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Eleição testa 
popularidade 
de Trump 

Definidas regras 
para concessão do 
aeroporto de Vitória 

Lama: pescadores 
da Praia do Suá 
cobram indenização

Escolha de governadores, senadores 
e deputados serão termômetro sobre 
desempenho do presidente  PÁG. 08

Resolução foi publicada no Diário 
Ofi cial da União e contraria posição 
do governo do estado  PÁG. 07

Profi ssionais da capital dizem ter 
sido prejudicados pela proibição da 
pesca na foz do rio Doce    PÁG. 04

Reforma da Previdência 
vai sair, afirma Bolsonaro
Novo governo. Em entrevista exclusiva a José Luiz Datena, da Band, presidente eleito garantiu que se nada for aprovado este ano, 
enviará projeto ao Congresso no início de 2019; ele também disse ser favorável à extradição de Cesare Battisti para a Itália  PÁG. 05

Árvore na Reta da Penha, em Vitória, foi podada em formato de ‘V’ para que fios passassem no meio dela | CHICO GUEDES / METRO ES

SABORES 

INÉDITOS
BURGER CULT ACONTECE ATÉ O DIA 18 E 
TRAZ 40 CRIAÇÕES DE HAMBÚRGUERES   PÁG. 11

MÍN:  19°C
MÁX: 27°C

ESPÍRITO SANTO 
 Terça-feira,

6 de novembro de 2018

Edição nº 1.124, ano 5

Henrique César 
Hellmeister, do
 Rick’s Burger

CHICO GUEDES / METRO ES

O VERDE 
POR UM FIO

As podas são feitas para evitar o
contato dos galhos com os fios.

 Resultado: as árvores de Vitória
ganham formatos curiosos...  PÁG. 04
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A reforma do Clube Saldanha 
da Gama, no Forte São João, 
em Vitória, tem finalmente 
uma previsão de ser concluí-
da: 2021. Após quase um ano 
e meio desde que a prefeitu-
ra tentou vender pela primei-
ra vez o espaço, o projeto pa-
ra transformar o local em um 
Museu da Colonização do 
Solo Espírito-Santense, por 
meio de uma doação ao Sesc-
-ES (Serviço Social do Comér-
cio), foi aprovado pela Câma-
ra de Vereadores na última 
quarta-feira. Segundo o Sesc, 
as obras devem começar no 
primeiro semestre de 2019.

O projeto de lei será enca-
minhado dentro de 15 dias à 
prefeitura de Vitória para a 
sanção do prefeito.  

Segundo José Lino Sepul-
cri, presidente da Fecomércio-
-ES (Federação do Comércio 
de bens, Serviços e Turismo 
do Espírito Santo) -- entidade 
a qual o Sesc está integrado --, 
serão investidos cerca de R$ 
15 milhões na reforma, que 
garantirá a  transformação do 
local em um museu, além da 
construção de elevador pano-
râmico, lanchonetes e estacio-

namento. “Esperamos rece-
ber o imóvel até o fim do mês. 
Com isso, nosso departamen-
to de engenharia poderá dar 
início ao projeto básico das 
intervenções”.

O projeto de doação do Sal-
danha para o Sesc estava na 
Câmara desde setembro. Foi 
aprovado por todas as comis-
sões da Casa (Constituição e 
Justiça, Finanças, Políticas Ur-
banas e Cultura e Turismo), 
mas  na última semana, os ve-
readores anunciaram a reali-
zação de uma  audiência pú-
blica para discutir o assunto 
com a população, marcada 

para o dia 1º de novembro. 
Um dia antes, o projeto foi 
aprovado e as reuniões cance-
ladas. A Câmara foi procurada 
para justificar o cancelamen-
to e informou que o vereador 
que havia solicitado a audiên-
cia cancelou o evento.  

No texto, a Câmara infor-
mou que o projeto básico das 
obras deverá ser concluído em 
até 180 dias e as obras em até 
dois anos, sob pena de ter o 
imóvel devolvido à prefeitura.

Reforma. Obras vão começar no 1º semestre de 2019, com duração de 
2 anos. Projeto de doação do local foi aprovado pela Câmara de Vitória

Saldanha será transformado em museu sobre o estado | CHICO GUEDES

Saldanha deve 
ficar pronto 
só em 2021

O promoter de uma casa no-
turna de Vitória foi indicia-
do por racismo, após denún-
cia de uma jovem de 28 anos, 
que preferiu não se identifi-
car. Segundo a jovem, ela e 
mais uma amiga negra tive-
ram as reservas de mesa nega-
das no dia do seu aniversário 
por serem negras, enquan-
to duas amigas brancas con-
seguiram vaga no local, no 
mesmo dia. O promoter An-
dré Luiz Neves Leão Borges, 
32 anos, vai responder por ra-
cismo em liberdade.  

Em depoimento à polícia, a 
jovem  contou que no dia 13 
de junho deste ano, ela ten-
tou reservar uma mesa na ca-
sa noturna, mas foi informada 
que o local não tinha disponi-
bilidade. Suspeitando da atitu-
de do funcionário, ela pediu a 
três amigas - duas brancas e 
uma negra - para tentarem re-
servar. Segundo a vítima, An-
dré teria aceitado o pedido 
das duas mulheres brancas e 

negado para a amiga negra. 
Toda a conversa foi registrada 
por aplicativo de mensagens e 
usada como prova.

O delegado Brenno Andra-
de disse que as provas apre-
sentadas pela vítima são con-
tundentes. De acordo com ele, 
André contou, durante o de-
poimento, que recebe muitas 
mensagens por dia e não teria 
visto a foto da jovem. “Consi-
derando que quem disponibi-
liza o acesso às fotos do perfil 
é a pessoa que envia a mensa-
gem, mesmo que ele não te-
nha o número cadastrado, ele 
conseguiria visualizar a ima-
gem do perfil das vítimas e de 
outras testemunhas’. 

De acordo com as investiga-
ções, a boate não tem respon-
sabilidade sobre o caso, pois o 
promoter disse ser o responsá-
vel pelas reservas de mesa. A 
produção do Jornal Capixaba 
tentou entrar em contato com 
André, mas ele não respondeu 
as mensagens.  TV CAPIXABA

Capital. Promoter de boate 
é indiciado por racismo 

A chuva deve continuar nes-
ta semana na Grande Vitó-
ria, segundo dados do Inmet 
(Instituto Nacional de Me-
teorologia). No domingo, o 
sol pode aparecer entre nu-
vens, com pancadas de chu-
va à tarde e à noite, como 
divulgou o Climatempo.

Ontem, os moradores 
da Grande Vitória enfren-
taram chuva fraca duran-
te todo o dia, que causou 
acidentes e alagamentos. 
Na capital, um motociclis-
ta caiu em um bueiro na 
avenida Elias Miguel, na Vi-
la Rubim, em Vitória. A ro-
da dianteira da moto ficou 
presa e o veículo suspenso. 
O motociclista não se feriu. 

A baía de Vitória subiu de 
nível e alagou a área verde 
de um clube na capital. 

Em Vila Velha, as avenidas 
Vitória Régia, em Jardim Colo-
rado, e Primeira Avenida, em 
Cobilândia, ficaram alagadas.

De acordo com a Defesa 
Civil do estado, foi registra-
da uma ocorrência em um 
edifício na Praia de Itapari-
ca, em Vila Velha, que foi 
atendida pelo órgão. No in-
terior do estado, houve que-
da de barreira em uma área 
da zona rural de Nova Vené-
cia e desabamento de um 
muro de arrimo próximo a 
duas residências. Uma famí-
lia ficou desalojada e outra, 
desabrigada.  METRO

Grande Vitória. Chuva 
continua nesta semana

Primeira Avenida, em Cobilândia, ficou alagada  | CHICO GUEDES/METRO ES

A Ufes (Universidade Fede-
ral do Espírito Santo) rea-
liza uma pesquisa que vai 
apontar os pontos fortes e 
fracos da universidade. Alu-
nos, professores e técnicos-
-administrativos da institui-
ção têm até sexta-feira para 
responder o questionário 
enviado para 40 mil e-mails.

A Pesquisa de Autoava-

liação Institucional, como é 
chamada, utilizará as infor-
mações coletadas para o pla-
nejamento de ações sobre os 
pontos avaliados. No ano pas-
sado, por exemplo, a violência 
foi uma das principais quei-
xas registradas nos campi.

A presidente da Comis-
são Própria de Avaliação da 
Ufes, Eliana Zandonade, con-

ta que a pesquisa ajuda a  
criar um relatório com infor-
mações das políticas acadê-
micas e até da infraestrutura 
da universidade. O resulta-
do do estudo deve ser divul-
gado em março de 2019. “A 
partir dele, cabem aos ges-
tores trabalharem planos 
de ações sobre as fragilida-
des apontadas”, diz.  METRO

Pesquisa vai avaliar pontos 
fracos e fortes da Ufes

VINICIUS 
ARRUDA
METRO ESPÍRITO SANTO

 Dólar

+ 0,89% 
(R$ 3,727)

  Bovespa

 + 1,33%
 (89.598 pts)

 Euro

+ 1,00% 
(R$ 4,253)

 Selic

 (6,50% a.a.)

Salário 

mínimo

(R$ 954)

 Cotações

Conservadorismo

“Estamos vivendo 
uma mudança que 
não é só no Brasil. 

Uma mudança 
conservadora, em 

termos de costumes. 
Às vezes, na minha 

compreensão 
de mundo, 

perigosamente 
conservadora, porque 

a tendência na 
humanidade é a 

de que, quanto aos 
direitos sociais já 

conquistados, a gente 
não recua ”

M����TRA DO STF CÁRMEM LÚCIA, 

ONTEM, DURANTE PALESTRA SOBRE 

OS  30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA
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Tragédia no rio Doce. Mais de 300 profissionais ligados à pesca de camarão afirmam que foram impactados pela proibição da atividade na foz

Pescadores da Praia do 
Suá cobram indenizações

Sem fiação subterrânea em 
grande parte da cidade, o 
formato das árvores em al-
guns pontos de Vitória tem se 
adaptado aos fios colocados 
nos postes e chamado a aten-
ção de quem passa pelas vias. 
Na Reta da Penha, por exem-
plo, elas foram podadas como 
se fossem uma passagem pa-
ra a fiação de energia elétrica. 
O caule e os galhos formam 
uma espécie de “V”, abrindo 
passagem para os cabos. 

