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Fala de Toffoli 
sobre Lava Jato 
motiva críticas

Pescadores de 
camarão de Vitória 
serão indenizados

Para comitê de 
deputados, Trump 
traiu a nação

Vendas do comércio 
para o Natal devem 
superar as previsões

Presidente do STF disse que 
operação destruiu empresas e foi 
chamado de “irresponsável”  PÁG. 04

Fundação Renova vai indenizar pessoas 
que trabalhavam na foz do rio Doce, 
atingida pela lama da Samarco    PÁG. 02

Conclusão faz parte do relatório com 
pedido de impeachment do presidente 
dos EUA, apresentado ontem PÁG. 08

Receita estimada, agora, é de R$ 36 
bilhões, por conta de saque do FGTS, 
infl ação baixa e mais crédito  PÁG. 06

Flamengo estreia hoje no Mundial de 
Clubes contra o Al-Hilal, da Arábia 
Saudita, ex-clube do técnico Jorge Jesus. 
Jogo começa às 14h30, com o campeão 
da América sem desfalques  PÁG. 16 

AI, JESUS!
É HOJE!

Jorge Jesus diz conhecer bem a qualidade do Al-Hilal, campeão da Ásia

WILLIAM VOLCOV/BRAZIL PHOTO/FOLHAPRESS

Nova regra da Previdência 
do estado valerá em julho
Aposentadoria. Proposta com as novas normas de transição vale para 18,9 mil servidores públicos da ativa. Previsão é de que projeto do 
governo seja votado na Assembleia Legislativa amanhã. Quem se aposentar até o final de junho de 2020 continuará dentro da regra atual  PÁG. 03

MÍN:  21°C
MÁX: 30°C

ESPÍRITO SANTO 
 Terça-feira, 

17 de dezembro de 2019

Edição nº 1.397, ano 6
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Vitor (esq.) e Estefano já participaram de outras edições do MasterChef
CARLOS REINIS/BAND

A ÚLTIMA 
REVANCHE

Estefano Zaquini e Vitor 
Bourguignon disputam hoje, 
às 22h45, na Band, a fi nal do 

‘MasterChef - A Revanche’. 
Quem leva? PÁG. 10
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No estado

Verão será 

chuvoso
Diferentemente do verão 

passado, quando sobrou 

calor e faltou chuva, a 

estação em 2020 será 

de chuvas volumosas. 

Oficialmente, o verão 

tem início na madrugada 

de 22 de dezembro, à 

1h19, e termina no início 

da madrugada de 20 

de março, às 00h50. O 

Climatempo informou 

que características da 

estação começaram a 

surgir já em novembro. 

“A chuva começou a 

cair mais cedo, por isso, 

podemos pensar em maior 

chance de deslizamentos 

de encostas”, diz a 

meteorologista Patricia 

Madeira.
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Camaroeiros 

de Vitória serão 

indenizados

Dois novos viadutos loca-
lizados nos quilômetros 
298,8 e 298,5 da BR-101, 
na altura dos bairros Mar-
cílio de Noronha e Vila Be-
thânia, em Viana, serão li-
berados para o tráfego hoje. 
Nos próximos 40 dias, ain-
da serão finalizados os aca-
bamentos. Uma pista será 
interditada para pintura e 
recapeamento.

Com os novos elevados, 
os cruzamentos, que eram 
realizados por meio de vias 
com semáforos e causavam 
retenção no tráfego, foram 
extintos. Os dois retornos, 
quando concluídos, terão 
calçada para pedestre em 
ambos os lados.

A Eco101 informou que 
os viadutos possuem 20 me-
tros de extensão e cerca de 
oito metros de altura. Se-
rão duas faixas em cada um 

dos sentidos, separadas por 
barreiras, além das pistas 
marginais. As obras fazem 
parte do projeto de amplia-
ção, melhoria e duplicação 
da BR-101 e contaram com 
um investimento de R$ 34,8 
milhões.

Em construção
Outros três viadutos estão 
em construção na BR-101, 
sendo um no entroncamen-
to da rodovia com a BR-262 
e outros dois em Guarapari, 
no quilômetro 321, no bair-
ro Amarelos, e quilômetro 
335, na altura do trevo da 
entrada para o município. 
Além desses, também foi en-
tregue no mês de julho um 
elevado no km 302 no bairro 
Universal, em Viana. Totali-
zando ao longo da BR-101 no 
estado, 11 viadutos construí-
dos pela Eco101.  METRO

Viadutos vão facilitar tráfego na BR-101  | DIVULGAÇÃO/ECO101

Viana. Eco101 libera dois 
novos viadutos hoje

Vitória. Manifestantes 
param o trânsito na 
ponte da Passagem

O governo instaurou ontem 
o Conselho Estadual de Se-
gurança Pública. O grupo é 
composto por 18 órgãos e 
presidido pelo secretário de 
Estado da Segurança Pública 
e Defesa Social, Roberto Sá.  

O objetivo do conselho, se-
gundo Sá, é compartilhar o te-
ma e discutir ações do estado 
na área da segurança. “Co-
mo é um grupo multidiscipli-

nar, pode ser que surja uma 
ideia para aperfeiçoar a práti-
ca de algum órgão ou até pro-
posições de mudança na lei”, 
exemplifica o secretário.

Além de órgãos ligados 
diretamente à segurança e 
ao governo do estado, tam-
bém fazem parte do conse-
lho instituições como a OAB-
-ES (Ordem dos Advogados 
do Brasil) e Amunes (Associa-

ção dos Municípios do Espí-
rito Santo). A previsão é que 
os órgãos se reúnam uma 
vez a cada três meses.

A instalação do conselho 
também foi uma imposição 
legal a partir da implanta-
ção do Sistema Único da Se-
gurança Pública, para que 
o estado recebe verbas pre-
vistas pelo governo federal.  

 METRO

Conselho de Segurança 
é criado com 18 órgãos 

Depois de dois anos de nego-
ciações, pescadores de cama-
rão da Praia do Suá, em Vi-
tória, que atuavam na região 
da foz do rio Doce, fecharam 
acordo para serem indeni-
zados pela Fundação Reno-
va, entidade responsável pe-
los programas de reparação 
dos impactos do rompimen-
to da barragem da Samarco, 
há quatro anos.

No total, 192 pessoas -- en-
tre proprietários, mestres e 
tripulantes -- que trabalha-
vam em 39 embarcações vão 
receber indenização pelo lu-
cro cessante e também por 
dano moral. O acordo foi as-
sinado no último sábado e os 
valores não foram divulgados. 

A Fundação Renova infor-
mou que o início dos atendi-
mentos deverá ocorrer em 
até 45 dias, a contar da assi-
natura do acordo.

Pesca
Apesar do grupo ser de Vitó-
ria, os barcos faziam a pesca 
do camarão na região da foz 
do rio Doce, em Linhares. 
Eles só foram reconhecidos 
como impactados há dois 
anos. A grande informalida-
de no setor da pesca e a falta 

de alguns documentos eram 
entraves que atrasavam o fe-
chamento das indenizações, 
segundo explicou o vice-pre-
sidente do Sindicato dos Pes-
cadores do Espírito Santo, 
Braz Clarindo Filho.

O acordo é considerado 
inédito no contexto do desas-
tre do rio Doce. A coordenado-
ra cível da Defensoria Pública 
do Espírito Santo, Maria Ga-
briela Agapito, afirmou que o 
grande diferencial foi a parti-
cipação dos atingidos em todo 
o processo, desde o autorreco-
nhecimento até a questão dos 
valores. “A comunidade que 
indicou quem era tripulante e 
mestre”, explicou. 

A previsão agora, segun-

do a defensora pública, é 
que as atividades continuem 
para avaliar os impactos na 
cadeia de pesca, formada 
por profissionais como: co-
merciantes, vendedores de 
gelo, estivadores, pintores e 
mecânicos, dentre outros.

