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O IMPACTO 
(AINDA) DA LAMA

Quatro anos após os rejeitos da barragem que rompeu em Mariana 
(MG) chegarem ao rio Doce, famílias ainda esperam por 

reconhecimento. Meio ambiente aguarda por recuperação 
PÁGS. 02 E 03

Óleo reaparece em 
praias de Salvador
Manchas que surgiram no 
arquipélago de Abrolhos estão sendo 
retiradas e local é monitorado  PÁG. 04

Vitória por 4 a 1 derrubou o técnico 
do Timão, Fábio Carille   PÁG. 12
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ESPÍRITO SANTO 
 Segunda-feira,
4 de novembro de 2019
Edição nº 1.367, ano 6

MÍN: 22°C
MÁX: 32°C

CHICO GUEDES/METRO ES

Rio Doce, em Colatina, foi afetado pela lama de rejeitos

TÁ RINDO DE 
QUÊ MESMO?

‘O MÉTODO 
KOMINSKY’ ESTÁ 
DE VOLTA AINDA 

MAIS AFIADO  
PÁG. 07

Enem: acesso ao 
cinema é tema 
da redação
Assunto surpreendeu especialistas 
e estudantes. Prova feita por 5 
milhões foi tranquila PÁG. 04
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Flamengo goleia 
o Corinthians

Bruno Henrique marcou três gols
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LAMA:
DÚVIDAS SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA
Em Colatina, a água que abastece a cidade vem toda do rio 
Doce. Por isso, na época do rompimento da barragem, a cidade 
ficou cerca de uma semana sem água, devido à passagem da 
lama. Mesmo com laudos indicando que a água está apta a ser 
consumida, muitos moradores do município ainda compram 
água mineral para beber, e dizem sentir diferença na pele e no 
cabelo ao tomar banho.   

REASSENTAMENTO EM BENTO RODRIGUES
Primeira localidade a ser atingida e destruída pela lama da 
barragem, o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), 
começou a ser reconstruído em outro local somente em julho 
deste ano. O terreno, em Lavoura, a 9km da área atingida, foi 
escolhido pela comunidade. Mas até hoje, nenhuma família 
foi reassentada. Foram oferecidas 414 moradias temporárias 
na cidade de Mariana para 255 famílias, segundo relatório 
da Ramboll, elaborado à pedido do MPF. A previsão é que as 
famílias habitem as novas casas só no ano que vem.   

QUALIDADE DO PESCADO
A contaminação dos peixes por metais ao longo do rio Doce 
e no mar ainda é dúvida. A pesca na região da foz continua 
proibida desde o rompimento da barragem por dúvidas na 
segurança alimentar. Em maio deste ano, saiu o primeiro 
relatório sobre a contaminação de peixes e a Anvisa chegou 
a indicar um consumo seguro para a saúde, mesmo com a 
presença de metais pesados, mas não foi suficiente para liberar 
a pesca. Neste mês, sai um novo relatório da pesquisa, que 
está sendo realizado pela Ufes. O impacto nos peixes vai além. 
Na calha do rio, pesquisadores observaram um aumento na 
população de peixes exóticos -- tilápia, piranha e tucunaré -- em 
relação aos nativos -- lambaris, piabas, cascudos e robalo, na foz. 
O pesquisador da Rede Rio Doce Mar Jorge Dergam explicou 
que isso acontece porque as espécies exóticas são super-
resistentes em relação às mudanças no habitat. Como os nativos 
são mais sensíveis, são também mais ameaçados. 
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4 ANOS DE   
   IMPACTOS SEM  
       PONTO FINAL

IMPACTOS NA SAÚDE
Crescem até hoje os relatos nas comunidades de impactos da lama 
na saúde, como problemas na pele, no cabelo, no estômago. Além 
dessas situações, a depressão é um relato comum entre as pessoas 
que tiveram seu modo de vida alterado com a chegada da lama 
de rejeitos, explica Heider Boza, do MAB. No momento, tem sido 
feito um trabalho de elaborar planos de ação para fortalecer o SUS 
(Sistema Único de Saúde) nos municípios, segundo o defensor público 
Rafael Portella. “A Renova não reconhece o problema da saúde”, disse. 
As prefeituras de Linhares, Colatina e Baixo Guandu informaram 
que estão elaborando os planos juntamente com as comunidades. 
“Percebemos o impacto nos serviços que oferecemos, principalmente 
o aumento de pessoas com transtorno mental, depressão e problemas 
de pele. As pessoas que tinham trabalho garantido pela pesca e 
artesanato tiveram impacto muito grande. Se acentuaram as queixas 
também de dores no estômago”, disse a secretária de saúde de Baixo 
Guandu, Terezinha Bolzani. 

Trabalho mudou completamente
Foram 10 anos de dedica-
ção ao artesanato. A vida de 
Lucilene Angélica Soares, 
54 anos, que transforma-
va escamas de peixes, areia 
do rio e até pedras, em ar-
te, mudou completamente 
com a chegada da lama no 
rio Doce. 

A artesã luta junto à As-
sociart (Associação de Arte-

sãos de Baixo Guandu) para 
ser reconhecida como atin-
gida pela barragem, mas, 
até o momento, não rece-
beu nenhuma indenização. 
“Minha atividade primária 
é o artesanato, mas ficamos 
sem nossa matéria-prima. 
Busquei um novo emprego 
e hoje sou funcionária pú-
blica. Os trabalhos manuais 

ficaram para as horas va-
gas”, conta. 

Lucilene amarga a mu-
dança de profissão e sen-
te também na pele os im-
pactos da tragédia ocorrida 
em novembro de 2015. “A 
irritação nos olhos, resse-
camento na pele e coceira 
são os sintomas sentidos.” 

 METRO

Cachoeiro

Acidente  de 

ônibus 
Onze vítimas de um 

acidente envolvendo 

um ônibus de turismo 

continuam internadas em 

Cachoeiro de Itapemirim, 

Sul do estado. Quatro 

pessoas, entre elas duas 

crianças, morreram e 

outras 45 ficaram feridas. 

O acidente aconteceu 

na tarde de sábado, na 

rodovia ES 164. As vítimas 

saíram de Belo Horizonte 

e seguiam para uma praia 

do litoral sul do estado. 

De acordo com a Polícia 

Militar, o motorista do 

ônibus perdeu o controle 

do veículo em uma curva, 

colidiu contra árvores e 

tombou na rodovia. Em 

nota, a Polícia Civil disse 

que o caso seguirá sob 

apuração na Delegacia 

Especializada de Infrações 

Penais e Outras de 

Cachoeiro. O prazo para 

a conclusão do laudo 

pericial é de 30 dias. 

 Dólar

  - 0,35% 
(R$ 3,995)

  Bovespa

 + 0,91%
(108.195 pts)

 Euro

 - 0,51% 
(R$ 4,460)

 Selic

 (5,00% a.a.)

Salário 

mínimo

(R$ 998)

 Cotações 100 mil
pessoas foram 
cadastradas nos 
programas indenizatórios, 
mas até hoje, segundo 
o o defensor público 
estadual Rafael Portella, 
apenas cerca de 10 mil 
acordos foram feitos.

39
municípios, ao longo da 
bacia do rio Doce - entre 
os estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo -  foram 
atingidos pela lama, que 
percorreu um caminho 
de 670km até a foz, em 
Regência, Linhares. 
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 “Saíamos para pescar no rio Doce, em Colatina. 
Nos dividíamos em duas equipes: eu, meu mari-
do, meus três filhos e meu irmão. Passávamos dia 
e noite no rio e de lá mesmo vendíamos o pescado 
e voltávamos com o dinheiro para casa”. O depoi-
mento da pescadora Joselita Maria de Jesus Cor-
rêa, 48 anos, retrata a rotina desses profissionais  
antes da lama de rejeitos do rompimento da  bar-
ragem de Fundão, em Mariana (MG), atingir o rio 
Doce, em 05 novembro de 2015.  Às vésperas de 
completar 4 anos, ainda há dúvidas sobre a quali-
dade do pescado. 