De acordo com a Sem-
mam (Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente), o ser-
viço de podas segue uma 
programação semanal. Esta 
ação é considerada preven-
tiva para evitar que as árvo-
res causem transtornos, co-
mo atingir os fios. Quando 
já está atingindo o cabea-
mento, a prefeitura acio-

na a EDP, concessionária de 
energia elétrica, para a po-
da. No caso da Reta da Pe-
nha, o serviço fez parte da 
manutenção programada 
da prefeitura. Com relação 
à fiação subterrânea, a Pre-
feitura de Vitória informou 

que implantou em frente à 
Casa Porto das Artes e Con-
vento São Francisco. Tam-
bém informou que junto à 
EDP e ao Ministério Públi-
co Estadual, busca soluções 
para a redução de fiação nos 
postes.  METRO

Poda de árvores em Vitória 
segue o caminho dos fios 

Árvore na Reta da Penha foi podada em forma de “V” | CHICO GUEDES

Até o dia 3 de dezembro, 
a Cesan (Companhia Es-
pírito Santense de Sanea-
mento) realiza uma con-
sulta pública sobre a PPP 
(Parceria Público-Privada) 
para concessão adminis-
trativa de ampliação, ma-
nutenção e operação do 
sistema de esgotamento 
sanitário no município de 
Cariacica. 

Os interessados em par-
ticipar devem acessar os 
documentos disponíveis 
no site www.cesan.com.
br\consulta-publica\ppp-
-cariacica\. As contribui-
ções acatadas serão re-
gistradas, consolidadas e 
incorporadas à documen-
tação da licitação para 
contratar a PPP.  METRO

Saneamento. 
Cesan quer 
ouvir morador 
de Cariacica

Reconhecidos somente em 
abril deste ano como impacta-
dos pelo rompimento da bar-
ragem de rejeitos da Samar-
co em Mariana (MG), ocorrido  
há três anos,  os pescadores 
de camarão sediados na Praia 
do Suá, em Vitória, cobram o 
início do pagamento das in-
denizações e do  auxílio fi-
nanceiro.  São  mais de 300 
profissionais ligados à ativida-
de e que foram afetados com 
a proibição da pesca no litoral 
norte do Espírito Santo. 

Mesmo tendo como base 
o cais da Praia do Suá, 156 
pescadores viviam do traba-
lho na foz do rio Doce, onde 
pescavam camarão branco, 
sete barbas e rosa. O levan-
tamento foi feito pelos re-
presentantes da categoria e 
apresentado à Fundação Re-
nova -- responsável pela ne-
gociação e pelos reparos aos 
impactos do rompimento 
da barragem -, segundo Braz 
Clarindo Filho, vice-presi-
dente do Sindipesmes (Sin-
dicato dos Pescadores Arte-
sanais do Espírito Santo). O 
número de atingidos chega 
a 326, considerando os auxi-
liares e até compradores do 
produto em terra. 

“Fomos reconhecidos pe-

lo local de trabalho e a inde-
nização estava prevista para 
ter valor definido na sema-
na passada, mas eles se recu-
saram a passar. Não cumpri-
ram o cronograma. Estamos 
pedindo um adiantamento 
da indenização para  a gen-
te esperar a situação ser re-
solvida. Até agora tinha re-
serva, mas não tenho mais, 
e agora em dezembro come-
çam os três meses de defe-
so”, defende Braz. 

Ele conta que o grupo 
passou para a Renova todos 

os documentos que compro-
vam a atividade e valores do 
que ganhavam em 2015.  

“Hoje conseguimos pescar 
em frente a Povoação, fora 
da área proibida, mas temos 
85% de perda em relação ao 
que pescávamos há três anos. 
Como é mais longe, não con-
seguimos fazer duas viagens 
ao mês e a despesa continua 
a mesma”, reclama. 

 
Recomendação
O pedido está na recomen-
dação assinada pela Defen-

soria Pública do Espírito San-
to, pelo Ministério Público 
Federal do Espírito Santo e 
Defensoria Pública da União, 
no último dia 01. O docu-
mento estabelece prazo de 
10 dias para que a fundação 
dê respostas sobre os ques-
tionamentos dos pescado-
res, principalmente no que 
diz respeito ao pagamento 
das verbas emergenciais. Ca-
so não haja resposta, o de-
fensor público Rafael Portel-
la diz que não descarta que 
a questão seja judicializada. 

“Os pescadores são um 
exemplo do formalismo e bu-
rocracia da Renova. Pedimos 
que estabeleçam um crono-
grama. E o segundo ponto é 
que não dá para continuar as 
conversas sobre indenização 
sem falar em adiantamento 
de verbas. Isso cria um estres-
se muito grande para a cadeia 
de pesca”, avalia Portela.   

Questionada sobre o as-
sunto, a Renova informou 
que recebeu a recomendação, 
está avaliando o documento 
e reafirma seu compromisso 
em executar as ações de repa-
ração e compensação decor-
rentes dos impactos gerados 
pelo rompimento da barra-
gem de Fundão.

Pescadores seguiam até a foz do rio para pegar camarão branco, sete barbas e rosa |  CHICO GUEDES/METRO ES

“Só fomos reconhecidos 
como impactados em 
abril deste ano, depois 
que fechamos o trilho 
da Vale na Serra” 
BRAZ CLARINDO FILHO, VICE-PRESIDENTE 

DO SINDIPESMES

LETÍCIA 
ORLANDI
METRO ESPÍRITO SANTO

Indenizações

PESCADORES 
No Espírito Santo, cerca de 4,2 
mil pescadores recebem Auxílio 
Financeiro Emergencial e 3,4 mil 
fecharam acordos com o Progra-
ma de Indenização Mediada. Até 
agora, a Renova disse que pagou 
R$ 328 milhões entre indeniza-
ções e auxílios financeiros para 
os pescadores. No Espírito Santo, 
foram atendidos profissionais de 
localidades como Regência, Po-
voação, Pontal do Ipiranga, Bar-
ra do Riacho e Santa Cruz. 

VALORES
Os valores das indenizações são 
definidos caso a caso, a partir da 
matriz de danos construída em 
conjunto com os atingidos. Se-
gundo a Renova, os valores re-
fletem os danos sofridos por ca-
da atingido, inexistindo limites 
mínimos e máximos. 

AUXÍLIO
Já as famílias que têm direi-
to ao Auxílio Financeiro Emer-
gencial recebem mensalmente 
um salário mínimo, acrescido de 
20% por dependente e também 
o valor equivalente a uma ces-
ta básica. 

A Petrobras elevará em 8,5% 
o preço médio do botijão de 
gás de cozinha de 13 qui-
los às distribuidoras, para 
R$ 25,07, a partir de ho-
je.  Desde janeiro, a estatal 
reajusta o botijão de gás tri-
mestralmente. Em janeiro e 
abril, os valores foram redu-

zidos, e em julho, elevado.
O Sindigás informou que 

o reajuste do produto para 
consumo residencial, vendi-
do em botijões  de 13 quilos, 
vai oscilar entre  8,2% e 9% 
nas refinarias. Em setembro, 
o preço médio final ao consu-
midor era de R$ 68,48.  METRO

GLP. Gás de cozinha sobe 
hoje 8,5% nas refinarias

O carro fumacê de Vitória 
estará hoje nos bairros Gu-
rigica, Consolação e Horto.  
Desde o início da semana, 
o veículo segue um no-
vo itinerário no combate, 
principalmente, ao mos-
quito Aedes aegypti, prin-
cipal agente transmissor 

dos vírus da dengue, zika 
e chikungunya. 

Os locais selecionados pa-
ra receber a aplicação são es-
colhidos pela equipe técnica 
do CVSA (Centro de Vigilân-
cia em Saúde Ambiental) 
considerando as notificações 
de doenças.  METRO

Combate. Fumacê faz 
novo itinerário na capital 



ESPÍRITO SANTO, TERÇA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2018
www.metrojornal.com.br {BRASIL}  05|

• Ministros anunciados 
1. Paulo Guedes 

(Economia)

2. General Augusto 
Heleno (Defesa)

3. Marcos Pontes (Ciência 

e Tecnologia)

• Nomes oficiais 
4. Gustavo Bebianno (ex-

presidente do PSL)

5. Julian Lemos (Deputado 

Federal eleito pelo PSL-PB)

6. Luciano Irineu de Castro 

(especialista em energia da 

Universidade de Iowa-EUA)

7. Paulo Uebel (ex-

secretário Municipal de 

Gestão de São Paulo)

8. Abraham Weintraub 
(ex-diretor do Banco 

Votorantim e professor da 

Unifesp)

9. Arthur Weintraub 
(Professor da Unifesp)

10. Roberto Castello 
Branco (Ex-diretor do 

Banco Central)

11. Carlos Von Doellinger 
(Ex secretário do Tesouro)

12. Carlos da Costa (Ex-

diretor do BNDES)

13. Coronel Luiz Tadeu 
Vilela Blumm (Ex-Coronel 

de Bombeiros do GDF) 

14. Waldemar Gonçalves 
Ortunho Junior (Coronel 

reformado do Exército)

15. Antônio Flávio Testa 

(Cientista político da UnB)

16. Marcos Aurélio 
Carvalho (Sócio da AM4, 

que fez a campanha digital 

de Bolsonaro)

17. Bruno Eustáquio de 
Carvalho (Diretor da SPPI 

- Secretaria de Parcerias e 

Investimentos de Temer)

18. Jonathas de Castro (Ex-

diretor da SPPI)

19. Sérgio Augusto De 
Queiroz (Procurador da 

Fazenda Nacional)

20. Paulo Roberto
21. Eduardo Chaves Vieira
22. Ismael Nobre*

• Colaboradores
23. Pablo Tatim (Secretário 

Executivo da Presidência)

24. Alexandre Ywata 
(Diretor do Ipea)

25. Waldery Rodrigues 
Junior (coordenador-geral 

na Secretaria de Política 

Econômica)

26. Adolfo Sachsida 
(Economista do Ipea)

27. Marcos Cintra 
(presidente da Finep)

* A reportagem não 

obteve detalhes sobre os 

três últimos nomes da lista 

de indicados oficiais

Os nomes

Em entrevista exclusiva 
concedida ontem ao jorna-
lista José Luiz Datena, du-
rante o programa “Brasil 
Urgente”, da Band, o presi-
dente eleito, Jair Bolsonaro 
(PSL), disse ontem que, se 
nenhum projeto de reforma 
da Previdência for aprovado 
ainda neste ano no Congres-
so, ele pretende mandar no-
vo texto para o Legislativo 
no início do ano que vem.