A negociação também 
contou com entidades como 
o Ministério Público Federal 
e o Movimento dos Atingi-
dos por Barragens, entre ou-
tros. “Esse foi um trabalho in-
tegrado e coordenado, cujo 
protagonismo foi dos atingi-
dos. Por isso, o resultado é tão 
gratificante”, destacou o pro-
curador da República em Li-
nhares, Paulo Henrique Traz-
zi.  LETÍCIA ORLANDI / METRO ES

Lama do rio Doce. Grupo de 192 pescadores da Praia do Suá que  
atuava na área atingida pela lama fechou acordo com a Renova

Acordo foi fechado depois de dois anos de negociação | CHICO GUEDES

Quem utilizou a ponte da 
Passagem, em Vitória, nos 
dois sentidos da pista, para 
retornar para casa na noi-
te de ontem teve que ter 
paciência. 

Em protesto contra uma 
ação da Polícia Militar no 
último sábado, que resul-
tou na morte de um jovem 
no bairro Andorinha, um 
grupo de pessoas ateou fo-

go em pneus e colchões, 
na entrada da avenida Lei-
tão da Silva, sentido Cen-
tro de Vitória. Em seguida, 
os manifestantes bloquea-
ram a pista de saída da pon-
te da Passagem, nos dois la-
dos da via. 

Até o fechamento desta 
edição, a manifestação ain-
da não havia sido controla-
da no local.   METRO

 Dólar

  - 1,15% 
(R$ 4,061)

  Bovespa

 - 0,59%
(111.896 pts)

 Euro

 - 0,87% 
(R$ 4,529)

 Selic

 (4,50% a.a.)

Salário 

mínimo

(R$ 998)

 Cotações
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Orçamento anual terá R$ 2 bi a mais em 2020
A Assembleia Legislati-
va do Espírito Santo apro-
vou ontem o Projeto de Lei 
830/2019, que trata da LOA 
(Lei Orçamentária Anual), 
que estima receita total de 
cerca de R$ 19,7 bilhões no 
próximo ano, consideran-

do-se os orçamentos fis-
cal e de seguridade. Foram 
apresentadas 1.295 emen-
das pelos deputados, sen-
do 1.244 acolhidas pela 
Comissão de Finanças. O 
valor ficou R$ 2 bi maior 
que o deste ano, quando fo-

ram aprovados R$ 17,7 bi.
Os deputados Carlos 

Von (Avante), Lorenzo Pa-
zolini, Sérgio Majeski (PSB) 
e Vandinho Leite (PSDB) vo-
taram contra. O deputado 
Adilson Espindula (PTB) pe-
diu destaque para emendas 

rejeitadas, mas não houve 
apoio dos pares.

A Casa também apro-
vou o PPA (Plano Plurianual) 
2020-2023. O PL 716/2019 
trata das políticas do gover-
no para os próximos qua-
tro anos e tem valor total de 

R$ 74,42 bilhões. A maté-
ria traz ações estruturadas 
em 45 programas, sendo 39 
do Poder Executivo e outros 
seis dos outros poderes.

O PPA foi aprovado com 
28 votos a favor. Apenas o 
deputado Lorenzo Pazolini 

(sem partido) se manifestou 
contra. O Plano Plurianual 
passou conforme parecer da 
comissão de Finanças da Ca-
sa com 26 emendas acatadas 
integralmente, 21 acolhidas 
parcialmente e outras 67 re-
jeitadas.  METRO

As novas regras para apo-
sentadoria dos mais de 18,9 
mil servidores do estado que 
atualmente estão na ativa vão 
começar a valer a partir de 1º 
de julho de 2020. A proposta 
com as chamadas regras de 
transição foram enviadas on-
tem para a Assembleia Legis-
lativa, e a expectativa é que a 
Casa vote o projeto amanhã, 
quando deve acontecer a últi-
ma sessão do ano. De forma 
geral, as mudanças seguem o 
que foi definido na previdên-
cia dos servidores federais. O 
texto propõe, por exemplo, 
duas alternativas para apo-
sentadoria dos servidores: 
por pontos ou com pedágio 
de 100%.

O procurador-geral do es-
tado, Rodrigo de Paula, expli-
ca que os servidores que se 
aposentarem até o final de ju-
nho do ano que vem estarão 
dentro da regra atual. “Essa é 
uma diferença em relação à 
lei federal. E é mais favorável 
aos servidores. É importante 
lembrar que, quando o servi-
dor preenche todos os requi-

sitos da aposentadoria, ele 
adquire o direito de se apo-
sentar, independentemente 
da alteração legislativa”.

A proposta de transição 
prevê que os atuais servido-
res se aposentem com idade 
mínima de 56 anos, no caso 
das mulheres, e de 61 anos, 
no caso dos homens. É pre-
ciso, ainda, que a soma da 
idade e do tempo de contri-
buição seja de 86 pontos pa-
ra mulheres e 96 pontos pa-
ra homens.

A alternativa ao sistema 
de pontos é o cumprimen-
to de um “pedágio” de 100% 
sobre o tempo que falta pa-
ra a aposentaria. Nesse caso, 
a idade mínima é de 57 anos 
para mulheres e 60 para ho-
mens. Para o procurador, a 
segunda regra é mais vanta-
josa para servidores que es-
tão mais perto de se aposen-
tar, já que o pedágio dobra o 
tempo que falta.

Há regras específicas para 
professores, policiais civis e 
agentes socioeducativos (ve-
ja mais no quadro ao lado).

Valor da remuneração
Para o cálculo do valor da apo-
sentadoria, há duas situações. 
Servidores que entraram no 
serviço público até dezembro 
de 2003 têm direito à integra-
lidade, ou seja, receberão o 
equivalente ao maior salário 
recebido. Já para os servido-
res que ingressaram a partir 
de 2004, o cálculo levará em 
conta a média de 100% das re-
munerações, e o valor do be-
nefício corresponderá a 60% 
dele, com acréscimo de dois 
pontos percentuais para cada 
ano que exceder o tempo de 
20 anos de contribuição.

Ontem, um manifesto as-
sinado por diversas associa-
ções do estado - entre elas 
a dos magistrados e a dos 
procuradores - foi entregue 
à Assembleia. O texto criti-
ca a proposta e propõe solu-
ções para a transição e para 
o cálculo das aposentado-
rias e pensões.

Aposentadoria. Projeto com proposta de transição para 18,9 mil servidores da ativa deve ser votado amanhã pela Assembleia Legislativa 

Previdência: regras no estado 
passam a valer em sete meses

 POR PONTOS
Os atuais servidores poderão se aposentar com 
idade mínima de 56 anos (mulher) ou 61 anos 
(homem)

• É preciso, ainda, ter 30 anos de contribuição 
(mulher) ou 35 anos (homem), além de 20 anos 
de efetivo no serviço público e 5 anos no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria

• A soma da idade e do tempo de contribuição 
deve ser de 86 pontos, para mulher, e 96 
pontos, para homem.

• A partir de janeiro de 2022, a idade mínima 
será de 57 anos para mulher e 62 para homem. 
E a partir de janeiro de 2020, a pontuação será 
acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o 
limite de 100 pontos (mulher) e 105 (homem).

 POR “PEDÁGIO”
Nessa opção, o servidor deve ter 57 anos (se 
mulher) ou 60 anos (se homem); ter 30 anos 
de contribuição (mulher) e 35 (homem); 20 
anos de efetivo no serviço público; 5 anos no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria 
e cumprir período adicional de contribuição 
correspondente ao tempo que faltaria para 
atingir o período de contribuição na regra atual.

 PROFESSORES
A idade mínima é de 51 anos (mulher) e 56 
(homem), tendo, ainda, 25 anos de contribuição 
(mulher) e 30 anos (homem). A partir de janeiro 
de 2022, a idade muda para 52 anos (mulher) e 
57 (homem);

• O somatório da idade e tempo de contribuição 
será de 81 pontos (mulher) e 91 (homem). A 
partir de 2020, serão acrescidos 1 ponto até 
atingir o limite de 92 pontos (mulher) e 100 
pontos (homem);

• O professor que comprovar exclusivamente 
tempo de exercício nas funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e 
médio terão reduzidos os requisitos de idade e 
tempo de contribuição em cinco anos.