A família de Joselita perdeu, além da renda, 
a relação com o rio. “Hoje, nosso nome está su-
jo, temos dívidas, porque o que recebemos com 
o cartão (auxílio) não é nem a metade da ren-
da que tínhamos antes. Psicologicamente meu 
marido também foi afetado, ele está depressi-
vo, fica nervoso por não poder ir trabalhar. Ele 
era acostumado a ficar no rio, ele pesca desde 
os sete anos, e agora se vê sem o lazer e sem a 
fonte de renda”, desabafa. 

A vida da pescadora e de sua família mudou  
quando 39 milhões de m3 de rejeitos de mineração 
começaram a se deslocar pela bacia do rio Doce 
até a foz em Regência, Linhares. Um percurso de 
670km. Pelo caminho, a lama provocou 19 mor-
tes, destruiu parte da natureza e afetou a vida de 
pessoas de 39 municípios - de Minas Gerais e Espí-
rito Santo - ao longo da bacia do rio.  

Do dia 05 de novembro de 2015 até hoje, ne-

nhum responsável pela tragédia foi punido ou 
preso. Muitos atingidos ainda não foram reco-
nhecidos; as prometidas assessorias técnicas 
aos impactados não tiveram contrato assinado; 
e ainda há dúvidas sobre a qualidade da água e 
do pescado.

“Estamos chegando aos quatro anos com pou-
cos avanços concretos na reparação dos atingidos 
aqui no Espírito Santo. Temos muita dificuldade 
em avançar nos programas indenizatórios. De 100 
mil cadastrados, temos em torno de 10 mil acor-
dos feitos”, avalia o defensor público estadual Ra-
fael Portella.

Entre as categorias com mais entraves no reco-
nhecimento estão artesãos, lavadeiras, carrocei-
ros, pescadores sem documentação e até mulhe-
res, que tinham papel ativo na renda da família e 
são consideradas dependentes nos auxílios finan-
ceiros disponibilizados pela Fundação Renova, res-
ponsável pelos programas de compensação e repa-
ração do rompimento da barragem. 

Um relatório feito pela empresa Ramboll 
a pedido do MPF (Ministério Público Federal)  
aponta uma possível subestimação do número 
de pessoas vinculadas à cadeia de pesca afeta-
das. Um documento aponta 1.665 pessoas afeta-
das na cadeia da pesca em todo o rio Doce, en-
quanto outro indica 14.272. 

Levantamentos que mostram o impacto de 
uma tragédia que está longe de ter um ponto fi-
nal.  LETÍCIA ORLANDI/ METRO ES

Tragédia. Desde novembro de 2015, quando rompeu a barragem 
de rejeitos da Samarco, em Minas, atingidos esperam por

 indenizações, e meio ambiente, por recuperação

Informalidade é o maior desafio 
para indenizações, diz Renova
O ambiente de alta informa-
lidade que predomina nas 
áreas do rio Doce atingidas 
pelo rompimento da barra-
gem é considerado pela Fun-
dação Renova o maior de-
safio para o pagamento das 
indenizações. 

Criada para desenvolver 
os programas de reparação e 
compensação em toda a bacia 
do rio Doce, a Renova  diz que 
quer finalizar o ano de 2019 
com R$ 2 bilhões pagos em 
indenizações. E informou que 
até o mês de agosto, 320 mil 

pessoas foram indenizadas e 
receberam auxílios financei-
ros emergenciais, totalizando 
um repasse de R$ 1,84 bilhão 
para esse fim.

A respeito da saúde, a Re-
nova disse que está firmando 
parcerias com duas fundações 
para realizar estudos sobre 
saúde e aprofundar o entendi-
mento dos impactos do rom-
pimento. As pesquisas serão 
contratadas por meio de edi-
tais e vão tratar os temas de 
Saúde Mental, Toxicologia, 
Epidemiologia Descritiva e 

Saúde do Trabalhador.
Sobre a qualidade da água, 

explica que os mais de 6 mi-
lhões de dados coletados nos 
dois anos mostram que as con-
dições da água são similares às 
de antes do rompimento.

Já sobre as assessorias téc-
nicas, a Renova informou que, 
por uma questão de autono-
mia dos atingidos, não parti-
cipa dos processos que visam 
a constituição das Comissões 
Locais e Câmaras Regionais, 
bem como da seleção das as-
sessorias técnicas.  METRO

RESTAURAÇÃO FLORESTAL
Um dos programas a serem feitos pela Fundação Renova 
é a restauração florestal. Relatório feito a pedido do MPF 
(Ministério Público Federal) aponta que 754,14 hectares de 
vegetação nativa foram afetados, enquanto análise da Renova 
considera 561,04 hectares. O prazo para a recuperação dessa 
área se encerra em março do ano que vem. O relatório (de 
julho de 2019) mostra que  foram implantados 135 hectares e 
ressalta a dificuldade de cumprir o prazo, sendo que menos de 
um terço do plantio foi concluído. 

NENHUM RESPONSÁVEL FOI PUNIDO
As 22 pessoas apontadas como responsáveis pelo rompimento 
da barragem da Samarco não foram punidas criminalmente. O 
processo está parado no TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região). Em outubro de 2016, o MPF (Ministério Público Federal)  
denunciou a Samarco e suas acionistas, a Vale e a BHP Billiton, e 
a empresa VogBR, que deu laudo de estabilidade da barragem. 
Diretores da Samarco e seu então presidente, Ricardo Vescovi, 
também foram denunciados por crime ambiental, inundação e 
desabamento. Eles também respondem pelo homicídio de 19 
pessoas. “Isso traz uma sensação de impunidade muito grande. 
Estamos longe de um desfecho definitivo”, disse o  procurador da 
República Paulo Trazzi. 

Assembleia Popular de 
Segunda-feira. 
Participe e faça de 
Vila Velha uma cidade 
ainda melhor.

Local: Teatro Municipal de Vila Velha, 
Praça Duque de Caxias, Centro.
Hoje, às 19h30.

Toda segunda-feira, 
esperamos você para 
uma conversa aberta 
sobre tudo que 
acontece em Vila Velha. 

Participe, opine e 
colabore para a 
construção da nossa 
cidade.

www.vilavelha.es.gov.br | Ouvidoria: 162

CONTRATAÇÃO DAS 
ASSESSORIAS TÉCNICAS
Um ano depois de terem começado a ser escolhidas pelas 
comunidades impactadas no Espírito Santo e após o processo 
ter sido homologado pela Justiça, as assessorias técnicas ainda 
não tiveram o contrato assinado. As assessorias, autorizadas 
com a assinatura do TAC Governança, vão garantir e auxiliar 
a participação dos impactados nas tomadas de decisão, 
podendo até revisar alguns programas de recuperação.  “É uma 
conquista dos atingidos que ainda não começou a  funcionar. 
Elas são essenciais para fazer circular o acesso à informação e 
também garantirá uma revisão de programas ou até contrapor 
laudos técnicos das empresas”, destaca o integrante do MAB 
(Movimento dos Atingidos por Barragens) Heider Boza.

GRUPOS ESPERAM RECONHECIMENTO
Mesmo com 320 mil pessoas tendo sido reconhecidas como 
impactadas e passível de indenização, muitos grupos ainda 
aguardam o atendimento de suas solicitações. Pescadores que 
não tinham como comprovar o ofício, outros integrantes da cadeia 
da pesca, mulheres, surfistas, faiscadores (garimpam ouro no 
leito) e outras atividades ligadas ao rio, como artesãs e areeiros, 
ainda aguardam ser reconhecidos pela fundação Renova. O 
programa Pescador de Fato foi uma maneira de procurar indenizar 
os trabalhadores sem documentação, por exemplo, mas menos 
de 20% dos que se inscreveram conseguiram a indenização.  
“Enquanto tiver a lógica de que quem cometeu o dano vai decidir 
quem pode ser reparado ou não, mais acidentes como o de 
Mariana vão acontecer”, enfatizou o procurador da República em 
Linhares, Paulo Henrique Trazzi. 

