
Água usada na 
Backer estava 
contaminada

Implantação do 
juiz de garantias é 
adiada por 6 meses

Fla deve anunciar 
a contratação de 
Pedro amanhã

Conclusão é do Ministério da 
Agricultura. Duas mortes podem estar 
ligadas ao consumo do produto PÁG. 05

Presidente do STF, Dias Toff oli, 
afi rma que medida demanda 
aperfeiçoamento do Judiciário PÁG. 05

Atacante, que surgiu no Fluminense, foi 
liberado pela Fiorentina, onde estava 
jogando, e viaja hoje para o Rio PÁG. 11

Saúde alerta para surto de 
dengue no Espírito Santo
Doença avança. O Ministério da Saúde trabalha com a possibilidade de um surto de dengue em 11 estados, entre eles o Espírito 
Santo, neste ano. O número de casos da doença cresceu 394% no ano passado, segundo dados do governo estadual  PÁG. 03

Comunicado colocado ontem na porta do Makro de Vila 
Velha informa aos clientes o encerramento das atividades 
do atacadista no estado, com o fechamento de duas lojas
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O JOGO TÁ 
BUGADO
O JOGO TÁ 
BUGADO

EM ‘JUMANJI: 
PRÓXIMA FASE’, 
ADOLESCENTES 
VOLTAM AO JOGO 
E DESCOBREM 
QUE TUDO 
MUDOU. E 
PARA PIOR PÁG. 09

Lojas serão reabertas com a bandeira de Mineirão, 
do mesmo grupo controlador do Epa Supermercados  PÁG. 02 

EPA COMPRA MAKRO

CHICO GUEDES/METRO ES
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A rede mundial de ataca-
do Makro encerrou as ativi-
dades das duas lojas no Es-
pírito Santo na manhã de 
ontem, sem aviso prévio 
aos consumidores e funcio-
nários. Algumas horas de-
pois, a DMA Distribuidora 
S/A, que administra as ban-
deiras Mineirão Atacarejo e 
EPA Supermercados, confir-
mou a compra dos dois esta-
belecimentos.  Dentro de 60 
dias, as unidades de Serra e 
Vila Velha devem abrir as 
portas com a bandeira Mi-
neirão Atacarejo. 

Segundo o presidente do 
Sindicomerciários-ES (Sin-
dicato dos Comerciários do 
Estado do Espírito Santo), 
Rodrigo Rocha, o grupo que 
vai assumir as lojas acordou 
com o sindicato a contrata-
ção dos cerca de 200 fun-

cionários demitidos pelo 
Makro que desejarem per-
manecer trabalhando nas 
unidades. Além disso, ou-
tros postos de trabalho de-
vem ser abertos.

“Negociamos com a em-
presa a contratação desses 
funcionários. Os represen-
tantes do Mineirão Atacare-
jo farão uma reunião com 
os funcionários hoje pa-
ra saber quais desejam ser 
contratados. Também afir-
maram que devem abrir 
novas vagas de emprego”, 
afirma Rodrigo Rocha. Por 
telefone, a empresa apenas 
confirmou a compra.

Funcionários surpreendidos
As unidades estão localiza-
das na BR-101, em Carapi-
na, na Serra, e na avenida 
Carlos Lindenberg, em Vila 

Velha. 
De acordo com Rocha, os 

funcionários foram pegos 
de surpresa com a notícia 
do fechamento das lojas, na 
manhã de ontem. Os con-
sumidores que chegavam 
ao local para fazer compras 
eram avisados sobre o en-
cerramento das atividades 
por um cartaz na entrada 
dos estabelecimentos.

Em nota, o grupo Mak-
ro informou que “a ven-
da da operação das unida-
des de Serra e Vila Velha 
é um movimento que vi-
sa garantir maior eficiên-
cia operacional da com-
panhia, assegurando a 
sustentabilidade do negó-
cio por meio da prioriza-
ção e diversificação de in-
vestimentos já para 2020”. 

 DANIELLI SAQUETTO / METRO ES

Serra e Vila Velha. Atacadista encerrou as atividades no estado 
ontem. Novos donos devem iniciar operação nas unidades em 60 dias 

Fechamento foi avisado a funcionários no início da manhã de ontem  | CHICO GUEDES

Mineirão vai assumir 
lojas fechadas do Makro 
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Britânia anuncia 
fábrica em Linhares
A empresa de eletrodomés-
ticos Britânia vai construir 
uma fábrica em Linhares, 
Norte do estado, e a previ-
são é que as obras tenham 
início em março. O investi-
mento, de cerca de R$ 200 
milhões, foi confirmado on-
tem em reunião entre re-
presentantes da empresa e 
o governador do estado, Re-
nato Casagrande (PSB), no 
Palácio Anchieta. A fábri-
ca deverá ocupar área de 65 
mil metros quadrados no 
bairro Bebedouro.

Na unidade, serão fabri-
cados aparelhos eletroportá-
teis, como liquidificadores, 
multiprocessadores e venti-
ladores. Na primeira fase do 
projeto, a expectativa é que 
sejam gerados quase 1.000 
empregos, afirmou o gover-
nador. “O ano inicia com 

anúncios importantes aos 
capixabas e nosso interesse é 
que tenhamos esse ambien-
te que possa atrair empreen-
dimentos e gere oportunida-
des”, disse Casagrande.

O diretor-presidente da 
Britânia, César Eduardo 
Buffara, destacou que a lo-
calização do Espírito San-
to e o equilíbrio fiscal estão 
entre os fatores que contri-
buíram para a escolha do 
estado para sediar a nova 
planta da empresa.

“As contas públicas do Es-
pírito Santo são extremamen-
te equilibradas e isso gera 
confiança para nós investido-
res. Vale destacar que tam-
bém é um estado com uma 
localização muito estratégica, 
que facilitará nossa importa-
ção de insumos, além de nos 
permitir abastecer todo o Bra-
sil com os nossos produtos”, 
afirmou Buffara.

O secretário de Estado de 
Desenvolvimento, Marcos 
Kneip, lembra que a vinda 
da empresa favorece a eco-
nomia local. “Uma fábrica 
deste porte é importante, 
pois junto com ela conse-
guiremos desenvolver uma 
nova cadeia de fornecedo-
res, aumentando a geração 
de empregos e favorecendo 
o desenvolvimento regio-
nal”, destacou.  METRO

1.000
Empregos devem ser gerados 
na primeira fase do projeto de 
implantação da fábrica no Norte 
do estado.

A partir deste ano, os shows 
do Carnaval 2020 de Vitó-
ria vão acontecer na aveni-
da Beira-Mar, no Centro da 
capital. A festa ocorre de 
22 a 25 de fevereiro. Segun-
do a prefeitura, o palco fica-
rá próximo ao armazém da 
Codesa, seguindo com o tre-
cho de interdição até o iní-
cio da Curva do Saldanha. 

O secretário municipal 
de Cultura, Francisco Gri-
jó, destacou que a mudança 
mantém a característica do 
Carnaval histórico no Cen-
tro, ao mesmo tempo que 
garante melhorias para fo-
liões e moradores. “Fizemos 
diversas reuniões para che-
gar no melhor modelo para 
atender a todos”, ressaltou.

As avenidas Jerônimo 
Monteiro e Princesa Isabel, no 
Centro, vão ficar livres para o 
trânsito de veículos durante a 
folia. As ruas Araújo Primo e 
Alda Maria Lyra Vicentini, ao 

lado da Faculdade de Música 
do Espírito Santo também es-
tarão livres para o trânsito de 
automóveis. As ruas que dão 
acesso entre a avenida Prince-
sa Isabel e a Beira-Mar ficarão 
interditadas.