 POLICIAIS CIVIS, AGENTES 
PENITENCIÁRIOS E AGENTES 
SOCIOEDUCATIVOS
Idade mínima de 52 anos (mulher) e 53 (homem), 
tendo 30 anos de contribuição, 20 anos em cargo 
policial (homem) e 15 anos (mulher) e cumprir 
período adicional de contribuição correspondente 
ao tempo que faltaria para atingir o tempo de 
contribuição da regra atual.

PRINCIPAIS REGRAS DE TRANSIÇÃO

PRISCILLA 
THOMPSON 
METRO ESPÍRITO SANTO
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“(A Lava Jato) desvendou 
casos de corrupção, 
colocou pessoas na 
cadeia, colocou o Brasil 
numa outra dimensão no 
combate à corrupção, não 
há dúvida. Mas destruiu 
empresas. Isso jamais 
aconteceria nos EUA.” 
DIAS TOFFOLI, PRESIDENTE DO STF

“Dizer que a Lava Jato 
quebrou empresas é 
uma irresponsabilidade, 
é fechar os olhos para 
a crise econômica 
relacionada a fatores que 
incluem incompetência, 
má gestão e corrupção.” 

DELTAN DALLAGNOL, CHEFE DA FORÇA-

TAREFA DA LAVA JATO EM CURITIBA (PR)

“A Lava Jato não ‘destruiu’ 
empresa nenhuma. 
Descobriu graves ilícitos 
praticados por empresas 
e as responsabilizou, nos 
termos da lei. A outra 
opção seria não investigar 
ou não responsabilizar. 
Isso a Lava Jato não fez.” 
ROBERSON POZZOBON, PROCURADOR

PSL na Câmara

Eduardo retoma 
posto de líder
O deputado federal Eduar-
do Bolsonaro (PSL-SP) é 
novamente o líder da 
bancada do partido na Câ-
mara. O filho do presiden-
te foi reconduzido ontem 
ao posto, que nos últimos 
cinco dias foi ocupado pe-
la deputada Joice Hassel-
mann (PSL-SP). Eduardo 
deixou o cargo depois que 
ele e outros 13 deputa-
dos foram suspensos pelo 
partido. O grupo, porém, 
conseguiu na Justiça der-
rubar a decisão do dire-
tório nacional.

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Agressões

Violência contra 
criança registra 
233 casos por dia 

Por dia, ao menos 233 
crianças e adolescentes 
são agredidos, sofrem vio-
lência psicológica ou são 
vítimas de tortura no Bra-
sil. Os números são do Mi-
nistério da Saúde e foram 
compilados pela SBP (So-
ciedade Brasileira de Pe-
diatria), que fez o levan-
tamento para alertar a 
sociedade e iniciar uma 
campanha de orientação 
para os pediatras.  METRO

De rotina

Lula passa por 
exames médicos
O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) rea-
lizou uma bateria de 
exames na tarde de on-
tem no hospital Sírio-
-Libanês, em São Paulo 
(SP). Segundo o hospital, 
foram feitos apenas exa-
mes de rotina. Essa foi 
a primeira vez que Lula 
passou por esse tipo de 
avaliação desde que foi 
preso, em abril do ano 
passado. O petista tem 
73 anos e tratou de cân-
cer na laringe em 2011.

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Aviação executiva

SP tem primeiro 
aeroporto privado
O grupo JHSF inaugurou 
ontem o primeiro aero-
porto privado voltado à 
aviação executiva no Bra-
sil, em São Roque (SP). O 
São Paulo Catarina Aero-
porto tem capacidade para 
200 mil pousos e decola-
gens domésticos e interna-
cionais por ano.  METRO

As declarações do presiden-
te do STF (Supremo Tribunal 
Federal), Dias Toffoli, de que 
a Operação Lava Jato “des-
truiu empresas” e de que o 
MP (Ministério Público) de-
veria ser “mais transparen-
te” receberam imediata 
reação contrária dos procu-
radores, que reagiram com 
ironia e viram “irresponsabi-
lidade” na fala do ministro.

Em entrevista ao jornal 
O Estado de S. Paulo, Toffoli 
reconheceu que “não há dú-
vida” de que a Lava Jato foi 
“muito importante” por “des-
vendar casos de corrupção”, 
mas considerou um efeito 
negativo a “destruição” das 
empresas envolvidas. “Nos 
Estados Unidos, tem empre-
sário com prisão perpétua, 

porque lá é possível, mas a 
empresa dele sobreviveu. A 
nossa legislação funcionou 
bem para a colaboração pre-
miada da pessoa física. Mas a 
da pessoa jurídica não ficou 
clara.” O ministro ainda afir-
mou que “o Ministério Públi-
co deveria ser uma institui-
ção mais transparente”.

Chefe da força-tarefa da La-
va Jato em Curitiba, o procu-
rador Deltan Dallagnol clas-
sificou as declarações como 
“irresponsáveis”. O também 
procurador Roberson Pozze-
bon ironizou a cobrança por 
transparência ao lembrar que 
Toffoli determinou, por con-
ta própria, que se investigasse 
ofensas contra o STF “e impe-
diu por meses o MP de conhe-
cer a apuração”.  METRO

Chumbo trocado. Presidente do Supremo diz que operação ‘destruiu empresas’ e que falta transparência ao 
Ministério Público. Procuradores da força-tarefa de Curitiba se defendem e respondem o ministro com ironia 

Toffoli critica Lava Jato e é 
chamado de ‘irresponsável’

Bolsonaro diz que TV Escola 
‘deseduca’ e ataca Paulo Freire
Considerado o patrono da 
educação brasileira, o educa-
dor Paulo Freire foi chama-
do de “energúmeno” (a pala-
vra tem vários significados: 
ignorante, boçal e também 
pessoa dominada pelo demô-
nio) pelo presidente Jair Bol-
sonaro. Ele fez o comentário 
ao defender o cancelamento 
do contrato do Ministério da 
Educação com a TV Escola, 
emissora com conteúdo volta-

do para alunos e professores.
Segundo Bolsonaro, a pro-

gramação da emissora é “to-
talmente de esquerda” e se-
gue a “ideologia desse Paulo 
Freire, desse energúmeno”. 

O fim do contrato com 
a Associação Roquette Pin-
to, gestora da TV Escola, foi 
anunciado na semana passa-
da pelo MEC – que também 
determinou que a entidade 
desocupe o ministério.

Bolsonaro disse ontem 
que o contrato custaria R$ 
350 milhões, mas a associa-
ção afirmou que o acordo pre-
via R$ 70 milhões em 2020.

A entidade afirmou que 
decisão de não renovar o 
contrato foi “abrupta” e lem-
brou que a “TV Escola possui 
uma série de prêmios, inclu-
sive internacionais, e uma 
audiência maior que as TVs 
do governo”.  METRO

‘Energúmeno’ E OUTRA:
ERA UMA

PROGRAMAÇÃO 
TOTALMENTE DE 

ESQUERDA. IDEOLOGIA 
DE GÊNERO. TEM QUE 

MUDAR. DAQUI 5, 10 ANOS 
VAI TER REFLEXO DISSO 
AÍ. 30 ANOS EM CIMA 

DESSA IDEOLOGIA DESSE 
PAULO FREIRE, DESSE 

ENERGÚMENO AÍ, QUE
FOI ÍDOLO DA

ESQUERDA

O governo federal começou 
ontem a pagar a primeira 
parcela do auxílio emergen-
cial de R$ 1,9 mil para os 
pescadores profissionais ar-
tesanais das cidades da cos-
ta brasileira afetados pelo 
derramamento de petróleo.

Cerca de 65 mil pescado-
res ativos no Registro Geral 
da Atividade Pesqueira que 
tiveram sua atividade pro-
fissional prejudicada pode-
rão receber a indenização, 
paga em duas parcelas de 
R$ 998. O pagamento segue 
o calendário dos benefícios 
sociais do governo.

Tragédia ambiental
As primeiras manchas de 
petróleo começaram a sur-
gir nas praias do Nordeste 
no fim de agosto, se espa-
lharam por todos os estados 
da região e chegaram em no-
vembro a Espírito Santo e  
Rio de Janeiro, no Sudeste.