Foz do rio Doce,
em Regência

CHICO GUEDES/METRO ES
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O primeiro dia do Enem (Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio) reuniu ontem quase 4 
milhões de candidatos e teve 
provas de linguagens, ciên-
cias humanas e a redação – 
cujo tema foi “a democratiza-
ção do acesso ao cinema no 
Brasil”.  A proposta surpreen-
deu estudantes e professores.

Para o professor de reda-
ção do Darwin, Lúcio Man-
ga, o tema não foi fácil pa-
ra o estudante. “O aluno tem 
que ter uma percepção social 
para desenvolver o tema. Afi-
nal, não é para julgar a quali-
dade das produções, mas sim 
desenvolver sobre o acesso 
ao cinema, enquanto espaço 
físico de custo elevado”.

O estudante Gustavo Ro-
sette, 17 anos, disse que es-
se não era um tema espera-
do. “Me surpreendeu. Nem 

Enem. Assunto surpreendeu professores e estudantes no primeiro dia de prova. Foto da prova circulou nas redes sociais após início do exame

Democratização do acesso
ao cinema é tema de redação

Falha em 
relógios 
assusta alunos
Na madrugada de on-
tem, diversos relógios 
digitais se adiantaram 
em uma hora automa-
ticamente, entrando no 
extinto Horário de Ve-
rão. Na confusão, um 
post do MEC progra-
mado para as 12h30 
no horário de Brasília 
foi publicado às 11h30 
e anunciou a abertu-
ra dos portões para o 
Enem, fazendo alunos 
chegarem adiantados. 

 METRO

Horário de Verão

“Achei a redação bem 
diferente, estava 
bem complicada, mas 
consegui fazer”,

RÔMULO ZACHÉ DE CARVALHO, 17 ANOS, 

QUER CURSAR  MEDICINA VETERINÁRIA

me passou pela cabeça que 
poderia ser “Democratização 
do acesso ao cinema”, mas 
acredito que consegui desen-
volver bem. Também espe-
rava questões diferentes de 
histórias”.

Segundo o professor, o 
desenvolvimento do tema 
proposto deveria seguir o 
caminho baseado na cole-
tânea. “São três perguntas 
a serem respondidas ao lon-
go da dissertação: por que 
é preciso democratizar? 
Por que é difícil democra-
tizar? Como democratizar?. 
O candidato deveria abor-
dar o alto custo do cinema, 
enquanto espaço, que hoje 
são localizados, em grande 
parte, em shoppings. Até o 
difícil acesso de quem mo-
ra no interior. Também de-
veria falar sobre iniciativas 

para democratizar esse es-
paço, como incentivos”.

Vazamento e questões
Minutos após o início do exa-
me já circulava nas redes so-
ciais foto da prova com o te-

ma da redação. O Inep (órgão 
responsável) confirmou que a 
imagem é real, mas afirmou 
que o vazamento não preju-
dicou o exame e que está em 
busca do infrator. O ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, disse que um aplicador 
pode ter feito a publicação. O 
edital do Enem prevê que o 
candidato não pode usar celu-
lar ou dispositivo eletrônico 
dentro do local de prova.

Segundo o MEC (Minis-
tério da Educação), 1,2 mi-
lhão dos 5,1 milhões de ins-
critos (24%) faltaram e 376 
foram eliminados por des-
cumprimento do edital.

Este é o primeiro Enem 
no governo do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL), que quando 
ainda era candidato o criticou 
por considerá-lo “ideológico”. 
A prova de ontem abordou te-

mas como violência contra a 
mulher, racismo, refugiados 
e ódio nas redes sociais, mas 
não tratou da ditadura militar 
nem da temática LGBT – que 
teve uma questão na edição 
passada do exame também  
criticada a por Bolsonaro.

Não houve registro de 
graves ocorrências duran-
te o primeiro dia do Enem. 
O segundo e último dia do 
exame será no próximo do-
mingo, com provas de ma-
temática e ciências da natu-
reza. O gabarito oficial será 
divulgado no dia 13.

Em Vitória, a história de 
uma estudante que perdeu o 
documento a caminho da pro-
va teve final feliz. Ela ganhou 
uma bolsa de estudo de 75% 
para o curso de Enfermagem 
da falculdade onde faria a pro-
va.  METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

Navio grego 
nega ter culpa 
Apontada pelo governo 
brasileiro na sexta-feira 
como a responsável pelo 
derramamento de petró-
leo que polui o Nordeste, 
a empresa Delta Tankers 
afirmou que analisou câ-
meras e sensores e que 
não há qualquer evidên-
cia de que o seu navio 
Bouboulina (de bandeira 
grega) tenha descartado 
o óleo.  METRO

Investigação

Óleo chega a região de Abrolhos 
e ressurge em praias de Salvador
Em sobrevoo ontem pela re-
gião de Abrolhos, o ministro 
da Defesa, Fernando Azeve-
do, acompanhou os traba-
lhos de monitoramento e 
limpeza do arquipélago baia-
no, o mais novo ponto atin-
gido pelo petróleo que desde 
o fim de agosto vem poluin-
do as praias do Nordeste.

As primeiras manchas 
foram detectadas no sába-
do (02) pelo grupo de traba-
lho da Marinha, ANP (Agên-
cia Nacional de Petróleo) 
e Ibama (Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renová-
veis). Não foram localizados 
novos vestígios ontem.

Por ora, foram encontra-
do apenas fragmentos de 
óleo em dois locais, mas a 
situação é acompanhada de 
perto, porque Abrolhos é o 
primeiro parque nacional 
marinho criado no país e um 
berço para a biodiversidade. 
Uma força-tarefa foi monta-
da para conter o avanço do 
petróleo no arquipélago.

Distante cerca de 70 km 
da costa, Abrolhos guarda 
espécies raras de corais e 
serve de refúgio para baleias 
jubartes nos períodos de re-
produção e amamentação.

Em função dos trabalhos 
de limpeza e prevenção, a vi-
sitação ao parque nacional 
de Abrolhos foi suspensa on-
tem. O espaço vai permane-
cer fechado ao turismo, ini-
cialmente, por três dias.

Segundo o Ibama, os es-
tados do Ceará, Paraíba, Per-

nambuco e Rio Grande do 
Norte estão com praias lim-
pas, mas em Alagoas, Bahia 
e Sergipe, os trabalhos de 
limpeza ainda estão em cur-
so. A condição, porém, é de 
momento, porque as corren-
tes marítimas podem trazer 
as manchas de volta. É o ca-

so de Salvador (BA), que des-
de sexta-feira vem registran-
do o retorno do petróleo nas 
suas praias, como em Ondi-
na, Pituba e Stella Maris.

No Espírito Santo, servi-
dores municipais estão sen-
do treinados para  o caso do 
óleo chegar às praias. Itaúnas 
pode ser a primeira atingida.

Balanço divulgado an-
teontem pelo Ibama mos-
trou que o óleo já afetou 
314 locais em 110 cidades. 

 METRO

Trabalho de remoção do óleo ontem em Abrolhos | MARINHA DO BRASIL

O Brasil registrou no mês 
passado 7.855 focos de in-
cêndio na Amazônia. Esse é 
o menor número de queima-
das para o mês no bioma des-
de 1998, quando foram con-
tabilizados 8.777. Os dados 
são do Inpe (Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais).

Os incêndios florestais 
– que têm sido combatidos 
com apoio do Exército, por 
meio de operação de garan-
tia da lei e da ordem – atin-
giram o ápice em agosto, 
quando foram observados 
30,9 mil focos, o maior nú-
mero para o mês desde 2010. 