Os blocos interessados em 
desfilar no Carnaval deste ano 
têm até amanhã para se ins-
crever na prefeitura.  METRO

Avenida Princesa Isabel ficará livre 

para o trânsito | CHICO GUEDES / ARQUIVO

Vitória. Carnaval de 
rua será na Beira-Mar

Amanhã

Findeslab 
apresenta 

edital
O Findeslab, hub de 

inovação da indústria da 
Findes, em parceria com 

a Fapes (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do 

Espírito Santo) apresenta 
amanhã, a partir das 

16h, o Edital de Apoio 
a Projetos Inovadores 
e Spin-Offs. O evento 

acontece no auditório do 
Edifício Findes. O aporte 

previsto é de R$ 10,2 
milhões. No encontro 

será possível tirar dúvidas 
sobre o edital, entender 
quem pode participar e 
como inscrever ideias. 

As inscrições são 
gratuitas e podem ser 

realizadas pelo link bit.ly/
apresentacaoedital. 

 Dólar

  + 1,30% 
(R$ 4,185)

  Bovespa

 - 1,04%
(116.414 pts)

 Euro

 + 1,26% 
(R$ 4,657)

 Selic

 (4,50% a.a.)

Salário 

mínimo

(R$ 1.039)

 Cotações



Após o desabamento de um 
imóvel abandonado de dois 
andares no centro de Vitó-
ria na madrugada de ontem 
-- que não deixou feridos --,  a 
Defensoria Pública do Espíri-
to Santo e a Amacentro (As-
sociação de Moradores do 
Centro) divulgou um levanta-
mento feito em novembro de 
2019 que identificou um total 
de 104 imóveis em estado de 
abandono no Centro.

A partir da reunião desses 
dados, a Defensoria Públi-
ca quer cobrar uma fiscali-
zação mais efetiva da prefei-
tura. “Estamos estudando 
até uma medida judicial pa-
ra cobrar essa fiscalização. A 
prefeitura tem instrumen-
tos previstos em lei, como a 
notificação aos proprietários 
sob pena de sofrer aumento 
no valor do IPTU anualmen-
te e até desapropriação”, dis-
se o defensor público Viní-
cius Lamego, do Núcleo de 
Defesa Agrária e Moradia.

Para a diretora de cultura 
da Amacentro, Stael Majes-
ki,  que participou do levan-

tamento dos imóveis aban-
donados, a prefeitura tem de 
fiscalizar mais e aplicar as pe-
nalidades da lei. “Os espaços 
ociosos colocam em risco a 
integridade física das pessoas, 
além de atrair insetos, ratos e 
mosquitos. Uma região com  
muitos imóveis sem função 
social fica com aspecto vazio, 
de cidade fantasma”, disse.

Questionada sobre o as-
sunto, a prefeitura argumen-
tou que o Código de Edi-
ficações determina que a 
responsabilidade pela manu-
tenção das condições de esta-

bilidade, segurança e salubri-
dade dos imóveis é exclusiva 
do proprietário. Acrescentou 
que fiscais fazem o monitora-
mento rotineiro na cidade.

Segundo a Defesa Civil 
Municipal, o desabamento 
do prédio não comprome-
teu a estrutura dos imóveis 
do entorno. O órgão fez con-
tato com o proprietário, que 
já está tomando as providên-
cias para a retirada dos es-
combros e limpeza do local. 
O imóvel segue interditado 
até que não ofereça mais ris-
cos  de desabamento.  METRO
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PREVINA-SE 
DA DENGUE

Ponha areia em 
pratos de vasos 
de plantas

Jogue tampinhas, 
latinhas e embalagens 
plásticas no lixo e 
guarde em local 
coberto

Latas, baldes, potes  
e outros frascos 
devem ser guardados 
com a boca para baixo

Tampe ou cubra 
as caixas d’água 
com tela 
antimosquito

Piscinas devem 
ser tratadas 
com cloro ou 
cobertas

Pneus devem 
ser furados ou 
guardados em 
locais cobertos

Febre alta repentina

Falta de apetite

Manchas vermelhas no corpo

Náuseas e vômitos

S
IN

TOMAS

Na forma hemorrágica, podem ocorrer sangramentos, 
dores abdominais intensas e pressão baixa

Dor de cabeça

Dor atrás dos olhos

Fraqueza

Dores nos músculos ou articulações

Estado.  Superintendente de Saúde diz que ainda há risco de aumento de casos de chikungunya, doença também transmitida pelo Aedes aegypti

Ministério alerta para surto 
de dengue a partir de março

Imóvel antes do desabamento  | REPRODUÇÃO

Local do desabamento de ontem foi interditado pela prefeitura  | CHICO GUEDES

O Ministério da Saúde aler-
tou, ontem, que o Espírito 
Santo e outros 10 estados de-
vem sofrer aumento de casos 
de dengue neste ano. Em en-
trevista ao portal G1, o por-
ta-voz da pasta, Rodrigo Said, 
afirmou que pode haver sur-
to da doença nos estados do 
Nordeste, no Espírito Santo e 
no Rio de Janeiro a partir de 
março. Em 2019, o estado re-
gistrou quase 80 mil ocorrên-
cias de dengue, número cin-
co vezes maior que em 2018. 
O superintendente regional 
da Saúde de Vitória, Luiz Car-
los Reblin, afirma que, além 
da dengue, há risco de no-
vo aumento de casos de chi-
kungunya neste ano, doen-
ça também transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti.

O motivo para o surto nos 
11 estados apontados pelo 
Ministério de Saúde, segun-
do o porta-voz, seria a ocor-
rência do sorotipo 2 da doen-
ça nas regiões onde o vírus 
não circulou no ano passado. 
Mas Reblin explica que desde 
2018 o sorotipo 2 da dengue 

voltou a circular no estado e 
que, por isso, houve aumen-
to das notificações em 2019.

“Mais de 80% dos casos 
que tivemos no ano pas-
sado foram do sorotipo 2. 
A possibilidade de surto 
de dengue sempre existe, 
mas não por esse motivo, e 
sim porque ainda há mui-
tas pessoas suscetíveis, que 
não tiveram contato com a 
doença”, explica.

Novo crescimento

Neste ano, até a última ter-
ça-feira, já tinham sido regis-
trados 1.177 casos de dengue, 
segundo Reblin. Também fo-
ram contabilizados mais de 
500 casos de chikungunya - o 
que equivale a 17% de todos 

os registros do ano passado.
“Em outros estados, o ví-

rus da chikungunya já cir-
culou com mais vigor e pro-
duziu grandes epidemias. 
Mas no Espírito Santo is-
so ainda não aconteceu. A 
expectativa é que esse se-
ja o ano em que ele vai cir-
cular com mais intensidade 
aqui”, afirma.

Para preparar os capixa-
bas, no dia 19 de fevereiro 
equipes do Ministério da 
Saúde vão realizar um even-
to para capacitação de 250 
profissionais da saúde, que 
farão também uma avalia-
ção da situação.

Ainda, de acordo com o 
superintendente, a Sesa es-
tá oferecendo apoio aos mu-
nicípios para revisão dos 
seus planos de contingên-
cia, que estabelecem estra-
tégias de controle do mos-
quito e de atendimento à 
população afetada.

PRISCILLA 
THOMPSON 
METRO ESPÍRITO SANTO

500
casos de chikungunya também 
já foram registrados neste ano. O 
número preocupa, já que em todo 
o ano passado foram 2.922 casos

Número de casos, de acor-

do com a Secretaria de Es-

tado da Saúde*:

• Dengue
2018: 16.043, com 18 

mortes

2019: 79.245, com 

43 mortes (394% de 

aumento de casos em 

relação a 2018)

• Chikungunya. 
2018: 1.221

2019: 2.922 (139% de 

aumento em relação a 

ano anterior)

• Zika. 
2018: 507

2019: 1.201 (136% de 

aumento em relação a 

2018)

* Os boletim com os dados 

atualizados deste ano 

serão divulgados pela 

Sesa hoje.