Bolsonaro afirmou ain-
da que é favorável à extradi-
ção do italiano Cesare Bat-
tisti – o assunto  foi tratado 
ontem por ele com uma co-
mitiva do governo italiano.

Leia a seguir trechos da 
entrevista.

  
Reforma da Previdência
Vamos fazer, propor alguma 
reforma. Se não for aprova-
do nada neste ano, no ano 
que vem vamos propor sim, 
logo no começo do ano. A 
primeira proposta feita pe-
lo [atual presidente Michel] 
Temer (MDB) falava em 65 
anos como idade mínima. 
Não tem cabimento, por 
exemplo, imaginar que um 
policial militar esteja na ati-
va nessa idade. Tem que ter 
certas especificidades.

Nós temos um contrato 
com os aposentados, com 

aqueles em vias de se apo-
sentar, não pode mudar sem 
levar em conta que tem um 
ser humano ali, que terá sua 
vida modificada. Eu tenho 
falado isso à equipe econô-
mica, às vezes eles pensam 
só em números. Tem gente 
falando em CPMF: não exis-
te recriação da CPMF, muito 
menos de 0,9%. Toda a cadeia 
produtiva é onerada mais de 
uma vez, isso aqui vai virar 
um inferno. Não queremos 
salvar o estado quebrando o 
cidadão brasileiro.

Relações com a China
O embaixador da China este-
ve aqui hoje [ontem], a con-
versa foi muito boa, tá na 
cara que a China não quer 
deixar de fazer comércio 
conosco nem nós com eles. 
Paulo Guedes estava conos-
co, foi falado que podemos 
agregar valor naquilo que 
nós exportamos a eles. Qual-
quer país do mundo pode 
comprar no Brasil,  mas não 
o Brasil. Vejo com preocupa-
ção comprarem terras agri-
cultáveis de nosso país, seja 
a China, seja o país que for.

Cesare Battisti
Recebi hoje [ontem] uma vi-
sita basicamente de corte-
sia do ministro [embaixador] 

italiano e mais três repre-
sentantes deles. O  governo 
do PT, do Lula conseguiu no 
apagar das luzes que grande 
parte dos italianos se voltas-
sem contra nós quando deci-
diu dar status de refugiado 
ao terrorista Cesare Battisti. 
Não sou eu que o julgo terro-
rista, o próprio governo ita-
liano o classifica assim. Mas 
vai depender do Supremo es-
sa decisão.

Recado aos empresários
Respeito aos contratos, sub-
missão à Constituição e às 
leis e destravamento na eco-
nomia. Queremos desburo-
cratizar, desregulamentar, 

fazer comercio com o mun-
do todo, sem viés ideológico. 
Até diminuir a carga tribu-
tária – lógico, diminuir com 
responsabilidade.

Privatizações
Pretendemos privatizar 
grande parte das estatais, 
mas não nos livrar de todas, 
porque há setores estraté-
gicos. Isso está sendo discu-
tido, tem que ver o mode-
lo. A Embraer, por exemplo, 
quando  foi privatizada, ado-
tou-se o modelo de golden 
share, aquela empresa não 
pode ser vendida para qual-
quer outra sem aval do presi-
dente. Isso nós pretendemos 

adotar em alguns casos.

Placa Mercosul
Eu pedi um estudo mais acu-
rado sobre isso. Esse projeto 
nasceu lá atrás, do interesse 
da grande pátria bolivariana. 
Acredito que não há interes-
se dos brasileiros, mas posso 
ser demovido dessa ideia. A 
unificação vai trazer trans-
torno para nós e gasto para 
os cidadãos.

Transição
Vamos pedir ao presidente 
Michel Temer alguma cola-
boração que for possível, por 
exemplo, para evitar pautas 
bombas, o que a gente puder 

aproveitar de uma reforma 
já proposta, até para a gen-
te pegar o governo o ano que 
vem com alguma reforma já 
aprovada.

Retaguarda a policiais
Tem que dar carta branca pa-
ra ele [militar ou policial] se 
defender se houver confron-
to. Se nós conseguirmos isso 
do Parlamento, vamos con-
seguir inibir a entrada de 
drogas e armamentos pela 
fronteira. [...] Está na cabe-
ça do policial: se eu atirar eu 
posso ir para a cadeia, se eu 
não atirar eu posso ir para o 
cemitério. Tem que tirar es-
sa dúvida da cabeça dele.

Drone que atira
Se você fizer isso com o dro-
ne aqui, tem que ter a legis-
lação a favor. Eu sou a favor  
de usar o drone, não tem ou-
tro caminho.

Embaixada em Jerusalém 
Todo mundo fala que não 
devemos nos meter nas de-
cisões dos outros países. En-
tão, se Israel resolveu mudar 
a capital, eu vou respeitar. 
Não fui eu que mudei. Nós 
pretendemos levar isso 
adiante, como regra tem que 
respeitar as decisões de ou-
tros países.  BAND

Novo governo. Em entrevista exclusiva a José Luiz Datena, Jair Bolsonaro também confirma ser favorável à extradição de Cesare Battisti 

José Luiz Datena entrevista Bolsonaro em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio | REPRODUÇÃO/BAMD

Reforma da Previdência 
vem no máximo em 2019

Transição nomeia 27 e cria grupos temáticos
O governo Temer nomeou 
ontem 27 pessoas da equipe 
de transição para o governo 
Bolsonaro, que começam a 
trabalhar nesta semana.

O ministro extraordinário 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
que comanda a equipe, já ha-
via anunciado na semana pas-
sada a entrega de 22 nomes 
à Casa Civil. Os integrantes 
desta lista foram divulgados 
ontem, e a eles se juntaram 
mais cinco que vão colaborar 
com a equipe sem remunera-
ção. Para os demais, o salário 
varia de R$ 2.585 a R$ 16.215.

Na equipe não há, até o 
momento, nenhuma mulher. 
A maioria dos nomes assesso-
ra as equipes econômica e de 
infraestrutura.

Lorenzoni afirmou que os 
28 nomes restantes, dos 50 
permitidos – já que apenas 
os 22 com cargos oficiais ocu-
pam as vagas previstas em lei 
–, devem ser anunciados até 

o final da semana. Eles esta-
rão, em geral, ligados aos mi-
nistérios que ainda não têm 
comando definido. “Se cada 
ministério indicar dois, prati-
camente já fecharam essas 50 
vagas”, diz Lorenzoni.

No grupo já nomeado, há 
ex-dirigentes de órgãos como 
o Banco Central, o BNDES, 
nomes do mercado ou de 
instituições de ensino e inte-
grantes da gestão de Temer, 
que fornecerão dados à equi-
pe do novo governo.

Bolsonaro em Brasília
O presidente eleito deve che-
gar na manhã de hoje a Bra-
sília, onde ficará até amanhã. 
Hoje, Bolsonaro deve parti-
cipar de uma sessão no Con-
gresso e Ministério da Defe-
sa e as três Forças Armadas: 
Marinha, Exército e Aeronáu-
tica. Amanhã ele se reunirá 
com o presidente Michel Te-
mer.   METRO BRASÍLIA

Extradição 
de Battisti é 
discutida 
Bolsonaro recebeu ontem, 
em sua casa na Barra, na 
zona oeste do Rio, a visita 
do embaixador da Itália no 
Brasil, Antonio Bernardini, 
que reiterou a expectativa 
da extradição de Cesare Bat-
tisti. O italiano de 63 anos, 
que mora no Brasil desde 
2004, foi condenado em seu 
país por terrorismo e quatro 
assassinatos. 

“O caso Battisti é muito 
claro. A Itália está pedindo ex-
tradição. O caso está sendo de-
cidido no STF [Supremo Tribu-
nal Federal] e esperamos que 
ele tomará a decisão no tem-
po mais breve possível. Eu 
acho que o Bolsonaro tem a 
mesma ideia que temos do 
Battisti”, disse o embaixador 
após a reunião. A extradição 
de Battisti foi prometida por 
Bolsonaro ainda na campa-
nha eleitoral.  METRO RIO
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O STF (Supremo Tribunal 
Federal) recebeu ontem um 
pedido de habeas corpus pa-
ra o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. Além de 
pedirem a soltura do petis-
ta, os advogados querem 
que o Supremo anule todas 
as decisões tomadas contra 
ele pelo juiz Sergio Moro na 
Operação Lava Jato.

O pedido de 73 páginas 
alega ilegalidade em cinco 
decisões de Moro e  afirma 
que o magistrado “deixou a 
toga de lado para atuar co-
mo agente político”. 

Os mesmos argumentos 
já foram usados pela defe-
sa em outros pedidos ao Su-
premo. Desta vez os advoga-
dos incluem o fato de Moro 
ter aceitado o convite para 
assumir o Ministério da Jus-
tiça do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro.

A entrada do magistra-
do no governo seria a pro-
va de que houve “interes-
ses pessoais” nas decisões 
do juiz. Moro foi procurado, 
mas informou via assessoria 
da Justiça Federal do Paraná 
que não vai se manifestar.

As decisões 

A defesa cita, no documen-
to, cinco medidas de Moro 
contra Lula ao longo da La-
va Jato que, segundo os ad-
vogados, seriam ilegais. 

As primeiras seriam a 
condução coercitiva e a di-
vulgação de conversas de 
Lula, em 2016 – o que in-
cluiu grampos de diálogos 
com seus advogados. Tam-
bém foram listadas a atua-
ção para impedir a soltura 
do petista pelo TRF4 (Tribu-
nal Regional Federal da 4ª 
Região), neste ano.

A defesa afirma, por fim, 
que Moro agiu durante o pe-
ríodo eleitoral para favorecer 
Bolsonaro, principal adversá-
rio do PT na campanha. O juiz 
adiou o interrogatório de Lula 
e dos outros réus do processo 
do Sítio de Atibaia (SP) “a fim 
de evitar a exploração eleito-
ral”, mas liberou um dos ter-
mos da delação premiada do 
ex-ministro Antonio Palocci 
às vésperas do primeiro tur-
no. Os advogados consideram 
que houve parcialidade nas 
decisões.

Lula está preso na sede da 
PF (Polícia Federal) em Curiti-
ba há quase 7 meses. Ele cum-
pre pena de 12 anos e 1 mês 
de prisão pelo processo do trí-
plex do Guarujá. 

