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Moradores definirão como
será proteção na 3ª Ponte
Consulta pública. Agência Reguladora de Serviços Públicos abriu votação na internet. São quatro projetos. Eles tentam conciliar a
necessidade de criar uma barreira de proteção à vida e as características atuais da 3ª Ponte. Futuro governo aprova a consulta PÁG. 04
FOTO: LEONARDO MERÇON
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Baleia foi desenhada com uma
tonelada de lixo recolhida em praias
de Vitória, em apenas um dia

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

2
PÁG. 0

Pezão substituiu Cabral Trump poderá vir para Antes de ‘decisão’, Flu
no esquema da propina a posse de Bolsonaro demite Marcelo Oliveira
Acusação é da Procuradoria Geral da República.
Governador do Rio foi preso ontem PÁG. 06

Possibilidade foi aberta após reunião do presidente
eleito com John Bolton, assessor de Trump PÁG. 06

Time enfrenta América-MG, domingo, na rodada que
definirá quem permanece na Série A em 2019 PÁG. 21
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Greve de ônibus

Sai edital
de greve
O Sindirodoviários
publicou ontem o
edital de greve da
categoria, marcada
para a madrugada de
domingo para segunda.
No domingo, dia 2 de
dezembro, motoristas
e cobradores planejam
se reunir em nova
assembleia, às 10 horas,
para definir detalhes
da paralisação, como
manifestações pelas
ruas e garagens. Em
entrevista ao Metro nesta
semana, o presidente do
Sindirodoviários-ES, José
Carlos Cardoso, garantiu
que a categoria deixará
o percentual mínimo de
ônibus em circulação, que
é de 30% de coletivos.

Cotações
Dólar
+ 0,43%
(R$ 3,857)
Bovespa
+ 0,51%
(89.709 pts)
Euro
+ 0,19%
(R$ 4,389)
Selic
(6,50% a.a.)

Salário
mínimo
(R$ 954)
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Após acidente, sindicato vai
fazer vistorias em ônibus
A partir de segunda. Rodoviários prometem verificar condições dos coletivos e impedir circulação em caso de irregularidade
A partir de segunda-feira,
as garagens que abrigam os
veículos do sistema Transcol serão fiscalizadas. A medida foi anunciada pelo Sindirodoviários-ES (Sindicato
dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo). O objetivo da categoria é verificar as condições dos ônibus
que atendem à demanda da
Grande Vitória. Caso alguma irregularidade seja identificada, o veículo será impedido de circular.
Para o sindicato, essa é
uma resposta ao acidente que aconteceu na última
quarta-feira, na rodovia Norte-Sul, na Serra, onde um
ônibus da linha 572 (T. Laranjeiras / T. São Torquato),
tombou com 25 passageiros
em cima de dois carros. Segundo os rodoviários, o ônibus teve falha mecânica.
“Temos muitas reclamações sobre as condições dos
veículos. Vamos vistoriar
pneu, tacógrafos, itens de segurança, sistema elétrico e
documentação. Se não houver cooperação por parte das

Ônibus tombou em cima de carros. Sindicato alega falha mecânica | CHICO GUEDES

empresas de transporte, vamos acionar a Justiça”, explicou o advogado do Sindirodoviários, Elton Borges Furtado.
Em defesa do motorista que dirigia o ônibus, o
advogado disse ainda que
o tacógrafo do veículo foi
entregue à polícia e que o
rodoviário não estava em
alta velocidade.
As vítimas
Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, nove pessoas ficaram feridas com o acidente.

Dessas, cinco foram socorridas para hospitais da região.
Entre as vítimas mais graves estão os quatro ocupantes dos carros atingidos. Vizinhos da motorista do Ford
Ka disseram que ela recebeu
alta e está em casa.
O empresário Luis Alberto Miranda, 71, e sua neta, Livia Agrizzi Franco, 7,
que estavam no outro carro, também tiveram alta. A
criança levou 17 pontos em
um corte na testa. O caso
mais grave é o da esposa de
Luis, Rita Maria Miranda, 69

(leia mais ao lado).
Em nota, o GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da
Grande Vitória) afirma que
está à disposição das vítimas.
Disse que o coletivo foi vistoriado recentemente e não
tinha defeitos. E ressaltou
que, ontem, o ônibus passou
por nova vistoria e não foram encontrados problemas.
Por fim, garante que seus
veículos passam por revisões
a cada 5 mil quilômetros e
são vistoriados diariamente.
A Ceturb (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros) afirma
que realiza vistorias programadas a cada quatro meses
e de forma aleatória. E garante que o ônibus envolvido no acidente foi vistoriado em outubro.
A Polícia Civil informou
apenas que o caso será investigado pela delegacia de
Delitos de Trânsito.
VINICIUS
ARRUDA

ram” uma baleia com o lixo
na praia da Curva da Jurema.
Fora da alta temporada, a
quantidade de lixo recolhida
pelas prefeituras é de cerca
de 20 mil toneladas.
O gasto com o serviço de
limpeza das areias também
é alto: R$ 30 mil por dia, nos
meses do verão, e aproximadamente R$ 20 mil por dia,
nos demais períodos do ano.
Difícil acesso
A ação do último domingo
contou com mais de 60 pessoas e foi idealizada pelo
Projeto Pegada, que há sete
anos atua na limpeza, consFALE COM A REDAÇÃO
leitor.gv@metrojornal.com.br
(27) 2124-3426
COMERCIAL: (27) 3334-1737
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de leitores. No Brasil, é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação
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cientização e resgate de animais nas praias da Grande
Vitória. Fundador do projeto, Rafael Braga conta que
o maior acúmulo de lixo
acontece nas praias de difícil acesso, como nas encostas do Morro do Moreno,
em Vila Velha, e na Ponta
Formosa, região próxima à
Praia do Canto, em Vitória.
Explica, ainda, que o
problema maior é o lixo
que vem pelos rios. “Muitos
vêm de outras cidades, carregados até o mar. A praia é
de todos, e precisa ser cuidada como cuidamos de
nossas casas”, diz. METRO

“Ela teve sorte
de não ficar
paraplégica”
“Se eu estivesse 5 km/h
mais rápido, teria morrido”, disse o empresário Luis Alberto Miranda, 71, motorista
de um dos carros atingidos pelo ônibus que
tombou quarta-feira,
na Serra. Sua esposa, a
professora Rita Maria
Miranda, 69, é a vítima
mais grave do acidente.
“Ela quebrou duas
vértebras da coluna e
teve sorte de não ter ficado paraplégica. Quebrou o punho, a clavícula e o tornozelo. Vai
precisar fazer quatro
cirurgias. O médico disse que foi um milagre”.
METRO

METRO ESPÍRITO SANTO

Lixo jogado nas praias chega a
40 toneladas por dia no verão
Um palito de picolé, uma casca de coco, um copo de plástico. Pequenos objetos deixados nas praias por banhistas
e frequentadores, ao final de
um dia podem somar mais
de 40 toneladas de lixo. Esse é o volume médio de material recolhido pelas prefeituras de Vitória, Vila Velha
e Serra nas praias todos os
dias, durante o verão. No último domingo, uma ação
realizada por organizações
ambientais para chamar a
atenção para o problema recolheu uma tonelada de lixo nas praias de Vitória. Ao
final da ação, eles “desenha-

Depoimento

Ação no último domingo recolheu
1 tonelada de lixo| LEONARDO MERÇON

Vila Velha.
Prefeitura não
se manifesta
sobre PDM
A prefeitura de Vila Velha não
publicou o PDM (Plano Diretor Municipal) da cidade no
prazo de 48h após ser notificada a respeito da aprovação
do documento na Câmara
Municipal, na segunda-feira.
Os vereadores derrubaram
mais de 30 vetos do prefeito
Max Filho e liberaram, por
exemplo, novas construções
no Morro do Moreno. Agora,
a Câmara tem 72h para publicar a lei, o que deve acontecer na segunda-feira, segundo
a assessoria da casa. A prefeitura disse que só irá se manifestar após este prazo. METRO
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População poderá opinar
sobre barreira na 3ª Ponte
Segurança. Quatro modelos de proteção estarão disponíveis para a consulta pública, que ficará disponível até 20 de janeiro no site da Arsp
Quatro modelos de proteção
para a Terceira Ponte foram
apresentados ontem pela
Arsp (Agência de Regulação
de Serviços Públicos do Espírito Santo) para que a população possa opinar sobre qual
a melhor proposta a ser implantada. A consulta pública
já está aberta e ficará disponível até 20 de janeiro, no site arsp.es.gov.br. O resultado
será apresentado ao novo governo, a quem caberá a decisão da implantação.
Indicado para assumir a
Secretaria de estado de Transportes e Obras Públicas na
gestão de Renato Casagrande, Fábio Damasceno disse
que é favorável à iniciativa e
que vai analisar o resultado
da consulta. Mas afirma que
não é possível dar prazo para
implantação. “Temos que conhecer a fundo as propostas
antes de decidir”, disse.
De acordo com o diretor-geral da Arsp, Julio Castiglioni, os três primeiros modelos
são considerados de mais difícil transposição. Os valores
de execução vão de R$ 7,7
milhões a R$ 27 milhões, e o
prazo de execução, de três a
seis meses, a partir da contratação da obra.
Primeira consulta
Em setembro, a Arsp abriu
uma primeira consulta públi-