Alta incidência

104 imóveis abandonados no Centro

A Sedu (Secretaria de Esta-
do da Educação) divulgou 
ontem o resultado da Cha-
mada Pública 2020: rematrí-
cula, transferência interna 
e pré-matrícula. O próximo 
passo é a efetivação da ma-
trícula na escola onde o alu-
no foi localizado, até o dia 
31 de janeiro.

É possível conferir o re-
sultado no site da secreta-
ria: www.sedu.es.gov.br. Pa-
ra efetivar a matrícula é 
preciso levar documentos 
como a cópia da identidade, 
comprovante de residência, 
histórico escolar e outros. 

Os alunos que não par-
ticiparam de nenhuma das 
etapas da Chamada Pública 
2020 devem procurar a esco-
la onde deseja estudar, após 
o dia 31 de janeiro, com os 
documentos em mãos, pa-
ra realizar a matrícula, caso 
haja vaga na unidade de seu 
interesse.  METRO

Educação. 
Sedu divulga 
resultado de 
matrículas
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Elas impressionam com as 
asas brancas abertas que 
podem ultrapassar dois 
metros. Garras e bico pre-
tos, um charmoso topete, 
e a ameaça de desaparece-
rem da natureza por con-
ta da ação humana. As har-
pias são a maior espécie 
de rapina do país. Desde 
2000, projeto ambiental da 
hidrelétrica Itaipu Binacio-
nal acolhe aves resgatadas 
em seu Refúgio Biológico 
Bela Vista, localizado em 
Foz do Iguaçu, no Paraná. 
O local é hoje o maior cen-
tro de reprodução em cati-
veiro da espécie no mun-
do. O programa faz parte 
de uma série de iniciativas 
ambientais da hidrelétrica 
ao redor do lago gerador 
de energia elétrica. 

A reprodução em cativei-
ro não é tarefa fácil, já que 
existem poucas iniciativas 
com a espécie. Muitos dos 
métodos empregados com 
as aves foram desenvolvi-
dos pelos biólogos do pró-
prio projeto.

Um deles é o processo pa-
ra alimentação do filhote, 
fundamental para que o pro-
jeto começasse a engrenar a 
partir de 2009. Ao percebe-
rem que os pais não alimen-
tavam a cria, os biólogos in-
vestiram em novo protocolo. 
Eles retiraram o filhote do 

A HARPIA RESISTE

Proteção. Projeto em refúgio da hidrelétrica Itaipu realiza há dez anos 
a reprodução em cativeiro da maior ave de rapina do Brasil

dam protocolos para soltar 
as aves na natureza. Por en-
quanto, as espécies nasci-
das no refúgio de Itaipu são 
enviadas para outras insti-
tuições de proteção à natu-
reza. “É preciso finalizar o 
processo, criar um recinto 
no meio da floresta longe 
do contato humano, colocar 
presas vivas para as aves ca-
çarem”, afirma Oliveira.

Segundo ele, as aves pre-
cisam estar expostas a situa-
ções naturais, como procu-
ra de comida ou a proteção 
da chuva e do sol.

Tem entre 50 a 90 centímetros de 
altura, envergadura de até 2 metros 
quando abre as asas e peso variando 
entre 4 e 4,5 quilos, quando macho, e 
entre 6 e 9 quilos para a fêmea

recinto dos pais e passaram 
a alimentar o animal com 
pinças em uma incubadora.

O biólogo da Divisão de 
Áreas Protegidas da Itaipu 
Marcos de Oliveira conta 
que outro cuidado foi criar 
um ambiente com cortina 
para que o filhote recebes-
se comida após alguns me-
ses. “É um cuidado para que 
ele não associe o alimento 
ao humano”, explicou.

O primeiro filhote em 
cativeiro nasceu no refúgio 
em 2009. Os pais do filhote 
foram resgatados e levados 
para Itaipu. O macho che-
gou em 2000 após ser en-
contrado em uma caixa de 
papelão na BR-277, em Foz 

Alemães vão usar 
tecnologia para 
coletar sêmen

As técnicas de reprodução 
em cativeiro das harpias 
no Refúgio Biológico Be-
la Vista, em Foz do Igua-
çu, vão ganhar contribui-
ção alemã.

Os biólogos da Itaipu rece-
berão especialista do zoológi-
co de Nuremberg para criação 
de técnica para coletar o sê-
men dos machos da espécie. 

“Já se faz a coleta para sê-
men humano e de alguns 
animais, como os gatos, por 
exemplo. Mas para espé-
cies ameaçadas de extinção, 
existem protocolos. A har-
pia não tem um ainda”, ex-
plica o superintendente de 
Gestão Ambiental da Itaipu, 
Ariel Scheffer. 

Ele conta que o proces-
so envolve ultrassom nas 
aves e localização das gôna-
das (órgão que produz as cé-
lulas sexuais) para realizar 
eletroestimulação e a ave li-
berar o sêmen.

“A ideia é saber por en-
quanto como armazenar o 
sêmen. A segunda etapa é 
a fertilização com o mate-
rial”, afirma Scheffer.

Outra tecnologia em tes-
tes no refúgio é a utilização 
de sensores nas árvores ca-
pazes de reconhecer o canto 
das aves da região para auxi-
liar na catalogação das espé-
cies da região.   METRO

VANESSA
SELICANI 
METRO

do Iguaçu. A mãe comple-
tou a dupla em 2002, resga-
tada de operação contra o 
tráfico de animais silvestres 
em Juazeiro (BA).

O casal é pai de 22 fi-

lhotes nascidos no cativei-
ro. O primeiro deles, que 
veio ao mundo em 2009, 
também já é pai de uma 
dupla de harpias.

Os biólogos ainda estu-

QUE AVE É ESSA?
A harpia é considerada a 
rapinante mais poderosa do 
mundo. Conheça um pouco 
mais sobre ela:

Tem asas largas e redondas, pernas curtas e 
grossas, e dedos extremamente fortes, com 
enormes garras, capazes de levantar um 
carneiro do chão. Sua cabeça é cinza; o papo 
e a nuca, negros; e o peito, a barriga e a 
parte de dentro das asas, brancos

O talão, como é chamada a unha, pode 
alcançar 6 centímetros, equivalente à unha 
de um urso pardo

Pode ser encontrada do México à Bolívia, 
na Argentina e em grande parte do Brasil, 
vivendo em árvores altas, dentro de vasta 
mata, onde constrói seus ninhos

Voa alternando rápidas batidas de asa 
com planeio. Tem um assobio longo e 
estridente e, nas horas quentes do dia, 
costuma voar em círculos sobre fl orestas 
e campos próximos

Sua alimentação é feita de animais de porte 
médio, como aves, macacos e preguiças, que 
são capturadas quando tomam sol nas copas 
das árvores, de manhã cedo

Principais características são olhos 
pequenos, um longo topete, uma crista 
com duas penas maiores e uma cauda 
com três faixas cinzentas, que pode medir 
até 2/3 do comprimento da asa

FONTE: DIVISÃO DE IMPRENSA DE ITAIPU

Até 2 metros 
de envergadura

O biólogo Marcos de Oliveira

RUBENS FRAULINI / ITAIPU BINACIONAL
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A água utilizada pela Bac-
ker para produzir cervejas 
na fábrica em Belo Horizon-
te (MG) estava contaminada 
por dietilenoglicol e monoeti-
lenoglicol. As substâncias são 
utilizadas nos sistemas de re-
frigeração, mas são tóxicas e 
não devem entrar em contato 
com alimentos.

