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onstrução de novos prédios 
Vai criar quatro mil empregos 
Vagas de trabalho vão desde engenheiros e arquitetos a auxiliares de obras para trabalhar na 

Grande Vitória e em outras cidades do Estado. Salário deve variar entre R$ 2 mil e R$ 12 mil. -z 
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Superlotação 
e falta de 
máscara 

em ônibus -: 

Ts PLENÁRIO 
= Estado amarga à 
> triste marca de 81 

mulhoros mortas 

e este ano pelos seus 
companheiros. TI 

Casal de idosos é feito refém por 6 horas e ameaçado de morte por inquilino -: 
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Engenheiros, pedreiros, 
arquitetos e eletricistas 
vão ser contratados por 
construtoras, otimistas 

com aquecimento do 
mercado em 2021 

Simony Giuberti 

| m cenário inesperado, que 
foi na contramão da crise 

do coronavirus e venceu to- 
das as expectativas. À construção 
civil conseguiu superar à crise e 
está vivendo uma boa fase: somen- 
te para o ano que vem, novos pré- 
dios devem criar 4.000 empregos 
diretos em todo o Estado. 
O cenário pode ser ainda melhor, 

segundo Paulo Baraona, presidente 
do Sindicato da Indústria da Cons- 
trução Civil no Estado (Sinduscon). 

“Hoje temos 40 mil funcionários 
diretos e à expectativa é que esse 
quadro aumente em pelo menos 
10%, 0 que representaria 4,000 em- 
pregos. Pode ser melhor ou pior, 
mas, tendo em vista as situações fa- 
voráveis que estão sendo criadas, 
acreditamos no melhor”, afirmou. 

Cerca de 70% dos empreendi- 
mentos estão na Grande Vitória, 
destacou Baraona. Ha também no- 
vos prédios que serão construidos 
em algumas cidades do interior, 
como Linhares, Colatina, São Ma- 
teus e Cachoeiro de Itapemirim 
A mora dos apartamentos pla- 

nejados é popular e de classe média, 
variando entre R$ 150 mil e R$ 500 
mil, Além dos empregos diretos, 
também é esperada a criação de indi- 
retos. Às profissões demandadas são 
de todos os níveis de escolaridade. 
Além de engenheiros, arquite- 

tos, administrador e contador, ha- 
verá demanda por pedreiros, auxi- 
liares de obras, técnicos de segu- 
rança do trabalho, eletricista, 
bombeiro hidráulico, entre outros. 
O salário vai variar entre R$2 mile 
R5 12 mil, a depender do cargo. 
O diretor Renato Aboudib San- 

dr, da R$ Construtora, que atud ent 
parceria com o Grupo Incospal, 
ressaltou que três empreefiditen- 
tos previstos vão criar pelomenos 
LODO empregos. São dois projetos 
no bairro Barro Vegihelha, cri Vi- 
tória, e um na Praia diana. 

“São de 300 a 400 empetios por 
empreendimentosein dipersos car- 
gos. Os empresanos estão bem otl- 
mistas. O empregada construção 
civil éo maior em oito anos. Os em- 
presários vão continuar lançando”. 
Sandro Carlesso, presidente da 

Associação de Empresas do Mer- 
cado Imobiliário do Espírito Santo 
(Ademi-ES), frisou que a pande- 
mia fez com que as pessoas valori- 
zassem ainda mais os seus lares. 

“Ás empresas, então, tiraram seus 
prójetos da gaveta e começaram à 
lançar com a alta demanda”. 
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SAIBA MAIS 

Maioria é residencial 
> COM O AQUECIMENTO imobiliário 

que aconteceu durante a pando- — 
mia do novo coronavirus, a expec” 
tativaé de que em 2021, omensado, 
continue da mesma forma. + 

> A PREVISÃO é de que pelo mena 4 
mi vagas de empregos sejam cria- 
das com os novos Investim 
emtadoo Estado. Esse número po- 

Empreendimentos 
+» ALGUMAS CONS TRUTURHAS já cone- 

caram a contratar pára empreendi- 

mentos alúais, QUe vão começar à 
ser construidosmo final do ant 

>» OUTRAS S0 vão divulgar as vagas. e 
abrif próbessos seletivos no ano que E a 

Vitória 
PELAIA DO CANTO 

+ DEMPREENDIMENT Didoaquim Lirio 

333, da AS Canistrutira e Incorpora- 
dora, já está disponmbilizando vagas 
de empregos para diversos cargos. 

> SÃO I6O VAGAS abertas para as 

obras, que começam ainda este ano. 
Os cargos são carpinteiro, pedreiro. 
eletricista, entre outras. 

+» O CURRÍCULO deve ser enviado para 

rsfirsconstrutora.com.br. 
+ O EDIFÍCIO terá uma torre e contara 

com 24 unidades de 166,20 m”, sen- 
do duas por andar com 4 suites. 

PRAIA DO CANTO 
>» NO MESMO BAIRRO, o Crystal Blue, 

da Opportunity Fundo de Investi- 

mento Imobiliario, tambem vai con- 

tratar profissionais para trabalhar 
nas obras. 

>» SERÃO GERADAS BO vagas de em- 

Fonte: construtoras ouridas. 

portagem Especial 

es am peste 
4 “Hisato Inditistria Construç 

“= Civildo Estado (Sindúscoh). Cerca 
dê 70% destes hiuvos prédios es- 
“tão na Grando) Vitória e são resi- 

denciais, e 
> EM VITÓRIA, ie PES 6 
Ca nto, Bento Ferreira, Jardim 

wie Enseada do Suá são os 
que ge destacam. Já em Vila Velha 
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CONDOMÍNIO Bella Vita 

pregos durante a fase de constru- 
ção. Os interessados nas vagas de- 

vem cadastrar o curriculo no site 
Wa construtoraepura.com. 