Pedágio

Novo guichê da
Via Expressa
em dezembro
Até o final de dezembro,
um novo guichê da Via
Expressa da Rodosol, com
cobrança automática, será
instalado no extremo esquerdo da praça de pedágio da Terceira Ponte, para quem segue no sentido
Vila Velha - Vitória, permitindo aos motoristas acesso mais rápido e seguro à
Reta da Penha. METRO

Opção 1 - Barreira com cabos em aço inox

Opção 2 - Estrutura lateral rebaixada em fibra

A estrutura tem hastes rígidas em aço inox, com altura de
2,65 metros, espaçamento de 10 centímetros entre as barras e pontas perfurantes na ponta. É de difícil transposição,
mas interfere na visualização do Convento da Penha e da
baía de Vitória. Custo: R$ 15.971.884,94. Instalação: seis
meses. Projeto: RMG Engenharia, a pedido da Rodosol.

IMAGENS: REPRODUÇÃO

ca para receber contribuições
da população. Foram enviados 39 projetos. Agora, além
de um projeto elaborado pela Rodosol (modelo 1), há dois
desmembramentos da proposta aprovada na consulta
pública (modelos 2 e 3) e uma
quarta alternativa apresentada em audiência na Assembleia Legislativa.
Ontem, a Arsp informou
que a Terceira Ponte será totalmente fechada no dia 9 (domingo), das 7h às 9h, para simulação de um plano de ação
para interdição da ponte em
casos de resgate de pessoas.

Opção 3 - Estrutura lateral rebaixada em aço inox
É semelhante à estrutura anterior (opção 2), mas feita
em aço inox. A altura é de 2,30 metros e o espaçamento entre as barras é de 15,5 centímetros. O material é
de alta resistência, mas o custo é alto. Custo: R$ 27 milhões. Instalação: seis meses. Projeto: Angatu Arquitetura e RMG Engenharia.

Opção 4 - Estrutura lateral rebaixada com telas duplas
Instalada na lateral da ponte, conta com sistema de telas
duplas, com altura de 4,23 metros. As telas são sustentadas
por presilhas que se desarmam sob impacto de peso superior a 40kg. O custo é o mais baixo, mas possui menor potencial para impedir suicídios. Custo: R$ 7.735.200,00. Instalação: três meses. Projeto: Calmon Arquitetura.

PRISCILLA THOMPSON/ METRO ES

Leste-Oeste será totalmente
liberada para tráfego até quarta
Em fase final de obras, a pista
da rodovia Leste-Oeste, entre
Vila Velha e Cariacica, deve
ser concluída até a próxima
quarta-feira, dia 5. O tráfego
dos veículos estará totalmente liberado, mas resta, ainda,
a instalação de oito pórticos
de sinalização e a conclusão
da pintura e sinalização da
ciclovia. Já a iluminação, de
responsabilidade das prefeituras, vai ficar para o ano que
vem. O diretor do DER (Departamento de Estradas de
Rodagem do estado), Gustavo
Perim, diz que a expectativa
é que toda a iluminação seja
entregue até abril.
Iniciada em 2007, a obra

Instalada lateralmente à ponte, conta com chapas reforçadas em fibra de vidro, altura de 2,83 metros e espaçamento
de 15 centímetros entre as barras verticais. A fibra de vidro
possui alta resistência e baixo peso, mas o custo de fabricação é maior. Custo: R$ 25.213.463,14. Instalação: seis meses. Projeto: Angatu Arquitetura e Pultrusão do Brasil.

bro, o fluxo foi liberado. Mas
ainda é preciso fazer interdições em alguns momentos”,
explica o diretor.

Muitos motoristas já estão optando por passar da rodovia | CHICO

da Leste-Oeste dura 11 anos
e consumiu cerca de R$ 300
milhões. A nova via tem quase nove quilômetros de extensão, duas faixas em cada
sentido, além de uma faixa
de multiuso para pedestres

e ciclovia, localizada do lado
direito no sentido Cariacica.
A rodovia já vinha sendo
utilizada pelos veículos antes mesmo da liberação do
DER. “Quando concluímos
a pavimentação, em setem-

Iluminação
A respeito da iluminação, a
prefeitura de Vila Velha disse que o processo de licitação foi aberto e que aguarda
parecer da EDP para dar continuidade ao processo.
A prefeitura de Cariacica
disse que a licitação será feita assim que o projeto com
as adequações propostas pelo município for analisado
pelo DER. O valor estimado para a obra é de R$ 2 milhões. METRO

Cariacica. Câmeras
vão passar a multar
A partir de amanhã, nove
câmeras de videomonitoramento instaladas ao longo da avenida Expedito Garcia e nos cruzamentos da
via com a rua José Vieira Gomes e a rotatória da Leopoldina, em Cariacica, vão permitir que agentes de trânsito
que atuam dentro da central de videomonitoramento apliquem multas a motoristas flagrados cometendo
infrações na região. Poderão
ser flagradas situações como
avanço de sinal vermelho,
uso de celular ao volante, falta de uso do cinto de segurança e estacionamento irregular ou em fila dupla.
As câmeras já estão em
funcionamento. Os locais

também já possuem sinalização alertando para a fiscalização por câmeras.
Segundo o secretário de
Defesa Social, Alexandre Ribeiro, a região concentra o
maior número de infrações
na cidade. Só em setembro,
foram aplicadas 710 multas.
Dessas, 322 ocorreram na avenida Expedito Garcia. As principais ocorrências na região,
hoje, são de estacionamento
em local proibido e paradas
em pontos de embarque e desembarque de ônibus.
As câmeras possuem sistema de áudio, o que permite
aos agentes se comunicarem
com motoristas e pedestres
nas ruas para orientá-los ou
evitar infrações. METRO
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Operação prende Pezão no Rio
Boca de Lobo. Preso na residência oficial, governador é acusado de suceder Cabral também na chefia da organização criminosa. Defesa nega acusações
Acusado de suceder o ex-governador Sérgio Cabral na liderança da organização criminosa instalada no governo
do Rio de Janeiro, o governador Luiz Fernando Pezão
(MDB) foi preso, ontem, no
Palácio das Laranjeiras, residência oficial do chefe do
Poder Executivo fluminense. Por conta do foro privilegiado, o pedido de prisão foi
feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e autorizado pelo ministro Felix
Fischer, relator do processo
no STJ (Superior Tribunal de
Justiça), que desencadeou a
operação da Polícia Federal,
batizada de Boca de Lobo,
desdobramento da Lava Jato.
De acordo com o MPF (Ministério Público Federal), Pezão não só assumiu o lugar
de Cabral na liderança como
também passou a orientar
seus operadores financeiros
e criou seus próprios mecanismos de corrupção. Além
de manter a cobrança de 5%
dos contratos com empresas

e fornecedoras do estado, a
PF diz que o governador chegou a cobrar taxa de até 8%.
A prisão se fez necessária,
segundo a PGR, porque os crimes continuam ocorrendo e,
solto, Pezão poderia atrapalhar as investigações e dificultar a recuperação do dinheiro.
“Essa organização criminosa
continua atuando, especialmente em relação à lavagem
de dinheiro. Mesmo depois
das prisões já feitas, houve sucessão do atual governador,
que assume essa liderança”,
disse a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge.
As investigações, que tiveram base na delação do homem da mala de Cabral, Carlos Miranda, resultaram em
documentos que comprovam que Pezão recebeu pelo
menos R$ 39,1 milhões, em
valores corrigidos, de 2007 a
2015. O valor é incompatível
com o patrimônio declarado
pelo emedebista à Receita Federal, segundo o MPF. Ainda quando ele era vice de Ca-

bral, recebia mesada de R$
150 mil, com 13o e dois bônus de R$ 1 milhão, cada.
Na decisão que autorizou
a prisão do governador, Fischer citou também uma interceptação telefônica, feita
com autorização da Justiça,
na qual Pezão promete interceder em favor de Cabral para tirá-lo de uma cela em que
ficou isolado em Bangu 8.