A conclusão é do Ministé-
rio da Agricultura e foi apre-
sentada ontem. Segundo a 
pasta, a contaminação ocor-
reu dentro da cervejaria, afe-
tou diversos tanques, mas ain-
da não é possível saber de que 
forma: se por erro, vazamen-
to ou mesmo sabotagem.

A polícia mineira já con-
firmou que as mortes de dois 
homens por síndrome nefro-
neural podem estar relaciona-
das com o consumo da cerve-
ja Belorizontina, da Backer. O 
segundo caso foi comunica-
do ontem e um terceiro óbi-
to, desta vez de uma mulher, 
também é apurado. Outros 
17 pacientes estão interna-
dos com sintomas como in-
suficiência renal e alterações 

neurológicas.
As autoridades já identifi-

caram seis lotes contamina-
dos da Belorizontina e outro 
da Capixaba (que é o mesmo 
produto, mas distribuído no 
Espírito Santo).

O ministério, no entan-
to, afirmou que a contamina-
ção é “sistêmica”. “Os contro-
les de produção demonstram 
que os lotes já detectados co-
mo contaminados passaram 
por distintos tanques, afastan-
do a possibilidade de ser um 
evento relacionado a um lote 

ou tanque específico.”
A pasta apontou, ainda, 

que a Backer comprou 15 to-
neladas de monoetilenogli-
col, quantidade considerada 
acima do normal.

A cervejaria confirmou o 
uso da substância, mas ne-
gou que utilize o dietilenogli-
col – que, segundo o ministé-
rio, pode ter se formado por 
um processo químico. A fábri-
ca foi interditada no último 
dia 10 e está recolhendo todas 
as suas cervejas e chopes do 
mercado.  METRO

Cervejaria. Ministério da Agricultura diz que problema ocorreu dentro 
da fábrica em Minas Gerais e afetou os tanques de forma ‘sistêmica’

Fábrica localizada em BH está interditada | UARLEN VALÉRIO/O TEMPO/FOLHAPRESS

Água usada na 
Backer estava 
contaminada

Presidente do STF (Supremo 
Tribunal Federal) e do CNJ 
(Conselho Nacional de Jus-
tiça), o ministro Dias Toffoli 
decidiu adiar por um prazo 
de seis meses a implantação 
do juiz de garantias.

Aprovada com a lei anti-
crime e prevista para entrar 
em vigor no próximo dia 23, 
a medida prevê que parte dos 
processos em todo o país pas-
se a contar com dois juízes.

O primeiro será o de ga-
rantias, responsável por 
acompanhar o inquérito e 
autorizar medidas como bus-
cas, apreensões e quebras de 
sigilo. O segundo, chamado 
de juiz de instrução e julga-
mento, receberá a ação de-
pois de apresentada a de-
núncia e dará a sentença.

Toffoli disse que a medi-
da não demanda a contrata-
ções de mais juízes, mas vai 

exigir aperfeiçoamentos. 
“Trata-se de questão que 
passa por muito mais ges-
tão judiciária, administra-
ção judiciária, e menos por 
criação de cargos”, disse. 

Os críticos – entre eles 
Sergio Moro (ministro da 
Justiça e Segurança Pública) 
– dizem que não há magis-
trados suficientes para im-
plantar o juiz de garantias 
em todo o país e que o no-
vo instrumento vai atrasar 
a conclusão dos processos. 
Levantamento do CNJ mos-
trou que 20% das comarcas 
têm apenas um juiz. 

Os defensores do meca-
nismo afirmam que a me-
dida funcionará como um 
controle da imparcialidade, 
pois evitará que o juiz par-
ticipe de todas as etapas e 
fique “contaminado” pelas 
suas decisões.  METRO

CNJ. Toffoli adia juiz de 
garantias em seis meses

Sem gosto e cheiro

Rio promete 
água ‘normal’ na 
semana que vem

A companhia de água do 
Rio de Janeiro prometeu 
ontem que a população 
passará a receber semana 
que vem água sem sabor e 
sem cheiro nas torneiras. 
A água tem chegado com 
cor escura e gosto de terra 
em função da geosmina, 
substância eliminada por 
algas, que altera suas ca-
racterísticas, mas não faz 
mal à saúde. A companhia 
disse que fará nova etapa 
de tratamento, com car-
vão ativado.  METRO

Água da direita é a distribuída

SAULO ANGELO/AM PRESS & IMAGES/FOLHAPRESS

Os pesquisadores brasileiros 
ganharam ontem uma nova 
base de trabalho no conti-
nente gelado com a reinau-
guração da Estação Antárti-
ca Comandante Ferraz.

O “iglu científico” tem 
4,5 mil metros quadrados, 
capacidade para receber até 
64 pessoas e 17 laboratários, 
onde serão desenvolvidos 
trabalhos em áreas como 
biologia, oceanografia, me-
teorologia e antropologia. 

O espaço foi montado pela 
Marinha do Brasil na ilha Rei 
George, no mesmo local on-

de funcionava a antiga esta-
ção, aberta em 1984 e que foi 
parcialmente destruída por 
um incêndio em 2012 em que 

dois militares morreram.
A reinauguração estava 

marcada inicialmente para 
terça-feira, mas o mau tem-
po impediu a viagem das au-
toridades convidadas, como 
o vice-presidente da Repúbli-
ca, Hamilton Mourão (PRTB), 
que só conseguiram chegar 
ontem. “As novas instalações 
caracterizam o avanço da 
presença do Brasil no conti-
nente. Um avanço qualitati-
vo, expresso no compromis-
so do governo federal com as 
pesquisas”, disse Mourão du-
rante o evento.  METRO

Brasil reabre base 
no continente gelado

A nova estação custou US$ 99,6 milhões | MAURICIO DE ALMEIDA/TV BRASIL

O vice-presidente Hamilton Mourão 

| REPRODUÇÃO/ TV BRASIL
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O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, propôs ao Mi-
nistério de Minas e Energia 
estudos sobre a adoção de co-
brança do ICMS sobre com-
bustíveis na refinaria, em vez 
de o imposto incidir sobre o 
valor na bomba. O objetivo 
é reduzir o preço do produto 
ao consumidor final. 

“No nosso entendimento, 
[o ICMS] deve incidir no pre-
ço do combustível lá na refi-
naria, e não na bomba, no fi-
nal da linha. Caso contrário, 
não diminui na ponta da li-
nha”, afirmou o presidente, 
após reunião com o ministro 
Bento Albuquerque.

Bolsonaro disse que gover-
nadores “obviamente” têm 
“parcela de responsabilida-
de no preço final”. Ele tam-
bém voltou a afirmar que 
deseja “quebrar monopó-
lios” para reduzir preços ao 
consumidor. 

O presidente afirmou 
ainda que as mudanças pas-
sam pelo Congresso e agên-
cias reguladoras, que de-
vem participar de debates. 
“Depende do parlamento. 
Depende muitas vezes da 
agência também. E vamos 
buscar solução para tudo is-
so”, declarou.

Antes da reunião com Al-
buquerque, Bolsonaro de-
fendeu novamente que se-
ja autorizada a venda direta 
de etanol das usinas para 

os postos de combustíveis 
e de outros derivados do 
petróleo. Segundo ele, is-
so poderia reduzir em cer-
ca de 20% o valor do litro do 
combustível.

“Não é apenas a ven-
da direta de etanol para o 
posto de combustível, é de 
outros derivados também. 
Nós importamos óleo die-
sel, gasolina. Por que não 
do porto ir diretamente 
para o posto de gasolina? 
Por que tem de viajar cen-
tenas de quilômetros?”, 
questionou.