Justiça. Para advogados, aceitação do convite de governo Bolsonaro 
mostra que juiz teve ‘interesses pessoais’ em decisões contra petista 

Defesa de Lula fala a comitê da ONU em Genebra | FILIPE ARAÚJO/FOTOS PÚBLICAS

Defesa ataca Moro e pede 
a soltura de Lula ao STF

RAFAEL 
NEVES 
METRO BRASÍLIA 

O juiz federal Sérgio Mo-
ro pediu férias da Justiça 
Federal no Paraná e tam-
bém solicitou afastamen-
to de suas funções e dos 
processos da operação La-
va Jato. O ofício foi enca-
minhado ontem ao Corre-
gedor do TRF4 (Tribunal 
Regional Federal da 4ª Re-
gião), Ricardo Teixeira do 
Valle Pereira. 

No ofício, Moro diz que 
assumirá o cargo de minis-

tro da Justiça e da Segu-
rança Pública em janeiro 
de 2019 e que se afasta-
rá das ações da Lava Jato. 
“(...) Reputo salutar afas-
tar-me da jurisdição dos 
casos judicionais relacio-
nados à operação Lava Ja-
to, como o que evitar-se-á 
controvérsias desnecessá-
rias”, escreveu.

O juiz solicitou dois pe-
ríodos de férias. São 17 
dias que estão acumula-

dos, referentes às férias 
de 2012/2013, e um no-
vo período entre 5 e 21 de 
novembro. 

Segundo ele, “as férias 
também permitirão que 
inicie as preparações pa-
ra a transição de gover-
no e para os planos do mi-
nistério”. Moro dará uma 
entrevista coletiva hoje, 
às 16h, na sede da Justi-
ça Federal em Curitiba.

 METRO CURITIBA

Com férias, Moro se afasta da Lava Jato

A juíza substituta Gabriela 
Hardt, da 13ª Vara da Justi-
ça Federal do Paraná, assu-
miu ontem o processo da 
operação Lava Jato que apu-
ra o possível pagamento de 
propina para o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
por meio de obras em um sí-
tio em Atibaia (SP). 

Ontem à tarde a juíza ou-
viu os depoimentos de Emyr 
Diniz Costa Júnior e Carlos 
Armando Guedes Paschoal, 
funcionários da empreiteira 
Odebrecht que também são 
réus no processo. O depoi-
mento de Lula está marca-
do para o dia 14 deste mês. 
Nesta semana, a juíza terá 
outras quatro audiências.

Perfil

Gabriela Hardt nasceu em 
São Mateus do Sul, no sul 
do Paraná. Ela tem 44 anos 
e é formada em Direito pe-
la UFPR (Universidade Fe-
deral do Paraná). Foi ser-
vidora da Justiça Federal 
e é juíza substituta des-
de 2009. Ela já substituiu 
Moro em processos da La-
va Jato quando o juiz esta-
va ausente. Em um de seus 
atos, mandou prender o 
ex-ministro José Dirceu, 
em maio deste ano. A va-
ga de Moro será oferecida, 
por meio de um edital de 
remoção, quando ele ofi-
cializar o pedido de exo-
neração.  METRO CURITIBA

Substituta assume ação contra o ex-presidente

Gabriela Hardt corre na pista que leva às Cataratas do Iguaçu | REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Moro usará férias para cuidar da transição | JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Alexandre Nardoni foi preso em 

em 2008 | FERNANDO DONASCI/FOLHAPRESS

Condenado a 30 anos e dois 
meses pelo assassinato da fi-
lha, Alexandre Nardoni es-
tá apto para progredir para 
o regime semiaberto. É o que 
aponta laudo criminológico 
solicitado pelo MP (Ministério 
Público) e assinado por direto-
res do presídio onde Nardoni 
está preso desde 2008. 

Segundo o laudo, o pre-
so “demonstrou capacidade 
para criar e manter vínculos 
afetivos”. Agora cabe à Jus-
tiça decidir sobre a progres-
são. No semiaberto, Nardo-
ni poderá trabalhar fora da 
prisão durante o dia. 

Ele e sua mulher, Anna 
Carolina Jatobá, foram con-
denados por atirar da janela 
do 6º andar a garota Isabella, 
então com 5 anos de idade, 
em março de 2008.   METRO

Caso Isabella. 
Nardoni está 
apto para o 
semiaberto

SP. Kassab 
assume Casa 
Civil de Doria
Prefeito da capital paulis-
ta entre 2006 e 2012 e atual 
ministro da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comuni-
cação, Gilberto Kassab (PSD) 
foi anunciado ontem como 
futuro secretário da Casa 
Civil pelo governador elei-
to de São Paulo, João Do-
ria (PSDB). Ontem Kassab, 
foi elogiado pelo futuro che-
fe, que o classificou como o 
“melhor articulador”.

Ele  também é réu em pro-
cesso na Lava Jato sob a sus-
peita de ter recebido R$ 21 
milhões em caixa 2 na sua 
campanha à prefeitura em 
2008. “Eu estou muito tran-
quilo em relação a isso, estas 
acusações são infundadas. 
Pautei minha vida pública 
pela moralidade”, afirmou 
Kassab. O governador elei-
to disse não ver “proble-
ma” em relação ao processo. 

 METRO
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O presidente chinês, Xi 
Jinping, prometeu ontem re-
duzir tarifas, ampliar o acesso 
ao mercado e importar mais, 
no início de uma feira comer-
cial realizada para demons-
trar boa vontade em meio aos 
crescentes atritos com os Es-
tados Unidos e outros países.

A Exposição Internacio-
nal de Importação da China, 
em Xangai, reúne milhares 
de empresas estrangeiras 
com compradores chine-
ses em uma tentativa de de-
monstrar o potencial im-
portador da segunda maior 
economia do mundo.

Em um discurso que 
ecoou promessas anteriores, 
Xi disse que a China irá ace-
lerar a abertura dos setores 
de educação, telecomuni-
cações e cultura, protegen-
do os interesses das empre-
sas estrangeiras e punindo 
as violações dos direitos de 
propriedade intelectual.

Ele também disse que espe-
ra que a China importe US$ 30  
trilhões em produtos e US$ 10 
trilhões em serviços nos pró-
ximos 15 anos. No ano passa-

do, o presidente chinês esti-
mou que a China importará 
US$ 24 trilhões em mercado-
rias nos próximos 15 anos.

“A CIIE é uma importan-
te iniciativa da China pa-
ra abrir proativamente seu 
mercado para o mundo”, 
disse o presidente chinês. 
Xi afirmou que a exposi-
ção mostra o desejo da Chi-
na de apoiar o livre comér-
cio global.

Relações bilaterais
Após investimentos bilioná-
rios no Brasil nos últimos 
anos, empresários chineses 
estão “em compasso de es-
pera” e aguardam sinaliza-
ções do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro, antes de defi-
nir novos negócios, disse on-
tem o presidente da Câma-
ra de Comércio e Indústria 
Brasil-China, Charles Tang. 
Projetos de investimento de 
empresas chinesas no Brasil 
confirmados desde 2003 re-
presentam aportes de US$ 
54,1 bilhões no país, segun-
do o Ministério do Planeja-
mento.  METRO

China. País promete se 
abrir a novos mercados

O Diário Oficial da União 
trouxe ontem a resolução 
que trata da concessão para 
a iniciativa privada de 12 ae-
roportos do país, divididos 
em três blocos regionais. A 
concessão foi aprovada pe-
los ministros da Secretaria-
-Geral e dos Transportes, in-
tegrantes do Conselho do 
PPI (Programa de Parcerias 
de Investimentos). Na práti-
ca, o governo Michel Temer 
decidiu dar andamento ao 
programa de concessão a 
menos de dois meses de seu 
encerramento. 
     Os empreendimentos de-
verão ser licitados em três 
blocos: Bloco Nordeste, Blo-
co Centro-Oeste e Bloco Su-
deste. O aeroporto de Vitória 
fará parte deste último bloco,  

e será oferecido juntamen-
te com o de Macaé (RJ), con-
trariando posição do governo 
estadual. Para o governador 
Paulo Hartung (MDB), a con-

cessão em conjunto com Ma-
caé é prejudicial para o esta-
do. “O aeroporto de Macaé é 
bastante deficitário, vai aca-
bar sendo subsidiado pelo 

Aeroporto de Vitória e isso 
pode trazer prejuízo aos ca-
pixabas”,  afirmou o governa-
dor em mais de uma ocasião. 
    De acordo com Ministé-
rio dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, o valor de ou-
torga é de R$ 712 milhões. O 
prazo da concessão será de 
30 anos para todos os blocos 
e o processo de licitação se 
dará na modalidade de leilão 
simultâneo, a ser realizado 
em sessão pública, por meio 
de apresentação de propos-
tas econômicas em envelo-
pes fechados, com previsão 
de ofertas de lances em viva-
-voz, nos casos estabelecidos 
pelo edital. O critério de jul-
gamento das propostas será 
o de maior contribuição fixa 
inicial ofertada.  METRO

No final do governo. Resolução publicada ontem oficializa programa de concessão de 12 
aeroportos do país. Terminal de Vitória vai integrar o Bloco Sudeste, juntamente com o de Macaé

Prazo de concessão dos aeroportos, como o de Vitória, será de 30 anos | CHICO GUEDES

Aeroporto: saem as 
regras de concessão 
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Os norte-americanos vão 
às urnas hoje para eleger 
um terço dos senadores, to-
dos os 435 deputados e go-
vernadores em 75% dos es-
tados. Mas mesmo fora das 
cédulas, é o presidente Do-
nald Trump quem aparece 
no centro da disputa. 

Pesquisa divulgada pe-
la CNN mostra que sete em 
cada 10 eleitores dizem que 
seus votos neste ano serão 
contra (42%) ou a favor (28%) 
do chefe da Casa Branca. 

As eleições “midterms” 
acontecem sempre na meta-
de do mandato presidencial 
e funcionam como termô-
metro para a popularidade 
do governo. Trump se es-
forçou nas últimas semanas 
antes das eleições para re-
forçar sua postura contra a 
imigração e tentou mostrar 
melhora econômica no país.

Mas projeções recentes in-
dicam enfraquecimento dos 
republicanos, partido do pre-
sidente, em relação aos de-
mocratas de Barack Obama. 