* HA CHANCES para carpinteiro, arma- 

dor, auxiliar de obras, pedreiro, al- 

moxarife eencarregado de obras. 
* DEDIFICIO tem entrega prevista para 

outubro de 2023 e contará com 36 

é possível citar ltapuã e Praia de 

> NASERRA, 0 mercado está aquecido 
em Manguinhos e Laranjeiras. Em 
Cariacica, no Álto Dona Augusta. 

> MAS TAMBÉM serão esperados 
empreendimentos em Linhares, 

Colatina, São Mateus, Cachoeiro 
de Itapemirim e outras grande ci- 
dades do interior capieha, 

apartamentos de quatro suites. 

ENSEADA DO SUÁ 
> TAMBEM EM VITORIA, à Metron En- 

genharia sé prepara para 0 lança- 

mento do edifício Landscape. 
> SERÃO 46 UNIDADES residenciais 
com 171] metros quadrados de área 

privativa. A empresa ainda não divul- 
gou quantas vagas de emprego se- 

rão criadas com o início das obras. 

Cariacica 
> D EMPREENDIMENTO Bella Vita, lo- 

calizado em Morada de Santa Fé, 
tambem já está com algumas vagas 
abertas. À construtora Epura vai ini- 
clar as obras no final do ano, 

> SÃO 185 EMPREGOS diretos para di- 

versos cargos: engenheiro civil, en- 
carregado geral, encarregado de se- 

tor, tócnico de edificação, almoxari- 
fe, carpinteiro, armador e outros. 

> DEDIFICIO terá 19H apartamentos de 

dois etrês quartos. 

serra 
> LOCALIZADO em Morada de Laran- 

joiras. o edifício Via Mar é um lança- 

mento da Metron Engenharia, 
> à QUANTIDADE de empregos que 0 
projeto vai gerar ainda não foi divul- 

gada pela empresa. 

Juros baixo 
favorece 
aumento da 

= F 

venda de imovel 
Um dos principais fatores que 

levaram ao aquecimento imobiliá- 
ro duránte a pandemia do novo 
coronavirus foi a queda de juros 
básicos, a Sec, Chegando ao pata- 
mar de 25% ao ano, muitas pessoas 
perceberam que era o momento 
 certbgpara investir em um imóvel, 

Além disso, o baixo rendimento 
“da poupança fez com que as pes- 
sas optassem por investir em 
Imóveis ao invés de deixar o di- 
nheiro parado. Isso também oca- 
sionou um aumento na demanda 
por casas e apartamentos. 
Segundo o consultor imobiliário 

José Luiz Kfur, o aluguel está em 
um bom rendimento, superando às 
lucros da poupança. “O retorno es- 
tá muito bom. Temos unidade tan- 
to de um quarto quanto de dois que 
estão rendendo 0,5% sobre o valor 
investido. Uma poupança está me- 
nos que isso e agrega a desvaloriza- 
ção do dinheiro, enquanto com o 
imóvel temos a valorização”. 

para o Pais” 
“Esse bom desempenho da 

construção é sinal de retomada 
em obras de edificação, mas 
também se explica por obras de 
engenharia. À queda da taxa de 
juros favorece 0 mercado, mas 
ha também projetos em execu- 

À construção é um setor es- 
tratégico para à retomada do 
crescimento econômico no Pais, 
pols trata-se de um ramo inten- 
sivo em mão de obra, 

Além disso, quando se fala em 
avançonesta área, é sinal de que 
esta ocorrendo ampliação de in- 
vestimentos, o que traz efeitos 
indiretos muito importantes na 
geração de emprego e renda. 

É importante lembrar que, 
quando um novo edifício é cons 

truído, o processo de geração de 
riqueza não seencerra com aen- 
troga da obra. Apos o lançamen- 

dutos e serviços na localidade, 
gerando um fluxo de consumo”. 
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Entre setembro e 
outubro, foram 4.199 
reclamações no Sistema 
Transcol. Linhas 501, 

507, 526 e 591 lideram 
em número de queixas 

Ratael Gomes 

mito maximo de 15 pessoas 
em pe e utilização de másca- 
ra por todos os passageiros. 

As regras para os ônibus do siste- 
ma Transcol durante a pandemia 
são claras, mas estão longe de se- 
rem cumpridas por todos, 
Quem confirma isso, além dos 

usuários, é a própria Companhia 
Estadual de Transportes Coletivos 
de Passareiros (Ceturb-ES) Dados 
da companhia mostram que 4,199 
denuncias de superlotação e não 
uso de máscara foram feitas entre 
1º de setembro e 17 de outubro. 
E uma média de 89 reclamações 

por dia. Isso somente através do 
canal oficial de denúncias, no apli- 
cativo “Onibus GV”. 
A lotação acima do permitido li- 

dera as reclamações: 2.321, Linhas 
como 591, 501, 507 é 526, estão en- 

tre as mais questionadas, 
Com a volta de toda a frota do 

Transcol nas ruas da Grande Vitó- 
ria, no mês passado, ficou decreta- 
do que os ônibus só poderiam cir- 
cular com I5 passageiros em pe. Até 
então, desde março, não havia limi- 
tação de usuánios quando os coleti- 
vos estavam na rua, apesar da regra 
de não sair lotados dos terminais. 
Na época, o govemo do Estado 

ressaltou que a quantidade seguia 
orientação sanitária, com parâme- 
tros de espaçamento da Associa- 
ção Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Não foi divulgado, no en- 
tanto, como a fiscalização iria 
acontecer. 

