez na história da ONU que alguém entrou de bike na
plenária geral, e esse “alguém” foi o Bike Anjo, representado pelo JP.
Essa rede exemplar de voluntários apaixonados pela bicicleta
completa oito anos neste mês de novembro. O Bike Anjo nasceu em
São Paulo, com a missão de estimular as pessoas a adotar a bike como meio de transporte.
O serviço funciona da seguinte forma: a pessoa se inscreve no site, solicitando ajuda. O pedido é analisado e um Bike Anjo se dispõe
a encontrar o solicitante em seu destino, auxiliando-o nesse primeiro trajeto da casa até o trabalho, por exemplo. Para quem sabe pedalar e quer fazer parte dessa rede transformadora, também é possível
se tornar um voluntário.
Hoje a rede conta com 6.864 anjos ciclistas no mundo. Estão em 708
cidades de 34 países e já atenderam mais de 19 mil pessoas, sempre gratuitamente. Projetos como o Bike na Escola (que promove a cultura da
bicicleta no ambiente escolar) e a EBA (Escola Bike Anjo) estão em várias
capitais brasileiras. A meta é mostrar a importância da bicicleta para a
melhora da saúde tanto das pessoas quanto das cidades. Eles costumam
dizer que a EBA “é para crianças de 3 a 103 anos”. Se você está dentro
dessa faixa etária, pode aprender a pedalar! Como diz JP Amaral, “não
há palavras para descrever a alegria de ver uma pessoa pedalando pela
primeira vez”. Para saber mais acesse bikeanjo.org

MANOEL FIRME

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

O Pro Coletivo ajuda as pessoas a aproveitar a vida se locomovendo de forma inteligente
www.procoletivo.com.br

Horóscopo

www.personare.com.br

Sua sensibilidade frente
aos problemas cotidianos
cresce. Evite supervalorizar os
problemas e seja mais objetivo.

Pensar bem antes de fazer
escolhas significativas,
especialmente que pesem no
seu bolso. Contenha sua impulsividade.

Sua vida financeira fica suscetível
à impulsividade frente aos
imprevistos. Conduza seu
orçamento com responsabilidade.

Fase de conflitos ligados às
suas necessidades pessoais e
coletivas. Evite as influências
das pessoas e seja gentil.

Fase de recolhimento que
indica um esgotamento
emocional prejudicial a sua
sociabilidade. Busque ambientes íntimos.

Procure se renovar.

Ânimos exaltados e erros
estratégicos podem prejudicar
a comunicação. Atenção ao
defender suas opiniões. Evite dramatizar.

Os problemas sociais
trazem divergências que
tendem a gerar brigas. Evite
o autoritarismo e busque estabilidade emocional.

Os problemas do passado
tendem a comprometer
sua segurança pessoal.

frente aos problemas.

especulações.

Expresse interesse diante
das cobranças, mas evite se
sobrecarregar. Seja flexível
A comunicação no trabalho
fica vulnerável. Busque
objetividade e evite

A condução dos seus recursos
materiais exige cuidado
devido a erros de estratégias.
Economize com o lazer.
As necessidades pessoais
esbarram nas coletivas. Seja
gentil frente aos problemas e
se dedique aos relacionamentos.

Soluções
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O que é?

Ibef-ES
O Instituto Brasileiro de
Executivos e Finanças
é uma instituição sem
fins lucrativos que
reúne os principais
executivos de finanças
do país. O instituto
tem como objetivo
o desenvolvimento
profissional e social por
meio do intercâmbio de
informações técnicas,
dos interesses comuns
nos negócios, da
efetiva participação,
da representatividade
institucional e da
formação de opinião. São
mais de 5 mil associados
no país, sendo que
no Espírito Santo
temos 350 associados,
que representam as
principais instituições
financeiras
do estado
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Para ajudar a reduzir as
desigualdades socioeconômicas, um modelo de financiamento e fomento de
novas ideias tem caído no
gosto de grandes empresas e investidores pelo
mundo. O microcrédito pode ser um meio eficaz de
fazer com que empreendedores de comunidades
carentes deem o pontapé
inicial em suas ideias de
negócios. O administrador
Marcelo Graeff, membro
da Câmara Temática de Finanças e Tributos e associado do Ibef-ES (Instituto Brasileiro de Executivos
de Finanças do Espírito
Santo), diz que o modelo
é sustentável, já que conta com o empenho dos microempreendedores
em
honrar com seus compromissos. Ele lista casos de
sucesso pelo mundo e modelos de negócio que aplicam a prática do microcrédito no estado.
Como surgiu essa onda de
consciência do setor empresarial para incentivar
negócios com cunho mais
social?
Esse tipo de negócio vem
criando corpo ao longo dos
últimos anos por meio de
uma análise do passado.
Vamos pensar nos primeiros capitalistas da história.
Antes, o capitalismo só visava o lucro. Se criavam negócios para construir uma
grande empresa, um império e ganhar muito dinheiro, mas as consequências
não eram mensuradas. Se
olharmos para trás, muitas
pessoas morreram por conta do capitalismo, muita desigualdade social aconteceu. Inclusive, os problemas
ambientais que a gente vive hoje foram ocasionados
e começaram nesta época.
A ideia de impactar positivamente na comunidade e
pensar além do lucro tem
ganhado adesão?
Os empreendedores de hoje
perceberam que não dá mais
para a gente fazer negócio
dessa forma. As empresas,
as instituições e os governos
começaram a pensar nisso
com muito cuidado. Aí nasce
o negócio social, muito pautado no microcrédito.
Quais são as grandes inspirações e ideias inovadoras que historicamente impulsionaram a modalidade