Segundo o site “FiveThirt-
yEight”, do estatístico Nate  
Silver, o Partido Democrata 
tem 85,6% de chances de re-
tomar o controle da Câmara. 
A maioria daria ao partido 
oportunidade de aprovar in-
vestigações e pedidos de im-
peachment contra Trump. 
Para o Senado, porém, os 
republicanos devem conti-
nuar na liderança, já que os 
democratas representam 24 
das 35 cadeiras que deixam 
o cargo neste ano.   METRO

Eleições. EUA escolhem hoje representantes para Câmara, Senado e estados em disputa polarizada entre os que amam e odeiam o presidente

ENTENDA A VOTAÇÃO DE HOJE NOS ESTADOS UNIDOS

FONTE: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Estados sem eleição
Estados com eleição onde é possível reeleição
Estados com eleição onde não é possível reeleição

A DIVISÃO ATUAL ENTRE OS PARTIDOS

Dos 36 onde haverá 
disputa, 26 são 
republicanos,   
9 democratas e um 
independente. Nos 
territórios, estão no 
poder dois republicanos 
e um independente

Partido Republicano controla 
235 cadeiras, enquanto o 
Partido Democrata ocupa 
193. Há ainda sete posições 
vagas e seis que não são 
escolhidas por voto

São 51 republicanos e   
49 democratas. As vagas  
em disputa são atualmente 
ocupadas por 9 republicanos,  
24 democratas e 2 independentes 
que votam com os democratas
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ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR

CARGOS EM DISPUTA

Senado

EstadosCâmara
dos Deputados

>> Todos os 435 assentos  
na Câmara dos Deputados.  
O número de vagas de um 
estado depende de sua 
população. Cada deputado 
serve um distrito específico. Ele 
deve ter pelo menos 25 anos, 
ser cidadão dos EUA por pelo 
menos sete anos e morar no 
estado que representa. 
Mandato é de 2 anos 

>> Um terço de todos os 
senadores. Existem 100 
atualmente, dois representando 
cada estado. Um senador deve 
ter pelo menos 30 anos, ser 
cidadão dos EUA por pelo 
menos nove anos, e morar no 
estado que representa. O 
mandato é de 6 anos

>> 36 governadores de estado 
e três governadores de 
território. Mandato é de 4 anos  

>> 206 prefeitos e outros 
cargos municipais. Estados  
têm liberdade para definir 
como são realizados os 
governos regionais

COMO FUNCIONA A ELEIÇÃO

>> A escolha neste caso é  
por voto popular direto, 
diferentemente do que acontece 
nas presidenciais, em que  
se usa o Colégio Eleitoral.  
O voto não é obrigatório

s testam gov rump

Professor de ciências polí-
ticas do Colégio Elizabeth-
town analisa a disputa.

Como vê a eleição?
Trump aumentou suas apos-
tas fazendo campanha furio-
sa em áreas onde é popular. 
Isso deve ajudar os republica-
nos e talvez salve senadores 
vulneráveis. Por outro lado, 
o presidente é cada vez mais 
impopular em áreas suburba-
nas, especialmente entre as 
mulheres, e isso condenará o 
partido na Câmara dos Depu-
tados. Tudo indica que vere-
mos a maior participação po-
pular nas eleições da história. 

Trump se beneficiou da Ca-
ravana de Imigrantes?
Os trágicos acontecimentos 
da semana passada, que cul-
minaram no assassinato de 
judeus em sinagoga de Pitts-
burgh, mostraram as menti-
ras que cercam a caravana. 
Estimulado pelas histórias da 
Fox News que alegam falsa-
mente que a caravana foi or-
ganizada por grupos de apoio 
a refugiados judeus, o atira-
dor, que era um antissemita, 
decidiu atirar. Não diria que 
esses eventos aumentaram o 
apoio, mas revelaram a into-
lerância por trás dos esforços 
contra imigrantes.  METRO

 

MCCL L

Após a retomada das sanções 
econômicas ao Irã ontem, o 
governo norte-americano di-
vulgou a lista de países que 
poderão continuar importan-
do petróleo do país persa sem 
sofrer punições. As informa-
ções são da agência Ansa. Itá-
lia, China, Grécia, Índia, Tur-
quia, Coreia do Sul, Taiwan 
e Japão seguirão comprando 
matéria-prima iraniana.

Segundo os EUA, os paí-
ses já fizeram reduções sig-
nificativas nas importações 
de petróleo bruto, mas “pre-
cisam de um pouco mais de 
tempo para chegar a zero”. 
O presidente Donald Trump 
disse que, ao final do perío-
do, dois desses países vão 
cortar totalmente as impor-
tações e outros seis vão re-
duzi-las drasticamente.

Além das exportações de 
petróleo, as sanções atin-
gem a circulação de mer-
cadorias e sistema bancá-
rio iranianos. As punições 
tinham sido extintas em 
2015, com o acordo nuclear 
firmado pelo ex-presidente 
Barack Obama, com apoio 
de Reino Unido, França, Ale-
manha, e Rússia, mas que 
foi abandonado por Trump.

Em resposta às punições, 
houve protestos no Irã com 
pedidos de “morte à Améri-
ca”. O presidente do país, Ha-
san Rohani, fez pronuncia-
mento em que afirma que 
não pretende respeitar as 
sanções e que o país enfrenta 
um “estado de guerra”. 

O Reino Unido, a França 
e a Alemanha não aderiram 
à punição.   METRO

Irã. EUA liberam oito 
países de comprar petróleo

Cerca de 80 pessoas, em 
sua maioria adolescentes, 
foram sequestradas ontem 
em uma escola na cidade 
de Bamenda, em Camarões, 
por um grupo separatista, 
informou a agência Reuters.

Este tipo de ação é prati-
camente inédita no país, di-
ferentemente da vizinha Ni-
géria, onde extremistas do 
Boko Haram sequestraram 
200 adolescentes de um in-
ternato em 2014.

Em vídeo de seis minutos 
ao qual a agência AFP teve 
acesso, 11 meninos de cer-
ca de 15 anos dizem em voz 
alta seus nomes e afirmam 
ter sido sequestrados pelos 
“Amba boys” – grupo arma-
do de separatistas. 

O movimento dissidente 
ganhou força em 2017 após 

repressão do governo a ma-
nifestações pacíficas. Mui-
tas pessoas fugiram de Ba-
menda e de outros centros 
buscando refúgio em re-
giões mais pacíficas.  METRO

Policial patrulha área de protestos

em Buéa  | ZOHRA BENSEMRA/REUTERS

Camarões. Separatistas 
sequestram 80 em escola

Turquia investiga 
se jornalista foi 
dissolvido

O vice-presidente da 
Turquia, Fuat Oktay, dis-
se ontem que investi-
gará relatos de que o 
corpo do jornalista sau-
dita assassinado Jamal 
Khashoggi foi dissolvi-
do em ácido. O colunis-
ta do Washington Post 
foi assassinado na se-
de do consulado saudita 
em Istambul em crime 
considerado premedi-
tado. Autoridade tur-
ca afirmou ontem que 
a Arábia Saudita enviou 
uma equipe de limpe-
za com dois homens pa-
ra apagar os indícios do 
assassinato uma sema-
na depois do desapareci-
mento.  METRO

Julgamento tem 
forte esquema 
de segurança

O primeiro dia de julga-
mento do traficante Joa-
quín Guzmán Loera, co-
nhecido como El Chapo, 
começou ontem com ad-
vogados de ambos os la-
dos escolhendo a portas 
fechadas os 12 jurados 
que vão compor o júri. 
Os nomes não serão reve-
lados e eles serão escol-
tados diariamente até o 
tribunal. A expectativa é 
que o julgamento demo-
re entre três e quatro me-
ses. Apenas cinco jorna-
listas foram autorizados 
a acompanhar o júri e re-
passar as informações ao 
restante. As testemunhas 
ainda são mantidas em 
sigilo.  METRO

El Chapo No consulado
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PLUS

+
Construção sustentável

Bem no 
ranking  

O Brasil atualmente ocupa 

o quarto lugar no ranking 

de países com mais 

construções sustentáveis 

no mundo, segundo uma 

pesquisa da Green Building 

Council , ONG que tem o 

objetivo de fomentar a 

indústria da construção 

sustentável. 

Empreendimentos imobiliá-
rios de alto padrão entraram 
na “onda verde”, que atende 
a um novo perfil de consumi-
dor,  mais exigente. A preocu-
pação com o meio ambiente 
e o uso racional dos recursos 
fez das tecnologias de susten-
tabilidade a nova tendência 
no setor imobiliário. O enge-
nheiro Hugo Alexandre Araú-
jo, responsável por uma obra 
em Goiânia que terá uma sé-
rie de inovações sustentáveis, 
destaca algumas tecnologias 
que trazem conforto e mais 
racionalidade no uso de re-
cursos naturais.

Vidro com consciência 
energética 
Faz com que apartamentos 
absorvam menos calor e refli-

tam a incidência da luz solar.

Aproveitamento da água 
da chuva
A coleta pode ser instalada 
junto às lajes da cobertura e 
por meio de tubulações, ser 
conduzida para armazena-
mento em reservatórios no 
subsolo e armazenada para 
limpeza de áreas comuns e 
manutenção de jardins.

Automação 
O sistema automatizado 
permite a programação pa-
ra redução de consumo da 
corrente de stand by do 
imóvel. Quando o morador 
sair de casa ou quando for 
dormir, o comando   inter-
rompe o envio de energia 
para os equipamentos.

Energia eólica 
O sistema de geração de 
energia eólica pode suprir 
a necessidade de eletrici-
dade demandada na ilumi-
nação das áreas comuns do 
prédio. 

Ar-condicionado  VRF  
O sistema VRF (do in-
glês “variable refrigerant 
flow”, “vazão de refrige-
rante variável”) é mais 
moderno e eficiente no 
consumo de energia elé-
trica. Possui um mecanis-
mo multi-split, composto 
por um condensador de ar-
-condicionado externo li-
gado a equipamentos in-
ternos que podem operar 
individualmente em cada 
ambiente.  METRO

Onda verde. Tendência no setor imobiliário, diferenciais incluem 
reaproveitamento de água, uso da energia eólica, entre outros 

Turbina eólica apropriada para uso em centros urbanos | DIVULGAÇÃO

Tecnologias a serviço 
da sustentabilidade
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Documentário revisita Jane Fonda
Jane Fonda é uma instituição 
do cinema e da TV dos EUA. 
Aos 80 anos, coleciona dois 
Oscars e a personalidade for-
te que fez chamar a atenção 
para várias causas políticas. 