“E porque ela não acontece. Pe- 
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GRADIEL! MATHEUS, 35, 1écreca em palologia 

Denúncia d 
F 

go ônibus lotado todos bs das", 
afirmou o vendedor Joséxie As- 
sunção, 60 anos, que fitilizag Tha 
591 diariamente para rda Beta da 
Penha, em Vitória, para Cifiacica. 
Ao anunciar a volte toda a 

frota, o govemo do Estado disse 
que a recomendação era observar 
a lotação do coletivo atravétido 
aplicativo para ter a escolha de ts- 
perar outro mais vazio 
O problema, segundo a estagia- 

ria Grazieli, é que essa não é uma 
opção viável. “Eu fico 30 minutos 
esperando o ônibys, Se esperar o 
próximo, levo máisã0 minutos, 
mas ele também vêm cheio. Não 
adianta espefdrsputro”, recla- 
Ro. 
Um levaligameénto feito pela Se- 

cretaria de Estado da Saúde (Sesa), 
realizado em junho, mostrotigue 
29% dadçontâminados pelo nova 
coptmaviru? passaram mais de 30 
nânutos dentro dos ónilas. 

o MAGO AMAM 

KARDLIME PEREMA, 22 anos, cotugiária 
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JOSE DE ASSUNÇÃO, GO anos, vendedor 
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PASSAGEIROS dentro de ônibus: limite é de 15 pessoas 

DRM E 

em pé nos veiculos 

Queixas ajudam a definir 
ações, afirma Ceturb-ES 
Mesmo diante de tantas recla- 

mações sobre superlotação, a 
Companhia Estadual de Trans- 
portes Coletivos de Passageiros 
(Ceturb-ES) afirma que as denún- 

cias correspondem a 0,02% do to- 
tal de pessoas transportadas dia- 
riamente pelo Transcol 
“Nesse mesmo periodo, foram 

realizadas 564 mil viagens para 
transportar 16,920,000 passagei- 

ros, à Companhia ressalta que, por 
dia, são transportados cerca de 
400 mil passageiros e que noventa 
reclamações representam 0,02% 
do total transportado diariamen- 
te”, informou a Ceturb, em nota. 
Apesar disso, a companhia disse 

que essas informações são impor- 
tantes para nortear as ações opera- 
cionais e ajudar na melhoria da 
qualidade do serviço, ajustando 
demanda à oferta. 

“dá está em fase de teste a nova 
função do aplicativo Onibus GV, 
que mostra em tempo real a lota- 
ção do veículo, o que ajuda o pas- 
sageiro a decidir sobre o embarque 
naquele veiculo”, completou a no- 
ta da companhia. 
A Ceturb ressaltou, ainda, que 

desde o início da pandemia o go- 
verno do Estado vem adotando 
medidas para diminuir a possibili- 
dade de contágio pelo novo coro- 
navirus, “Dentre as medidas, está a 
distribuição de um milhão de más- 
caras para os usuários do Sistema 
Transcol”, 

Por fim, a companhia também 
pediu a ajuda da população. “Seja 
denunciando para ajudar na cons- 
cientização de todos, seja manten- 
do o distanciamento social ou seja 
permanecendo em casa, caso seja 
possivel”. 

RECLAMAÇÕES 
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reclamações sobro lotação de 

ônibus foram feitas entre 7º de 
setembro a T7 do outubro, 

[1 Ft 

Reclamações sobre onão uso de 
mascaras foram feitas no mes- 
To perodo. 

As denúncias foram feitas pelo 
“Ônibus GV”, aplicativo oficial 

do sistema Transcol, 

Regras 
1 Ônibus nas ruas 
» ATÉ OINÍCIODE OUTUBRO, não 

havia limitação de passageiros 
dentro dos Onibus do Sistema 

Transcolnas ruas. 
» AGORA aregra atual diz que só 

serão permitidos lá passagei- 

ros ém pé nos ônibus comuns. 
>» JA MOS VEICULOS ARTICULA- 

DOS, olimiteé de 25 pessoas. 
>» NOS MICAD-QNIBUS. o mási- 

mo e de seis. 

é Nos terminais 
» DESDE MARÇO, os coletivos só 

podiam sair dos terminais com 
pessoas sentadas. 

+» À DETERMINAÇÃO CONTINUA, 

com exceção das linhas ex- 

pressas, que poderão sair com 

5 passageiros em pé nos vei- 
culos convencionais e 25 nos 

articulados. 

5 Frota 
> 100% DA FROTA de ônibus do 

sistema Transcol voltou a cir- 

cular. 
» OS (26 VEICULOS com ar-con- 

dicionado, que não estavam 

rodando desde o inicio da pan- 

demia, em março, também vol- 
taram a circular. 

+ Lo taça O 
> O APLICATIVO ONIBUSGVY pas- 

sou a mostrar a lotação dentro 

dos veículos do Transcol em 
tempo real. O aplicativo indica 

três indices: vazio, moderado e 
hotado, 

+ 05 DADOS também estão sen- 

do usado para implementar 

ações operacionais com o ob- 
jetivo de diminuir a lotação. 

TERMINAL controle na saida 

Fonte: governo do Estado 
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Na visitação durante o 

Dia de Finados, hoje, 
será obrigatório o uso 
de mascara e agentes 
vão ajudar a evitar 
aglomeração nos locais 

Patrick Pereira 

D evido à pandemia do novo 
coronavirus, este ano al- 

guns cuidados especiais fo- 
ram tomados pelas prefeituras pa- 
ra receber com segurança os visi- 
tantes nos cemiténos hoje, duran- 
te o feriado de Finados. 
Entre elas, estão o uso obrigató- 

rio de máscara e a presença de 
guardas municipais para evitar 
aglomerações. Os cemiterios estão 
abertos em horários especiais para 
receber os visitantes que vão fazer 
suas homenagens, 

Na Serra, 05 seis cemitérios do 
municipio, nos bairros Carapina 
Grande, Jacaraíipe, Nova Almeida, 
Piranga, Santo Antônio (Serra-Se- 
de) e São Domingos, estarão aber - 
tos das 7h30 até às 17h30. 

Sera proibida a entrada de pes- 

a À ! | 1 | NV F: , | .
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Visita a cemitérios 
» SÓ SERA permitida a entrada nosce- 
mitórios de visitantes que estejam 

utilizando máscaras de proteção. 
> ASPREFEITURAS orientam que osvi- 

“sitantes evitem aglomerações E fes- 
peitem asnormas de distanciamento 

social. 