“Os empreendedores
de hoje perceberam
que não dá mais
para a gente fazer
negócio dessa
forma. ”
MARCELO GRAEFF, MEMBRO
DA CÂMARA TEMÁTICA DE
FINANÇAS E TRIBUTOS E
ASSOCIADO DO IBEF-ES

MARCELO GRAEFF
Administrador e associado ao Ibef-ES aﬁrma
que a prática do microcrédito já é uma realidade
de sucesso no Espírito Santo

‘PRECISAMOS FAZER
NEGÓCIO PENSANDO EM
MELHORAR O MEIO AMBIENTE’
de microcrédito?
Em 1960, um rapaz de Bangladesh, chamado Muhammad Yunus, era muito pobre
e acabou tendo uma oportunidade de fazer uma faculdade de Economia. Depois
disso, fez um Doutorado
nos Estados Unidos. Quando voltou, percebeu que a
pobreza que havia no país
precisava ser solucionada.
Ele notou que pequenos artesãos e agricultores não ti-

nham acesso a crédito e
não conseguiam se financiar. Todo banco só financia se tiver garantia. Ele fez
um projeto para que os bancos emprestassem pequenas quantias para que os
beneficiários se regulamentassem. Se alguém quebrasse a corrente, todos perdiam
dinheiro. Os bancos negaram. Então, ele criou o próprio negócio. Deu certo, e o
banco dele já emprestou 10

bilhões de dólares em microcrédito para pessoas carentes e, pasmem, a taxa de
inadimplência é de 1%. Nenhum banco tem essa taxa.
Isso porque os pobres prezam pelo crédito.
Já há casos semelhantes no Brasil e no Espírito
Santo?
Em todo o mundo, as empresas começam a olhar para isso e ver que a gente

precisa fazer negócios pensando em melhorar o meio
ambiente e diminuir o abismo social que existe. Aqui
no Brasil, inclusive, tem uma
subsidiária do Yunus, de
Bangladesh, para criar e fomentar negócios sociais visando diminuir essas questões sociais e ambientais
no país. A própria Natura
tem um fundo chamado Move, onde ela já colocou R$
130 milhões para negócios
de impacto socioambiental.
Aqui no Espírito Santo, estamos criando um fundo para conceder microcrédito a
projetos inovadores tocados
por quem necessita. A ideia
não é dar o produto pronto,
mas chegar para o pequeno produtor e dar condições
de que ele possa produzir
até se tornar sustentável.
A inserção de grandes corporações no papel de investidoras de pequenos
produtores mostra uma
mudança no atual modelo
de capitalismo?
Isso já é uma realidade, é
o futuro sendo vivido agora. Temos que pensar na
ressignificação do dinheiro. Não há outro modelo como o capitalismo, por pior
que seja, então temos que ir
aprimorando. Tem que fazer
o dinheiro trabalhar em prol
dessas questões ambientais
e sociais. Existe uma grande gestora, a Black Rock,
que gere um capital de 6,3
trilhões de dólares. Todos
os anos, o CEO escreve para os acionistas. Na última
carta dele, ele disse o seguinte: “Não podemos pensar mais em negócios que
não pensem em melhorar o
mundo em que vivemos, isso no sentido social e ambiental. Quando vemos um
dos líderes do investimento mundial falar isso, vemos
que realmente a realidade
está mudando”.