Esse panorama profissio-
nal é apenas um dos vários 
retratados em “Jane Fonda 
em Cinco Atos”, que apresen-
ta abordagem rara e intimis-
ta para o passado da artista.

Os elementos mais emo-
cionantes do documentário, 
em exibição no canal pago 
HBO, têm origem na cora-
gem de Jane em se abrir so-
bre a própria mãe, Frances 
Ford Seymour, que se matou 
no dia de seu 42o aniversário, 
em 4 de abril de 1950, quan-

do Jane tinha 12. Ao fim do 
filme, ela decide visitar o tú-
mulo da mãe pela primeira 
vez em 65 anos. 

“Essa não foi uma cena fa-
bricada para o filme. Quando 
ela disse que gostaria de ir, 
perguntei se poderia ir jun-
to. A princípio ela hesitou. 
Eu disse que se ela se sentisse 
desconfortável, não usaria a 
cena. Sabia que essa era uma 
decisão importante, mas ela 
aceitou e aprovou”, diz a di-
retora Susan Lacy.

O documentário traz tam-
bém a relação espinhosa com 
o pai, o ator Henry Fonda 
(1905-1982). “Não acho que 
ela tenha tido uma infância 
feliz. Henry era um ator, um 

dos maiores da história do ci-
nema americano, e isso era 
muito importante para ele. 
Era considerado um herói pe-
lo público. Mas, como Jane 
diz, nem sempre heróis são 
bons pais”, diz a diretora.

Eles conseguiram se reco-
nectar ao estrelarem juntos o 
filme “Num Lago Dourado” 
(1981), que gira em torno de 
uma relação também estre-
mecida entre pai e filha. 

“Jane passou parte da vi-
da em busca da aprovação 
do pai. Ela sabia que ele 
não estaria por perto para 
sempre, e essa foi uma ex-
periência gratificante para 
os dois”, relata Lacy.  METRO 

INTERNACIONAL
Atriz Jane Fonda tem documentário na HBO | GETTY IMAGES

“O Corpo Dela e Outras Far-
ras” é daqueles livros difíceis 
de caracterizar. O único pon-
to pacífico é de que se trata 
de uma antologia de contos 
costurados em torno de um 
olhar feminista da america-
na Carmen Maria Machado. 

Cada uma das oito his-
tórias se constrói a partir 
de certa ideia do corpo da 
mulher e explora as violên-
cias e as arbitrariedades às 
quais ele é submetido na so-
ciedade. Isso é apresentado 
a partir de uma mistura de 
gêneros que torna a leitura 
intrigante pelo caráter in-
ventivo da escrita.

O conto de abertura é mo-
vido, aparentemente, por 
um mistério. Apaixonada, 

uma jovem estabelece um 
único limite para seu noivo: 
nunca tocar na fita que ela 
traz no pescoço. Logo fica 
evidente que a trama trata 
de confiança, e não de des-
cobrir o que aconteceria ca-
so o pacto fosse rompido.

Há espaço também para 
a distopia. No conto batiza-
do de “Inventário”, Carmen 
narra a evolução de um apo-
calipse a partir da lista de 
amantes e relacionamentos 
amorosos que coleciona até 

ser atingida pelo vírus que 
varre o planeta.

A autora também dialoga 
com produções literárias al-
tamente populares nos dias 
atuais, como as “fan fictions”, 
ao reinventar histórias para 
os detetives Elliot e Olivia, da 
série “Law & Order: SVU”, em 
um conto composto pela su-
cessão de sinopses de episó-
dios de temporadas que dão 
a dimensão de pavor do tema 
explorado pela produção, fo-
cada em crimes sexuais.

“O Corpo Dela e Outras 
Farras” rendeu a Carmen 
uma indicação como finalis-
ta do prestigiado National 
Book Award e vai ser adap-
tada para o formato de série 
pelo canal FX.  METRO

Antologia. Finalista do National Book Award, Carmen Maria 
Machado explora tema em livro de contos cheios de inventividade

Escritora virou best-seller com ‘O Corpo Dela...’ | DIMITRIOS KAMBOURIS/GETTY IMAGES

Feminismo varre 
gêneros literários

“O CORPO DELA E 
OUTRAS FARRAS”
CARMEN MARIA 

MACHADO

PLANETA
240 PÁGS.

R$ 50

Canal Arte1 ganha plataforma própria
Com cinco anos de atuação 
na TV paga, o único canal 
voltado às artes do país dá  
um passo além na difusão de 
seus programas. A partir de 
hoje, o público poderá aces-
sar conteúdos do Arte1 com 
o lançamento da plataforma 
de streaming Arte1 Play. 

Disponível no site www.
arte1play.com.br, o serviço 
custa R$ 7,99 ao mês e ofere-
ce acesso ilimitado a mais de 

650 vídeos, entre séries, con-
certos, espetáculos, filmes, 
documentários e biografias. A 
plataforma oferece mais de 5 
horas de material gratuito co-
mo forma de degustação. 

O diferencial do serviço 
está na qualidade do conteú-
do, voltado para os amantes 
de dança, música, artes vi-
suais, literatura, teatro, cine-
ma, design, moda, arquitetu-
ra e fotografia.

Entre os programas dis-
poníveis estão o talent show 
“Arte na Fotografia”, no qual 
fotógrafos submetem seus 
trabalhos ao crivo de jurados, 
e “Poesia e Prosa”, em que Ma-
ria Bethânia declama poemas 
e discute a obra de autores 
brasileiros. As revistas eletrô-
nicas “Arte1 em Movimento” 
e “Estilo Arte1” também es-
tão na plataforma, bem como 
filmes premiados.  METRO

Spice Girls

Reunião
desfalcada
As Spice Girls anunciaram 

ontem que vão se reunir 

para uma grande turnê 

pelo Reino Unido, em 

junho do ano que vem, 

com possibilidade de se 

estender para  outros 

países. A novidade nesse 

reencontro, na verdade, 

é um desfalque: Victoria 

Beckham (foto) não topou 

reencontrar as amigas.

As cantoras não se 

reuniam oficialmente 

desde 2012, quando 

lançaram um 

documentário e se 

apresentaram nos Jogos 

Olímpicos de Londres.

 Apresentado por Maria Bethânia, ‘Poesia e Prosa’ está no Arte1 Play | DIVULGAÇÃO



BURGUER COM PERSONALIDADE

ESPÍRITO SANTO, TERÇA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2018
www.metrojornal.com.br {CULTURA}  11|

Hambúrgueres com pastel 
de costela no recheio, bur-
guer de torta capixaba ou 
queijo com goiabada derre-
tidos. Ficou curioso e com 
água na boca? As receitas 
cheias de personalidade es-
tão entre os 40 sanduíches 
inéditos que participam do 
3º Burger Cult, que come-
çou ontem em 20 estabele-
cimentos  espalhados por 
26 locais da Grande Vitória, 
e vai até 18 de novembro. 

Com combinações inusi-
tadas e blends suculentos, 
cada casa ficou responsável 
por criar duas receitas iné-
ditas para o festival e, para 
cumprir a função de demo-
cratizar a gastronomia, um 
dos hambúrgueres tem pre-
ço fixo de R$ 19,90.

“Eu fiz duas releituras 
dos pratos que mais saem 
semanalmente e mais 
agradam ao paladar do 
cliente, que ficarão dispo-
níveis por 15 dias”, conta 
Henrique César Hellmeis-
ter, empresário, chef e do-

no da hamburgueria Rick’s 
Burger. As receitas dos es-
tabelecimentos têm ingre-
dientes como burguer de 
linguiça, geleia de pimen-
ta, crispy de couve, bacon 
crocante, calabresa grelha-
da, entre outros.

Dez estabelecimentos 
em Vitória, nove em Vila 
Velha, quatro em Cariacica 
e três na Serra participam 
do evento. Dentre eles, no-
ve hamburguerias são es-
treantes. O Burger Cult le-
va este nome por misturar, 
em suas primeiras edições, 
exposições e apresentações 
musicais. Essa não é mais 
a regra, mas alguns restau-
rantes ainda mantém a pe-
gada cultural.  METRO

Vá lá

Até 18 de novembro, em di-

versos horários e restaurantes 

da Grande Vitória. Mais infor-

mações pelo site burgercult.

com.br).Entrada: Franca. Pra-

tos: a partir de R$19,90.

Você tem fome? Burger Cult oferece 40 receitas inéditas de hambúrgueres, em 20 estabelecimentos  da Grande Vitória

 Crunchy Burger 

tem pastel de costela
Caieira’s 

Burger tem burger 

de torta capixaba

Romeu&Julieta 
ganha queijo Minas 
derretido e goiabada

Cunãs 

Crispy recebe 

“quadrado”

 de muçarela

FOTOS: BRUNO COELHO / DIVULGAÇÃO

Embalada pelas manifes-
tações de junho de 2013, 
a HQ “O Doutrinador”, de 
Luciano Cunha, projetou o 
cansaço da população com 
a corrupção em um anti-
-herói que extermina figu-
ras da política brasileira. 
A trama foi agora adap-
tada aos cinemas em um 
longa dirigido por Gus-
tavo Bonafé, que está em 
cartaz. Kiko Pissolato vi-
ve Miguel, um policial que 
usa seu treinamento espe-
cial para se vingar de uma 
tragédia pessoal.

Você não teme que o fil-
me negue a política?
Para o Miguel, a política é 

algo falido, tanto é que ele 
toma medidas extremas. 
Mas não há redenção para 
ele. O problema, na reali-
dade, é a corrupção intrín-
seca no comportamento de 
cada um de nós, nas peque-
nas e grandes ações. Mas o 
filme ganha camadas por 
causa do momento político 
que a gente vive.

Houve preocupação em 
apresentar as falhas mo-
rais do personagem? 
Sim. Se não fosse desse jei-
to, eu não faria. Essa é uma 
obra de ficção, não há pa-
ralelo com o real a não ser 
com o arquétipo dos po-
líticos. Deus me livre fa-

zer um psicopata, que não 
desperta empatia. A úni-
ca justificativa para o Mi-
guel fazer o que faz é uma 
dor tremenda. A violência 
surge como catarse dentro 
de uma obra de arte que 
é entretenimento. A ideia 
é que ela esteja no cine-
ma para vermos quão ruim 
ela é.  

É possível traçar um para-
lelo entre o Doutrinador e 
outro herói americano?
O Luciano tem como refe-
rências “V de Vingança” 
e o Justiceiro, que tam-
bém parte de uma tragé-
dia familiar em busca de 
vingança e não tem exata-

mente superpoderes.