Foi neste período que as 
queimadas ganharam gran-
de repercussão e ares de cri-
se internacional. Os temas 

envolveram desde questio-
namentos sobre a políti-
ca ambiental brasileira até 
debates acerca da sobera-
nia sobre a floresta e amea-
ças de boicote aos produtos 
nacionais.

No Pantanal, aumento
Enquanto há trégua na 
Amazônia, no Pantanal, 
também de acordo com o 
Inpe, os focos seguem ba-
tendo recordes. Em outu-
bro, foram registradas 2.430 
queimadas. Este é o segun-
do maior registro para o 
mês desde 1998, perdendo 
só para o ano de 2002, com 
2.761 focos. A média histó-
rica para outubro é de 981 
incêndios no bioma.  METRO

Amazônia. Queimadas 
caem ao menor nível 
desde o ano de 1998

A Associação dos Delegados 
de Polícia do Brasil repu-
diou ontem as falas do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL), 
de que o delegado da Polícia 
Civil do Rio de Janeiro seria 

“amiguinho” do governador 
Wilson Witzel (PSC), o qual 
estaria manipulando as in-
vestigações para envolver o 
nome do presidente no Ca-
so Marielle.  METRO 

Caso Marielle. Falas de 
Bolsonaro são repudiadas
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O PAPAI NOEL VEM AÍ

Tensão política 
cresce na Bolívia

O presidente boliviano, Evo 
Morales, reeleito há duas se-
manas em uma votação po-
lêmica, reagiu ao pedido de 
intervenção dos militares no 
país feito por influente líder 
regional da oposição.

Em um comício no sába-
do à noite, Luis Fernando 
Camacho, chefe de uma po-
derosa entidade civil na ri-
ca região de Santa Cruz, lan-
çou um ultimato seguido de 
ameaça a Morales para que 
renuncie em 48 horas, e con-
vocou os militares a se colo-
carem “do lado do povo”.

“Morales tem 48 horas 
para renunciar, porque nes-
ta segunda-feira às sete ho-
ras da noite (20h em Brasí-
lia), vamos tomar medidas e 
garantiremos sua saída”, dis-
se Camacho a uma multidão 
em Santa Cruz. Ele não disse 

quais medidas adotará, mas 
presume-se que possa ocupar 
escritórios regionais de enti-
dades e empresas públicas.

Morales afirmou ontem 
que seus rivais “buscam 
mortos” ao pedirem apoio 
aos militares na disputa po-

lítica. Os opositores “estão 
buscando mortos que ve-
nham da polícia e das For-
ças Armadas”, disse.

O presidente disse ainda 
que se reunirá com funcioná-
rios e sindicalistas para criar 
um plano de ação em relação 
ao discurso de Camacho.

A intervenção militar é 
uma questão altamente sen-
sível na Bolívia, que antes 
de 1982 sofreu uma série 
de revoltas e ditaduras mi-
litares. Até agora, as Forças 
Armadas ficaram de fora da 
polêmica pós-eleitoral.

A oposição boliviana exi-
ge a anulação da votação e 
a convocação de novas elei-
ções gerais. Desde o início 
dos protestos, no dia seguin-
te à votação, foram registra-
dos dois mortos e cerca de 
140 feridos.  METRO

Crise. Líder da oposição pede intervenção militar e dá ultimato 
para Evo Morales renunciar. Presidente convoca base sindical

Morales diz que oposição ‘busca

mortos’| JAVIER MAMANI/GETTY IMAGES

Um homem armado com 
uma faca feriu ao menos cin-
co pessoas durante protestos 
contra o governo em Hong 
Kong em frente a um shop-
ping center no distrito de Tai 
Koo. O político pró-democra-
cia Andrew Chiu teve par-
te de sua orelha arrancada a 
mordidas pelo agressor após 
tentar contê-lo, segundo a 
emissora local RTHK.

Testemunhas relataram 
que o homem falava manda-
rim e gritava frases a favor 
de Pequim. Um homem foi 
visto sendo espancado por 
uma multidão, que o acusa-
va de ter iniciado o ataque.

Mais cedo, o shopping 
center – que fica no bairro de 
classe média de Tai Koo Shing 
– se transformou num campo 
de batalha entre as forças po-
liciais e os manifestantes.

Os confrontos acontece-
ram um dia depois que a po-
lícia usou gás lacrimogêneo e 
canhões d’água para respon-
der aos coquetéis molotov 
e incêndios provocados por 
manifestantes nas ruas e em 
estações de metrô. 

A chefe do Executivo, Car-
rie Lam , terá uma reunião na 
próxima quarta, em Pequim, 
com o vice-primeiro ministro 
da China, Han Zheng.  METRO

Hong Kong. Ataque com faca 
deixa feridos em protesto

O primeiro-ministro britâni-
co, Boris Johnson, pediu des-
culpas por não ter realizado 
o brexit em 31 de outubro. 
O compromisso de não adiar 
novamente a saída do Reino 
Unido da União Europeia foi 
sua principal plataforma na 
disputa pelo cargo em julho.

Johnson disse à Sky News 
que é uma questão de “pro-
fundo arrependimento” o 
fato de não ter conseguido 
cumprir o prazo. O primeiro-
-ministro foi forçado a ceder 
e pedir aos europeus uma no-
va data até 31 de janeiro, já 
que o acordo de divórcio que 
negociou não foi aprovado 
pelo parlamento britânico.

Johnson fez grande esfor-
ço para adiantar as eleições 
nacionais para 12 de dezem-
bro, esperando conseguir um 
parlamento mais favorável 
ao brexit. Um de seus rivais 
em potencial, o líder do par-
tido do Brexit, Nigel Farage, 
disse que não vai se candida-
tar no pleito.   METRO

Brexit. Boris 
Johnson pede 
desculpas por 
adiamento 

Confronto entre polícia e manifestantes em um shopping | A. KWAN / GETTY IMAGES
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MAÍLSON
DA NÓBREGA

Ex-ministro afi rma que, se as projeções superestimaram 
o crescimento do PIB em 2019, no ano que vem a 

economia vai avançar mais do que o esperado

‘ERRO SERÁ PARA CIMA’

Participando do 7ª edição do 
Seminário Nacional de Re-
feições para a Coletividade 
da Região Sul, em Curitiba, o 
ex-ministro da Fazenda Maí-
son da Nóbrega falou ao Me-
tro Jornal sobre as suas ex-
pectativas para a economia 
em 2020. Otimista, em espe-
cial com os juros baixos, ele 
afirma que as projeções de 
crescimento do PIB, hoje em 
torno de 2% no boletim Fo-
cus, devem melhorar.

O sr. tem bastante conta-
to com empresários. Como 
sente as expectativas deles?
Estão mudando para melhor, 
há uma percepção de que as 
coisas começaram a andar 
mais rapidamente. Por várias 
razões: primeiro a aprovação 
da reforma da Previdência. 
Por outro lado, os sinais de 
demanda começam a melho-
rar em diversos segmentos, 
e a origem disso tudo é uma 
combinação de taxa de ju-
ros mais baixa e crescimento 
da confiança. No caso da ta-
xa de juros, a transmissão da 
Selic para o sistema bancário 
e para o mercado de capitais 
se dá lentamente. E ninguém 
sabe, a rigor, qual vai ser o 
efeito. É possível dizer que é 
muito positivo, mas projetar 
o quanto será, ninguém sa-
be. O Brasil em 50 anos nun-
ca teve juros tão baixos, tal-
vez nunca tenha tido. Mudou 
o padrão. Isso já está produ-
zindo resultados no merca-
do imobiliário de São Pau-
lo, por exemplo. No mercado 
de renda mais alta está tudo 
bombando. Os lançamentos 
estão sendo vendidos mais 
rapidamente, a queda de pre-
ços parou e a velocidade de 
vendas é muito maior. 