> GUARDA MUNICIPAL, agentes da 

prefeitura c agentes da Defesa Civil 

vão óstár nós cemitérios para orien- 
tar os visitantes. 

> AS PREFEITURAS realizaram obras 
nos cemitérios para receber os visi- 

tantes no feriado de Finados. entro 

elas pinturas nos muros e capelas. 

rá 

+ OS CEMITÉRIOS de Maruipe'a de 
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Sol com nuvens e até 
Bmm de chuva 

das para ã | - 
evi ar o reta ao É 

em cemitérios 

Sol com nuvens e até 

à. OZ DE NOVEMBRO DE 2020 

s0as sem máscara de proteção e 04 
cemitérios vão contar com dispen- 
sers de álcool em gel. 
Equipes da prefeitura também 

estarão nos locais, para orientar os 

visitantes em relação ao fluxo e ao 
cumprimento das normas de dis- 
tanciamento social, 

Já em Vila Velha, o horário de 
funcionamento nos seis cemite- 
rios do municipio será das 7 horas 
às 17 horas, e a prefeitura instalou 
pias e banheiros portáteis, além de 
lazer reparos nos locais. 
Em Vitória, os cemitérios de 

Santo Antônio e Maruipe estarão 
abertos para receber o público das 
& horas até as 17 horas. 
O secretário da Central de Servi- 

cos, Marcos Aranda, afirmou que 
o uso de máscara é obrigado para 
entrada nos locais. 

Ele ainda disse que haverá servi- 
dores, tanto no interior dos ceftir 
térios quanto no entorno, que “ão 
monitorar a movimentação é 
orientar sobre as medidasde segu e 
rança. Caso necessano, a fuarda 
Municipal será aciona para dar 
apoio dos visitantes. * : 

“Será disponibilizado vlcãol em 
gel na portaria e haSentradas da 
capela, Por causa da pandemia, 

orientalãos pari que aquelas pese 

riscópgomo idosos, comparecerem 
nos primeiros horários”, afirmiõu o 

senpetário. 

Já fo municipidide. Eiimjacica, Os 
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Santa Inês, Alvorada, Barra do Jucu 

e dois naPonta da Fruta — ficarão 
abertos das 7 às [7 horas, 

> À PREFEITURA disponibilizou pias e 

banheiros portáteis, além de tendas, 

Santo Antônio funcionam das Bhaté 
as 17h. 

> NO LOCAL haverá dispenser com ál- 
cool em gel e sabão para a higieniza- 

ção das mãos mãs báriheiros e nas 
capelas. aos sisitantes. 

SERRA CAMIACICA 

* À ABERTURA dinda comitérod sf orTO CEMITÉRIOS do município 
localizados em Carapina Grande, Ja- pen ra 

a Ma ari — localizados nos bairros 
caraipe, Nova Almeida, Pitanga, Banto Eva a 
ape, ur ai o, * Aparecida, Oriente, Cruzeiro do Sul, 
a(o " E ) que piora eus Alto Lage, Cariacica-Sede, Novo 

4 a e q Brasil e dois em Nova Rosa da 
"DISPENSERS DE álcool em polesta- Ponha — abram das 7 as fhorái. 

rão disponiveis na entrada dos cemi- 
térios. 

VILA VELHA 
MOS SEIS CEMITERIOS — localizados 
nos bairros Cantró-de Vila Velha, 

> FORAM DISPONIBILIZADOS pela 

prefeitura nos cemiterios piás para a 
higienização das mãos. 

Fonte Profoturas considtadas 
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Tempo nublado com até 
lômm de chuva amm de chuva 

suas que pistencem ao grupode 

Fonte: Climatempo e Marinha do Brasil 

FURL a GE E do E 

CEMITÉRIO DE MARL PE estará aberto das 8 as 7 haraga para ars 

oito cemitérios públicos estarão 
abertos das as 7 às 17 horas. Agen- 
tes da Defesa Civilvão circular nas 
areas dos cemitérios para fazer o 
trabalho de orientação à preven- 
ção da Covid-l9, 

TÚMULOS: dia de homenagens 

e 

Uma Óiioa poeta fá pela in- 
temnet acertou sozinha as seis 
dezonas do concurso 2314 da 

Mega-Sena, realizado no sábado 
em São Paulo. O apostador vai 
recebor R$ 53.047796,53. 
À quina do mesmo concurso 

tove 105 acertadores é cada um 
“Val levar R$ 4LI7163. À quadra 
“teve 755] apostas vencedoras é 
Cada uma levará R$ BI787, 

“ Jã a Lotofácil 2071, vai pagar 
- para uma aposta feita no sistema 
bolão o valor de R$ 195.242 72. 

E LO 
E a 
E 

Concurso 

IB - 43- 46 - 47 - 79 

MEGA-SENA 

Donreatr 

06 -07 28 - 42 -45 -49 

so 2 di4 

TIMEMANIA 

Concurso 1557 

04-18 -Z7-49-52 56-79 

DIA DE SORTE 

+ E a e Concurso 376 

07 -09-10 -13 -20 -22 -25 

LOTERIA FEDERAL 

Concurso 5510 

F PRÊMIO - 32 752 - 7º PRÉMIO - 12 021 

*º PRÉMIO - 55415 - &º PRÉMMO - IB G58 
5º PRÊMIO - 56 E 

DUPLA SENA Concurso 2151 

LOTOFÁCIL 

Cone urso cur : 

01 - 02 - 04 - 06 - 09 
O -M-12-13-85 
6 -7 -20-21 -25 

e CRÍ NTE 
DE 22 
A Zan 
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Supermercados vão 
fechar mais cedo, 

enquanto as lojas de 
shoppings funcionarão 
com horário reduzido 
no feriado de Finados 

Patrick Peroira 

shoppings: e super merca- 
O dos vão funcionar em horá- 

no especial hoje, no feriado 
de Finados, 

Nos shoppings Vitória e Vila Ve- 
lha, as lojas e 05 estandes abrem 
das 14h às 21h. Jão Shopping Nor- 
te Sul, em Jardim Camburi, tem 
abertura facultativa das lojas entre 
10h e 13h, e abertura obrigatória 
das 13h às 19h. 