Luiz Fernando Pezão é levado para unidade prisional | JOSÉ LUCENA/FUTURA PRESS

STF. Fux pede Lava Jato. Palocci deixa a
vista em ação prisão depois de 25 meses
sobre indulto O ex-ministro Antônio Paloc- o que possibilitou a progresUm pedido de vista do ministro Luiz Fux suspendeu a conclusão do julgamento no STF
sobre a legalidade do indulto de Natal editado pelo presidente Michel Temer no ano
passado e que poderá libertar
condenados por corrupção.
A suspensão ocorreu com
maioria de 6 a 2 a favor da liberdade do presidente da República definir regras do benefício. Alexandre de Moraes,
Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Celso de Mello
foram a favor. Ficaram vencidos o relator Roberto Barroso
e Edson Fachin. METRO

ci deixou ontem a superintendência da Polícia Federal
do Paraná, em Curitiba, onde
estava preso desde 26 de setembro de 2016. Ele cumprirá o restante da pena a que
foi condenado na operação
Lava Jato em prisão domiciliar, com monitoramento por
tornozeleira eletrônica.
Condenado a 18 anos e 20
dias de prisão, em 26 de junho de 2017, pelos crimes
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Palocci obteve a progressão de pena na
quarta-feira, em julgamento
da 8ª Turma do TRF4. A pena foi reduzida pela metade,

são, com base no acordo de
delação premiada que ele fez
com a Polícia Federal.
Palocci deixou a PF às
15h30 e seguiu para a Justiça
Federal, para colocação da tornozeleira eletrônica, de onde
saiu às 18h e seguiu para São
Paulo. Ele pagará R$ 149 mensais pela manutenção do equipamento. O ex-ministro foi
preso na 35ª fase da Lava Jato
e condenado no processo sobre a licitação de 21 sondas da
Petrobras, que teria favorecido a Odebrecht. Palocci é réu
em outro processo, que investiga a compra do terreno do
Instituto Lula. METRO CURITIBA

Outros presos
Ao todo, oito mandados de
prisão foram cumpridos. Entre os presos estão, além de
Pezão, o atual secretário de
Obras, Iran Peixoto Júnior;
Luiz Carlos Vidal Barroso,
servidor da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico;
Marcelo Santos Amorim, sobrinho do governador e considerado seu braço direito; e
Affonso Henriques Monnerat, secretário de Governo até
o início do mês, quando foi
preso em outra operação.
O grupo é acusado de lavagem de dinheiro, organi-

zação criminosa e corrupção.
Monnerat está em Bangu, na
zona oeste, seis presos foram
para a cadeia de Benfica, na
zona norte, e Pezão foi levado apara uma sala do Estado
Maior no Batalhão Especial
Prisional da PM, em Niterói.
Antes, ele prestou depoimento na superintendência da PF.
Vice de Pezão, Francisco Dornelles (PP), 83 anos, é
quem passa a comandar o estado. Ontem, por volta das
11h, já estava no Palácio Guanabara para despachar como
governador. “O meu conceito
do Pezão é de um homem sério e honesto”, afirmou Dornelles. METRO RIO
Defesa
O advogado Flávio Mirza
afirmou que Pezão nega as
acusações, que ele respondeu a todas as perguntas ao
depor na PF e que não recorrerá agora, pois não teve
acesso à íntegra do processo.

Trump deverá vir para a
posse, afirma Bolsonaro
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) disse, ontem, que o
encontro dele com o Conselheiro de Segurança Nacional
dos Estados Unidos, John Bolton, foi para tratar de medidas diplomáticas contra Cuba
e Venezuela. “É uma questão
que vem lá de trás e temos
que buscar soluções. Ela nem
poderia ter entrado no Mercosul. Medidas têm que ser tomadas. Nós sentimos o reflexo da ditadura que se instala
na Venezuela”, declarou.
O encontro com Bolton ocorreu na casa de Bolsonaro, na Barra da Tijuca, na zona oeste, onde o
norte-americano chegou
às 7h. “Foi excelente, uma
hora de conversa. Geopolítica, armamento, muitos
assuntos. Acertamos essa
ida aos EUA, no máximo,
até fevereiro para aprofundarmos essa agenda. Muitas coisas dessa agenda
também são de interesse
global”, afirmou.
Segundo o presidente eleito, a reunião serviu também
para discutir a mudança da
embaixada de Israel para Jerusalém. Segundo ele, “é uma
possibilidade que existe”.
Trump na posse
Bolsonaro disse ainda que o

Bolsonaro também foi à formatura de militares | FERNANDO FRAZÃO/ AGÊNCIA BRASIL

presidente americano Donald
Trump poderá participar de
sua posse, em 1o de janeiro,
em Brasília. “Se ele puder vir,
eu ficarei muito honrado”
Após o encontro, Bolton contou, no Twitter,
que convidou Bolsonaro,
em nome de Trump, para visitar os EUA: “Estamos ansiosos para uma
parceria dinâmica com o
Brasil.”
O presidente eleito seguiu depois para uma formatura de militares do

Exército, na zona oeste.
Ele comentou o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o indulto dado pelo presidente
Michel Temer, que pode
beneficiar presos da Lava
Jato: “Espero que o decreto do Temer, onde ele possa indultar quem cumpre
apenas 20% da pena, inclusive de corrupção, tenha uma resposta que esse tipo de crime não tem
direito a indulto não.”
METRO RIO COM BANDNEWS FM
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Leilão do aeroporto de Vitória
é marcado para 15 de março
Em 2019. Terminal entra na concessão do bloco Sudeste, formado também por Macaé (RJ); valor previsto é de R$ 435 mi por 30 anos
Está marcado para o dia 15
de março de 2019 o leilão
de concessão do aeroporto
de Vitória, a ser realizado na
Bolsa de Valores de São Paulo, B3. O edital será publicado hoje e prevê o pagamento de R$ 435 milhões pelos
30 anos de concessão do bloco Sudeste -- que é formado
pelos terminais de Vitória e
de Macaé (RJ).
O consórcio que vai administrar o aeroporto de Vitória será o que ofertar o maior
ágio sobre o valor mínimo a
ser pago à vista, que para o
bloco Sudeste ficou estipulado em R$ 47 milhões. Para
assumir o aeroporto, o vencedor da licitação ainda terá
que pagar na assinatura do
contrato R$ 86 milhões diretamente à Infraero para custear o Plano de Demissão Voluntária da empresa.
A assinatura do contrato
e, consequentemente, início
das operações estão previstas para quatro meses a partir do leilão, ou seja, julho
do ano que vem.
Nesta quinta rodada de
concessão, que incluiu ain-

Edital para a concessão do terminal será publicado hoje | CHICO GUEDES/METRO ES

da o bloco Nordeste e Centro-Oeste, o governo alterou o modelo de outorga.
Agora, o concessionário terá cinco anos de carência para pagamento da outorga variável. Do sexto ao décimo
anos, a contribuição é crescente, sendo fixa a partir do
11º ano. Para Vitória, o valor
foi fixado em 8,8% da receita bruta. Ao final da concessão, a estimativa é da outorga variável totalizar R$ 388
milhões. “Com esse mode-

lo há um compartilhamento
de risco. Se a demanda cresceu, o governo recebe mais,
caso contrário, recebe menos”, explica Tiago Sousa
Pereira, superintendente de
regulação da Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil).
Em investimentos, está previsto que a concessionária disponibilize R$ 591,7
milhões, sendo R$ 323,6 milhões em Vitória e R$ 268,1
milhões em Macaé. O edital
prevê que os investimentos

obrigatórios originais sejam
concluídos em 36 meses, exceto para Vitória, com prazo
de 18 meses. O ministério
foi questionado, mas não detalhou quais seriam esses investimentos previstos para
Vitória, já que é um terminal recém-inaugurado.
Entre as exigências da
concessão está a capacidade de todos os aeroportos
operar, no mínimo, aeronaves Código 3C (Airbus 318,
Boeing 737-700 ou a maioria
dos aviões Embraer), por instrumento, sem restrição.
O edital prevê ainda uma
regulação das tarifas de embarque cobradas dos passageiros. Em Vitória, haverá
uma receita teto definida
em contrato, baseada em
valores históricos praticados pela Infraero, segundo Pereira. O reajuste anual
levará em consideração o
IPCA mais dois fatores, o
de produtividade e de qualidade de serviço.
LETÍCIA
ORLANDI

Arrendamento

Área do Porto
de Vitória
será leiloada
Assim como os aeroportos, também será publicado hoje o edital de
concessão de áreas em
terminais portuários, que
inclui o Porto de Vitória,
com prazo de arrendamento de 25 anos. A previsão do governo federal
é que o leilão para concessão seja realizado no
dia 28 de março de 2019,
na B3, Bolsa de Valores
de São Paulo, com assinatura do contrato prevista
para o segundo semestre.
Vencerá o certame quem
oferecer o maior valor de
outorga, que começará
em R$ 1.
Segundo o Ministério
dos Transportes, Portos
e Aviação Civil, a previsão de investimento para

o terminal VIX30, dentro
do Porto de Vitória, será
de R$ 128 milhões. A área
a ser arrendada tem cerca de 74 mil m2 , é nova,
sem estrutura física e será
destinada para movimentação de granéis líquidos
(combustíveis).
A capacidade de movimentação de combustíveis será ampliada em 1,7
milhão de tonelada/ano.
Somados à capacidade dinâmica atual de 2,55 milhões de toneladas/ano,
o terminal passará a ter
capacidade dinâmica total de 4,25 milhões de
toneladas.
Além de Vitória, o mesmo leilão vai disponibilizar mais três áreas, em
Cabedelo, na Paraíba. O
total de investimentos
previstos nas quatro áreas
é de R$ 199 milhões e fazem parte do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). METRO