A reforma da Previdência 
ainda vai precisar de ajuste? 
Vai precisar ainda fazer um 
ajuste, mas esse ajuste que 
foi feito foi muito relevante. 
A despesa estava crescendo 
6% a 7% ao ano e vai crescer 
2% ou 3%. Mudou a veloci-
dade do crescimento, e era 
isso que se imaginava. Eu 
acredito que vai precisar de 
uma nova reforma ampla 
no período de uns 10 anos, 
não para daqui 2 ou 3 anos.

O ritmo de crescimento 
não está muito baixo? 
Houve uma frustração. No co-
meço do ano muitas casas fa-
lavam em 3%. O nosso (índice) 
na Tendências era de 2,8%, te-
ve gente que falava em 3,5%. 
Se frustrou porque teve uma 
sucessão de fatores desfavorá-
veis, por exemplo a crise na 
Argentina. É o maior merca-
do de produtos manufatura-
dos do Brasil. Na indústria au-
tomobilística representa 80% 
das exportações e caiu para 
20%, 30%. Em segundo lugar, 
Brumadinho. A indústria ex-
trativa ia crescer 3% ou 4%, 
vai cair 3% ou 4%. Fora isso, 
durante muito tempo ficou 
todo mundo de pé atrás. Será 
que o governo vai conseguir 
aprovar a reforma da Previ-
dência? Eu diria que os ban-
cos por onde eu ando estão 
muito otimistas, o crédito, 
tanto pessoa física quanto ju-
rídica, está se expandindo de 
15% a 20% em relação a 2018.

Que reformas o Brasil ain-
da vai precisar? 
Para o país voltar a crescer 
o desafio básico, fundamen-
tal, é a produtividade. Por 
exemplo, nos EUA 80% do 
crescimento se explica por 

produtividade. No Brasil, no 
agronegócio 94% se expli-
ca por produtividade, uso de 
tecnologia, boa gestão e as-
sim por diante. Nesse quesi-
to o Brasil está estagnado.

O governo ainda não pare-
ce ter uma agenda clara pa-
ra isso? 
Claro que tem. A infraestru-
tura, por exemplo, é um pro-
grama que está andando e 
tem tudo para gerar produ-
tividade. Infraestrutura tem 
duas vantagens, quando ela 
é construída ela é demanda, 
quando fica pronta é oferta. 
A reforma tributária tem tu-
do a ver com produtividade. 
O caos tributário é a princi-
pal causa da baixa produtivi-
dade da economia brasileira, 
o ICMS muda 3,5 mil vezes 
por ano. Para uma empresa 
que opera em mais de um es-
tado é uma loucura. Na edu-
cação ainda não se sabe o 
que vai acontecer, porque a 
educação parece não ir bem 
neste governo.

Qual o risco político neste 
governo? 
O risco político tem nome e 
sobrenome: é Jair Bolsonaro. 
A maneira caótica com que 
ele gere o governo, a preocu-
pação com assuntos periféri-
cos. Se preocupa com caçar 
comunistas, agenda de cos-
tumes, armar a população, 
beneficiar os filhos e assim 
por diante. Mas felizmente 
esse dia-a-dia dele não está 
interferindo no andamento 
da agenda econômica e nem 
nas expectativas dos empre-
sários. O risco é que uma 
dessas ações dele resulte em 
uma coisa muito grave. Até 
agora não.  METRO CURITIBA
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‘Papicha’ mostra resistência ao radicalismo

Lyna Khoudri brilha no papel de Nedjma | DIVULGAÇÃO

“Papicha”, que estreou na 
semana passada, parece sim-
ples. A protagonista é uma 
garota chamada Nedjma, 
que produz vestidos que ven-
de em banheiros de baladas. 
Ela estuda, tem um grupo 
de colegas. E tudo se passa 
em Argel, capital da Argé-
lia, nos anos 1990, quando 
a islamização alastra-se pelo 
país e a moda, mais que su-
pérflua, é considerada ofen-
siva ao status da mulher na 
sociedade religiosa. Radi-

cais islâmicas invadem as sa-
las de aula para advertir (ou 
ameaçar). O momento é deli-
cado, mas sob certo contro-
le da protagonista, até que 
um tiro altera sua vida. Tudo 
muda: o tom, o ritmo, a am-
bição. Nedjma resolve desa-
fiar as radicais, e passa a ser 
perseguida.

O filme da diretora Mou-
nia Meddour baseia-se livre-
mente numa história real. É, 
em parte autobiográfico, co-
mo conta a cineasta. “Cursei a 

faculdade num campus como 
o mostrado no filme e, ao fi-
nal do primeiro ano, quando 
tinha 17 anos, minha famí-
lia precisou deixar a Argélia, 
pois intelectuais e artistas es-
tavam sendo ameaçados. Meu 
pai era cineasta”, lembra.

Em maio, “Papicha” par-
ticipou do Festival de Can-
nes, integrando a seção 
Un Certain Regard, a mes-
ma em que “A Vida Invi-
sível” foi o melhor filme. 

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO

A ironia e os dissabores do 
envelhecimento mostrados 
com maestria por Michael 
Douglas, 75 anos, e Alan Ar-
kin, 85, estão de volta, na 
segunda temporada de “O 
Método Kominsky”, vence-
dor do prêmio de Melhor 
Série de Comédia no Globo 
de Ouro, e que já está dis-
ponível no serviço de strea-
ming Netflix.

O show segue para o 
ator e professor de atuação 
Sandy Kominsky (Douglas) 
e seu antigo agente, Nor-
man Newlander (Arkin), 
em suas jornadas pelos al-
tos e baixos da “melhor ida-

de” em Los Angeles, uma 
cidade apaixonada pela 
juventude.

Nesta nova temporada, 
dividida em oito episódios, 
Sandy conhece o novo na-
morado da filha, Martin 
(Paul Reiser), com idade 
mais próxima da dele do 
que da dela. Enquanto isso, 

Norman tenta se recuperar 
após a morte de sua mulher. 
E nessa busca por seguir a 
vida, se reconecta a um ve-
lho amor da juventude, Ma-
delyn (Jane Seymour) cin-
quenta anos após viverem 
uma paixão.

Só que mais importante 
que essas histórias, os dois 

amigos conseguem man-
ter a marcante sintonia da 
estreia, com diálogos pre-
cisos, olhares de cumplici-
dade, comédia e muita sen-
sibilidade. “Eu tinha um 
assento na primeira fila pa-
ra assistir a dois mestres em 
seu ofício. Eles abordam o 
trabalho de maneira muito 

diferente, mas ambos alcan-
çam uma performance im-
pressionante e sempre sur-
preendente”, diz o criador e 
diretor, Chuck Lorre.

O novo ano da série ain-
da conta com grandes par-
ticipações especiais, de Bob 
Odenkirk, Allison Janney e 
Kathleen Turner.  METRO

Streaming. 
Michael Douglas e 
Alan Arkin voltam aos 
diálogos provocativos, 
mas cheios de amor e 
sabedoria na segunda 
temporada de ‘O 
Método Kominsky’, já 
disponível no Netflix

Alan Arkin e Michael Douglas em um dos momentos de “confronto” | DIVULGAÇÃO

Mentes (mais) criativas

Walter Mercado

Morre 
astrólogo 
Aos 87 anos, faleceu 

o astrólogo Walter 

Mercado, em Porto Rico. 