Passados quase quatro 
meses, o governo ainda não 
sabe o que causou o derra-
mamento nem conseguiu 
identificar os responsáveis. 
Até ontem, de acordo com 
o Ibama, as manchas já ha-
viam afetado 959 pontos em 
129 municípios.  METRO

Óleo: pescadores começam a 
receber auxílio de R$ 1,9 mil

A cidade  de Uberlândia, 
no Triângulo Mineiro, vi-
veu uma situação inusita-
da ontem, quando 20 dos 
27 vereadores em exercício 
foram presos em uma ope-
ração do Ministério Públi-
co. Todos são suspeitos de 
participar de esquema para 
desviar verbas de gabinete, 
incluindo o presidente da 
Casa, Hélio Ferraz (PSDB), 
conhecido como Baiano.

Segundo o promotor Da-
niel Marotta, um empresá-
rio relatou que possuía grá-
fica de fachada na qual os 
vereadores utilizavam sua 
verba indenizatória. A par-

tir das investigações, ou-
tros estabelecimentos que 
praticavam o esquema fo-
ram identificados. De janei-
ro de 2017 a dezembro de 
2019, os vereadores gasta-
ram mais de R$ 4 milhões 
em serviços de impressões.

Além dos vereadores, 
também foram cumpridos 
outros 12 mandados de pri-
são na Câmara e também 
em gráficas da cidade – além 
da apreensão de materiais.

A Câmara de Uberlândia 
informou que vai aguardar 
o fim das oitivas dos parla-
mentares para se pronun-
ciar oficialmente.  METRO BH

Uberlândia. ‘Cai a Câmara’ 
para 20 dos 27 vereadores

Praia contaminada no Maranhão 

| DIVULGAÇÃO/IBAMA



Participação válida de 10 a 29/12/2019, para maiores de 18 anos, com CPF válido, residentes no Brasil. Com R$ 450,00 em compras, troca por 01 par de brincos criado com cristais Swarovski®, limitado a 01 par 
por CPF no período de participação ou enquanto durar o estoque de 10.000 pares - o que ocorrer primeiro - e por 01 cupom para concorrer a 01 Audi Sedan A3, ao fi nal da promoção. Sorteio em 30/12/2019, às 10h. 

Imagens meramente ilustrativas. Consulte os regulamentos completos no site www.shoppingvitoria.com.br ou no Balcão de Trocas. Certifi cados de Autorização SECAP 06.006665/2019 e 02.006645/2019.
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A CNC (Confederação Na-
cional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo) 
revisou de 4,8% para 5,2% 
a expectativa de cresci-
mento das vendas de Na-
tal de 2019. Se confirmada 
a projeção, o setor vai re-
gistrar o maior avanço real 
das vendas natalinas desde 
2012 (5,0%).

A principal data come-
morativa do varejo bra-
sileiro deve movimentar 
R$ 36,3 bilhões neste ano. 
O volume é próximo ao re-
corde que ocorreu em 2014, 
quando as vendas chegaram 
a R$ 36,5 bilhões.

“Essa expectativa mais fa-
vorável se deve a uma com-
binação particular de fato-
res indutores do consumo 

no curto prazo, neste fim de 
ano”, analisa o economista 
da CNC, Fabio Bentes. 

Entre esses fatores, se-
gundo Bentes, estão o atual 
patamar historicamente 
baixo da inflação, a amplia-
ção dos prazos na concessão 
de crédito às pessoas físicas 
e a maior injeção de recur-
sos extraordinários após a 
antecipação do calendário 
de saques do FGTS.

São Paulo (R$ 10,6 bi-
lhões), Rio de Janeiro (R$ 3,5 
bilhões), Minas Gerais (R$ 
3,3 bilhões) e Rio Grande do 
Sul (R$ 2,8 bilhões) concen-
trarão mais da metade da 
movimentação prevista.

A entidade também re-
visou para cima, de 91,4 
mil para 91,6 mil, a previ-

são de contratação de tra-
balhadores formais para o 
Natal deste ano. Os desta-
ques na oferta de vagas são 
os segmentos de vestuário 
e calçados (62,8 mil vagas), 
os hiper e supermercados 
(12,5 mil) e as lojas de arti-
gos de uso pessoal e domés-
ticos (10,7 mil).

Com a recuperação gra-
dual da economia neste 
fim de ano e a expectativa 
de um cenário positivo pa-
ra 2020, a previsão da CNC 
é que 26,4% dos trabalhado-
res contratados de forma 
temporária sejam efetiva-
dos após o Natal. O percen-
tual é bem superior aos 
menos de 15% de efetiva-
dos, em média, nos anos de 
2015 e 2016.  METRO

Varejo. CNC estima receita de R$ 36,3 bi, perto do recorde de 2014. 
Projeção considera saques do FGTS, inflação baixa e avanço no crédito

Vendas do Natal devem 
crescer acima do previsto

Um terço dos 

brasileiros que 

planejam comprar 

tem conta atrasada

Uma pesquisa realizada 
pelo SPC Brasil mostra que 
cresceu de 28% para 33% o 
número de brasileiros que 
possui intenção de presen-
tear no Natal, mesmo com 
contas em atraso. Destes, 
66% estão com restrição 
em seus CPFs.

Três em cada dez (26%) 
consumidores que preten-
dem comprar presentes no 
Natal admitem gastar mais 
do que podem. Além disso, a 
pesquisa aponta que 8% dos 
entrevistados irão negligen-
ciar compromissos financei-
ros assumidos anteriormen-
te para realizar compras 
típicas deste período.

 “O recomendável é não 
se deixar levar pelas emo-
ções, e planejar as despe-
sas de acordo com o orça-
mento, sempre priorizando 
a quitação de contas. Fazer 
uma lista prévia do que se 
deseja e pesquisar preços 
são as atitudes mais indi-
cadas para não extrapolar 
as finanças”, orienta econo-
mista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti.  METRO

OTIMISMO Projeções do comércio

FONTE: CNC

FATURAMENTO POR RAMOS, % EM RELAÇÃO AO TOTAL

PROFISSÕES MAIS DEMANDAS

Hiper e supermercados
Vestuário

Artigos de uso pessoal e domésticos
Móveis e eletrodomésticos

Farmácias e perfumaria
Outros

VENDAS, 
EM R$ BILHÕES

VAGAS 
TEMPORÁRIA, 
EM MILHARES

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

34,1 35,8 36,5 34,7 33 34,3 34,5 36,3

SALÁRIO 
MÉDIO 

(R$)

VAGAS 
OFERTADAS 

(EM MILHARES)
CARGO

24,9
36,3

15,9
9,1

6,6

Vendedores
Operadores de Caixa

Almoxarifes e Armazenistas
Outros Profissionais

TOTAL
91,6 MIL
VAGAS

SALÁRIO:
R$ 1.263

57,6
14,4

4,5
15,1

1.224
1.256
1.288
1.411

7,2

123,8 115,5

78,7
67,4 75,1 81,2 87,5 91,6
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O Comitê Judiciário da Câ-
mara dos Estados Unidos 
apresentou ontem formal-
mente relatório que pede o 
impeachment do presiden-
te Donald Trump, última 
etapa antes da votação em 
plenário do processo. O do-
cumento de 628 páginas diz 
que o republicano “traiu a 
nação por abusar de seu al-
to cargo”.

Trump é acusado de de-
ter quase US$ 400 milhões 
em ajuda de segurança pa-
ra a Ucrânia até o país con-
cordar em anunciar inves-

EUA. Presidente tem semana decisiva, com provável aprovação de seu impeachment. 
Processo seguirá então para o Senado. Pesquisa mostra população favorável ao afastamento

Comitê da Câmara 
diz que Trump 
traiu a nação 

Vitorioso após as eleições le-
gislativas no Reino Unido, 
o primeiro-ministro Boris 
Johnson vai submeter na sex-
ta-feira seu acordo de brexit 
ao novo Parlamento, infor-
mou a agência France Press.

“Apresentaremos um 
projeto de lei que assegure 
que o brexit se realize antes 
do final de janeiro”, decla-
rou seu porta-voz.

Ontem, o premiê fez mu-
danças muito pequenas 
em seu executivo, manten-
do sua ministra da Cultu-

ra, Nick Morgan. O minis-
tro para Gales, Alun Cairns, 
que renunciou durante a 
campanha por causa de um 
escândalo judicial, foi subs-
tituído por Simon Hart, um 
ex-secretário parlamentar 
do governo. 