Os shoppings Mestre Alvaro é 
Montserrat, na Serra, Moxuara, em 

Cariacica, e Praia da Costa e Boule- 
vard, em Vila Velha, têm abertura 
obrigatória das 13h às 21h 

nércio abre em 
horario especial hoje 

No shopping Jardins, em Jardim 
da Penha, as lojas estarão fecha- 
das. Já a praça de alimentação fun- 
ciona das 1h às 22h. 
Os supermercados também vão 

tender em horário especial neste 
feriado. Às unidades do Perim em 
Vitória, Vila Velha e Cariacica 
abrem das 8h às 18h. 

Já as lojas do Carone funciona- 
rão das 8h às 18h. A loja Sempre- 
Tem de Jardim Limoeiro abre das 
7h até as 18h. Já as unidades de 
Guarapari e Cachoeiro de Itape- 
mirim, das 8h ate as 18h. 
A rede Ok de Laranjeiras, Mara- 

canã, Santos Dumont e Aribiri 

funciona das 8h às 18h, Já o Ok Hi- 
permercado, em Vitória, c o do 
Shopping Moxuara abrem das 9h 
às 20h. 
Os supermercados Extrabom, 

Extra Plus e Atacado Vem funcio- 
nam das 8h às 18h, exceto a unida- 
de de Guarapari, que abre das 8h 
às 20h; do Boulevard Shopping Vi- 
la Velha (das 10h as 21h), e do 
Shopping Plaza Top Life, em Novo 

O QUE FUNCIONA HOJE 

Horizonte, Serra (das 8h às 19h). 
Ja as lojas de rua no Estado po- 

dem abrir normalmente, de acor- 
do com a Federação do Comercio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado (Fecomércio), 
Em Vila Velha, de acordo com 

a Associação dos Comerciantes 

da Glória, as lojas ficarão fecha- 
das neste feriado, Jãa associação 
comercial da Praia do Canto m- 
formou que a expectativa é que 
20% das lojas abramfdurante o 
feriado, com atendiménio das 

10h até as lóh. 
Já agências bantáriasdo Estado 

estarão fechadas ntste feriado de 
Finados. 

SERVICOS 
Os senvicos Essenciais, desert 

rança, dos Pronto Atendimêntos 
(PAs) de 24 horas, da coleta de Te 
xo, da frarrição de ruast dá Defesa 
Civil funfionarão notmalménte 

nos mefticipios de VitúniaSerra, 
Cariatica e Vila Velha dbrante o 
ferindo, 
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"MOVIMENTO em shopping; maiona das lojas vai abrir à tarde hoje 

Supermercados 
EPA 

> AS LOJAS abrem das Bh às 18h. 

SÃO JOSÉ 
> PRAIA DO CANTO e Jardim Camburi 

(Vitória), Praia da Costa (Vila Ve- 
lha), Carapina (Serra): das Bh às 18h. 
Enseada do Sua (Vitória): Bh às 16h. 

EXTRABOM, EXTRAPLUS E 
ATACADO VEM 

> DAS BH 8 18h, exceto: Guarapar (Bh 
as 20h), Boulevard Shopping Vila 

Velha (10h às 21h), Shopping Plaza 
Top Life, em Novo Horizonte, Serra 

(das Bhás 19h). 

CALVI 
> AS LOJAS abrem das Bh ate às Bh 

DK 
> LARANJEIRAS (Serra), Maracanã 

(Cariacica), Santos Dumont e Aribiri 
(Vila Velha): das 8h às 18h. Hiper 
iMasterPlace, em Vitória) e Shopping 

Moxuara (Cariacica): das 9h às 20h. 

CARONE 

> LOJAS funcionarão das Bh as I8H. 

SEMPRETEM 
> JARDIM LIMDEIRO abre das Thaté 

as Bh. Guarapari é Cachosiro de 
Hapemirim funcionam das Bh às 18h. 

CANGURAU SUPERMERCADO 
> AS UNIDADES de Jardim Limoeiro e 

Novo Horizonte alyém das Bh as Bh. 

PERIM 

> TODAS AS LOJAS de Vila Velha, Vito- 

ria e Cariacica: das Bh às Bh. 

Shoppings 
SHOPPING VITÓRIA 
> LOJAS E ESTANDES, abrem das Hh 

as 21h. Praça de alimentação é 
quiosques: das Ih às 22h. Cinema: 
conforme horario das sessões. 

SHOPPING NORTE SUL 
>» ABERTURA facultativa das lojas, das 

Oh às 13h; e abertura obrigatória, das 
3h às 19h. À praça dialimentação 
funciona das Th ate às 2h. Cinemas 
abrem conforme a programação. 

SHOPPING VILA VELHA 

> LOJAS E QUIOSQUES: das Mh às 2h 
praça de alimentação, 1h as 22h. Hi- 
permercado: Bh às 22h 

SHOPPING PRAIA DA COSTA 
> LOJAS E QUIOSQUES: das [éh às Zlh 

(abertura facultátivas 12h às 13h). 
Praça de alimentação: Tas 22h. 

BOULEVARD VILA VELHA 
+ LOJAS E QUIOSQUES das Bh asglh. 

Praça de alimentação das lh às 22h. 

SHOPPING MESTRE ÁLVARO 
> LOJAS É QUIOSQUES: das Rh às 21h 

PER E Ná fr 

Você vem sofrendo com dores? 

A clinica Releviym é referência no 
tratamento de DESSOAS portadoras de 

dores crônicas, pioneira e certificada na 
área pelo seu modelo de atendimento 

além do controle da dor, não medimos 
esforços para restabelecer sua 

saude como um todo! 