Segundo porta-voz da 

família, ele estava com 

“aparente insuficiência 

renal”. Mercado ficou 

conhecido no Brasil nos 

anos 1990 pelo bordão 

“Ligue djá” usado em 

campanha publicitária 

de TV para vender 

mapa astral.
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O final do ano já se aproxima e as festas de confra-
ternização não podem faltar, seja com familiares ou 
com os amigos da empresa. O restaurante Coco Bam-
bu Vila Velha conta com um espaço de eventos que 
foi inaugurado há dois anos, perfeito para encontros 
de grupos maiores – de 20 a 200 pessoas – e fica lo-
calizado no segundo andar do restaurante. Além de 
todas as opções de gastronomia contemporânea pre-
sente no restaurante – desde peixes, carnes, frutos 
do mar até entradas e petiscos -, o espaço conta com 
diversas opções de bebidas como drinques, chopes e 
bebidas destiladas, e com uma linha completa de be-
bidas próprias da rede de restaurantes. Uma boa di-
ca para as confraternizações é aproveitar o happy 
hour do restaurante, que conta com promoções em 
bebidas e petiscos todos os dias, entre 17h e 20h. 
Shopping Praia da Costa (fica na rua Dr. Olivio Lira, 
353, Praia da Costa, Vila Velha).

POR MICHELLE SALES 
COMUNICACAO.JORNALISMO

@GMAIL.COM

AMAMOS VINHO!

PARA COMEMORAR

Você gosta de vinhos? Então, que tal curtir a DOC 
Tasting? A feira de vinhos vai reunir 50 rótulos de to-
dos os países, além de um convidado muito especial, 
o enólogo de pequenas produções do Chile Rafael Ti-
rado. O evento acontece dia 07 de novembro, a par-
tir das 18h30, no Coco Bambu no shopping Praia da 
Costa, em Vila Velha. Está incluído petiscos mistos e 
água mineral. O valor do ingresso de participação é 
R$ 149,00. Vagas limitadas em 100 pessoas apenas. 
Mais informações pelo telefone (27) 9.9871-8813. 

COM A FAMÍLIA E AMIGOS

PARA CELEBRAR 

Sala reservada do Coco Bambu Vila Velha

PIPOCA!

NOVO POINT DE 

Os drinques fazem

sucesso em 

Jardim Camburi

O Tennessee Pub, inaugurado na famosa 
rua ‘Laminha’ - conhecida por concentrar 
bares e restaurantes -, está bombando. Ape-
sar da essência country, com muitas noi-
tes sertanejas, a casa também tem espaço 
para outros ritmos, como o samba que ro-
la na programação aos domingos. Mas além 
de música, a casa tem um cardápio varia-
do de drinques, que vão desde gim a “cai-

pis” variadas, além de mojito e margarita.  
E no quesito comida, se depender do pub 
ninguém, ficará com fome. É que são diver-
sas as opções de petiscos, como churrasqui-
nhos variados, batata frita, pastel, porção 
de kieber, bolinho de bacalhau, e até ham-
búrguer. Fica na rua Judith Leão Castelo Ri-
beiro, 445,  Jardim Camburi. Mais informa-
ções: (27) 9.9292-2393. @tennessee.pub. 

JARDIM DA PENHA

Novembro traz boas estreias no 
Netflix, filmes e séries para ma-
ratonar enquanto espera 2019 
acabar. A realeza inglesa es-
tá de volta com a 3ª temporada 
de “The Crown”. Teremos a es-
treia da brasileira “Ninguém tá 
Olhando”, com as estrelas da in-
ternet Kéfera Buchmann, Vic-
tor Lamoglia e Júlia Rabelo, e no-
vos episódios de “Atypical e The 
End Of The F***ing World”. Es-
te mês também rola a aguarda-
da estreia da saga épica de Mar-
tin Scorsese com Robert De Niro 
e Al Pacino, sobre o crime orga-
nizado americano no pós-guerra, 
contada por um matador de alu-
guel, “O Irlandês”. Já a biografia 
do Rei Henrique, que será conta-
da em O Rei, interpretado por Ti-
motheé Chalamet, que tem ain-
da com Robert Pattinson e Joel 
Edgerton no elenco. As comédias 
românticas “Deixe a Neve Cair e 
Um Passado de Presente” entram 
no catálogo para começar as co-
memorações natalinas. E um 
destaque também para “Comer, 
Rezar e Amar”, com a fabulosa 
Julia Roberts. 

“The Crown”

FOTOS: DIVULGAÇÃO

“Ninguém 

tá Olhando”

“O Irlandês”
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Maestro 
Hariton 

Nathanailidis

Orquestra
Sonatha

&

shoppingvitoria.com.br

#ograndenatalsv

09/nov
Sáb, às 17h

Na Praça
Central

Venha viver a grande emoção desse 
momento e dar as boas-vindas 

ao Natal. Papai Noel conta 
com seu abraço.

Em meio a explosão de 
eventos que surgem com a 
chegada do verão, a partir 
desta quinta-feira (07), des-
ponta um festival que pro-
mete mostrar a diversidade 
de Vila Velha. Até o domin-
go, dia 10, acontece a 1ª edi-
ção do Festival Canela Verde 
360º, no Parque da Prainha, 
em Vila Velha. 

Durante quatro dias de 
festa, o evento mistura di-
ferentes opções gastronô-
micas, sete cervejarias arte-
sanais e oito atrações, que 
formam um grande caldei-
rão musical. Em segundo pla-
no, outras atividades aconte-
cem no espaço, como feira de 
artesanato, apresentação de 
congo e um espaço kids.

“Tudo nasceu do desejo 
de querer valorizar a cultu-
ra de Vila Velha, um dos ber-
ços da história do Espírito 
Santo. Por isso, chamamos 
produtores que são genui-
namente de lá, para mostra-
rem seus trabalhos”, afirma 
um dos organizadores do 
evento, Patrick Rocha. 

Patrick revela, ainda, que a 
festa terá um palco 360º - um 
formato de show que permite 
a visão de todos os lados da es-
trutura. Nele, atrações de dife-
rentes estilos musicais irão se 
apresentar, sendo cada dia de-
dicado a um ritmo. 

Representando o sertane-
jo, Treim Caipira e Rodrigo 
Balla fazem o show de aber-
tura, a partir das 18h; na sex-
ta-feira, às 19h, é a vez do 
rock de Duets e Sheep & Pa-
rafina. No sábado, o Back to 
The Past e Like a Boss Blues 
Band tocam o que há de me-

‘Festival Canela Verde 360º’.  Evento começa na quinta-feira (07) 
e vai reunir boa gastronomia, cerveja artesanal e muita música

Like a Boss se apresenta no sábado, às 19 horas | FOTO: DIVULGAÇÃO

Quatro dias 
de festa em 
Vila Velha

1ª edição do “Festival Canela 
Verde 360º”. Quinta-feira (07) 
até domingo (10), em horá-
rios diferentes, no Parque da 
Prainha (av. Antonio Ferreira 
de Queiroz, S/N - Prainha, Vi-
la Velha). Entrada gratuita.

Quinta-feira (07): 18h - Treim 
Caipira e Rodrigo Balla

Sexta-feira (08): 19h - Duets e 
Sheep & Parafina

Sábado (09): 19h - Like a 
Boss Blues Band e Back 
to the Past

Domingo (10): 12h - Samba 
Soul convida André 
Prando e Diego Lyra e 
bateria da MUG

Vá lá

lhor no blues, às 19h. E, pa-
ra encerrar com chave de 
ouro, no domingo, às 12h, o 
Samba Soul entra no palco 
com a bateria da MUG (Mo-
cidade Unida da Glória) e 
convidados.

Giro gastronômico
Se o assunto é gastronomia, 
não vão faltar opções de co-
midas que carregam a cara 
do município. Com uma faixa 
de preço de R$ 10 até R$ 70, 

o cardápio inclui bares como 
Gustus, Bar Zito e Maverick’s. 
Já para os degustadores de 
cerveja, entre os participan-
tes estarão à venda produtos 
da Bradus, Hood e Casa 107.

A entrada é gratuita, mas 
a organização do evento pe-
de a doação de 1kg de ali-
mento não-perecível. O que 
for recolhido será doado pa-
ra a APAE (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais).  