Em comunicado, John-
son disse ontem ter conver-
sado com o presidente dos 
EUA, Donald Trump, por 
telefone. Ambos teriam se 
comprometido a colaborar 
com um “ambicioso acordo 
de livre comércio”.  METRO

Vitória. Boris apresenta 
ministros e retoma Brexit

Delevoye não declarou empregos 

paralelos | PASCAL LE SEGRETAIN/GETTY IMAGES

ENTENDA PROCESSO
Votos e procedimentos necessários para o impeachment 

do presidente norte-americano Donald Trump

Câmara dos Deputados vota a proposta
Maioria simples (51% ou 218 dos 435 deputados) 
define se deve haver o impedimento

Se mais de dois terços (67 dos 100 senadores) 
votarem pelo impeachment

Se aprovado, 
processo segue 

ao Senado

Trump deixa a

 Presidência

Sem os votos 
necessários, 

presidente se 
mantém no cargo

Quem assume 
em caso de 
impeachment?

Mike Pence, o 
vice-presidente 

Do que Trump é acusado?
• Abuso de poder ao pedir 
investigação contra o filho de seu 
adversário político, Joe Biden, no 
que os deputados consideraram 
"interferência de um governo 
estrangeiro" em favor da 
reeleição de Trump em 2020

• Obstrução de 
Justiça por ignorar 
intimações e se 
recusar em entregar 
documentos aos 
investigadores 
durante o inquérito

Os EUA já tiveram impeachment de algum presidente?

Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1998, 
sofreram pedido de impeachment na Câmara, mas ambos 
conseguiram vencer o julgamento no Senado. Richard 
Nixon renunciou em 1974 antes da votação na Câmara

Acusado de ocultar empre-
gos paralelos ao cargo de 
alto comissário para a Pre-
vidência da França, Jean-
-Paul Delevoye renunciou 
ontem ao cargo. Delevoye 
conduzia a reforma pre-
videnciária no país, tema 
que vem encontrando re-
sistência principalmente 
de sindicatos no país. Ca-
tegorias realizam paralisa-
ções há 12 dias na França.

Líder da reforma  renuncia

Premiê posa com conservadores recém-eleitos | LEON NEAL/GETTY IMAGES

tigações sobre negócios da 
família de seu adversário 
político e ex-vice-presiden-
te Joe Biden. Ele é acusado 
também de atrapalhar as 
investigações sobre o caso, 
impedindo a divulgação de 
documentos e depoimentos 
de testemunhas.

“Ele [Trump] se envolveu 
em um padrão de má con-
duta que continuará se não 
for controlado. Por conse-
guinte, o presidente Trump 
deve ser destituído do car-
go”, diz o relatório. Hoje, 
o comitê de regras da Câ-
mara se reúne para discu-
tir os próximos passos. A 
expectativa é que o pedi-
do seja analisado amanhã 
pelos deputados. Ele preci-
sa de maioria simples (51% 
ou 218 deputados) para ser 
aprovado.

A mídia norte-america-
na acredita que os democra-
tas conquistem os votos ne-
cessários na Câmara. Mas 
mesmo com a aprovação, 
Trump continua no cargo 
até apreciação no Senado, 
onde a situação é mais con-
fortável para ele. A votação 
dos senadores deve ocorrer 
apenas no próximo ano e 
exige aprovação de dois ter-
ços dos parlamentares.

Pesquisa divulgada no 
domingo pela rede Fox 
News mostra que metade da 
população é a favor do afas-
tamento do cargo do presi-
dente Trump. Outros 46% 
são contra e o restante não 
soube responder. É o maior 

índice de aprovação ao pro-
cesso desde as pesquisas ini-
ciadas em janeiro pela Fox.

Trump escreveu em sua 
rede social que as enquetes 
costumam falhar. “A farsa 
do impeachment é o maior 
golpe na história da políti-

ca americana! A Fake News 
Media e seu parceiro, o Par-
tido Democrata, estão tra-
balhando horas extras pa-
ra tornar a vida do Partido 
Republicano  e tudo o que 
ela representa o mais difícil 
possível!”  METRO

O alto comissário era 
pressionado para renun-
ciar há uma semana, de-
pois que o jornal Le Pa-
risien informou que ele 
não havia declarado fun-
ções de assessoria remu-
neradas e não remunera-
das em 13 organizações e 
empresas. 

Emmanuel Macron dis-
se que aceitou sua renún-
cia “com pesar”.  METRO





Enquanto o Flamengo se pre-
para para um jogo decisivo 
em Doha, no Qatar, sonhan-
do com o bicampeonato do 
Mundial de Clubes (veja mais 
na página 16), alguns bares e 
restaurantes da Grande Vitó-
ria se aquecem para receber 
os torcedores hoje, às 14h30, 
na partida contra o Al Hilal, 
da Arábia Saudita. 

Em Vitória, a Casa do Cer-
vejeiro garante uma promo-
ção que deve poupar o bolso 
dos flamenguistas. Isso por-
que, a cada gol do time bra-
sileiro, será oferecida uma 
rodada grátis de 300 ml de 
chope Pilsen a quem já esti-
ver consumindo. Outro bar 
na cidade que vai exibir o jo-
go é o Jungle GastroBar, no 
Bairro República.

Quem planeja estender a 
festa pode aproveitar o “af-

ter” do Five Sport Bar, no 
shopping Vitória, com valo-
res promocionais de Budwei-
ser (R$ 6,90) e chope Brahma 
(R$ 4,95) no horário do happy 
hour (das 17h às 20h). As re-
servas devem ser feitas pelo 

telefone (27) 2142-0289.
Já na Serra, alguns estabe-

lecimentos do shopping Mes-
tre Álvaro, em Eurico Salles, 
fazem a exibição da partida. É 
o caso do restaurante Terra À 
Vista e o Casa 107, ambos no 

pátio do shopping, além do 
bar Chopp Brahma, na praça 
de alimentação. 

Também será possível ver 
a partida em Vila Velha. O 
Gustus Sport Bar, no Centro, 
abre as portas às 14h. Não se-

rão feitas reservas, então é 
preciso chegar mais cedo pa-
ra garantir lugar. 

E para completar a lista 
do município canela-verde, 
o Outback Steakhouse, do 
shopping Vila Velha, também 
oferece um happy hour pela 
metade do preço, das 17h às 
20h - exceto de cervejas im-
portadas e garrafas de vi-
nhos e destilados. A unidade 
do shopping Vitória recebe a 
mesma promoção.  METRO
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De portas abertas para o jogo de hoje

Casa 107, no shopping Mestre Álvaro, vai exibir a partida | DIVULGAÇÃO

Exibição da partida entre o 

Flamengo e o Al Hilal, pelo 

Mundial dos Clubes. Hoje, 

às 14h30, em diferentes ba-

res e restaurantes da Gran-

de Vitória. Todas as entra-

das são gratuitas.

Programe-se

Após disputas emocionantes 
desde o primeiro episódio, 
com muita pressão, “Master-
Chef – A Revanche” chega ho-
je a seu final, na disputa en-
tre os cozinheiros Estefano 
Zaquini e Vitor Bourguignon, 
com transmissão ao vivo da 
Band a partir das 22h45.

A primeira vaga na disputa 
pelo troféu inédito foi decidi-
da em uma prova de serviço, 
onde os cozinheiros prepara-
ram pratos criados por  Hen-
rique Fogaça,  Paola Carosel-
la e Erick Jacquin.

Responsável pela praça de 
sobremesas,  Estefano Zaqui-
ni conquistou seu lugar na fi-
nal do talent show ao se mos-
trar prestativo e ajudar os 
outros cozinheiros para fazer 
o serviço marchar em tempo. 

Os sabores de seus pratos tam-
bém foram muito elogiados 
pelos convidados, participan-
tes das temporadas de Master-
Chef Profissionais.

“Quando eu entrei nesta 
edição, foi para chegar até a fi-
nal e para ganhar este progra-
ma. Mas entre querer e conse-
guir, há uma diferença. Ainda 
não caiu a ficha. O meu me-
nu está completamente pron-
to na minha cabeça e vocês 
podem esperar muito sabor, 
muita técnica e pratos lin-
dos”, disse o andreense.