METRO ESPÍRITO SANTO

Grupo Coimex lança Confira os horários dos
consórcio nacional supermercados no domingo
O Grupo Coimex lança hoje uma nova empresa, a
1consórcio, que apresenta
um modelo de negócio nacional, operado por plataformas digitais em redes e
poderá ser vendido por parceiros em todo o Brasil.
A novidade é fruto da
parceira do grupo, que está
à frente do Consórcio Viwa,
que opera no Espírito Santo
há 43 anos e da Kogut, com
atuação há 20 anos no setor
em inovação de consórcios.
Segundo o presidente do
Grupo Coimex, Orlando Machado, o grande diferencial
do novo consórcio é a venda somente por meio de
parceiros pela plataforma
digital, considerada uma
espécie de “Uber dos consórcios”. “Abrimos oportunidade para profissionais liberais e quem trabalha no
mercado financeiro e vamos proporcionar essa pos-

As principais redes de supermercados da Grande Vitória funcionarão em horário especial neste domingo.
A abertura facultativa foi
aprovada na última semana
em um acordo entre a Fecomércio e o Sindicomerciários (Sindicato dos Comer-

ciários do Espírito Santo).
Entre as redes que manterão o funcionamento estão:
Calvi, Carone, OK, Extrabom
e Extraplus, Casagrande,
Walmart e Sam’s Club, Carrefour, Makro, Epa e Atacadão. Como a abertura é facultativa, elas poderão escolher

quais unidades funcionarão.
O impasse sobre a abertura começou em 2009. Na
ocasião, os supermercados
foram proibidos de funcionar após um acordo que definiu o domingo como dia de
descanso para os trabalhadores do comércio. METRO

O que funciona?

CALVI
Marcelo Kogut e Orlando Machado Junior anunciaram a novidade | DIVULGAÇÃO

Todas as unidades, das 8h às 14h

CARONE
sibilidade de vir a empreender conosco.”, diz.
O CEO da Kogut, Marcelo Kogut, explica que a pessoa pode captar clientes por
conta própria, mas o sistema também vai direcionar
os clientes para ele atender.
“Qualquer um que queira
trabalhar com consórcios
pode fazer isso sem investimento, já que a 1consórcio
vai dar treinamento e dispo-

nibilizar toda a plataforma
digital, inclusive com site
próprio. O vendedor ganha
uma comissão de 5% sobre
o valor do consórcio vendido”, detalha.
Atualmente, o setor de
consórcios no país tem base de 7 milhões de clientes
e a maioria das vendas, 65%,
é de automóveis, seguida de
imóveis (35%) e outros bens
e serviços. METRO

Laranjeiras (Serra), Jardim da Penha
e Jardim Camburi (Vitória), e Praia
da Costa (Vila Velha), das 8h30 às
18h. Itapuã e Coqueiral de Itaparica
(Vila Velha), das 8h30 às 14h.

REDE OK

Maracanã (Cariacica), Santos Dumont e Aribiri (Vila Velha), Laranjeiras (Serra) e OK Hipermercado, em
Vitória, das 8h às 18h. Shopping Moxuara, em Cariacica, das 14h às 20h.

EXTRABOM

Valparaíso, Jacaraípe, Porto Canoa e
Novo Horizonte (Serra); Itapuã (Vila
Velha); Goiabeiras, Vila Rubim e Itararé (Vitória); e Cruzeiro do Sul (Cariacica), das 8h às 15h. Boulevard
Shopping Vila Velha, das 14h às
21h. Guarapari, das 8h às 18h.

EXTRAPLUS

Praia da Costa, das 8h às 15h;

REDE CASAGRANDE

Todas as unidades, das 8h às 18h

WALMART E SAM’S CLUB

Funcionará das 8h às 18h

CARREFOUR

Vai abrir das 9h às 21h

MAKRO

Abrem das 8h as 18h.

EPA

Todas as unidades, das 8h às 14h.

ATACADÃO

Todas as unidades, das 8h às 18h

PERIM E SÃO JOSÉ
Não vão abrir
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Trump cancela o
encontro com Putin
G20. Horas após
o Kremlin ter
confirmado reunião
entre os líderes
durante a cúpula na
Argentina, presidente
dos EUA vai ao Twitter
para anunciar que
não irá ver o russo
O presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou ontem
à tarde a reunião que teria
com o presidente da Rússia,
Vladimir Putin, durante a cúpula do G20, que acontece
hoje e amanhã em Buenos
Aires. O motivo alegado é a
crise diplomática provocada pela Rússia após apreender navios e marinheiros da
Ucrânia no último domingo.
“Baseado no fato de que
os militares e navios não foram devolvidos à Ucrânia
pela Rússia, decidi que seria melhor para as duas partes envolvidas cancelar a reunião que estava marcada.

Espero ter uma nova e significativa cúpula assim que a
situação estiver resolvida”,
escreveu Trump, em sua
conta no Twitter.
No G20, a atenção do
mundo estará voltada para as reuniões bilaterais,
que estão sendo organizadas paralelamente à agenda oficial. A principal é a de
Trump com o líder da China,
Xi-Jinping. Os dois estão em
meio a uma guerra comercial que atinge a economia
mundial. As expectativas são
de que haverá uma trégua.
Desde que assumiu em
2014, Trump questiona as
organizações
multilaterais, criadas após a Segunda
Guerra Mundial para evitar
um terceiro conflito internacional. Para o analista de
política internacional Jorge
Castro, com essa postura o
governo norte-americano
recuperou a liderança mundial, pois está ditando as novas regras do jogo.
Segurança
Ontem, Buenos Aires amanheceu blindada. No centro da capital, onde ficam os
FOTOS REUTERS

Segurança com
22 mil policiais

Balão Baby Trump (destaque)
e Trump ‘reciclável’ na rua

Protestos contra
a crise argentina

Macron chega sem
ser recebido

O mundo em Buenos Aires
Os dias que antecederam a Cúpula do G20, hoje e amanhã
em Buenos Aires, viram cenas curiosas. Como a do presidente
da França, Emmanuel Macron, desembarcando ao lado da
primeira-dama, Brigitte Macron, sem ninguém para recebê-los

hotéis de luxo e as embaixadas, barreiras foram montadas nas ruas, interrompendo parcialmente o trânsito.
O transporte público dei-

xou de funcionar normalmente ontem à tarde. O
presidente da Argentina,
Mauricio Macri, decretou feriado nacional hoje. METRO

Trump, ontem, antes de embarcar para Buenos Aires | JONATHAN ERNST / REUTERS
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Temperatura global ruma para
aumento de até 5ºC, afirma ONU
As temperaturas globais se
encaminham para um aumento de três a cinco graus
Celsius neste século, o que
supera muito a meta global
para limitar essa elevação
a dois graus Celsius, diz a
OMM (Organização Meteorológica Mundial).

Na conferência do Acordo de Paris de 2015, países
de todo o mundo prometeram trabalhar para conter
o aumento em dois graus
Celsius, uma medida que
exigirá redução radical no
uso de combustíveis fósseis, a causa primária do

aquecimento global.
Atualmente o resultado
mais otimista da previsão
é o aumento de temperatura de três graus Celsius,
já supondo que os países
cumprirão seus compromissos de atingir as metas
de Paris.