Atualmente, a norma da 
ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis) estabelece que 

todo combustível deve pas-
sar por empresa distribuido-
ra antes de chegar às bombas 
dos postos.

O presidente disse que es-
tá em contato com o presi-
dente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), para tratar da 
revogação dessas normas. 

“Estou conversando com 
Rodrigo Maia. Muitas vezes 
não depende da decisão [da 
ANP], depende de revogar de-
cisão e o Congresso tem po-
der para revogar essas deci-
sões”, disse. Um projeto de 
lei que libera a venda dire-
ta está tramitando na Câma-
ra e já foi aprovado pela Co-
missão de Minas e Energia 
no fim de 2019.  METRO

Impostos. Presidente defende cobrança do ICMS nas refinarias. 
Outra medida em estudo é revogar norma que proíbe venda direta

Bolsonaro propõe 

mudar tributação 

de combustíveis

Bolsonaro fala com imprensa após reunião com ministro | JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

O preço médio do aluguel de 
imóveis anunciados fechou 
2019 com aumento nominal 
de 4,93%,  segundo o índi-
ce FipeZap. É a primeira vez 
desde 2013 que o indicador 
supera a inflação medida pe-
lo IPCA, que ficou em 4,31% 
no ano passado. 

A alta, no entanto, ficou 
abaixo da variação, de 7,30%, 
do IGP-M, índice utilizado pa-
ra corrigir a maior parte dos 
contratos em andamento. 

Entre as cidades mais re-
presentativas no índice, São 

Paulo encerrou o período 
com alta de 7,60% no valor 
médio da locação residen-
cial, superando, inclusive, a 
alta do IGM-P. Já a variação 
observada no Rio de Janeiro 
foi de 1,47%.

Florianópolis encerrou 
o ano com o maior aumen-
to nominal (14,79%), seguida 
por Curitiba (12,39%) e Brasí-
lia (7,81%). Salvador foi a úni-
ca das capitais monitoradas a 
registrar queda nominal no 
preço do aluguel  (-1,96%) em 
2019.  METRO

Imóvel. Preço do aluguel 
tem 1a alta real desde 2013

IPCA 4,31 

IGP-M 7,30 

Média do país 4,93 29,95

São Paulo 7,60 40,10

Rio de Janeiro 1,47 30,65

Porto Alegre 7,06 24,52

Curitiba 12,39 20,74

Belo Horizonte 0,21 22,39

Santo André 5,12 22,46

São Bernardo -0,43 20,90

FONTE: FIPEZAP

LOCAÇÃO EM 2019
Preço 
médio 
(R$/m2)

Variação
(Em %)

Estados Unidos formalizam 
prioridade do Brasil na OCDE
O governo dos EUA decidiu 
pedir que o Brasil ganhe prio-
ridade na fila de países que 
tentam entrar como mem-
bros na OCDE (Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico). A mu-
dança ocorre depois de um 
ano em que o governo Bol-
sonaro mostrou alinhamen-
to com os americanos, apesar 
de percalços na relação com a 
Casa Branca, e após o Itama-

raty ter apoiado a ação ame-
ricana no Iraque contra o Irã. 

A promessa de que os EUA 

apoiariam o Brasil foi feita 
em março de 2019, em visi-
ta do presidente Bolsonaro a 
Trump. Mas  meses depois, 
o secretário de Estado, Mike 
Pompeo, enviou carta à or-
ganização na qual manifes-
tou o apoio dos EUA à entrada 
da Argentina e da Romênia. 
A decisão frustrou o governo 
brasileiro. Agora, a promes-
sa foi finalmente cumprida.  

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Trump cumprimenta Liu He na Casa Branca | MARK WILSON/GETTY IMAGES

O presidente dos EUA, Do-
nald Trump, e o vice-primei-
ro-ministro da China, Liu He, 
assinaram, em Washington, 
a primeira fase do acordo co-
mercial entre os dois países.

O texto evita novas so-
bretaxas alfandegárias dos 
EUA contra importações chi-
nesas, reforça as normas de 
proteção à propriedade inte-
lectual e tecnológica e am-
plia o acesso de empresas e 

agricultores americanos ao 
mercado do país asiático.

A China se comprometeu 
a importar mais US$ 200 bi-
lhões dos EUA pelos próxi-
mos dois anos para reduzir 
o déficit comercial america-
no. As sobretaxas de 25% já 
vigentes contra US$ 250 bi-
lhões em bens chineses per-
manecerão em vigor até o 
fim das negociações da “fase 
2” do acordo.  METRO

Primeira fase. EUA e China 
assinam acordo comercial

O dólar encerrou ontem  em 
alta de 1,30%, a R$ 4,185 na 
venda. É a maior valorização 
diária desde 8 de novembro 
de 2019 e o patamar mais 
elevado desde 5 de dezem-
bro do ano passado.

O mercado está apostan-
do em mais cortes da taxa 
básica de juros no país. Uma 
Selic mais baixa reduz a atra-
tividade do real como ativo 
de investimento, colocando 
a divisa doméstica em des-
vantagem em relação a “ri-
vais”  de países emergentes.

Já o Ibovespa caiu 1,04%, 
a 116.414,35 pontos, maior 
queda desde 26 de novem-
bro, com novos dados sina-
lizando um desempenho 
ainda fraco da economia 
brasileira.  METRO

Câmbio. Dólar 
sobe e fecha 
cotado a R$ 4,18

1,30%
foi a alta do dólar no pregão de 
ontem, a maior valorização da 
moeda americana desde de 8 de 
novembro do ano passado

“Não posso falar em prazo. 
Não é apenas do Trump, 
[se dependesse] do Trump 
eu já estava lá. Depende 
de outros países também” 

PRESIDENTE JAIR BOLSONARO

Ministério vai 
notifi car apps

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública notifi-
cará os aplicativos OkCu-
pid, Grindr e Tinder por 
suposta violação de priva-
cidade de seus usuários. 
A ação ocorre após o The 
New York Times revelar 
que apps de encontro e 
namoro estavam compar-
tilhando informações de 
usuários com anuncian-
tes. Caso sejam considera-
das culpadas, as empresas 
podem pagar multa de até 
R$ 9,7 milhões.  METRO

Decisão do STF 
fi ca para Gilmar

O presidente do STF (Su-
premo Tribunal Federal), 
Dias Toffoli, deixou para o 
ministro Gilmar Mendes 
a análise da ação ajuiza-
da pelo Podemos contra a 
cobrança da tarifa mensal 
no cheque especial. Toffo-
li diz que o caso “não se 
enquadra na hipótese de 
atuação excepcional da 
Presidência” e deve ser 
analisado pelo relator, 
Gilmar, após o recesso do 
Judiciário, que termina 
em fevereiro.  METRO

Black Friday puxa 
vendas do varejo

Impulsionadas pela Black 
Friday, as vendas do vare-
jista cresceram 0,6% em 
novembro do ano pas-
sado em relação ao mês 
anterior. Sobre igual pe-
ríodo de 2019, houve au-
mento de 2,9%, segundo 
o IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Es-
tatística). Os resultados, 
no entanto, ficaram abai-
xo das projeções de ana-
listas, de avanços de 1,1% 
no mês e de 3,8% sobre 
um ano antes.  METRO

Em novembro Grindr e Tinder Cheque especial
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O atual mandato de Vladi-
mir Putin como presiden-
te da Rússia termina em 
2024. Pela Constituição lo-
cal, ele não poderá se can-
didatar novamente, pois já 
está em sua segunda gestão. 
Ontem, durante o discurso 
anual à nação, em Moscou, 
Putin defendeu uma altera-
ção na lei. 