A segunda vaga foi deci-
dida em um duelo com ban-
quetes de cordeiro.  Vitor 
Bourguignon venceu Fernan-
do Kawasaki  nessa disputa 
ao preparar um menu mais 
clássico, enquanto seu opo-

nente apostou em sabores do 
Oriente Médio e acabou er-
rando a mão nos temperos.

“Tenho uma ideia do que 
irei cozinhar na final, mas 
preciso alinhar ainda alguns 
pontos. Com certeza, tem 
que ser comida boa. Minha 
estratégia será não viajar 
muito no menu, fazer pratos 
que representem a minha es-
sência e quem eu sou para 
conseguir entregar bons re-
sultados. Vou dar o meu me-
lhor”, afirmou o curitibano.

O grande vencedor vai 
levar R$ 250 mil, um cur-
so de técnicas tradicionais 
da culinária francesa no Le 
Cordon Bleu Rio de Janeiro, 
uma cozinha completa e o 
cobiçado troféu da tempo-
rada.  BAND.COM.BR

Mão na 
massa

Estefano chegou

confiante ao programa

FOTOS: CARLOS REINIS/BAND

Vitor apostou no clássico

para chegar à final

2
CULTURA

John Frusciante

De volta
O Red Hot Chili Peppers 

anunciou que o guitarrista 

John Frusciante está 

de volta à banda. Ele 

retorna no lugar de Josh 

Klinghoffer, que ocupava a 

posição há dez anos para 

substituir exatamente 

Frusciante – o guitarrista 

saiu da banda pela 

segunda vez para investir 

em uma carreira solo, 

com cinco discos lançados 

desde então. “Josh é um 

lindo músico que nós 

respeitamos e amamos. 

Estamos profundamente 

gratos por nosso tempo 

com ele, e pelo incontáveis 

presentes que ele 

compartilhou conosco. 

Também anunciamos, 

com grande entusiasmo 

e corações completos, 

que John Frusciante está 

retornando ao grupo”, 

escreveu o grupo em sua 

conta no Instagram.

TV. Os cozinheiros Estefano Zaquini e Vitor Bourguignon colocam tudo sobre 
a mesa na decisão de hoje da primeira edição de ‘MasterChef – A Revanche’
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MERCADO GOURMET
Sabe aquele espaço que tem tudo o que 
você quer, do jeito que você gosta? Essa 
é a proposta da loja Quitanda, que tem 
conceito de mercado gourmet de bairro 
e ganha mais um endereço, agora na 
Mata da Praia. A inauguração é amanhã, 
às 9 horas. Todos da região, incluindo 
bairros vizinhos, foram convidados a 
conhecer a filial da já consagrada loja, 
original de Jardim Camburi.

TRADIÇÃO COM MIX
O Centro da Praia Shopping não perde seu charme e 
público. Um dos primeiros shoppings da cidade, locali-
zado na Reta da Penha, o lugar tem um excelente mix 
de lojas e quantidade de pessoas que passam, todos os 
dias, por ali. Neste Natal é impossível entrar e não sair 
com a lista de presentes fechada, viu? #ficaadica

 

DJ INTERNACIONAL
O empresário Alvaro Garnero, que está por trás do 
Cafe de La Musique, trará Erick Morillo, americano 
conhecido como um dos melhores DJs do mundo, para 
Guarapari, no dia 29. Os sócios do Cafe de La Musique 
Guarapari, Frederico Rezende, João Vitor Guimarães 
Vaz e Felipe Fioroti comemoram a vinda de Erick para 
o verão 2020, afinal, Morillo é referência no cenário da 
house music mundial, onde tem passagem garantida 
pelas grandes casas de música eletrônica, como Pacha, 
em NY, onde ele é residente, e em Ibiza, Buenos Aires 
e Londres, que recebem turistas do mundo todo para 
assisti-lo. Na Península de Meaípe não será diferente.

ECONOMIA CRIATIVA
Julia Botecchia, criadora da marca Desapegue, leva seu 
brechó compartilhado para uma loja do Shopping Praia 
da Costa. O espaço funciona até o dia 24, e contará com 
desapegos e loja compartilhada de marcas capixabas 
que prezam pela valorização de mão de obra local e 
pelo trabalho artesanal.

 

ARTE E MODA
Estão em exposição obras do artista plástico gaúcho 
Jorge Solé e peças da designer de joias capixaba Roberta 
Teles Puppin, no espaço multicultural de Arly Coelho, 
na loja Simultâneo, no Shopping Triângulo, na Praia do 
Canto. Contemplando quadros, anéis, broches e outras 
peças que fazem parte dos acervos dos profissionais, a 
exposição é o encontro entre arte e moda.

CURTAS
Rumo aos 30 anos. Pres-
tes a completar 30 anos 
em 2020, a Perinatal Vi-
tória, no Vitória Apart 
Hospital, oferece o que 
há de mais avançado em 
assistência neonatal no 
estado. Para celebrar os 
resultados e apresentar 
os planos para o próxi-
mo ano, os médicos Eli-
sabete Stein, Geisa Bar-
ros e Marco Antônio 
Rosetti de Oliveira rece-
bem parceiros, obstetras 
e doulas para um happy 
hour, hoje, na Confeita-
ria, na Praia do Canto.

Decór. A empresária 

Sandra Demoner fa-
rá um brunch de lan-
çamento da 9 ª Mostra 
de Vitrine e Quartos da 
Arte Assinada. O even-
to será no dia 19, de de-
zembro, a partir das 
19h30, na loja localiza-
da na pracinha do Cauê, 
Praia de Santa Helena, 
Vitória. Sandra anteci-
pa que os projetos dos 
ambientes são aconche-
gantes e superatuais. A 
mostra este ano traz co-
mo tema “Um Retor-
no à Natureza”, no qual 
o conceito foi alinhar 
“Funcionalidade, Tecno-
logia e Beleza”.

CAROLINA MACHADO

LEO GURGEL

VIVIANE ANSELMÉ
E-MAIL: ACONTECEMETRO@GMAIL.COM

Inauguração Medconsulta: André Madureira, 

Aníbal Abreu e Bernardo Fraga

O casal Vera Saleme e César Colnago no lançamento de espaço  de brinquedos 

lúdicos, na Praia do Canto, inspirado no pássaro da Mata Atlântica João-de-Barro

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

JACKSON GONÇALVES

ALMIR VARGAS

CAROLINA MACHADO

O verão já chegou:

 Nicolly Dalprá no 

clima da estação para o

 editorial de Mary de Sá

Na festa da Box,

 a linda Ana Luiza 

Ferrari

 Amanda Vieira nos 

3 anos da sua Box

E-MAIL: ACONTECEMETRO@GMAIL.COM
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Cruzadas

Sudoku

Soluções

no

OS 10 HÁBITOS 
DAS MÃES FELIZES
Pediatra americana e autora de vários best-sellers sobre edu-
cação de filhos, Meg Meeker diz que toda mãe está disposta 
a fazer o possível (e o impossível) pela felicidade dos filhos. 
O problema ocorre quando essa necessidade vira uma obses-
são. “O filho pode até ficar numa boa, mas a mãe só encon-
trará frustração”, diz ela no livro “Os 10 hábitos das mães fe-
lizes”, no qual compartilha a experiência de diversas mães 
com quem conversou. A pediatra diz que não faltam livros 
no mercado para ensinar as mulheres a serem mães melho-
res, mas sua proposta é ajudá-las a serem “felizes”. Segundo 
ela, são escolhas simples. Confira:

• Entenda seu valor como 
mãe. Toda mãe é valiosa por-
que é amada, necessária e nas-
ceu com um propósito maior.

• Conserve amizades-chave. Uma 
mulher precisa de outras mulhe-
res por perto para trabalhar com 
mais eficiência, se preocupar me-
nos e permanecer mais saudável.

• Valorize e pratique a fé. Nas outras pessoas e em Deus – por-
que somos incapazes de controlar a vida.

• Diga não à competição. Tudo que precisa está dentro de você 
e não fora.