 METRO

Skank anuncia fim do grupo
Após quase 30 anos na estra-
da, o quarteto mineiro Skank 
anunciou, por meio de nota 
publicada ontem no site ofi-
cial da banda, o fim do gru-
po. A data da parada está 
marcada para o fim de 2020, 
depois que o grupo rodar o 
país com a turnê “30 Anos”, 
que será complementada 
com o lançamento de uma 

coletânea de 30 sucessos da 
carreira, além de uma can-
ção inédita. As datas serão 
anunciadas em janeiro. 

De acordo com o vocalista 
Samuel Rosa, a separação se 
dá para que os integrantes – 
que tocam juntos na mesma 
formação desde 1991 – bus-
quem novos projetos solo. 
“[Chegou a hora de] cada um 

olhar para si. É hora de experi-
mentarmos, ainda que demos 
com os burros n’água. Quero 
me testar fora do Skank”.

O músico afirmou que não 
houve nenhuma briga inter-
na e que a decisão foi apenas 
uma escolha de carreira. “Não 
precisa nem da decadência, 
nem da guerra para terminar 
alguma coisa”.  METRO
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VÂNIA GOULART 

WWW.VANIAGOULART.COM.BR

Vânia Goulart é psicóloga formada pela Ufes; mestre em Administração Estratégica pela 
Fucape; especialista em Psicologia Organizacional, do Trabalho e do Trânsito; coach 
profissional pelo Personal and Professional Coaching e diretora fundadora da Selecta. 

 VIDA E CARREIRA 

CONCENTRAÇÃO
 E FOCO

“Estou muito ansioso e disperso, não consigo me con-
centrar. Chego ao final do dia com a impressão que 
não fiz nada e, mesmo assim, me sinto exausto”. Vo-
cê também se sente assim? Saiba que você não es-
tá sozinho. A falta de concentração é uma dificuldade 
comum na sociedade atual e tem sido uma queixa re-
corrente no meu consultório. 

Para falar sobre esse assunto, precisamos primeira-
mente compreender alguns fatos. A dispersão pode ser 
entendida sob a ótica da hereditariedade. No início das 
civilizações, partindo dos primatas, desenvolvemos 
sensores ativos para que pudéssemos nos proteger me-
lhor. Vivíamos em aldeias que podiam ser atacadas por 
animais ou tribos inimigas a qualquer momento. Des-
ta forma, por gerações, nosso instinto de sobrevivên-
cia mantém nossa audição e visão atentas a qualquer 
ameaça para que nosso cérebro possa reagir e atuar 
nos impulsionando à fuga ou ao ataque. Por esta razão, 
quando ouvimos algo ou vemos alguém se aproximan-
do, nossos sentidos trabalham para nos proteger, o que 
nos faz perder o foco. 

Atualmente, temos muitos fatores capazes de atrair a 
nossa atenção e nos dispersar. Essa também é a razão 
pela qual chegamos exaustos ao fim do dia. São alar-
mes, sons, luzes, mensagens, pessoas nos chamando 
para interagir em diferentes canais. 

Podemos ajustar estes efeitos com algumas providên-
cias e, assim, garantir maior concentração, diminuição 
do estresse e elevar a produtividade e qualidade de vi-
da. Aqui vão algumas dicas:

• Defina um local no qual você se sinta confortável e 
tranquilo. 
• Avise às pessoas sobre a sua necessidade de concen-
tração. Isso difere para cada pessoa. 
• Divida o trabalho em períodos de cinquenta minutos 
e depois faça um intervalo de cinco minutos para reto-
mar às atividades. 
• Estabeleça metas mensais, semanais e diárias, isso or-
ganiza o cérebro para produzir melhor. 
• Boa alimentação e bom sono são fundamentais para 
este processo ser sustentável. 

Agora vá em frente e depois me conte como foi sua 
melhora. 

Boa concentração!

Leitor fala

Quiosques
Acho muito tardia a decisão de der-
rubarem os quiosques de Itapuã e Ita-
parica. Isso deveria ter acontecido de-
pois do verão de 2019, para termos 
novos módulos já no início de 2020. 

AURÉLIO GOMES

 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.

Horóscopo

www.personare.com.br 

Sua atitude está exagerada 
diante das adversidades 
presentes e você tem que sair 

desse círculo vicioso. Viva prazeres fora do comum.

Um esgotamento emocional 
lhe faz se sentir frágil perante 

as demandas. Invista em práticas que promovam 
a neutralização das tensões.

Aumenta o ritmo no meio 
social e você aproveita os 

prazeres. Seja responsável com o orçamento e 
contenha sua impulsividade.

As frustrações com o cotidiano 
atrapalham as relações e você 

tem que ser racional para conduzir os problemas 
sem dramas. Associe-se.

Aumenta a produção coletiva, 
mas há disputas por espaço. 

Entenda o que gera conflito entre as pessoas 
para minimizar essa tendência.

Acelere o ritmo dos 
processos e vá na direção 

de suas conquistas, mas não permita que esse 
pragmatismo atrapalhe as relações.

Reações dramáticas são 
frutos de seu desequilíbrio 

emocional frente aos problemas. Aproxime-se de 
quem confia e prime pelo companheirismo.

Sua atenção se volta para 
ações coletivas. Você se sente 

frágil e faz drama diante dos problemas. Tem que 
se conter para continuar produtivo.

Existem conflitos na condução 
coletiva da rotina e você tem 

que equalizar os interesses. Entenda que os 
demais têm vulnerabilidades.

Você tem insatisfações 
desde antes, mas não tem 

que ser controlado pelas frustrações. Supere-se e 
se fortaleça com isso.

Com a confiança em si mesmo 
e sua saúde abaladas por suas 

instabilidades internas, procure se reenergizar e 
manejar o estresse.

Atritos com amigos e 
complicações na gestão 

orçamentária com lazer pedem cuidado. Junte-se 
com quem tem afinidades.

Cruzadas

Sudoku

Soluções
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Bruno Henrique não deixou a 
torcida do Flamengo sentir a 
ausência de Gabriel, artilhei-
ro do Brasileirão, suspenso 
pelo terceiro cartão amarelo. 
Com três gols do atacante, o 
time carioca goleou o Corin-
thians por 4 a 1, ontem, no 
Maracanã, pela 30ª rodada. 
Mateus Vital ainda diminuiu 
para o time paulista e Vitinho 
deu números finais à goleada. 
O  presidente do Timão, An-
drés Sanchez, anunciou a de-
missão do treinador Fábio Ca-
rille logo após a derrota. 

Com a vitória, o líder Fla-
mengo sobe para 71 pontos, 
oito a frente do Palmeiras 
(63). O Corinthians estaciona 
nos 45 pontos, na sétima co-

Brasileirão. Flamengo vence Corinthians por 4 
a 1, no Maracanã, e mantém liderança isolada. 
Técnico do Timão é demitido após o jogo

Bruno Henrique dribla o goleiro Cássio para marcar   | CELSO PUPO /FOTOARENA/FOLHAPRESS

Dia de passeio no Rio

Ninguém segura Lewis Ha-
milton. O britânico preci-
sava apenas de um oitavo 
lugar no GP dos EUA para 
conquistar o hexacampeo-
nato da Fórmula 1. Mas ele 
fez mais: chegou em segun-
do, mesmo largando em 
quinto, ganhou seu sexto 
Mundial e segue fazendo his-
tória na modalidade.

Com a conquista do título 
deste ano, o piloto deixou pa-
ra trás o argentino Juan Ma-
noel Fangio – estrela da Fór-
mula 1 dos anos 1950 – e se 
isolou como o segundo maior 
campeão de todos os tempos. 
Agora, o único à frente do 
britânico é a lenda Michael 
Schumacher, com sete tro-
féus. E olha que Hamilton, 
aos 34 anos, tem muito pneu 
para gastar nas pistas.