AGENDE O SEU ATENDIMENTO! 

Eua das Palmeiras GAS - Sula BOS - 

(abertura fioultativa das 12h ás 13h). 
Praçavle alimentação: This 22h. 

* LOSAS E QUIOSQUES das 12H às 2h 

(abertura facultativa das Bh às 13h), 

Praça de alimentáção Tras 22h. 

SHOPPING MOXUARA 
> LOJAS E QUIOSQUES: das 12h às Zlh 

(abertura facultativa das i2h às 13h). 
Praça de alimentação: lh às 22h, 

* AS LOMAS Estarão fechadas neste 

feriado. Já a praça de alimentação 
fuficiona das Th até as 22h. Cinema 

conforme o horano da sessão. 

Comércio de rua 
>» AS LOJAS estão autorizadas a abrir 

em qualquer horano, segundo a Fe- 
deração do Comércio do Estado. 

Ed. Contempórânco 
Empresarial, Santa Lucial Vitória/ES 

(27) 99231-742 | (27) FOZS-1818 

E) relevium com.br E) O Poteyharroco DD rotesiumec | 

deociennaotol Fico Cr de renheo Cucorruços ash Corinto 

EEAESEIEOS 

- CRAVES SOS | EE TATO 

* AS LOJAS do Ponto de Moda da Gló- 

ria estarão fechados no formado. 

Bancos 
> AS AGÊNCIAS bancárias estarão fe- 

Chadas durante o feriado. 

Prefeituras 
VITÓRIA 
» 05 PRONTO ATENDIMENTOS de São 
Pedro e da Praia do Suá vão manter 
o plantão 24 horas. 

* ADEFESA CIVIL ea guarda municipal 

vão funcionar 24 horas. O telefone 

de plantão é 8818-4432. 

SERRA 

+ ASUNIDADES de Pronto Atendimen- 

to (UPA) de Carapina, Serra-Sede e 
Castelândia, alem da Maternidade 
de Carapina, vão funcionar normal- 

4 

e 

NA CIONAL 

mente em plantão 24 horas. 
» À DEFESA CIVIL estará de plantão no 

telefone: 99938-9500, 

> O PRONTO ATENDIMENTO (PA) de 

Alto Lage funciona normalmente, 

Tambem estarão funcionando os 
PAs de Bela Vista eNova Rosa da Pe- 

nha 1, das 7h às 17h. 
» À DEFESA CIVIL estará de plantão 

nos telefones: 9883H6000 ou 199 

VILA VELHA 

> 05 PRONTO ATENDIMENTOS (PAs) 

da Glória e de Cobilândia, além do 
Hospital Matemidade de Cobilândia, 
funcionarão em regime de 24 horas. 

> À DEFESA CIVIL também estará de 

plantão. Os registros podem ser rea- 

lizados através do telefone 162, 

Fome: Órgãos e astabebecimentos citados. 

| | EE 
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om Veiga, ator que 

interpretava o Louro José. 
Papagaio manipulado 
pelo ator fazia parceria 
na TV com Ana Maria 
Braga. “Perdi meu filho. 
Estou sem chão”, 
disse a apresentadora 

ma ator Tom Veiga, intérprete 
Õ do Louro José, morreu on- 

tem, no Rio de Janeiro, 405 

47 anos, Ele dava vida ao papagaio 
no programa Mais Você, apresenta- 
dopor Ana Maria Braga, na TV Glo- 
ba. Segundo a emissora, Veiga foi 
encontrado morto em sua casa na 

Barra da Tijuca, zona oeste carioca, 
A causa da morte não foi divul- 

gada e está sendo investigada pela 
Policia Civil do Rio de Janeiro. 

Veiga trabalhou no programa g 
mais de 20 anos interpretando o bo- 
peco de um papagaio. O personagem 
foi idealizado em 196 pela apresen- 
tadora. Na época, ela apresentava o 
Note e Anote, na Record, e eleera as- 
sistente de estúdio do programa. 

“Perdi meu parceiro de todo da, 
meu amigo, meu filho. O Tom era 
um menino de sorriso solto, sem- 
pre alegre, com um humor único e 
talentoso demais. A fragilidade da 

RELIG 
religiao&redetri buna.com.br 

Missas de Finados nas igrejas 

vida nos pegou mais uma vez de 
surpresa e me deixou completa- 
mente sem chão. O momento agora 
é de oração”, disse Ana Maria Bra- 
Ea, por meio de sua assessoria, so- 
bre à morte do amigo e parceiro. 
Ana Maria testou diversas pes- 

soas de sua equipe na manipulação 
do boneco, mas Tom Veiga se des- 
tacou e ficou no papel. Antes do 
Note e Anote, havia uma progra- 
mação voltada ao público infantil e 
a ideia do Louro José era também 
atrair crianças para 0 programa 
“Precisava ser um bicho que fa- 

lasse, que interagisse comigo, mas 
não podia ser cachorro, porque ca- 
chorro não fala, passarinho não fa- 
la E, por eliminação, decidimos 
pelo papagaio, Eu tenho um em 
casa chamado Louro José”, disse a 

apresentadora em um v ídeo de re- 
trospectiva sobre o personagem. 
Em 2017, Ana Maria Braga fez 

uma homenagem no aniversário 
de 20 anos do personagem. “Obri- 
gada pela companhia, parceria, 
lealdade. A gente nunca discutiu, 
nunca brigou, à gente nunca ficou 
sem se falar. Ele é irmão do nica 
papagaio que esta la na fazenda 
que também e Louro José, É meu 
filho de penas”, disse. 

Veiga se divorciou em setembro 
da investidora CybelleHermito, 
com quem estava casddlo hio nove 

PORES DINgAÇÃO 

Hoje, Diade Finados, serdo rea- 
lizadas missas, ge forma presen- 
clale online, po pm 
na Franc Vitoria p 

No Corisanto da enha, serão 
duas celebrações: às 7h o às 15h, 
ambas no campinho. 