• Tenha uma relação mais saudável com o dinheiro. Faça o desafio de 
não comprar nada novo por uma semana, um mês (ou até seis meses).

• Encontre tempo para ficar sozinha. Toda mãe precisa de um 
pouco de solidão para se recarregar física, mental, emocional e 
espiritualmente.

• Dê e receba amor de maneira saudável.  Veja falhas e fraquezas 
nos seus familiares, mas os ame mesmo assim.

• Descubra maneiras de viver com simplicidade. Essa é a arte dis-
ciplinada de abrir mão das coisas.

• Deixe o medo para trás. A vida é curta demais para passar por 
ela com medo.

• A esperança é uma decisão – descida! Entre em guerra contra 
os pensamentos negativos.

Desejo que, neste fim de ano, você escolha ser uma mãe muito, muito feliz. 
E tenha um 2020 cheio de muita realização ao lado dos seus filhos.

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

REPRODUÇÃO

Meg Meeker

Horóscopo

www.personare.com.br 

Momento de fortalecimento 
familiar que lhe traz harmonia 
e uma percepção sobre as 

mudanças necessárias. Seja diplomático nos atritos.

Renovar-se é a bola da vez, 
e você se sente mais forte 

emocionalmente. Reflita e prefira o cotidiano no 
lar, no lugar da vida social.

Há uma renovação quando 
você encara os problemas 

que lhe causam estranheza. Você acessa seu 
potencial interno por meio do recolhimento.

Você muda seu jeito de 
enxergar a vida e expande sua 

atuação. Contudo, é preciso manter o cuidado 
com questões da rotina também.

Aproveite os prazeres da vida 
social, se colocando aberto para 

vivências novas e para a expansão de sua visão 
de mundo. Poupe!

Siga em rumos que 
levem você a se 

desenvolver como ser humano, no intelecto e na 
espiritualidade. Mantenha a racionalidade.

Existem chances de se 
desenvolver e transformar 

no trabalho. Analise o que há a favor e contra 
quando se decidir para agir com sensatez.

Ideias e criatividade estão a 
todo vapor no trabalho. Mas 

você deve encarar os aspectos burocráticos que 
são chatos também.

Faça uso das oportunidades de 
inovação no uso dos recursos, 

com animação e planejamento ao mesmo tempo, 
para não ser impulsivo.

Animação e cumplicidade se 
manifestam nas interações 

com as pessoas. A sinergia de talentos tem 
poder. Cuidado com as despesas.

As diferenças de modos de 
pensar e de sentir diminuem 

porque você compreende melhor as pessoas, 
perante os problemas da rotina.

As relações estão abertas 
para conversas onde as ideias 

fluem. Tenha sabedoria em suas falas para curar 
as desavenças da rotina.

Leitor fala

Danos ao meio ambiente
Muito triste ver todo o mal que o 
petróleo fez ao meio ambiente bra-
sileiro. Certamente, esses danos se-
rão irreversíveis.

RUBIA CARDOSO

Quer mais? 

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

 Para falar com a redação: 
leitor.gv@metrojornal.com.br

Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal
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As oitavas de final da Liga 
dos Campeões da Europa te-
rão dois confrontos entre ti-
mes da Inglaterra e da Espa-
nha. O Manchester City será 
o adversário do Real Ma-
drid, enquanto o Liverpool 
terá pela frente o Atlético 
de Madrid. A definição se 
deu em sorteio realizado na 
sede da Uefa, na Suíça.

Maior vencedor da histó-
ria da Liga dos Campeões, 
com 13 títulos, o Real Ma-
drid foi o segundo coloca-
do na fase de grupos nesta 
temporada. Com isso, te-
rá de superar um time que 
foi o melhor da sua chave. E 
ele será o Manchester City, 
que tem a taça da competi-
ção europeia como uma das 
suas obsessões em anos re-
centes. Assim, o confronto 
colocará frente a frente Pep 
Guardiola, treinador do clu-
be inglês, e Zinedine Zida-
ne, o comandante do Real.

O outro confronto Ingla-
terra x Espanha também en-

volverá um multicampeão e 
um clube em busca do seu 
primeiro título. É o caso do 
Liverpool, que já ganhou 
seis vezes a Liga dos Cam-
peões, e enfrentará o Atlé-
tico de Madrid. Coinciden-
temente, foi no estádio do 
seu próximo rival, o Wan-
da Metropolitano, que o ti-
me levou a taça do torneio 
na temporada 2018/2019.

As oitavas de final da Li-
ga dos Campeões também 
contarão com a reedição 
da final de 2012, quando 
o Chelsea venceu pela pri-
meira vez o torneio ao der-
rotar o Bayern de Muni-
que nos pênaltis, na Allianz 
Arena. Agora, o confronto 
determinará um dos oito 
classificados às quartas.

O Barcelona, de Lionel 

Messi, duelará com o Napo-
li, clube italiano que tem ou-
tro craque argentino como 
maior ídolo da sua história, 
Diego Maradona. Já o Paris 
Saint-Germain, de Neymar, 
medirá forças com o Borus-
sia Dortmund. E o rival da 
Juventus será o Lyon, que 
tem Juninho Pernambuca-
no como diretor de futebol. 
Os outros confrontos das oi-

tavas de final vão ser Valen-
cia x Atalanta e RB Leipzig 
x Tottenham, o atual vice-
-campeão do torneio.

Pela primeira vez em seu 
atual formato, a Liga dos 
Campeões conta nas oitavas 
de final apenas com times 
dos cinco principais torneios 
nacionais europeus - Ingla-
terra, Espanha, Itália, Ale-
manha e França. No sorteio, 
os 16 times foram divididos 
em dois potes, de acordo 
com a posição que obtive-
ram na fase de grupos da Li-
ga dos Campeões. Times da 
mesma chave não podiam se 
enfrentar, assim como equi-
pes do mesmo país.

As oitavas de final da Li-
ga dos Campeões terão os 
duelos de ida sendo dispu-
tados em 18, 19, 25 e 26 de 
fevereiro de 2020. Já os con-
frontos de volta ocorrerão 
em 10, 11, 17 e 18 de mar-
ço. E a decisão está marcada 
para 30 de maio, em Istam-
bul.  METRO COM BAND

Liga dos Campeões. Com ‘brigas de cachorros grandes’, Uefa define por sorteio encontros das oitavas de final

Façam suas apostas
OS CONFRONTOS

XPSG Borussia 
Dortmund XManchester 

City
Manchester Real 

Madrid

XValencia Atalanta XLiverpool 
Atlético 
de Madrid

XBayern de 
Munique Chelsea XJuventus Lyon

XRed Bull 
Leipzig Tottenham XBarcelona Napoli

Inter

Coudet
Eduardo Coudet foi 

finalmente oficializado 

como novo técnico do 

Inter. O clube gaúcho 

anunciou a contratação 

do técnico argentino, 

com vínculo até o final de 

2021. O argentino deixou 

o Racing após conquistar 

o Torneio dos Campeões, 

com vitória sobre o Tigre, 

no último sábado.
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Fala, Ney
Recuperado de lesão na coxa 
esquerda, Neymar voltou 
a se destacar no PSG. Em 
entrevista à revista France 
Football, o craque falou 
sobre ser o melhor do mundo

Então tá!

DAVID RAMOS/GETTY IMAGES

NUNCA 
JOGO PARA SER 
O NÚMERO UM. 