Próximo fórum do Ibef-ES será realizado em dezembro
A próxima edição do Fórum
Temático Ibef-ES 2018 acontece no mês que vem e está com inscrições abertas. O
quinto evento do ano terá o
seguinte tema: “Governança,
Risco e Compliance”.

Entre os palestrantes estão Massamitsu Alberto Iko,
gerente global de Ética e
Compliance da multinacional do agronegócio Bunge, e
Alexsandri Pimenta de Souza Lima, gerente de Gover-

nança, Risco e Compliance
da ArcelorMittal Tubarão.
PARTICIPE
Quinto Fórum Temático Ibef-ES 2018

Tema “Governança, Risco e
Compliance”
Quando: dia 13 de dezembro,
das 8h às 10h30.
Onde: Auditório da Petrobras
(na avenida Nossa Senhora
da Penha, 1.688, Barro Verme-

lho, Vitória)
Inscrições até 12 de dezembro, no site www.foruns-tematicos-ibefes.org.br
Valor: R$ 150
Mais informações:
(27) 3327-7825
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Marcos Júnior lamenta derrota;
Maraca teve 37.208 presentes ontem

No Flamengo.
Júnior ganha
homenagem no
Ninho do Urubu

DESOLAÇÃO
DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

Sette Câmara

Planos
Confirmado como piloto
de testes da McLaren
em 2019, o brasileiro
confirmou que vai
disputar paralelamente
a temporada da F-2.
Para Sérgio, a categoria
inferior pode dar ainda
mais visibilidade para
correr na F-1 em 2020.

Sul-Americana. No Maracanã, Fluminense sofre mais uma derrota para o Furacão e é eliminado

02
FLUMINENSE

ATLÉTICO-PR

O troféu da Copa Sul-Americana, que poderia ser a salvação para a temporada do
Fluminense, não irá para as
Laranjeiras. No Maracanã,
os donos da casa perderam

por 2 a 0 para o Atlético-PR,
ontem, e se despediram da
competição continental.
Nikão, aos 5 minutos do
primeiro tempo, e Breno,
aos 10 da etapa complementar, foram os responsáveis
por movimentar o marcador. Na partida de ida da semifinal, na Arena da Baixada, no dia 7, os tricolores
também haviam sido derrotados pelo mesmo placar.

Na arquibancada, os torcedores até apoiaram. Mas a
frustração com o resultado
gerou confusão e a polícia
teve que intervir. Agora, a
meta é evitar o descenso para a Série B do ano que vem.
No domingo, os tricolores recebem o América-MG no Maracanã, às 17h.
A partida é válida pela última rodada do Campeonato
Brasileiro.

Apesar de um empate
ser o suficiente para manter o Fluminense na Série
A, o jogo promete ser muito difícil, já que o time mineiro também luta contra
o rebaixamento em seu
último compromisso no
Brasileirão. Com salários
atrasados, a derradeira semana da temporada nas
Laranjeiras vai ser tensa.
METRO RIO

Busto ficará
no CT na zona oeste
REPRODUÇÃO/TWITTER

O ex-jogador Júnior será homenageado com um busto
no Centro de Treinamento
do Ninho do Urubu, na zona
oeste do Rio. Com 874 partidas com a camisa rubro-negra, o lateral campeão do
mundo em 1981 é o atleta
que mais atuou pelo clube.
Além da conquista do troféu intercontinental, Júnior
participou da campanha vitoriosa na Libertadores da
América, no mesmo ano, de
títulos brasileiros e estaduais.
A homenagem ficará no novo módulo do CT. METRO RIO
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Presidente do River chamou o Boca
para o jogo | DIVULGAÇÃO/RIVER PLATE

Libertadores.
Presidente do
River sobe o tom
contra o Boca
O presidente do River Plate, Rodolfo d’Onofrio, foi
para cima do Boca Juniors
em relação ao segundo jogo da final da Libertadores,
que foi adiada por conta de
ataques violentos da torcida do River ao ônibus que
levava o time do Boca ao
Monumental de Nuñez.
“Peço encarecidamente
ao presidente do Boca que
venha jogar, para que possamos mostrar ao mundo que
podemos realizar uma partida de futebol. E nosso time nem é tão bom assim,
venham jogar que vocês são
capazes de ganhar”, disse.
Tamo aí!
O Prefeitura de São Paulo ofereceu à Conmebol,
via CBF, os estádios do Pacaembu e do Morumbi –
em acordo com a diretoria
do São Paulo – para a realização da partida final da Libertadores, entre River Plate e Boca Juniors.
Medellín, na Colômbia,
Nova Orleans e Miami, nos
EUA, além de Assunção, no
Paraguai, também se ofereceram. Além disso, Doha,
no Catar, também tem sido
analisada. METRO