No Santuário Basilica de Santo 
Antônio (foto), haverá missas às 
Th e 18h (BO fiéis em cada), en- 
quanto na Matriz acelebração se- 
rá às Bh, com 52 participantes. 
A Paróquia São José, em Ma- 

Matriz às Bh, 1Dhe 15h, com MO tu- 
gares ocupados por ordem de 

Velha, são três missas: a primeira 
às Bh na Comunidade São Brás, a 
segunda às 10h na Comunidade 
São Pedro, e a terceira na Matriz 
às 8h30. | 
Em virtude da pandemia do no- 

vo cororavirus, as missas nos ce- 
mitérios estão suspensas. É im- 
portante lembrar que nas cele- 
brações presenciais é imprescir 
divel manter o distanciamento e 

usar máscara o álcool em gel. 

RR 

fd TE 

meses: Elé havia sido casada com | 
Alessandra Veiga por 4 anos, Cbr 
quem tevetima filha fAlissa, que 
mora donfa mãe nos Estados, Eini- 

dos e fes 15 anos jusante mem. 
Segundo uma âmigaide Tom, 

 quênão quer se identificar, ele so- 
friá de depressão há alguns anos; 
“Ele era um homém alegre, genti, 

“mas já tinha depressão há muito 
tempo. Desde à casamento com 
Alessariira, quando se sepafiram 
em, EaçÃ£ de alguns problênias 
gerdtas pela doença”. 

Tarde da Benção 
A Igigja Astembleia de Deus em Re- 

sidencial lláparica comemora de ama- 

nhãa quinta-feira, às 15h, o 1º aniver- 

Sário da Tarde da Bênção, À progra- 
fhação inclui louvor, oração e ministra- 
ão da Palavra. 
“No louvor. já confirmaram presença 
a cantora Flávia Almeida e o Grupo Gi- 

deões de Fogo (foto), entre outros. À 
igreja fica na rua Vitória, nº 

PODE aero rp or poe o 

TOM VEIGA vivia Louro José desde 
1896 ao lado de Ana Maria Braga 

+ + * 

Encontro de Mulhores 
À missionária 

Mara Lazarini (fo- 
to) será a preleto- 
ra do Encontro de 
Mulheres que 
aconteco no dia 

28 deste mês, a | 
partir das 18h, na 

Igreja Assembleia 
de Deus Ministe- =) 

rio Trindade. 
O espaço fica localizado em Jardim 

de Alah, Cariacica, 

Fé e devoção 
Acontece | 

entre os dias 

IB e 27 deste 

més a tradicio- 
nal Festa de 

ra das Graças, 
na Igreja Ma- 
triz em Jucu- 
tuquara, 

À programação inclui missas, expo- 
sição eucaristica, bênção do Santissi- 
mo e momentos de devoção. 

* * 

Todas as ss; gundas, terças, 
quartas e sexlas-leiras, acom 

tece o Terço pára Filhos, a par- 

tir das IBh. À transmissão ê rea 

lizada uh do Instagram ofi- 
cial do grupo Mães que Oram 

pelos Filhos. 

Ura ras a Ele, 

e Ele | te ouvirá; € 

votos 35 pagarás os teus 

J022:27 

Chuva fica mais 
fraca e nível dos 
rios baixa no 
Suldo Estado 
Apos transbordamentos de rios, 

“queda de árvores, destruição de 
pontes é interdição de estradas, 
municipios do Sul do Estado tive- 
ram ontem um dia de chuvas fra- 
cas e com diminuição do volume 
dos rios. 
Em Cachoeiro de Itapemirim, 

até o final da tarde de ontem, não 
choveu forte. Segundo o gerente 
de intraestrutura da Defesa Civil 

à dmdunicipio, João Alessandro 
Anistá, o Rio Itapemirim, que teve 
vim aumento no volume no último 
sábado, estava baixando ontem, 

No interior de Alegre, no distrito 
de Anutiba, o corrego também bai - 
xou o volume. No último sábado, 
ele havia transbordado, atingido 
dezenas de imóveis e interditado 
um trecho da rodovia ES-l&L, 
No mesmo dia, em é horas cho- 

veu HO milimetros (1 milimetro de 

chuva equivale a 1 litro de água por 
metro quadrado). À tarde, por vol- 
ta das 15h do sábado, o córrego já 
tinha diminuido o volume é à ro- 
dovia estava liberada, 
Em Muniz Freire, também hou- 

ve diminuição do volume do rio & 
chuva fraca. Até o final da tande de 
ontem, não teve deslizamento de 
terras e nem inundações. 

Em Vargem Alta, ontem o dia 
também foi tranquilo, Choveu 
pouco, não houve casos de alaga- 
mentos e o nível dos rios Novo e 
Fruteiras estavam baixando. 

Plantão 
da Fé 
== ii me a o pita == lg, Lz J E 

a a a a e ia ai 

UMA EXCURSÃO para cele- 
brar o Advento do Natalna Cate- 
dral de Canela (foto), no Rio 

Grande do Sul, será realizada 
entre 08 dias 3 e 8 de dezembro 
deste ano. Pároco da Catedral 
de Vitória, o padre Renato Criste 

vai participar da excursão. Infor- 
mações na agência ClickhMundi, 

+ 

NO PROXIMO domingo, a par 

tir das 18h, será comemorado o 

aniversário de cinco anos da La- 
goinha Via Velha. Aua Juscelino 
Kubrtschock, ao lado da Biopra- 

ticas UVYV. Todos estão convida- 
dos. 

* E é 

ACONTECE no dia 4 deste 

mês, às Bh, Culto Evangelistico 
com o pastor Alessandro Laiber. 