Você teve alguns proble-
mas de saúde. Fazer es-
se papel é uma catarse 
pessoal?
Faço mais de 90% das cenas. 
É um prazer poder assis-
tir e saber que sou eu atrás 
da máscara depois de ter ti-
do um câncer e ter quebra-
do os dois pés. Quando me 
propõem um desafio, tenho 
que ir. Tive a oportunida-
de de poder construir o cor-
po que acreditava para esse 
personagem.

DIVULGAÇÃO

KIKO PISSOLATO
Ator encarna policial transformado em justiceiro que mata políticos corruptos em ‘O Doutrinador’. 

Longa se vale do cinema de ação para adaptar a HQ homônima de Luciano Cunha 

‘A VIOLÊNCIA SURGE COMO CATARSE’

AMANDA
QUEIRÓS 
METRO SÃO PAULO
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FORMANDO LÍDERES
O governador Paulo Hartung 
participou ontem do 6º Fórum 
Liberdade e Democracia, que 
acontece até hoje em Vitória. Durante 
entrevista no evento, Hartung falou 
sobre sua decisão de deixar a vida 
pública, mas não a atividade política. 
Ele adiantou que pretende trabalhar 
voluntariamente na formação de 
novos líderes no país. “Disputar 
eleição no Espírito Santo... é página 
virada, já cumpri minha missão. Isso 
não quer dizer abandonar a política. 
Política não quer dizer política 
partidária, de gupo: é a política 
como ferramenta civilizatória... 
Eu vou continuar fazendo política, 
escrevendo artigos, fazendo palestras, 
debates, e vou me dedicar um pouco 
a um trabalho voluntário, que estou 
sendo convidado para participar, 
que é um trabalho de formação de 
lideranças no meu país”, disse.

LUCCAS NETO EM VITÓRIA
Os “mais velhos” podem nunca ter ouvido falar dele.
Mas não se engane: o youtuber Luccas Neto é um 
dos maiores sucessos do país entre a criançada. E 
ele vai se apresentar pela primeira vez no estado, na 
Arena Vitória. Mas a procura foi tanta (sim, ele pra-
ticamente já fechou a primeira sessão anunciada no 
espaço, que é bem grande) que vai ter sessão extra. 
A apresentação do fenômeno da internet, com mais 
de 17 milhões de seguidores, acontecerá no dia 25 
de novembro, com sessões às 12h e às 17h. Ele fecha 
com chave de ouro os espetáculos produzidos pela 
WB Produções em 2018.

PRESENÇA EM VIX 
Cris Tamer, influenciadora digital e especialista 
em marketing de vendas e gestão de luxo, de-
sembarca em Vitória nesta quinta-feira para 
participar de um talk show na multimarcas de 
moda feminina Mulher Ativa, na Praia do Canto, 
em Vitória. Ela vai comandar um bate-papo so-
bre inspirações e tendências para o verão 2019. 
A apresentação será personalizada com questões 
de História da Moda. As anfitriãs da noite são 
as empresárias Aline Eisenlohr, Mariinha e Ga-
brielle Santos e Lygia Linardi Paulucci (da marca 
Spezzato, que vem de São Paulo para o evento).

COMEMORAÇÃO 10 ANOS
Neste mês, os empresários João Araújo e Andy 
Bonella estão comemorando os 10 anos da Andy 
Models, agência 100% capixaba, que iniciou suas 
atividades em 2008, com um pequeno e seleto time 
de modelos. A empresa tem cerca de 100 modelos 
em seu casting, sendo capixabas, cariocas, mineiros, 
italianos, espanhóis e portugueses. Expandindo 
ainda mais a abrangência de atuação da agência, 
eles têm um Home Office em Milão, onde funciona 
exclusivamente o departamento internacional. 

CURTAS

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

Lançamento com chá. 
Hoje acontece um chá 
da tarde especial para 
o lançamento do Anuá-
rio da Noiva ES 2018. O 
evento acontecerá na 
Casa Dugê, na Praia do 
Canto, às 17h, em Vitó-
ria. Teremos fast talks 
com Aline Moreno, da 
Tea Shop, e Janaína 
Gurgel, consultora de 
imagem e coach.

Rumo a Rússia. O Se-
nac-ES vai sediar as 
Competições Senac 
de Educação Profissio-
nal, que vai selecionar 
os melhores alunos 
de educação profissio-
nal do país para parti-
cipar da etapa interna-
cional, que acontecerá 
na Rússia. A disputa 
reunirá alunos do Se-
nac de diversos esta-
dos. Rola de 20 a 23 de 
novembro, no Hotel 
Senac Ilha do Boi, em 
Vitória. 

Evento fashion. Ma-
ri Roncetti, herdeira de 
Eloiza Roncetti, vai as-
sinar a beleza das mo-
delos selecionadas para 
o Fashion Hour, desfile 
com looks produzidos 
pelos alunos do curso 
de Design de Moda da 
Faesa, coordenado por 
Juliana Zuccolotto, que 
acontece nesta quinta-
-feira, no Masterplace 
Mall, na Reta da Penha. 
No comando da organi-
zação, Rafaela Roncete.

Nutrição e psicologia. 
Com exercícios de min-
dfulness, dicas de nutri-
ção e comidinhas fun-
cionais, a nutricionista 
Roberta Larica e a psi-
cóloga Júlia Dalla Ber-
nardina promovem o 
workshop “Comer Bem, 
Viver bem”, nesta sexta-
-feira, no Mio Spa Urba-
no, na Enseada do Suá, 
comandado por Eliane 
Rodrigues Baião. 

KIAS BENADUCCI

DIVULGAÇÃO

CAMILLA BAPTISTIN WANDERSON LOPES

 O designer paulista Guilherme Wentz, Marcela

 Grasselli, Juliana Vervloet do Amaral e Kassio

 Fontoura em evento de decoração

Vera Novaes comemorou seu aniversário com festa intimista 

que reuniu 40 amigas, no espaço Casa Mais Família, no 

Shopping Praia da Costa. Na foto, ela e a amiga Luciana Judice

Letícia Finamore, Iêda Pontes, Fernanda Rabello, 

Iracema Neves e Fernanda Viana em sábado de

 churrascada em prol da Afecc

Um clique feito no feriado por Camilla Baptistin

do papai, o dentista André Luiz de Abreu, com 

o xodó da casa, Felipe, de 3 meses

VIVIANE ANSELMÉ
E-MAIL: ACONTECEMETRO@GMAIL.COM

 As empresárias  Natália Aliani e Bebel Lobo

receberam amigas, clientes e parceiras para coquetel

descontraído. Na foto, elas ladeiam Renata Camargo

EVANDRO BACCON
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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

Quer mais? 

Leitor fala

Rio Doce  
É muito triste constatar que depois 
de três anos da tragédia de Mariana 
(MG), inúmeras pessoas atingidas 
pela lama do rio Doce continuam 
amargando prejuízos. Além disso, os 
danos à natureza são incalculáveis e 
ainda devem demorar muito tempo 
para serem amenizados. 
JOÃO ALBERTO CARNEIRO

Rio Doce 2
Nossas futuras gerações vão pagar 
muito mais pelo desequilíbrio ambien-
tal causado  pela tragédia no rio Doce. 
Os responsáveis por este desastre não 
podem ficar sem punição.

MARCELA VIEIRA

Faixa de pedestre
É quase impossível encontrar motoris-
tas que respeitam a faixa de pedestres.  
Moro em Vila Velha e já vi muitas ce-
nas de desrespeito de motoristas nos 
cruzamentos de ruas, principalmente 
onde não têm semáforos. 
SÔNIA SERAFIM

Fase de limitações financeiras 
que tendem a te inibir. Procure 
se renovar e não alimentar 

insatisfações.

As relações se fortalecem ao se 
espelhar em quem tem carinho e 
afeto. Não se sobrecarregue com 

os assuntos pessoais.

Fase boa para resolver os 
problemas do passado. Viva 
o presente e foque no futuro. 

Deixe tudo o que passou para trás.

Procure se renovar para se 
libertar de suas dependências 
emocionais, que comprometem 

sua sociabilidade. Valorize as amizades.

Momento de intensa 
intimidade no ambiente 
familiar. Assuma suas 

responsabilidades e seja mais sensível.

Fase de união e euforia 
que beneficiam o convívio. 
Procure estar perto das 

pessoas que gosta e rever seus vínculos íntimos.

Alguns acontecimentos colocam 
seu poder adaptativo à prova 
e lhe fazem crescer. Sua 

generosidade se fortalece.

Sua visão para as oportunidades 
cresce diante de situações que 
tiram você do lugar comum. 

Promova mudanças significativas.

Fase de mais estabilidade 
emocional que aumenta sua 
segurança pessoal. Atenção com 

questões polêmicas.

Fase de mais envolvimento 
intelectual nas relações. A 
compreensão tende a fluir 

com facilidade.

Sua visão sobre as 
oportunidades financeiras 
cresce. Melhore seu dia a dia 

e controle os gastos familiares e sociais.

Fase de mais estabilidade 
emocional e uma visão 
fortalecida dos seus 

interesses pessoais. Respeite as diferenças.

Horóscopo
www.personare.com.br 

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Soluções

no

A canguruonline.com.br é uma plataforma de conteúdo sobre primeira infância 
e prestação de serviços para pais e educadores. A coluna Canguru no Metro 

é publicada todas as terças-feiras, sempre neste espaço.

ivana.moreira@canguruonline.com.br

O QUE AS CRIANÇAS 
APRENDEM COM OS BICHOS

A maior parte das crianças adora animais de estimação. E 
não faltam estudos apontando os benefícios da relação en-
tre os pequenos e os pets. Com eles, as crianças aprendem 
a perceber os sentimentos do outro e a ter responsabilida-
de. Quando bem inserido na rotina, o animalzinho pode se 
tornar mais um elo de conexão entre pais e filhos. Não por 
acaso, é crescente o número de brasileiros que têm um bi-
cho de estimação em casa. De acordo com o último levan-
tamento do IBGE, há cerca de 132 milhões de pets no país.
É preciso, no entanto, tomar certos cuidados antes de 
adotar um pet como membro da família. Segundo a ve-
terinária  Tatiana Braganholo, pais precisam estabele-
cer alguns limites para a segurança dos filhos e dos pró-
prios bichos. “As crianças, principalmente as menores, 
podem não entender muito bem a fragilidade e a neces-
sidade de respeitar o espaço do pet”, explica. “É impor-
tante ensinar que o animal nem sempre está disposto a 
interagir.” Dependendo do tempo de convivência (sobre-
tudo se a relação for recente) e da personalidade do ani-
mal, o contato precisa ser supervisionado.