No domingo começa
em Katowice, na Polônia, a
COP24, conferência climática mais importante da ONU
desde Paris, há três anos.
Katowice está em uma das
regiões mais poluídas pela
mineração de carvão em toda a Europa. METRO
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Chatbot. Facebook e Acnur
se unem para divulgar
a situação dos refugiados
O Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para
os Refugiados) e o Facebook
estão lançando no Brasil
um “chatbot” (programa de
computador que simula um
ser humano na conversação
com as pessoas) para divulgar a realidade vivida por refugiados em todo o mundo.
O chatbot é uma mulher, chama-se Salam Nuri (paz, em árabe), tem 32
anos, é casada, tem três filhos e conseguiu chegar ao
Brasil com os últimos recursos de que dispunha ao deixar a Síria, onde era professora de letras.
Salam “dialoga” virtualmente com as pessoas sobre
o seu passado na Síria e o
presente no Brasil, revelan-

Salam Nuri, chatbot do Acnur que
conversa no Facebook | REPRODUÇÃO

do curiosidades. Para conversar com a refugiada Salam, basta acessar a página
www.facebook.com/mechamopaz e iniciar uma conversa pelo Messenger. METRO

A premiê Theresa May fala em TV instalada em pub | SIMON DAWSON / REUTERS

Reino Unido. ‘Brexit’
eleva lucro de pubs
Os britânicos estão indo
mais aos bares em busca de
um descanso do debate interminável sobre o “brexit”,
afirmou ontem a operadora
de pubs Greene King, dizendo ter observado um aumento de 3,2% nos lucros em
EUA

seis meses. “As pessoas estão
cansadas do ‘brexit’, e isso
está se traduzindo em benefícios para os pubs”, diz Rooney Anand, executivo-chefe
da Greene King. “Tudo que
você ouve é sobre o ‘brexit’,
e isso não anima.” METRO
Califórnia

Cohen admite
culpa por mentir
ao Congresso

Incêndio deixa
88 mortos e 196
desaparecidos

Michael Cohen, advogado pessoal de longa data do presidente Donald
Trump, se declarou culpado ontem por ter feito declarações falsas ao Congresso com relação a um
empreendimento imobiliário – um arranha-céu
– da Organização Trump
em Moscou, o que levou Trump a chamá-lo de
mentiroso e de “ser uma
pessoa fraca”. METRO

Ao menos 88 pessoas
morreram e 196 estão
listadas como desaparecidas três semanas depois que o incêndio florestal mais letal da
história da Califórnia
consumiu a pequena comunidade montanhosa
de Paradise, reduzindo-a
a escombros. O fogo destruiu perto de 14 mil casas e queimou quase 62
mil hectares. METRO

12|

+

ESPÍRITO SANTO, SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018
www.metrojornal.com.br

{ESPECIAL

Empreendedor tem novo fundo para
investir em projetos
DIVULGAÇÃO

ESPECIAL

Pelo banco

Fundo
para as
cidades
O Bandes (Banco de
Desenvolvimento do
Espírito Santo) é um
banco público estadual
cuja função é promover
o financiamento para
o desenvolvimento
da economia do
estado. Pelo Fundesul,
27 municípios são
beneficiados, como
Alegre, Alfredo Chaves,
Anchieta, Apiacá, Atílio
Vivácqua, Bom Jesus
do Norte, Cachoeiro
de Itapemirim, Castelo,
Divino de São Lourenço,
Dores do Rio Preto,
Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama,
Iconha, Itapemirim, Irupi,
Iúna, Jerônimo Monteiro,
Marataízes, Mimoso
do Sul, Muniz Freire,
Muqui, Piúma, Presidente
Kennedy, Rio Novo do
Sul, São José do Calçado
e Vargem Alta

Inovação.
Com taxas de
juros menores
das praticadas
pelo mercado,
Fundesul
garante fomento
de novos
negócios
Nos últimos anos, a crise
econômica no país fez com
que o empreendedorismo
fosse uma saída para muitas
pessoas voltarem ao mercado de trabalho. Mas esse
novo caminho de oportunidade esbarra, principalmente, na falta de recursos para
criar ou ampliar os negócios.
No estado, um novo fundo
de investimento acaba de
ser disponibilizado para mudar esse cenário: o Fundesul
Presidente Kennedy.
A prefeitura do município
fez um aporte de R$ 50 milhões para apoiar projetos
que gerem emprego e renda na região. Qualquer empreendedor capixaba pode
abrir ou transferir seu negócio
para a cidade e ter acesso ao
recurso, que tem o Bandes
(Banco de Desenvolvimento
do Espírito Santo) como gestor e operador financeiro. São
cinco linhas de crédito, e os
valores do financiamento podem chegar a R$ 20 milhões.
De acordo com o diretor de Crédito e Fomento
do Bandes, Everaldo Colodetti, a taxa de juros é uma
das menores do mercado.
“O fundo representa um salto de desenvolvimento para
Presidente Kennedy, atraindo novos empreendimentos
e apoiando a expansão das
empresas que já atuam no
município”, ressalta.
Segundo Colodetti, o retorno do fundo para a economia local será maior que o
valor investido, já que os no-

Ana Flávia Barbosa Costalonga aderiu ao
Fundesul para expandir sua empresa,
em Presidente Kennedy

FUNDESUL
PRESIDENTE KENNEDY
MICROCRÉDITO

Financiamento de até R$ 50 mil
Taxa de juros: 4,5% ao ano
Prazo total de até 60 meses
Carência de até 18 meses

AGRICULTURA FAMILIAR
vos negócios devem demandar uma rede de comércio e
serviços, movimentando e
gerando ainda mais recursos
na região. Há algumas semanas no mercado, o fundo
já disponibilizou cerca de R$
1,2 milhão em crédito. E os
resultados começam a surgir.
Crescimento
Há 13 anos, a empresária
Ana Flávia Barbosa Costalonga é proprietária de uma
empresa de provedor de internet em Presidente Kennedy. Atualmente, o serviço
é oferecido para pessoas físicas e empresas de oito cidades do Sul, como Atílio Vivácqua, Brejetuba e Mimoso
do Sul. Atende, inclusive,
grupos do segmento de mármore e granito, uma das vocações da região.
Nascida e criada em Presidente Kennedy, Ana Flávia
viu novas possibilidades para
expandir o mercado e aderiu
aos recursos do Fundesul. “É

“É um
financiamento com
taxa de juros menor,
o que é um respiro
para as empresas,
principalmente em
tempos de crise.
Vamos ampliar
nossa atuação para
outras cidades”
ANA FLÁVIA BARBOSA
COSTALONGA, PROPRIETÁRIA
DE UMA EMPRESA DE
PROVEDOR DE INTERNET

um financiamento com taxa
de juros menor, o que é um
respiro para as empresas,
principalmente em tempos
de crise. Vamos ampliar nossa atuação para outras cidades e investir em tecnologia e
infraestrutura no cabeamento
de fibra ótica, melhorando a
qualidade dos nossos serviços”, explica.

A empresa já abriu seleção para contratação de novos funcionários para atender à demanda. A empresária
acredita que até fevereiro será possível ver os primeiros
retornos do investimento.
Benefícios
As linhas de crédito do Fundesul de Kennedy têm prazo
de até 240 meses para pagar
e carência de até 60 meses.
Podem ser beneficiadas pessoas físicas e jurídicas de atividades industriais, cadeias
produtivas e negócios ligados a comércio e serviços,
além do setor de agricultura.
As linhas foram estruturadas para atender a cada
modalidade de negócio de
acordo com suas particularidades. Os empresários interessados em aderir aos recursos poderão acessar o
financiamento por meio de
atendimento no escritório regional em Presidente Kennedy. METRO

Financiamento de até R$ 400 mil
Taxa de juros: 2,5% ao ano
Prazo total de até 144 meses
Carência de até 48 meses

AGRONEGÓCIO

Financiamento de até R$ 2 milhões
Taxa de juros: 5,5% ao ano
Prazo total de até 144 meses
Carência de até 48 meses

EMPREENDIMENTOS
LOCAIS

Financiamento de até R$ 5 milhões
Taxa de juros: 5,5% ao ano
Prazo total de até 144 meses
Carência de até 48 meses

NOVOS INVESTIMENTOS

Financiamento de até R$ 20
milhões
Taxa de juros: Taxa SELIC ao ano
Prazo total de até 240 meses
Carência de até 60 meses

SERVIÇO:

Escritório Regional do Fundesul PK
Endereço: Rua Antônio Jaques Soares, nº 54, Centro
Telefone: (28) 3535-1428 / 0800
243 4202
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Retratos e inspiração que
vêm do movimento do mar
Fotografia. A exposição “Brisa do Mar” será aberta em Vitória no dia 5 de dezembro, na Mosaico Fotogaleria
Sensação de estar sentindo o vento e o mar invadirem seus movimentos. É isso que registra a exposição
fotográfica “Brisa do Mar”,
de Renata Vale, que chega à
Mosaico Fotogaleria na próxima terça-feira, 5 de dezembro, em Vitória.
A exibição conta com 12
imagens, sendo dez delas
registradas na Praia da Baleia, em São Sebastião, São
Paulo, e as outras duas em
sua terra-natal, Fortaleza-CE, onde registrou a praia
de Porto das Dunas.
A mostra surgiu do amor
de Renata pela praia, junto
de uma coincidência em uma
foto que tirou errada. “Eu vivo na praia. Quase todo final
de semana estou lá, pegando sol. Sempre tive uma ligação. Já as fotos borradas surgiram de um movimento em
que eu errei a velocidade da
câmera, mas tomou um efeito bonito. Eu gostei do erro,
que resultou em uma exposição”, conta a fotógrafa, que

Exposição traz 12 imagens
registradas em praias

também já expôs em vários
países do velho continente.
“Eu estava exibindo essas
fotos em Fortaleza, quando
uma representante brasileira de uma galeria da Bulgária me convidou para expor
em alguns lugares da Europa, como Grécia, Macedônia,
Sófia, na Bulgária, e Varna,
no Mar Negro. Essa mesma
pessoa me apresentou ao Gabriel e Tadeu (donos da Mosaico Fotogaleira), então a

exposição chegou a Vitória”,
finaliza Renata. METRO

Renata Vale registra momentos à beira mar

Vá Lá
A exposição abre no dia 5 de
dezembro, das 10h às 18h,
na Mosaico Fotogaleria (rua
Aristóbulo Barbosa Leão, 500,
Shopping Victoria Mall, térreo, loja 18, Mata da Praia, Vitória-ES). Entrada: Franca. Informações: (27) 3024-0307.
A exposição fica aberta até o
dia 18 de janeiro.