Atualmente, a Rússia ado-
ta um sistema em que o pre-
sidente é chefe de Estado e 
nomeia um primeiro-mi-
nistro para comandar o dia 
a dia do governo. Pela pro-
posta de Putin, a liderança 
passaria do poder executi-
vo (presidente) para o poder 
legislativo (primeiro-minis-
tro). Ao transferir poder pa-
ra o parlamento, Putin, que 
está no quarto mandato (o 
segundo consecutivo), po-
deria ser nomeado primei-
ro-ministro pelo presidente 
que for eleito e voltar a ser 
chefe de governo, mas, des-
ta vez – pela nova Constitui-
ção –, com mais poder. 

Putin já exerceu o car-
go de primeiro-ministro en-
tre 2008 e 2012 – intervalo 

entre seus dois primeiros 
mandatos como presiden-
te (1999-2008) e os dois úl-
timos (desde 2012). Nesse 
período de quatro anos,  o 
presidente foi Dmitri Med-
vedev, visto como alia-
do próximo de Putin, que, 
ao reassumir a presidên-
cia em 2012, nomeou-o 
primeiro-ministro.

Renúncia

Logo após o discurso do 
amigo presidente, e para 
dar a ele margem de mano-
bra política necessária pa-
ra introduzir as mudanças 

que quer fazer, Medvedev e 
toda a sua equipe renuncia-
ram. A artimanha de Putin 
prevê convocar um referen-
do para aprovar as mudan-
ças constitucionais. 

Para o lugar de Medvedev 
como primeiro-ministro, Pu-
tin indicou o chefe do ser-
viço fiscal federal, Mikhail 
Mishustin.  A nomeação pe-
gou observadores de surpre-
sa, já que nomes como o do 
prefeito de Moscou, Serguei 
Sobianin, eram mais cotados. 
Mas a nomeação de Mishus-
tin ainda precisa ser ratifica-
da pelo parlamento.  METRO

Rússia. Presidente que chegou ao Kremlin em 1999 apresenta proposta 
para não sair de lá em 2024, quando se encerra seu quarto mandato

Putin (esq.) recebe pedido de renúncia de Medvedev | REPRODUÇÃO / FOTOS PÚBLICAS

Putin arquiteta 
manobra para se
manter no poder

O papa Francisco nomeou 
ontem a advogada italiana 
Francesca Di Giovanni, 66 
anos, como subsecretária da 
seção de relações multilate-
rais da Secretaria de Estado. 
Ela é a primeira mulher a 
ocupar um cargo de gerên-
cia nessa secretaria, que go-
verna o Vaticano e coordena 
as relações com outros paí-
ses. Na hierarquia adminis-
trativa da Santa Sé, ela está 
a apenas dois escalões abai-
xo do papa, ambos ocupa-
dos somente por homens. 

Francesca trabalha há 27 
anos do Vaticano. Sua divi-
são coordena as relações da 
Santa Sé em ambientes co-
mo a ONU (Organização das 
Nações Unidas), por exem-
plo. “O Santo Padre tomou 
uma decisão inovadora, cer-

tamente representa um si-
nal de atenção para com as 
mulheres. Mas a responsabi-
lidade é mais ligada ao tra-
balho do que pelo fato de 
ser mulher”, disse ontem 
Francesca.  METRO

Francesca: ‘Sinal de atenção com as

mulheres’ | REPRODUÇÃO / VATICAN NEWS

1ª vez. Mulher ocupa cargo 
de gerência na Secretaria 
de Estado do Vaticano

O presidente do Irã, Hassan 
Rowhani, criticou ontem a 
Europa por acionar o meca-
nismo do acordo nuclear fir-
mado em 2015 para acusar 
formalmente o Irã de des-
respeitar o tratado – e abrir 
caminho para novas san-
ções. Rowhani disse que, 
ao acionar o chamado “me-
canismo de disputa”, Rei-
no Unido, França e Alema-
nha “colocaram o acordo 
nuclear na UTI”. O presiden-
te do Irã também fez amea-
ça aos europeus: “Hoje, o 
soldado americano está em 
perigo. Amanhã, o soldado 
europeu pode estar em peri-
go.” Rowhani também afir-
mou que as Forças Armadas 
do Irã devem “pedir descul-
pas” pela queda do avião de 
passageiros ucraniano no úl-
timo dia 8.  METRO

Irã. Rowhani 
faz ameaças
a europeus

A presidente da Câmara dos 
Representantes, Nancy Pelo-
si, anunciou ontem os nomes 
dos sete congressistas que fa-
rão o trabalho de acusação 
no processo contra o presi-
dente dos Estados Unidos Do-
nald Trump no Senado. En-
tre eles estão os mandatários 
das comissões de Inteligência 
e de Justiça da Câmara, Adam 
Schiff e Jerry Nadler, que con-
duziram as investigações con-
tra o magnata republicano no 
Congresso. O chefe da acusa-
ção será Schiff, que liderou a 
parte principal do inquérito, 
quando foram ouvidas todas 
as testemunhas.

Os outros cinco membros 
do grupo são os congressistas 
Hakeem Jeffries, Jason Crow, 
Val Demings, Zoe Lofgren e 
Sylvia Garcia. Todos perten-
cem ao Partido Democrata, 
de oposição. A expectativa é 
de que o processo comece na 
próxima semana e termine 
antes do início das primárias 
democratas, que se iniciam 
em 3 de fevereiro.  METRO

Pelosi: acusações foram aprovadas 

| CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES

Impeachment. Câmara 
define time de acusação 
para julgamento de Trump

Política 
externa no 
último debate 
dos democratas
No último debate entre os 
pré-candidatos democratas à 
Presidência dos EUA, antes 
do caucus – espécie de assem-
bleia na qual os correligioná-
rios escolhem seu candidato 
–, realizado na noite de ter-
ça-feira, a política externa foi 
um dos principais temas em 
questão. A presença de tro-
pas americanas pelo mun-
do, em meio à tensão entre 
os EUA e o Irã, após a morte 
do general Qassem Suleima-
ni, dominou a discussão.

“Como Nação, temos que 
enfrentar o fato de que os 
dois maiores desastres des-
ta era na política externa – a 
Guerra de Vietnã e a Guerra 
do Iraque – estavam basea-
dos em mentiras”, disse San-
ders. O senador progressis-
ta ainda advertiu que a atual 
tensão com o governo ira-
niano pode desencadear ou-
tro conflito. No debate, o ex-
-vice-presidente Joe Biden 
lembrou que foi no governo 
Obama que o acordo nuclear 
com o Irã foi firmado.  METRO
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A DJ Carol Vargas vai comandar o som da festa | MARCELA BICALHO / DIVULGAÇÃO

Wes Anderson

Épico por 
engano

“The French Dispatch”, 

o novo filme de Wes 

Anderson (foto), segundo 

atualização de ontem no 

IMDb, teria 241 minutos. 

Foi o bastante para gerar 

polêmica na internet. 

Mas a Fox confirmou que 

isso foi só um erro, e que 

o longa terá, na verdade, 

108 minutos.

Em “Jumanji: Próxima Fa-
se”, que estreia hoje nos ci-
nemas brasileiros, a turma 
de adolescentes está de vol-
ta, mas o jogo mudou. En-
quanto retornam a Juman-
ji para resgatar um de seus 
amigos, os quatro jogado-
res, agora universitários, 
que sobreviveram às duras 
experiências do filme ante-
rior, descobrem que nada é 
como eles esperavam.

Regressos de suas res-
pectivas faculdades pa-
ra casa em Brantford, New 
Hampshire, durante as fé-
rias de fim de ano, Spencer 
se sente compelido a jogar, 
e Martha, Fridge e Bethany 
precisam se unir e entrar 
novamente no mundo de Ju-
manji para encarar uma ou-
sada missão de resgate.