ANTES DE LEVAR PARA A CASA
Para famílias que estão pensando em adquirir um animalzinho, Ta-
tiana lista quatro questões que precisam ser consideradas antes de 
levar um pet para dentro de casa:
• Confira se a sua criança tem alergia a pelos que, assim como a 
saliva do animal, podem causar reações.
• Avalie o animal que melhor se adequa aos hábitos da família.
• Não esqueça que o pet precisará de atenção, incluindo brincadei-
ras e passeios externos.
• Lembre-se de que o animal exigirá cuidados que requerem a su-
pervisão de um adulto. Deixar algumas tarefas para o filho é legal, 
mas não espere que ele cuide sozinho.

CÃO OU GATO?
Para quem está na dúvida entre cachorro ou gato, a ve-
terinária dá uma dica. Cães tendem a ser mais agitados 
e brincalhões, têm mais dificuldade para se adaptar à 
solidão e são mais indicados para crianças enérgicas e 
que passam mais tempo em casa. Já os gatos são mais in-
trospectivos e reservados. Crianças mais tranquilas têm 
mais facilidade para se adaptar aos bichanos.
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Finais da ATP

Guga
O ex-tenista Gustavo 

Kuerten será 

homenageado nas Finais 

da ATP, torneio que 

encerra o calendário de 

competições de tênis de 

2018. O brasileiro, que 

foi número 1 do mundo 

em 2000, dará nome ao 

Grupo 1, que tem Novak 

Djokovic como favorito. 

Em queda livre de produção 
e estacionado na tabela com 
46 pontos, o Galo terá du-
ra missão na próxima roda-
da do Brasileirão. No próxi-
mo fim de semana, o time 
comandado por Levir Cul-
pi receberá o líder Palmei-
ras com necessidade absur-
da de vencer para não sair 
da sexta colocação. Se per-
der mais uma vez, pode cair 
até três posições na tabela, 
dependendo dos resultados 
de outros duelos. Ou seja, a 
margem de erro é zero.

Sem vencer no comando 
do Galo, o técnico Levir Cul-
pi afirmou que ainda não 
conseguiu identificar os 
problemas da equipe, mas 
deixou claro que acredita 

em uma recuperação e clas-
sificação para a Libertado-
res de 2019. 

“O Atlético já saiu de si-
tuações piores do que essa. 
Acredito. Vou tentar fazer 
algumas coisas, observar jo-
gadores, fazer algumas tro-
cas. Alguma coisa nesse sen-
tido. Futebol não é uma 
ciência exata. Tem uma ló-
gica, mas ela toda hora é 
quebrada. Tomara que a 
gente possa quebrar mais 
uma vez”, declarou.

O adversário da vez ten-
tará buscar a vitória, já que 
o técnico Felipão afirmou 
que deseja antecipar a con-
quista da competição nacio-
nal. Sobre a pressão em re-
ceber o líder, Levir avaliou 

que o duelo será muito pare-
cido com o registrado dian-
te do Grêmio, no último fim 
de semana. “Estou projetan-
do um jogo teoricamente 
parecido com esse (contra o 
Grêmio). Porque o time do 
Palmeiras é mais forte ain-
da que o do Grêmio, está na 
ponta do campeonato. Va-
mos ter uma dificuldade tal-
vez maior do que essa”, fi-
nalizou o treinador.

Hoje, Levir comanda 
mais um treino em bus-
ca da equipe ideal para o 
duelo. Fato é que Luan es-
tá liberado para o impor-
tante jogo após cumprir 
suspensão na partida con-
tra o Grêmio, no Indepen-
dência.  METRO BH

Campeonato Brasileiro. Equipe comandada por Levir precisará 
vencer o líder para não despencar na tabela no fim de semana

Luan voltará ao time titular | BRUNO CANTINI/ATLÉTICO

A difícil missão do 
Galo: parar o Verdão
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Homem e mulher terão prêmio 
igual em competições no estado 
A premiação de todas as com-
petições esportivas no Espíri-
to Santo que tiverem  apoio 
do governo do estado terão 
de pagar o mesmo prêmio 
para homens e mulheres. 
A lei que determina a equi-
paração foi sancionada on-
tem pelo governador Paulo 
Hartung. 

“A sanção é ainda mais 
importante neste cenário 
que estamos vivenciando, 
em que existe a iminente 

preocupação com os valo-
res democráticos e direitos 
de igualdade. Hoje celebra-
mos um ato importante pa-
ra mantermos as conquistas 
que a sociedade adquiriu 
após o regime de exceção”, 
destacou o governador.

A lei é consequência de 
um  anúncio ocorrido na 
3ª etapa do Circuito Nacio-
nal de Bodyboarding, reali-
zada em Vila Velha, no mês 
de agosto. Naquela ocasião, 

a Confederação Brasileira 
da modalidade anunciou 
premiação de R$ 10 mil ao 
vencedor da categoria prin-
cipal masculina e de R$ 5 
mil à ganhadora da catego-
ria feminina. 

Na época, o estado igua-
lou a premiação e se com-
prometeu em criar um pro-
jeto de lei para equiparação 
de premiações em campeo-
natos futuros, em todas as 
modalidades.  METRO

O PSG que se 
cuide na Itália

O “grupo da morte” da Li-
ga dos Campeões chega à 
sua 4ª rodada da fase inicial 
com música de suspense ao  
fundo. Pelo menos para o 
Paris Saint-Germain, que 
tem um jogo decisivo na Itá-
lia diante do Napoli.

A chave C é liderada pelo 
Liverpool (6 pontos), à fren-
te do Napoli (5), PSG (4) e Es-
trela Vermelha (1). Assim, 
uma derrota no duelo que 
começa às 18h, com trans-
missão do canal TNT, pode 
complicar muito a vida do 
time de Neymar e Mbappé, 
que contará também com o 
retorno de Cavani.

Se isso acontecer, e tam-
bém ocorrer uma vitória 
do Liverpool sobre o Estre-
la Vermelha, que jogam às 
15h55 (TNT), o PSG ficará 
quatro pontos atrás dos ita-
lianos, 2º colocados, com 

apenas mais dois jogos a fa-
zer. Na rodada passada, no 
Parque dos Príncipes, o jogo 
acabou empatado em 2 a 2.

O Atlético de Madrid, hu-
milhado na Alemanha ao 
perder por 4 a 0 na rodada 
anterior, tentará dar o tro-
co no Borussia Dortmund 
em casa, às 18h. Em caso de 
vitória, os alemães garanti-
rão de uma só vez a classifi-
cação às oitavas de final e o 
primeiro lugar do Grupo A. 
Um empate na outra parti-
da da chave, entre Monaco 

e Brugge, também valerá a 
vaga na próxima fase para 
o Borussia.

Já o Barcelona, líder iso-
lado do Grupo B com 9 
pontos, também está de 
olho nas oitavas. Os cata-
lães enfrentam seus princi-
pais perseguidores na cha-
ve, a Inter de Milão (6), na 
Itália, às 18h. Tottehham e 
PSV – transmissão do canal 
Space –, que somam ape-
nas 1 ponto cada, se en-
frentam na Inglaterra no 
mesmo horário.

Para completar o dia, 
ainda têm os duelos do Gru-
po D, cuo líder é o Porto,  
com 7 pontos. Os portugue-
ses recebem às 18h o “saco 
de pancadas” da chave, o Lo-
komotiv Moscou, que ainda 
não pontuou. Schalke 04 e 
Galatasaray se enfrentam 
na Alemanha.  METRO

Liga dos Campeões. Time francês do craque Neymar encara o 
Napoli em rodada que pode complicar sequência para o torneio

Mbappé e Neymar são as principais armas do time parisiense | USTIN SETTERFIELD/GETTY IMAGES

4 pontos
tem o PSG no Grupo C, lhe 
rendendo a 3ª colocação. A 
liderança está com o Liverpool (6), 
com o Napoli em seguida (5)

Botafogo

Clássico  com o 
Flamengo terá 
preço especial  

O Glorioso vem inves-
tindo nos valores aces-
síveis dos ingressos 
para tentar encher o 
Estádio Nilton Santos 
durante toda a tempo-
rada, e no clássico con-
tra o Flamengo, no sá-
bado, às 19 horas, pelo 
Campeonato Brasileiro, 
não será diferente. Se-
rão duas promoções: os 
sócios-torcedores pode-
rão levar um acompa-
nhante para a partida; 
e o ingresso mais bara-
to, no setor Norte, vai 
custar apenas R$ 2,50 
(meia-entrada). 

 METRO RIO

Vasco

Maxi López sonha 
com vaga na 
Sul-Americana

Os sete gols que o ata-
cante argentino conse-
guiu marcar em apenas 
13 partidas estão fa-
zendo efeito. Apesar da 
proximidade com a zo-
na do rebaixamento, o 
Vasco “pode fazer mui-
to mais no Brasileirão”, 
afirma Maxi López. A 
meta agoara é buscar a 
classificação para a Co-
pa Sul-Americana. Is-
so depende do bom 
desempenho do Cruz-
-maltino fora de São Ja-
nuário em partidas di-
fíceis: o próximo jogo 
será contra o Grêmio, 
no domingo, no Está-
dio Olímpico. 

 METRO RIO

Fluminense

Foco agora é a 
semifi nal contra 
o Furacão

A derrota no final de 
semana para o Vasco, 
pelo Campeonato Brasi-
leiro, não desanimou o 
treinador do Fluminen-
se, Marcelo Oliveira, 
que ressaltou a supe-
rioridade na posse de 
bola da equipe. O Flu 
agora se prepara para 
enfrentar o Atlético-PR 
na casa do adversário, 
que tem um histórico 
impecável quando joga 
na Arena da Baixada, 
no primeiro duelo na 
semifinal da Copa Sul-
-Americana.  METRO RIO

Aquela homenagem... 
Uma estátua de Mohamed Salah, que foi revelada na cidade 
egípcia de Sharm el-Sheikh (acima), virou piada na internet 
devido à falta de semelhança com o craque do Liverpool. E claro 
que os usuários não perdoaram e fizeram vários memes (abaixo), 
comparando a obra ao busto de Cristiano Ronaldo no aeroporto 
da Ilha da Madeira – que depois foi substituído. |  REPRODUÇÃO