O Metro indica

Shows

Série

Cowboy
Bebop
A animação japonesa
Cowboy Bebop ganhará
adaptação em Liveaction, pela Netflix. Após
produzir as filmagens
dos longas “Death Note”,
“Fullmetal Alchemist”
e “Bleach”, a gigante
do entretenimento se
arrisca a fazer uma série
baseada em animes, pela
primeira vez. A nova
versão da aclamada obra
terá 10 episódios e traz
um grupo de caçadores
de tesouros espaciais, em
uma jornada pelo sistema
solar atrás dos mais
perigosos criminosos,
para “salvar o mundo,
pelo preço certo”. O
roteiro fica nas mãos de
Chris Yost, que trabalhou
nos filmes da Marvel
“Thor: O mundo sombrio”
e “Thor: Ragnarok”.

Queen Experience In Concert. Um dos
maiores espetáculos em tributo ao Queen. O show
traz 25 integrantes e orquestra ao vivo para uma
imersão musical aliando o rock e a música erudita
em um show com adaptações de Freddie Mercury.
Hoje, às 21h, na Área de eventos do Shopping Vila
Velha (avenida Luciano das Neves, 323-451 Divino, Vila Velha). Entrada: R$ 50 (pista/meia), R$
60 (cadeira bronze/meia), R$ 70 (cadeira prata/
meia), R$ 80 (cadeira ouro/meia). Informações:
(27) 3533-2221.
Gabriela Deptulski. A cantora, conhecida na cena
independente nacional, apresenta seu show “My
Magical Glowing Lens”, um projeto que transforma a
música em viagem astral, unindo os sons analógicos e
eletrônicos com o rock progressivo e o pop. Hoje, às
19h, no Oparque (rua Sete de Setembro, 493 - Centro,
Vitória). Entrada: Franca. Informações: (27)
3207-3446.
Eduardo Costa. O
dono dos hits “Olha
Ela Aí”, “Separação”
e “Pronto, Falei” faz
show em Cariacica,
trazendo o melhor
do sertanejo, com
músicas de todos
os seus oito CD’s.
Eduardo Costa
Amanhã, às 21h,
no Matrix Music
Hall (rua
Waldemar
Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica). Entrada: R$ 40
(pista/meia) e R$ 70 (camarote Vip/meia).
Informações: (27) 3336-4776.

Guava Sessions. O evento, que tem o intuito de
ajudar na divulgação de artistas locais, terá um
misto de arte, moda e música em Jardim Camburi.
As atrações do dia serão os cantores André Prando e
Gabriela Brown. Domingo, às 16h, no Guava (rua
Orlando Caliman, 466 A - Jardim Camburi, Vitória).
Entrada: R$ 10 (até 17h) e R$ 15 (após 17h).
Informações: (27) 9.9894-3049.

Eventos
Vitória Rock Festival. O evento chega a sua
etapa final, onde diversas bandas brigam pelo título
de melhor banda autoral, hoje. Já a disputa pelo
prêmio de melhor banda cover acontece amanhã.
Hoje, às 18h30, e amanhã, a partir das 12h30, no
estacionamento do Shopping Vitória (avenida
Américo Buaiz, 200 - Ilha do Boi, Vitória). Entrada: R$
30 (hoje), R$ 50 (amanhã) e R$ 70 (passaporte para os
dois dias). Informações: (27) 3335-1000.
Ublues Festival. O festival da cerveja artesanal de
Anchieta reúne três dias de música, gastronomia e
cevada. O evento conta com os shows do Maestro
Mauro, David Babim, Tropical Crowd, Viva Las Vegas,
Wender Dalto, Urublues, Like a Boss e Clube Big
Beatles. Hoje, às 21h, amanhã, às 14h e domingo,
às 12h, na avenida Beiramar - Ubu, Anchieta.
Entrada: Franca. Informações: (28) 3536-3668.

Noite
Match. A festa, que tem a intenção de formar
novos pares, terá duas pistas de dança, adesivos
para ajudar a achar um par e um “Cupido mal
intencionado”. Amanhã, às 21h, na Fluente
(avenida Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da
Penha, Vitória). Entrada: R$ 25 (antecipado) e R$
30 (na portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Groove It. A festa traz
apresentação musical
da banda Zé Maholics,
recheada de Groove
Autoral, e Solveris,
grupo de rap, soul e
R&B capixaba, que
apresenta seu novo
Morena, do grupo
álbum: “Vida Clássica”.
Solveris
Amanhã, às 22h, na
Stone Pub (rua
Rômulo Samorini, 33 - Praia do Canto, Vitória).
Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3019-8178.
2k. A Bolt realiza uma noite nostálgica, ao som de
músicas que estouraram no início dos anos 2000. Na
playlist, Britney Spears, Simple Plan, MC Marcinho e
Eminem agitam a noite, tocando o melhor de diversos
ritmos musicais. Haverá também rodada dupla das
bebidas Budy, Mad Max, 51 Ice e Xixa. Hoje, às 23h, na
Bolt (rua Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória).
Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Noite em Moscou. Com a mistura de melhores
músicas brasileiras e russas, Daria Obraztsova se
apresenta no 244 Club, ao lado de Leonardo
Cavalcante, Junior Toniato e Vinicius Tosta. Hoje, às
20h, no 244 Club (rua Madeira de Freitas, 244 Praia do Canto, Vitória). Entrada: R$ 30.
Informações: (27) 9.9502-0244.
Diego e Arnaldo. A dupla sertaneja chega pela
primeira vez ao estado para tocar na recéminaugurada Búfalo Ville. No show, um repertório mais
acústico, com músicas como “Sofri em Dobro”, atual
sucesso dos cantores. Hoje, às 22h, no Búfalo Ville
(avenida Amazonas, 01 - Jockey de Itaparica, Vila
Velha). Entrada: R$ 40 (pista/meia) e R$ 60
(camarote/inteira). Informações: (27) 9.9289-3060.
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VIVIANE ANSELMÉ
E-MAIL: ACONTECEMETRO@GMAIL.COM

LÉO GURGEL

CLOVES LOUZADA

VIVA O VERÃO!
Vanessa Coslop e Vítor Braga Astória
vão reunir em dezembro formadores
de opinião, blogueiros e muita gente
bonita na charmosa Casa de Praia 77,
no Morro do Moreno, em Vila Velha,
para o Sunset ViVa Verão. O evento
promete uma experiência incrível com
gastronomia peruana, música animada
e drinques personalizados. O dia
marcará o início da época mais quente
do ano e lançará o blog ViVaporai.com.
Todo o conteúdo será divulgado nas
redes sociais e no YouTube.

VERTICAL SENSACIONAL
Um grupo restrito de apreciadores participou quarta-feira de uma degustação de 10 safras do Quinta
do Crasto Reserva Vinhas Velhas. A prova foi conduzida por Tomás Roquette, integrante da família que
conduz a vinícola de mais de 100 anos.

Luciana Wodzik, Raquel Melo, Alexandre Birman e
Renata Vervloet no lançamento da Schultz em Vix

CAMILA BAPTISTIN

CURTAS

INOVADORAS
Isabella Castro e Paula Gribe convidam para o projeto
“Dupla - Coletivo de Moda”, hoje e sábado, na Ipê Casa,
em Vitória. É um encontro de neo-marcas de moda e
design. Vai rolar talk sobre moda e arte com Dany Sabbag, da marca Wasabi, e Lara Brotas, da galeria Matias
Brotas, além de boa comida e bebida. Imperdível, viu?

UMA IDEIA BACANA
Depois de ver o modelo de loja compartilhada na
Europa e no Brasil, a economista Beatriz Koehler
abriu sua loja em Vitória. Em pouco mais de três
meses, já são mais de 20 marcas capixabas que têm a
oportunidade de mostrar suas criações no Boulevard
Shopping, em Vitória.

FORMATURA
Giovanna Dias está à frente dos preparativos para
a formatura do ensino médio do Colégio Salesiano,
que acontece hoje, no Steffen Centro de Eventos.
Viviane Anselmé é jornalista e apresentadora do programa Acontece da TV Capixaba/ Band

Wesley Telles e Bruna Dornellas com mascote da WB
Produções, Felipe Jenner, que foi a caráter no “Netoland”,
com Luccas Neto, no Álvares Cabral

Ana Paula Castro, Stella Maris e Monica Serrão em
noite de degustação de vinhos franceses

Versão exclusiva. O artista e designer paulista
Marcos Amato, que apesar do traço contemporâneo, é praticamente um
artesão, criou com exclusividade para o Loft Esgrima, de Junior Torezani e
Victor Sarcinelli, na CasaCor ES, uma versão do
seu ergonômico banco
Barba Negra, feito para
o ambiente em madeira
maciça ASH. Dono de um
trabalho impecável, desde o desenho até o acabamento, suas peças são todas feitas à mão. Em São
Paulo, ele possui um estúdio focado na criação e
elaboração de produtos
de design colecionável.