APENAS JOGO, JÁ QUE 
AMO FUTEBOL. SÓ ME 
SINTO FELIZ QUANDO 

POSSO ATUAR. E 
TODA VEZ QUE VOU 

A CAMPO, 
DOU 100%

A diretoria do Vasco anunciou 
a contratação do técnico Abel 
Braga, que estava sem clube 
após deixar o Cruzeiro na re-
ta final do Brasileirão. O clube 
carioca acertou contrato de 
um ano com o treinador de 
67 anos, após não conseguir 
renovar o vínculo de Vander-
lei Luxemburgo. 
   Em comunicado, o Vasco 
informou que ainda não há 
data certa para a apresenta-
ção oficial do novo treina-
dor. O clube também não 
apontou os detalhes finan-
ceiros envolvidos na nego-
ciação. A definição dos va-
lores era o que impedia o 
acerto nos últimos dias. 
   Abel era a primeira opção do 
presidente vascaíno, Alexan-
dre Campello, desde que a re-
novação de Luxemburgo não 
se concretizou. Com grandes 
títulos no currículo, o treina-
dor vem de duas passagens 
apagadas no comando de Cru-
zeiro e Flamengo, que deixou 
antes da parada do Brasileirão 
para a disputa da Copa Améri-
ca.No time mineiro, sua pas-
sagem foi mais marcante, de 
forma negativa. Foram dois 
meses no clube e 14 partidas 
disputadas, com um saldo de 
apenas três vitórias, oito em-
pates e três derrotas.  METRO

Vasco. Abel 
Braga é o 
novo técnico

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/FOLHAPRESS

Pergunte a qualquer torce-
dor do Flamengo, em Doha, 
no Brasil ou qualquer parte 
do mundo sobre o Mundial 
de Clubes e, com certeza, a 
partida de hoje, às 14h30, 
contra o Al-Hilal, da Arábia 
Saudita, será tratada como 
mera formalidade. Adversá-
rio mesmo, só o Liverpool, 
certo? Nada disso. 

“Nosso pensamento é no 
Al-Hilal e a nossa concentra-
ção é apenas para este jo-
go”, disse ao Metro Jornal o 
lateral-direito Rafinha, cam-
peão do torneio em 2013 
com a camisa do Bayern 
de Munique. “Naquele ano, 
nosso técnico Pep Guardio-
la nos falava que o Atlético-
-MG era o favorito, mas eles 
foram eliminados na semi-
final pelo Raja Casablan-
ca. Não dá para vacilar.” Em 
2010, o Internacional repe-
tiu o vexame ao cair para o 
Mazembe, do Congo.

Jorge Jesus, que veio jus-
tamente do time árabe pa-
ra o Flamengo, comparti-
lhou a opinião: “Não quero 
falar do Liverpool e sim do 
Al-Hilal.  Trabalhei lá e co-

nheço esta equipe muito 
bem. Todos jogadores, com 
exceção de um, trabalha-
ram comigo. Sei que têm 
um nível muito alto. Res-
peitamos, mas quem joga 
no Flamengo está habitua-
do com a pressão.”

O time carioca não tem 
desfalques para a estreia 
na semifinal – vale lembrar 
que, em caso de empate no 
tempo regulamentar, ha-
verá prorrogação e, se ne-

cessário, disputa de pênal-
tis. Na véspera do jogo, o 
time fez seu último treino 
já no estádio Abdullah bin 
Khalifa, local do confronto. 
Se Jorge Jesus não “inven-
tar”, o rubro-negro iniciará 
com: Diego Alves; Rafinha, 
Rodrigo Caio, Pablo Marí e 
Filipe Luís; Willian Arão, 
Gerson, Everton Ribeiro e 
Arrascaeta; Bruno Henri-
que e Gabriel.

Já o Al-Hilal promete jo-

go duro. “Será um jogo en-
tre o campeão da América 
do Sul e o da Ásia e confia-
mos na nossa equipe. Apos-
tamos na nossa organiza-
ção tática para impedir o 
talento que já conhecemos 
do time deles”, declarou à 
reportagem o técnico Ra-
zvan Lucescu. 

Além dos cerca de 10 mil 
flamenguistas, quem tam-
bém confirmou presença no 
jogo foi o técnico do Liver-
pool, Jurgen Klopp. Os Reds 
estreiam amanhã contra os 
mexicanos do Monterrey.

Mundial de Clubes. 

Flamengo estreia 
hoje, às 14h30, diante 
do time árabe, onde 
trabalhava o técnico – 
e ídolo – Jorge Jesus

Nem a pau, Al-Hilal!  

x
•  Estádio. Abdullah bin Khalifa, 

às 14h30 
• Transmissão. Globo, SporTV 

e Rádio Bandeirantes

FLAMENGO AL-HILAL

Time do Flamengo 

durante treino na 

véspera da estreia

MISTER CONHECIDO
Antes de revolucionar o 
Flamengo, o português 
Jorge Jesus estava 
justamente no Al-Hilal, 
adversário de hoje, onde 
trabalhou por  sete  meses

“É um ano de pressão, mas muito mais de satisfação. E 
é isso que vamos tentar passar no jogo, um prazer, uma 
alegria, um grande espetáculo para tentar ganhar” 
JORGE JESUS, TÉCNICO DO FLAMENGO

FERNANDO VALEIKA 
DE BARROS 
DO QATAR, PARA O METRO

De férias em João Pessoa, o 
atacante Hulk voltou a ma-
nifestar a vontade de jogar 
no Brasil. Por aqui, o atacan-
te que hoje defende o Shan-
ghai só fez duas partidas co-
mo profissional, lá em 2004, 
pelo Vitória. Aos 33 anos, o 
jogador que tem contrato 
até o final do ano que vem 
com o clube chinês se decla-
rou novamente ao seu time 
de coração, o Palmeiras.

“Todo mundo sabe que 
eu tenho um carinho espe-
cial pelo Palmeiras. Sem-
pre brinco que eu era o úni-
co revoltado em casa: todo 
mundo era corintiano, mas 
só eu palmeirense. Já exter-
nei algumas vezes que tinha 
o desejo de jogar um Brasi-
leiro com a camisa do Pal-
meiras. Seria um duplo so-

nho, mas deixando bem 
claro que sou um profissio-
nal. Se surgir uma proposta 
de outro time e se achar que 
para o momento seria bom 
esse time, darei o meu me-
lhor.”  METRO

Hulk está no futebol chinês
| MATT ROBERTS/GETTY IMAGES

Hulk. ‘Tenho um carinho 
especial pelo Palmeiras’

A Seleção Brasileira sub-23 
foi convocada ontem pelo 
técnico André Jardine pa-
ra o torneio Pré-Olímpico 
de 2020, que será disputa-
do na Colômbia. A lista de 
23 nomes que tentarão clas-
sificar o Brasil para os Jo-
gos de Tóquio, também no 
ano que vem, conta com no-
mes como Reinier (Flamen-
go), Antony (São Paulo), Igor 
Gomes (São Paulo), Dou-
glas Luiz (Aston Villa), Bru-
no Guimarães (Athletico-
-PR), Pedrinho (Corinthains) 
e Martinelli (Arsenal). 

O pré-Olímpico será dis-
putado entre os dias 18 de 
janeiro e 9 de fevereiro e de-
finirá os dois representan-
tes da América do Sul nos 
Jogos Olímpicos.  METRO

Pré-Olímpico. 
Jardine divulga 
convocação

A Conmebol divulgou os 
potes para o sorteio das 
chaves da edição da Liberta-
dores  do ano que vem com 
três brasileiros como cabe-
ças de chave. A cerimônia 
está marcada para hoje, às 
20h30, em Luque, no Para-
guai, na sede da entidade. 

Palmeiras, Flamengo e 
Grêmio estão no pote 1, ao 
lado de Boca Juniors (ARG), 
River Plate (ARG), Nacio-
nal (URU), Peñarol (URU) 
e Olimpia (PAR). Santos e 
São Paulo aparecem no po-
te 2. O Athletico-PR está no 
pote 3 do sorteio.

Corinthians e Interna-
cional estão no pote 1 da fa-
se prévia da competição. Os 
classificados da pré-Liberta-

dores irão para o pote 4 no 
sorteio da fase de grupos.

Vale lembrar que, pelo 
regulamento, equipes do 
mesmo país só ficarão na 
mesma chave caso uma de-
las tenha se classificado da 
fase prévia. Isso quer dizer 
que Corinthians e Interna-
cional podem cair em gru-
pos onde estejam um dos 
demais brasileiros.

A entidade Sul-America-
na divide os potes com ba-
se no ranking da entidade, 
que é atualizado uma vez 
ao ano considerando o de-
sempenho histórico dos 
clubes, a pontuação dos úl-
timos dez anos e os títu-
los conquistados no país. 

 METRO

Libertadores. Sorteio de 
hoje tem três brasileiros 
como cabeças de chave 