Mas o jogo está buga-
do e contra-ataca. Tudo o 
que eles sabem sobre Ju-
manji muda de repente, e 
eles percebem que o game 
agora é mais do que ape-
nas uma selva: é maior, 
mais perigoso e tem mais 
obstáculos emocionantes 
a serem superados. Nesse 
cenário, tudo pode aconte-
cer; por isso, além de ce-
nas de ação gigantescas, 
efeitos visuais incríveis e 
locações épicas, o públi-
co que for aos cinemas 
também pode esperar o 
inesperado.

Está de volta ao jogo a 
equipe de avatares de Dway-
ne Johnson como o dr. 

Estreia hoje nos cinemas. ‘Jumanji: Próxima Fase’, dá um rumo diferente à trama com novos personagens 
vividos por Danny de Vito e Danny Clover. A turma cresceu e agora é composta por jovens universitários 

Sequência da saga 
Jumanji avança a fita

SONY PICTURES/DIVULGAÇÃO

Smolder Bravestone, Jack 
Black como dr. Shelly Obe-
ron, Kevin Hart como Mou-
se Finbar, Karen Gillan co-
mo Ruby Roundhouse e 
Nick Jonas como Seaplane, 
além dos novos jogadores: 
Danny Glover como Milo, 
Danny DeVito como vovô 
Eddie e Awkwafina como 
um novo avatar, Ming. 

Após o sucesso global 
de “Jumanji: Bem-vindo 
à Selva” (2017), os cineas-
tas sabiam que tinham 
uma oportunidade de se-
guir contando as histó-
rias desses personagens. 
“O primeiro filme foi so-
bre o que significa enten-
der quem você é e abraçar 
tudo aquilo de que você é 
capaz”, afirma o produtor 
Matt Tolmach, “Acontece 
que, na vida, nós muda-
mos o tempo todo. O mes-
mo aconteceu com o jogo, 
que está dificultando os 
desafios. Os personagens 
também estão mudando.”

“A oportunidade de vol-
tar a essa ideia, a esses per-
sonagens, tanto os jovens 
do mundo real quanto os 
seus avatares no jogo, foi ir-
resistível para mim”, assu-
me o diretor Jake Kasdan. 
“O grande presente des-
sa história é que podería-
mos trazer todos de volta, 
reunir a equipe, mas tam-
bém mudar o que todos es-
tavam fazendo antes. E isso 
torna tudo novo outra vez.” 

 METRO

Elenco de avatares do jogo reunido

Karen Gillan, como

Ruby Roundhouse

Professor Sheldon Oberon (Jack Black) tenta se situar

A turma aporta em cenário desconhecido

Música eletrônica no pôr do sol
Antes da terceira edição 
da festa Discotopia, mar-
cada para fevereiro, um 
pré-evento de “aquecimen-
to” acontece neste sábado, 
a partir das 16h, no bar 
Aloha, em Vila Velha. Des-
ta vez em frente à praia de 
Itapuã, o “Discotopia Re-
dux” será uma versão re-
duzida da original, mas 
sob a mesma influência da 
música eletrônica. A entra-
da é gratuita.

“Essa festa vai aconte-
cer toda vez em um lugar 
novo, tanto a versão Re-
dux quanto a Discotopia - 

sempre priorizando espa-
ços com vista para o pôr 
do sol. É uma proposta de 
festa solar feita para quem 
gosta de dançar”, explica 
Carol Vargas, produtora e 
DJ da festa desde a primei-
ra edição. 

Além de Carol, neste fi-
nal de semana, também to-
cam os DJ`s Luis Felipe, Thi-
to Fabres e Tourco. Eles irão 
embalar a pista com sons 
da disco music, do house e 
de outras vertentes da mú-
sica eletrônica. Não faltarão 
na setlist os artistas precur-
sores desses subgêneros, 

como Frankie Knuckles e 
Carl Cox, e os novos nomes 
em destaque, como Peggy 
Gou e Tensnake.

E para quem não dispen-
sa um drinque, o Aloha ain-
da vai disponibilizar uma 
carta de bebidas leves e re-
frescantes, pensada espe-
cialmente para o verão. Já 
o cardápio de petiscos se-
rá apenas de porções indi-
viduais, incluindo pratos 
como hambúrgueres, te-
makis e especialidades da 
culinária havaiana - por 
exemplo, poke, lomi-lomi 
e frutos do mar.  METRO

Professor Sheldon Oberon (Jack Black) tenta se situar
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Leitor fala

Salário mínimo
Uma vergonha o presidente 
aumentar o salário mínimo para 
R$ 1.045 e ainda achar que está fa-
zendo muito para o trabalhador 
brasileiro. 
 
FÁBIO CASTANHO

 Para falar com a redação: 
leitor.gv@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

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.

Cruzadas

Sudoku

Soluções

MOBILIDADE URBANA 

INCLUI TUDO 
Saúde, meio ambiente, economia financeira, bem-estar... A forma co-
mo nos locomovemos afeta as mais diversas áreas, pesa no bolso pú-
blico e privado, colabora para a melhora ou a piora da qualidade de 
vida e da saúde e pode até aumentar as desigualdades sociais.

Isso porque a mobilidade urbana está intimamente relacionada 
à vida e à saúde das pessoas e das cidades. Países desenvolvidos já 
se atentaram a isso há muitos anos. Eles planejam a mobilidade para 
que ela seja uma solução, e não um problema. Investem fortemente 
no transporte coletivo, nos modais sustentáveis e ativos (como a bici-
cleta) e nos veículos elétricos. 

No Brasil, segundo a Lei 12.587/12, os Planos de Mobilidade Urba-
na devem tratar da circulação de pessoas e bens e não só dos veícu-
los, priorizando o pedestre e o transporte coletivo e não apenas o au-
tomóvel. Mas, na contramão de outras nações, o nosso país sempre 
priorizou o carro, vendido como símbolo de status e poder. 

Hoje, corremos atrás do prejuízo para reduzir os altos índices de 
poluição, os acidentes e o estresse diário dos congestionamentos que 
consomem tempo, saúde e dinheiro.

Em cidades como São Paulo, as pessoas gastam um quarto do dia 
para se deslocar de casa para o trabalho, um quadro que pode agra-
var problemas de saúde física e também mental, como ansiedade e 
depressão. 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 6 mi-
lhões de pessoas no mundo morrem anualmente devido à poluição 
do ar. Até 2050, ela será a principal causa das mortes prematuras por 
câncer de pulmão em nível global, de acordo com estudo publicado 
pela revista Nature. E os países em desenvolvimento são apontados 
como os mais vulneráveis a este mal.

Precisamos mudar esse cenário. A população sedentária, isolada, 
confinada e com pouca convivência no espaço urbano, presa no trân-
sito, sinaliza um futuro sombrio. 

O quadro pode ser mudado se os gestores públicos pensarem as 
cidades de uma forma inteligente, humana e sustentável, relacionan-
do a mobilidade urbana com a saúde pública. 

Tornar as ruas mais seguras e prazerosas para o caminhar, com 
calçadas, faixas e tempos semafóricos decentes; implantar ciclovias 
e estimular o uso da bicicleta; investir no transporte público e adotar 
políticas de incentivo para os veículos elétricos são metas urgentes 
para os gestores brasileiros. Bons planos de mobilidade influenciam 
na forma como a população se desloca e contribuem para a saúde das 
pessoas e das cidades.

no
procoletivo@gmail.com

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

Horóscopo

www.personare.com.br 

Olhe para a vida com um olhar 
expandido que promova sua 
maturidade. Cuidado com as 

despesas com diversões.