Moda em dupla. Com
uma proposta leve e
descontraída, as empresárias Dani Barreto e Marcela Lorenzon
promovem uma tarde
de domingo fashion na
Praia do Canto, no próximo dia 09. É que juntas, elas preparam um
desfile para lançar a coleção de alto-verão.
Coquetel. As empresárias Susane e Silviane
Herr convidam para coquetel de lançamento
da coleção de acessórios
“Crenças”, na próxima
quarta-feira, dia 05, às
19h, no segundo piso
do Shopping Vitória.
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Das mãos de quem faz
ArteSanto. Feira reúne 500 expositores até domingo, na Arena Shopping Vitória. Visitantes poderão conferir alguns artesãos
produzindo suas peças no local, que também conta com praça de alimentação, programação cultural e shows. A entrada é gratuita
Tramas, bordados, esculturas e materiais variados
compõem mais uma edição
do ArteSanto, feira de artesanato brasileiro que reúne
500 expositores até domingo, na Arena Shopping Vitória, na capital.
No evento, o visitante
tem a oportunidade de comprar e conhecer artigos produzidos em cerâmica, fios e
tecidos, madeira, fibras naturais, osso, joias, couro e
borracha em mais de 100
estandes montados no local, que conta também com
praça de alimentação, programação cultural e shows.
Um dos destaques do
evento neste ano é o “Espaço Saber Fazer”, onde quatro artesãos demonstram
para o público a arte de fazer suas produções: Maria
Elza de Moraes, com reciclados; Lucas Chagas Pessoa,
com marchetaria; Vitalino

José Rego, o “Mestre Vitalino”, com a casaca; e Shila
Joaquim, ceramista.
Segundo Alfonso Silva,
diretor do Espírito Santo
Convention & Visitors Bureau, a ideia é tornar o trabalho dos artesãos destaque
nacionalmente.
“Os produtos expostos
na ArteSanto passaram por
uma curadoria especializada, diante da extensa preocupação da organização
com a qualidade do que será comercializado pelos artesãos. E não apenas os capixabas, mas os artesãos de
outros estados também foram avaliados por essa curadoria”, disse.
Além de fazer parte do calendário turístico do estado,
a feira também já é considerada uma das melhores do
segmento no Brasil, além de
ser a terceira maior, atrás somente da Fenearte, em Per-

nambuco, e da Mãos de Minas, em Minas Gerais.
“Os artesãos (de outros
estados) enxergam na feira
uma possibilidade de grandes
negócios, trazendo para o Espírito Santo o que temos de
melhor no artesanato brasileiro”, contou Silva. METRO
Visite
“ArteSanto”
Evento reúne 500 expositores do Espírito Santo e de
outros estados, com produtos disponíveis em mais de
100 estandes
Quando: até domingo, dia
02 de dezembro. Hoje, das
16h às 22h; e sábado e dominho, das 10h às 22h
Onde: Arena Shopping Vitória (Enseada do Suá, Vitória)
A entrada é gratuita
Artesão Pingo faz cerâmica ao vivo na ArteSanto | CHICO GUEDES
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Os invasores

ESPAÇO SUSTENTÁVEL

Leitor fala

Acidente de ônibus
A pista onde aconteceu o acidente
com o Transcol, na rodovia Norte-Sul, Serra, é um local muito perigoso. Os motoristas precisam se conscientizar que é necessário trafegar na
região em menor velocidade.

ANA LUIZA
FREITAS
ESPACOSUSTENTAVEL.METRO@GMAIL.COM

JORGE CRUZ

SEGURANÇA HÍDRICA

Cruzadas

O auditório da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES), em Vitória, foi palco da palestra do professor e doutor em gestão de recursos hídricos, Valmir Pedrosa, com o tema “Conciliação no
Direito Ambiental - Experiências na crise hídrica do Rio São Francisco”. Durante o evento, ele lançou o livro “Construindo a segurança hídrica - Experiências na crise hídrica do Rio São Francisco”, com coautoria do diretor de relações institucionais da Associação Brasileira das
Operadoras Privadas de Saneamento (ABCON), Percy Soares Neto.

Acidente de ônibus 2
O acidente na rodovia Norte-Sul poderia ter sido muito mais grave. Geralmente, os veículos descem o tobogã da
via em alta velocidade e, ao final, encontram uma curva. Na tentativa de
frear, os motoristas acabam perdendo
o controle do veículo.
BEATRIZ MACIEL

Combustível
Está cada vez mais difícil manter um
carro. O valor de combustível que eu
abastecia para andar por uma semana,
agora dura quatro dias. O pior é que
não há nenhuma previsão dessa conta
diminuir.

Diretor-presidente do Iema, Sérgio Fantini de Oliveira, o professor Valmir
Pedrosa, o secretário de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira,
e o gerente-geral de Sustentabilidade da ArcelorMittal, João Bosco Reis

ALTAIR MORAES

DIVULGAÇÃO

SER SUSTENTÁVEL É SER COLETIVO

Quer mais?

Segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), os carros emitem oito vezes mais gás carbônico do que os ônibus. Uma pessoa
que anda de carro emite 65,8 gramas de gás por quilômetro, já as que optam por ir de ônibus gastam apenas 17 gramas. Para o secretário-geral do
Setpes (Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros), Jaime De Angeli, um sistema de mobilidade baseado no transporte compartilhado, como o ônibus e outras alternativas em desenvolvimento, são as melhores escolhas para uma sociedade que deseja ter uma cidade sustentável

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

SAPATOS VEGANOS NA BARGAIN

Para falar com a redação:

leitor.gv@metrojornal.com.br

Quando o assunto é sapato, já existem opções veganas e sustentáveis na
Grande Vitória. Pensando em oferecer itens diferenciados para o público feminino que preza o não-consumo de produtos de origem animal, a multimarcas de acessórios Bargain passou a incluir no mix das lojas os sapatos
veganos da marca Ipadma, originários de uma pequena indústria em Três
Coroas, no Rio Grande do Sul. Os modelos contam com design moderno e
confortável. Os calçados da linha VEG são elaborados com tecidos sustentáveis e microfibra em poliuretano (PU), que é absorvente e antibacteriano. O
solado é feito de mix de borracha reciclada e a colagem à base de água, que
preserva a camada de ozônio, ou seja, existe um baixo impacto ambiental,
da criação à produção. Eles já estão disponíveis nas unidades da Praia do
Canto, Jardim da Penha, em Vitória, e Praia da Costa, em Vila Velha.

Participe também no Facebook:

www.facebook.com/metrojornal

Sudoku

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

Horóscopo

www.personare.com.br
Procure se cuidar melhor.
Conduza as tarefas com atenção
para evitar se estressar e ficar

doente.

Sua vida financeira oscila e
evidencia a necessidade de
cuidar dos seus gastos. Preserve a

Evite agir de forma autoritária e
inflexível para evitar brigas. Busque
equilíbrio emocional frente aos

estabilidade interior.

seus interesses.

inflamadas.

As relações ficam mais sensíveis
e indicam brigas. Procure vencer
as crises territoriais e evite se
sacrificar demais pelos outros.

Sua habilidade comunicativa
fica prejudicada e compromete
sua imagem. Evite expor suas
fragilidades e evite a arrogância.

Fase de expectativas não atendidas
e estresse ao tentar suprir
suas necessidades emocionais.
Estabeleça novas estratégias.

Fase sensível para sua segurança
pessoal que pode prejudicar suas
escolhas. Encare seus medos e
inseguranças com ousadia.

Sua atitude competitiva pode afastar
você das pessoas. Aceite bem as
críticas para evitar discussões

Seja gentil para preservar as
relações. Você tende a se deixar
levar pelo seu temperamento
difícil. Evite brigas.

As crises territoriais
comprometem as relações
pessoais. Seja gentil e selecione
melhor suas amizades.

Cuidado com suas finanças.
Controle os impulsos para não
comprometer suas escolhas e
orçamento.
Preserve uma convivência
harmoniosa com as pessoas. Sua
agressividade cresce e tende a
motivar brigas bem dramáticas.