A corrida
O único que poderia adiar a 
decisão do título para o GP 
do Brasil, no dia 17, era Valt-
teri Bottas, que largou na po-
le position e venceu a corrida. 
No entanto, Hamilton foi qua-
se impecável. Ele iniciou a dis-
puta em quinto e pulou para 
terceiro já na largada. E quem 
disse que o  piloto estava satis-
feito? Hamilton partiu para ci-
ma de Max Verstappen e assu-
miu a 2ª colocação quando o 
belga parou nos boxes.

Daí para frente foi um re-
vezamento nas duas primei-
ras posições. A disputa entre 
Bottas e Hamilton permane-
ceu  até cinco voltas do fim, 
momento que o finlandês ul-
trapassou o campeão. Bottas 
venceu o GP, mas quem fez 
a festa foi o britânico.  METRO

Apenas Schumacher tem mais títulos que o piloto | MARK THOMPSON/GETTY IMAGES

Fórmula 1. Hamilton  
garante o hexa nos EUA

FLAMENGO CORINTHIANS

4 1
locação. O time de Jorge Je-
sus atinge a marca de 17 ro-
dadas de invencibilidade (15 
vitórias e dois empates). Pelo 
lado do Corinthians, a crise 
se agrava. A equipe chega a 
oito partidas sem vitórias (4 
empates e 4 derrotas).

O Jogo
Flamengo e Corinthians fi-
zeram um primeiro tempo 
de ataque contra defesa, de-
cidido nos acréscimos. O ti-
me paulista optou por se de-
fender. Isolado no ataque, 
Gustavo pouco produziu. 
Mas foi dele a melhor chan-
ce corintiana na etapa ini-
cial, aos 13, depois de acer-
tar uma cabeçada e obrigar 
Diego Alves a praticar boa 
defesa no canto direito.

Do outro lado, o Rubro-
-negro foi impondo um rit-
mo forte e trocando passes 
com velocidade. Aos 42, Ever-
ton Ribeiro cruzou, Arrascae-

ta dividiu com Cássio dentro 
da área e o árbitro Jean Pier-
re Gonçalves Lima marcou 
pênalti do goleiro corintiano.
Na cobrança, Bruno Henrique 
chutou no canto direito, o go-
leiro defendeu e, no rebote, o 
atacante tocou para as redes.

A torcida do Flamengo 
ainda comemorava nas ar-

quibancadas, quando Bruno 
Henrique ampliou o placar. 

O segundo tempo come-
çou e a tentativa de reação 
do Corinthians foi sepul-
tada logo aos 21 segundos, 
novamente por Bruno Hen-
rique. Após lançamento de 
Pablo Marí, Arrascaeta des-
viou de cabeça, e encontrou 

Botafogo é goleado pelo Santos
O Santos passou fácil pelo Bo-
tafogo ontem e venceu o ti-
me carioca por 4 a 1, no due-
lo disputado na Vila Belmiro, 
em Santos, São Paulo.

A equipe alvinegra amar-
gou a terceira derrota segui-
da e venceu apenas um dos 
últimos seis jogos. Ocupa o 
14º lugar, com 33 pontos, 
apenas dois acima do Flumi-
nense, o primeiro time den-
tro da zona de rebaixamen-
to. Neste domingo, apenas o 
goleiro Gatito se salvou. Ape-
sar de ter falhado no segundo 
gol, o paraguaio se destacou 
e evitou que o placar adverso 

fosse ainda maior.
Veloz e agressivo, o time 

de Sampaoli encurralou o ri-
val e balançou as redes duas 
vezes em 12 minutos.Oportu-
nista, Eduardo Sasha aprovei-
tou desvio de Lucas Veríssimo 
e apareceu na segunda trave 
para abrir o placar aos dois 
minutos Depois, Marinho fez 
fila na zaga adversária e ar-
riscou de fora da área. Gatito 
Fernández falhou como não 
costuma fazer e a bola entrou.

Na parte final da primeira 
etapa, os donos da casa dimi-
nuíram o ritmo e o Botafo-
go cresceu a partir das inves-

tidas de Marcinho. O jovem 
Igor Cássio, aposta do técni-
co Alberto Valentim, foi pre-
miado pelo esforço e dimi-
nuiu a desvantagem aos 33, 
de cabeça, aproveitando saí-
da ruim do goleiro Everson.

A vitória parcial virou 
goleada no segundo tem-
po. Inspirado, Soteldo ba-
gunçou a defesa adversária 
e marcou duas vezes em um 
intervalo de um minuto. 
Após os gols em sequência, 
os comandados de Sampao-
li não tiveram dificuldade 
em sustentar a vantagem. 
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O Real Noroeste garantiu vaga 
na grande final da Copa Espí-
rito Santo ao eliminar o Serra 
na semifinal. Com isso, o time 
de Águia Branca vai enfrentar 
o Vitória na decisão, numa re-
vanche do Capixabão, quan-
do os dois times também fize-
ram a final e o time da capital 
levou o título.

A classificação contra o 
Serra só veio nos pênaltis. Du-

rante a partida, realizada no 
Estádio José Olímpio da Ro-
cha, em Águia Branca, no sá-
bado, os visitantes come-
çaram melhor. Logo aos 12 
minutos, o atacante Diego Ne-
ves, de cabeça, colocou o Ser-
ra na frente. 

Precisando do empate, o ti-
me da casa foi ao ataque na 
segunda etapa. Aos 33 minu-
tos, o atacante Warlei, rece-

beu cruzamento de Igor e, de 
cabeça, igualou o placar. Co-
mo o primeiro jogo foi 0 a 0, 
um novo empate levou a se-
mifinal para os pênaltis. O 
Real venceu por 5 a 4.

O Real Noroeste também 
garantiu vaga na Série D do 
ano que vem. O primeiro jogo 
da final será no próximo sába-
do, no Estádio Salvador Costa, 
em Vitória.  METRO

Real Noroeste já está na 
final da Copa Espírito Santo

SÁBADO

FORTALEZA 2 X 2 ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS 1 X 0 CEARÁ

FLUMINENSE 0 X 0 VASCO

CHAPECOENSE 0 X 3 SÃO PAULO

ONTEM

FLAMENGO 4 X 1 CORINTHIANS

GRÊMIO 2 X 0 INTER

ATHLETICO-PR 1 X 0 CSA

CRUZEIRO 1 X 1 BAHIA

SANTOS 4 X 1 BOTAFOGO

GOIÁS 2 X 0 AVAÍ

 Brasileirão 

30ª rodada

CLASSIFICAÇÃO

GP

CEARÁ

CSA

AVAÍ

Bruno Henrique, que dispa-
rou, invadiu a área e acer-
tou o canto esquerdo de 
Cássio, marcando seu 15º 
gol no Brasileirão.

Quando o Flamengo es-
tava próximo do quarto gol, 
Mateus Vital diminuiu para 
o time paulista, se aprovei-
tando de uma falha de Die-
go Alves. Aos 6, Pedrinho 
cruzou, Mateus cabeceou e 
a bola passou entre as per-
nas do goleiro flamenguista.

Mesmo com a vantagem 
no placar, o Flamengo seguiu 
no ataque. Aos 21, Vitinho re-
cebeu de Arão, avançou sem 
receber a marcação corintia-
na e acertou um belo chute 
no canto esquerdo.

Na 31ª rodada, o Corin-
thians tenta a reabilitação 
contra o Fortaleza, quarta-
-feira, na Arena de Itaquera. 
Na quinta, o Flamengo faz o 
clássico carioca contra o Bo-
tafogo, no Engenhão.

São cotados para assumir 
o Corinthians Thiago Nunes, 
que está no comando do Ath-
letico-PR, e Sylvinho, demi-
tido do Lyon em outubro. 

 METRO COM ESTADÃO CONTEÚDO