Dê valor ao seu potencial 
e o use para planejar seus 

interesses e para ganhar conhecimento. Lide com 
os problemas com determinação.

Elevam-se sua criatividade 
e sociabilidade. Prefira 

atividades intelectuais. Há desavenças que 
precisam ser conciliadas na rotina.

Organizar a rotina e alinhar 
os interesses com quem 

convive é o foco do dia. Tenha maior cuidado na 
administração orçamentária.

Sua mente se volta para 
questões do trabalho, tanto para 

pesquisa quanto para o plano de ação. É preciso 
adequar suas ideias à rotina.

Sua consciência se volta 
para o uso e para chances 

de ganhar dinheiro. Entenda como fazer isso e se 
planeje. Não trabalhe tanto.

Amplie sua mente e socialize, 
aproveitando o conhecimento 

e a troca de ideias. Não incorra em tantas 
despesas se divertindo.

Ações coletivas estão 
incentivadas. No entanto, 

você precisa agir com espírito de conciliação ao 
administrar os desentendimentos.

Compreenda como você 
pode mudar as relações 

com os demais para melhor. Seja conciliador e 
cooperativo na rotina.

Fazer planos e associações 
ajuda a atender ao que a 

família toda precisa. Mas não dá para resolver 
tudo agora, tenha paciência.

De olho nos problemas, 
você tem bom senso para 

solucionar as questões, mas sem deixá-las tomar 
toda a atenção. As relações pedem conciliação.

Com maior sensatez, você 
percebe as questões que 

atrapalham sua vida no quesito patrimonial e 
amoroso. Cuidado com atritos.
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COMPLETÃO

ÚLTIMAS
UNIDADES6.000, 6.000,51.490,

Virtus Fox Novo Polo
TOP 19/20 Connect 1.6 - 19/20 TODA LINHA - 19/20

Descontos 
de até R$

Descontos 
de até R$

a partir 
de R$

TAXATAXATAXA

LA Design

Colatina: Rod. do Café, 68, Carlos Germano Naumann          (27) 3770-3000

Vila Velha: Av. Carlos Lindenberg, 1515, Santa Inês                (27) 3320-8100

Linhares: Av. Pref. Samuel B. Cruz, 5144, Palmital     (27) 2103-1000      2103-1010 NO TRÂNSITO DÊ SENTIDO A VIDA

Consulte condição Taxa Zero no concessionário. T-Cross Comfortline 200 TSI 19/20 AT código de entrada a partir R$ 99.990,00 Taxa 0% entrada 55% e saldo em até 24x, Gol 1.0, preço de nota fiscal de Fábrica R$ 43.758,47, taxa 0% com 80% entrada e saldo em 12x, Fox 1.6 19/20 Connect 
completo a partir R$ 51.490,00, taxa zero entrada 50% e saldo 24 meses. Novo Polo toda linha, 19/20 com descontos de até R$6.000,00 preço sugerido ao público, taxa zero 60% entrada e saldo em 24 meses, Virtus toda linha 19/20, completo, bônus de até R$6.000,00 preço sugerido 
ao público, taxa zero entrada  60% e saldo em 24 meses, Amarok Highline V6 CD 19/19 e Tiguan AllSpace Comfortline 19/19 com Bônus de até R$ 15.000,00 preço sugerido ao público, Taxa 0% 70% de entrada e saldo em 18 meses. Financiamento sujeito a aprovação de crédito, taxa zero 
pode ser alterada de acordo com política do banco, veículos anunciados com pintura sólida e código de entrada de sua versão. Financiamento sem entrada prazo máximo 48 vezes. Financiamento 60 vezes entrada mínima 20%. Condição válida para toda a linha Volkswagen zero quilômetro 
financiada pelo Banco Volkswagen. O CET para esta operação será calculado e informado previamente à contratação. Nos reservamos o direito de corrigir possíveis erros de digitação, foto meramente ilustrativa, ofertas válidas até 31/01/2020 ou enquanto durar estoque. 

PREÇO IMPUBLICÁVEL

N   VA VW
Ofertas para você começar o ano 
com a chave de um Volkswagen.

volkswagen#vale

7.000,descontos 
de até R$

T-Cross
TAXA
ZERO 24XEM

ATÉ

Gol 1.0
PREÇO IMPERDÍVEL
NOTA FISCAL DE FÁBRICA

TAXA
ZERO

Financiamento

Descontos de até

para toda linha

SEM ENTRADA

R$ 15.000,

TAXA ZERO
VÁ DE VOLKSWAGEN. SEJA PREMIUM!

Já tem torcedor dizendo o 
seguinte: não satisfeito em 
ter o melhor time do Bra-
sil, o Flamengo está empe-
nhado em ter também a se-
gunda melhor equipe do 
país. As contratações feitas 
nos últimos dias reforçam 
a brincadeira. Depois de Pe-
dro Rocha e Michael, agora 
é o Pedro quem está mui-
to perto de se tornar joga-
dor rubro-negro. Ontem, a 
Fiorentina aceitou empres-
tar o jogador até o fim do 
ano, com opção de compra. 
A negociação só não foi ofi-
cialmente anunciada por-
que faltam algumas ques-
tões burocráticas a serem 
resolvidas. 
     Pedro deve chegar ama-
nhã ao Rio para assinar con-

trato e retornar ao Brasil. 
Após surgir com grandes 
atuações pelo Fluminense, 
ele acabou sendo contrata-
do pela Fiorentina. Mas jo-
gou poucas vezes (59 minu-
tos em quatro jogos), não 
marcou gols e foi liberado 
pelo clube italiano.

Ontem, um novo inte-
grante da equipe foi apre-
sentado. O zagueiro Gus-
tavo Henrique, ex-Santos, 
revelou ter tido um “empur-
rão” de Gabigol (também 
ex-Santos) para trocar a Vi-
la Belmiro pela Gávea. “Ga-
bigol me disse que eu pode-
ria vir de olhos fechados. Já 
cobrei ele dizendo que tem 
que ficar para conquistar-
mos títulos. Ele deve ficar”, 
disse o zagueiro.  METRO

Na reta final. Atacante Pedro, ex-Fluminense e atualmente na Fiorentina, é aguardado 
amanhã no Rio para acertar definitivamente sua vinda para reforçar a equipe rubro-negra

Pedro teve ótimo início de carreira no Fluminense  | LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. 

De braços abertos 
para o Flamengo 3

ESPORTE

Palmeiras e Cruzeiro

Troca-troca
Palmeiras e Cruzeiro 

iniciaram conversas 

para realizar uma troca 

de jogadores. O lateral-

direito Orejuela iria para 

o Verdão, que mandaria 

o volante Jean e o meia 

argentino Allione para 

o time mineiro. Além 

da cessão dos atletas, 

a Raposa, que este ano 

joga a Série B, também 

quer uma compensação 

financeira pelo 

empréstimo do lateral.

Tênis

Número 1 de 
duplas é pego 
no  antidoping

Robert Farah, tenista nú-
mero 1 do mundo em du-
plas, revelou que foi fla-
grado em um exame 
antidoping pelo uso do 
anabolizante Boldenona. 
O colombiano de 32 anos 
desistiu de participar do 
Aberto da Austrália por 
este motivo e alegou que 
a substância constou após 
ele ter  consumido carne 
em seu país.  METRO

Judô

Rafaela Silva 
apresenta defesa

A judoca Rafaela Silva, 
27, apresentou a sua de-
fesa no caso de doping 
na Federação Internacio-
nal de Judô. Ela foi pega 
no exame durante o Pan 
de Lima do ano passa-
do, o que levou  a atleta a 
perder a medalha de ou-
ro que levou na categoria 
até 57kg.  METRO