Soluções
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É o que resta

Com título definido... Última rodada da
competição reserva a disputa pela vaga
restante na Libertadores e a definição de mais
dois times que serão rebaixados para Série B

AMANHÃ
ATLÉTICO
MINEIRO

BOTAFOGO

19h, em Belo Horizonte

ATLÉTICO
PARANAENSE

FLAMENGO

ESPORTE

19h, no Rio de Janeiro

FIEL DA BALANÇA*

O Atlético Paranaense vai decidir não só sua vida,
como a do homônimo, o Mineiro. O de Belo Horizonte tem 56 pontos e precisa de uma vitória simples sobre o Botafogo para jogar a Libertadores do
ano que vem. Agora, se perder e o time de Curitiba
ganhar do Flamengo, quem vai para a competição
sul-americana é o rubro-negro. Mas aqui pode rolar uma reviravolta: caso o Atlético-PR ganhe a Copa Sul-Americana, do qual está na final, ele vai direto para a fase de grupos da Libertadores e o
Atlético-MG herda a vaga na fase pré.

DOMINGO
PARANÁ

‘DESCE UM CAFÉ, CHEFIA’
Rebaixado há um bom tempo, o Paraná faz sua despedida da Série A contra o Internacional, que já garantiu a vaga na fase de grupos da Libertadores e também a terceira
colocação no Brasileiro. No outro “jogo da preguiça”, o Bahia não corre risco de rebaixamento e também já garantiu sua vaguinha na Copa Sul-Americana de 2019. Do outro lado, o Cruzeiro já tem sua vaga na fase de grupos da
Libertadores após conquistar a Copa do Brasil. Ou seja: vai
ser aquele clima de Casados x Solteiros.

INTER
17h, em Curitiba

BAHIA

CRUZEIRO
17h, em Salvador

PALMEIRAS

TODO MUNDO
EM PÂNICO

VITÓRIA

Um fica, o outro cai.
Talvez seja o principal confronto nessa briga para se
manter na elite. Com 42 pontos, o Fluminense, sem o técnico Marcelo Oliveira, demitido ontem, precisa vencer
ou empatar para ficar. Se perder, deve torcer para que Vasco da Gama seja derrotado ou
que a Chapecoense não vença. Ao América, resta vencer.
Se empatar, precisa torcer para que a Chapecoense perca e
o Sport não vença.
Se perder, está rebaixado.

17h, em São Paulo

FLUMINENSE

É SÓ ALEGRIA

Me dá a taça aqui!Campeão na rodada passada,
o Palmeiras vai levantar a taça nesse dia de pura festa ao lado de sua torcida. Em relação ao campeonato, vale manter a campanha impecável de,
até aqui, 22 jogos sem derrota. Do outro lado, um
combalido Vitória, já rebaixado. Alguns torcedores
palmeirenses já disseram que não esqueceram daquele fatídico jogo de 2002, quando o time baiano
derrotou o Verdão, que acabou rebaixado.

17h, no Rio de Janeiro

Treinador

Abel na
mira do
Santos
Abel Braga é o plano A do
Santos para a temporada
2019 para substituir
Cuca, que deve sair. O
presidente do Clube,
José Carlos Peres, viajou
ao Rio de Janeiro para
negociar com o treinador
– que também é alvo
do Flamenho, já Renato
Gaúcho renovou com o
Grêmio ontem.

QUERO
LIBERTADORES!
QUERO FICAR
NA SÉRIE A!

À Chape resta vencer.
Se empatar, torce para
que América e Sport
não vençam. Se perder, é rebaixada com
um empate do time
mineiro ou vitória dos
pernambucanos. O
São Paulo quer a vaga
direta na fase de grupos da Libertadores
e, para isso, precisa
vencer e torcer para
o Grêmio não ganhar
do Corinthians.

VASCO
DA GAMA

CEARÁ

17h, em Fortaleza

SPORT

SANTOS
17h, no Recife

VOZÃO
INTERNACIONAL

O Ceará de Lisca Doido já
se livrou do rebaixamento, mas sonha em disputar a Copa Sul-Americana do ano que vem. Para
isso, precisa ganhar. Se
perder, está fora. Se empatar, depende de outros resultados. Já o Vasco precisa, pelo menos,
empatar para não cair.
Se perder, torce para que
dois dos três concorrentes (Chape, América e
Sport) não vençam.

AMÉRICA

CHAPECOENSE

SÃO PAULO

ÚLTIMO MOMENTO

17h, em Chapecó

GRÊMIO

CORINTHIANS

17h, em Porto Alegre

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

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

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

Classificados para
a Libertadores

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

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

Classificados para
a Sulamericana*

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

%
69.4
64.9
61.3
56.8
56.8
50.5
48.6
46.8
45.9
45
42.3
39.6
38.7
37.8
37.8
36.9
36
35.1
33.3
19.8

Rebaixados
para a série B

A situação é delicada para o time pernambucano. Além de ter que vencer, ainda torce para o
tropeço de pelo menos
dois concorrentes: Vasco,
América e Chapecoense. Ao Santos, clima de
fim de feira. Sem chances de Libertadores, também já está garantido na
Sul-Americana e não contará com Gabigol, o artilheiro do torneio, com 18
gols, suspenso.

DE OLHO NA AMÉRICA

Com os mesmos 63 pontos do São
Paulo, o Grêmio precisa de vitória
simples para chegar à fase de grupos da Libertadores. Se empatar, torce para que o São Paulo não vença.
Se perder, o Tricolor paulista tem que
perder também. O Timão não está garantido na Sul-Americana ainda . Com
44 pontos, está apenas dois a frente
do primeiro fora dessa zona de
classificação. Ou seja: precisa
ganhar o jogo. Se empatar ou
perder, depende dos resultados de Ceará x Vasco e
Fluminense x América.

*O número de brasileiros classificados para a fase de grupos
da Libertadores pode mudar se o Atlético-PR ganhar a Copa
Sul-Americana. Neste caso, seria aberta uma outra vaga para
um time do país no torneio do ano que vem.
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Libertadores.
Santiago Bernabéu
será o palco do
segundo jogo da final
entre River e Boca
A indefinição sobre a decisão da Libertadores da América entre River Plate e Boca Juniors, finalmente, teve
um desfecho: será no Santiago Bernabéu, em Madri, dia 9 de dezembro, às
17h30. A capital espanhola
superou a concorrência de
Doha (Catar), Paris (França)
e Miami (Estados Unidos),
que também tinham interesse em receber o jogo.
Como o duelo de ida, na
Bombonera, estádio do Boca, terminou empatado em
2 a 2 e não há gol qualificado, a partida na Espanha vai
significar, na prática, uma
decisão em campo neutro e
jogo único. É assim que a Libertadores vai ser decidida a
partir de 2019, quando o rodízio de sedes da final começa por Santiago, no Chile.
A primeira partida só teve torcida do Boca, e o mesmo aconteceria para o River
no Monumenal. No dia do
confronto, porém, a torcida da casa apedrejou o ôni-
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Colonizadores
da América

Estádio do Real Madrid sediará a decisão do torneio sul-americano | GRAHAM CHADWICK/ALLSPORT

bus que transportava o time
rival e o duelo foi cancelado. Agora, porém, a entrada
de torcedores dos dois clubes será liberada no Santiago Bernabéu.
A princípio, o Boca não

queria entrar mais em campo e pedia à Conmebol a
suspensão do rival e que o
time fosse declarado campeão. Isso começou a mudar a partir de uma reunião
na sede da entidade, realiza-

da na terça-feira. Mas, apesar da definição do local ter
acontecido ontem, já havia
o consenso de que o duelo
não poderia ser realizado
na Argentina por questões
de segurança. METRO
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Fluminense. Diretoria
demite Marcelo Oliveira
Às vésperas de um jogo decisivo contra o América-MG,
o Fluminense anunciou ontem à tarde a demissão do
técnico Marcelo Oliveira. O
treinador não resistiu à má
fase. O clube não vence há
oito jogos e também há oito partidas não consegue fazer gols. Na quarta-feira, o
Tricolor foi derrotado por 2
a 0 para o Atlético-PR e foi
eliminado nas semifinais da
Copa Sul-Americana. No domingo, no Maracanã, o técnico será Fábio Moreno, auxiliar técnico do clube.
Marcelo Oliveira foi contratado pelo Fluminense no
intervalo aberto no calendário para disputa da Copa
do Mundo. Ele comandou a
equipe em 33 partidas. Obteve 12 vitórias, 8 empates
e 13 derrotas, um aproveitamento de 44,4%.
Fábio Moreno está em
sua segunda passagem pelo Fluminense. Ele participou como observador técnico da comissão campeã
do Brasileirão de 2012. Ele
chegou ao clube através do

Marcelo Oliveira dirigiu o time por
33 partidas | LUCAS MERÇON/FFC

treinador Abel Braga. Além
do Flu, trabalhou na Ponte Preta e no Internacional e foi campeão olímpico com a Seleção Brasileira
em 2016, na função de observador técnico.
A rodada poderá definir
a permanência do Tricolor
na Série A ou sua queda para a B. Uma vitória sobre o
América livra o time do rebaixamento. Qualquer outro
resultado levará o clube a depender de outros placares para ficar na Série A. METRO

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