2
Neymar fez o segundo do PSG sobre o Liverpool | CLIVE ROSE/GETTY IMAGES

Liga dos Campeões. PSG afasta risco de eliminação precoce ao
bater o Liverpool. Borussia e Atlético se garantem nas oitavas de final
A fase de grupos da Liga dos
Campeões está chegando ao
fim. E as definições sobre
quem vai para as oitavas de
final e quem fica pelo caminho já começaram a se desenhar com contornos fortes
ontem, com o encerramento
da 5ª rodada.
E os olhos se voltaram para o Parque dos Príncipes, onde o Paris Saint-Germain recebeu o Liverpool pelo Grupo
C com duas possibilidades
bem extremas: sair da rodada com um pé na próxima fase ou ser eliminado.
Em caso de vitória do Napoli sobre o Estrela Vermelha na Itália, o que aconteceu – 3 a 1, gols de Hamsik
e Mertens (2) –, uma derrota
em casa e o time de Neymar

11 e 12
de dezembro são as datas
agendadas para a derradeira
rodada da fase de grupos
daria adeus à competição.
Só que Neymar, Cavani,
Mbappé e companhia não
decepcionaram a torcida da
casa. Mas quem fez alegria
deles primeiro foi Bernat. Depois foi a vez de Neymar guardar o dele aproveitando rebote do goleiro Alisson – seu
companheiro de Seleção Brasileira. O Liverpool diminuiu
com Milner, de pênalti. Os ingleses ainda esboçaram uma
pressão no final, mas o pla-

car acabou em 2 a 1. Assim,
o PSG tomou a 2ª posição do
Liverpool, com o Napoli na liderança – 9, 8 e 6 pontos, na
ordem da classificação.
No Grupo A, Atlético
de Madrid e Borussia Dortmund carimbaram seus passaportes para as oitavas: os
espanhóis bateram o Monaco por 2 a 0 e os alemães ficaram no zero com o Brugge.
No B, o Barcelona assegurou a primeira colocação após
vencer o PSV por 2 a 1, enquanto o Tottenham, que superou a Inter de Milão por 1 a
0, disputa a segunda vaga com
os italianos. Já no D, o Porto
passou pelo Schalke por 3 a 1
– ambos já estavam classificados –, e o Lokomotiv venceu o
Galatasaray por 2 a 0. METRO

3
1

Pé calibrado
do francês.

Com direito a um golaço de Griezmann, o Atlético de Madrid venceu o
Monaco por 2 a 0.

2

Sempre
decisivo.

Mertens continua letal no
Napoli. O belga marcou
dois na vitória por 3 a 1
sobre o Estrela Vermelha.

Mais do
mesmo.

3

Messi fez o dele na vitória
do Barcelona sobre o PSV
na Holanda por 2 a 1.

Schumacher.
Arcebispo
sugere estado
vegetativo
Desde o final de 2013, quando sofreu um grave acidente de esqui nos alpes franceses, o estado de saúde de
Michael Schumacher passou a ser um mistério, uma
vez que familiares e amigos
optaram pelo sigilo.
Em entrevista ao diário “Bild”, o arcebispo alemão Georg Gänswein sugeriu que o heptacampeão
mundial de Fórmula 1 está
em estado vegetativo. A visita foi feita em 2016, na casa
do ex-piloto, na Suíça.
“Sentei na frente de
Schumacher, segurei suas
duas mãos e olhei para ele.
Eu percebi que ele sente
que pessoas amorosas estão
ao seu redor, cuidando dele
e mantendo os curiosos longe”, contou o líder católico.
Ainda, de acordo com
Gänswein, o rosto de Schumacher está “um pouco
mais cheio”, mas que sua
aparência não mudou muito. METRO
Aos 38 anos

Robbie Keane
se aposenta
O atacante irlandês Robbie Keane, maior artilheiro da história de sua
seleção, anunciou sua
aposentadoria dos gramados aos 38 anos de
idade. Ex-jogador do
Tottenham, Liverpool e
Internazionale de Milão,
Keane marcou 68 gols
em 146 jogos pelo time
da Irlanda. “Minha carreira superou as expectativas que tinha”, declarou. METRO

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