Sorá na lgreja Assembleia de 
Deus Ministério Ágios, de Valpa- 
raiso, eum Cariacica. À organiza- 

ção é do pastor Sebastião & da 
missionária Rosimara, 

* E é 

A FONDAUDIOLOGA Eliane 

Muniz Amorim sera a palestran- 
te hoje, às 20h, pelo YouTu- 
be.com/c/claradeassis, para O 
Centro Espirita Fé, Esperança e 

Caridade Clara de Assis. 
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ORONAVÍRUS 

F tas sem) 
Acessórios estão proibidos de acordo com novas 
regras determinadas pelo Estado para realização 

de eventos infantis com até 300 pessoas 

Coronavirus no 
Espirito Santo 

Nas últimas 24 horas: 
CASOS MORTES 
REGISTRADOS REGISTRADAS 

297 Ff, 
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Ana Carolina Favalessa 

etirada de anéis, brinços € 

pulseiras, alem de outros 
Rs pessoais Que pgos- 

sam acumular sujeiras nas mãos, € 
cistanciamento social estão entre 
Ls regras aqui L] EUAVOT TIC di ] Estado 

divulgou para a realização de 
eventos com até 300 pessoas em 

cerimoniais infantis, 

A medida, valida para munici- 
pios classificados em risco baixo 
de contaminação à Covid-lQ, tam. 

bém vale para o uso dosespaços de 
lazer e recreação infafttil das cida- 
des, que passa a valeras parir de 
amanhã, 

Esta proibido o tiso da piscina de 

bolinhas e a dipontimiização de 
atrações infantis que demandem 
permanência em espaços confira - 
dos, como Salinhas de cipema 
3D/40X Cabines de aviõezinhos, 

helicoprems, entre outros, 
“edemaR brinquedos poderão 

set disponibilizados, desde que hi- 
menizades a cada mtervalo de uso 

e respótando o distafigidmento 
ertpe os convidados, infórmava a 

mesida, publicada no Lhário Ofi- 
cul do fim de serhana 

Outra regr”pafa prevenção 6 

que à realização do atendimento 
ao público para sgendamentas se- 
ja feita preferencialmente do Toe. 
ma Wirttairerr pelo telefoime 
Também é recomendadisgue 

sejam utilizados locais abertos e 
arefados, a houvi Lp atividades de 

recreação coletivas, É que as pes- 
Sgas evitem de Compartilhar equi- 
pare mos Er, MEN Atemdas, 

A utilização déstimdjes limpos e 

aneis e brinco 

RHINDUEDOS devem ser higtenizados e funcionários treinados 

exélusivos para 0 ambiente inter - 
to do cerimonial e da empresa, 
pelos funcionários recreadores, 
também é uma regra. 
A empresa também devera reali- 

an] sh organização do local apro- 

priado para lavagem das mãos e do 
rosto É para guarda de pertences 

pessoais de todos os funcionários, 
Os colaboradores deverão pas- 

Sair EMT LIMELSL capacitação sob TE TIO- 

cões fundamentais de higiene, 

proteção e segurança santtaria, 

que deverão ser adotadas durante 
todo evento, O aprendizado deve 

ser realizado, preferencialmente, 
em cursos com profissionais de 
sudo [4 EJLDE tenham certificação. 

Quem apresentar sintomas de 
sindrome gripal não deverá HE a Edo 

sar o local, À informação devera 

ser repassada pela empresa no ato 
da CANTRIT ad do Ingresso e no mo- 

mento de acesso ao espaço. 

CANDIDATO, 
SEJA VISTO! 

PUBLIQUE SUA PESQUISA 

E SEU SANTINHO NO UNICO 
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 

DO ESTADO: A TRIBUNA 

LIGUE: 3331-9032 
CANDIDATO QUE NÃO É VISTO, NÃO É LEMBRADO. 

Ar A 
Jornal 

im, 
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ameaçados p 
Homem de 91 anos e 
sua mulher de 88 anos 
foram atacados pelo 
inquilino com uma faca 

e ficaram em poder do 
acusado por seis horas 

Kananda Naticlly 

| m casal de idosos viveu mo- 

mentos de pânico após ter a 
casa invadida pelo próprio 

inquilino, um cozinheiro de 31 
anos, que usou uma faca para 
Rn [ii HRS vitimas to fa 2é-las PE= 

fém por mais de seis horas, no 
bairro Maria Ortiz, em Vitória, 

Odrama do casal de aposentados, 
o homem de 91 anos e a mulher de- 
le, de 88 anos, começou por volta 
das 17 horas de sábado e seguiu noi- 
te a dentro, na rua professora Ocar- 
linsa Drummond Carvalho, 

O suspeito invadiu a residência 
pela cozinha. As vitimas são pro- 
prietárias do prédio onde o suspei- 
to morava há cerca de um mês. 

De acordo com testemunhas, o 

cozinheiro aparentava estar trans- 
tornado e teria feito ameaças aos 
idosos afirmando que mataria to- 
dos que aparecessem no local. 
Um dos filhos das vitimas, que é 

vizinho deles, ao ouvir os gritos do 
inquilino, foi até à casa dos pais. Ao 
Í hegar, ka Es dep Si CANETA E CAIA le 

nheiro tran ido na residência, 

ameaçando o casal com uma faca. 
Õ filho dos idosos ainda tentou 
conversar com o sequestrador, 

“Apavorados” 
“Na hora, eu ouvi os gritos 

de alguém & corri para casa 

dos meus pais para ver 0 que 
estava acontecendo. Quando 
choguel, vi uma cena horri- 
vel: o inquilino apontava uma 

faca para meus pais. Eles en- 
traram em pânico, ficaram 

apavorados. Meu pai é aca- 

mado e ainda faz tratamento 

de saúde.” 

Pastor, de 61 anos, filho 
vitimas 

“Segunda vez” 
“Já é a segunda vez que 

acontece alga parscido na ca- 
sa desses idosos. Nas últimas 

semanas, um outro homem 
que morava núpródio amea- 

cou amulher com uma faca. Eu 
mesmo acione a policia. Ago- 
ra, aconteceu de novo, só que 
com outro homem. Situação 
dificil para esse casal de ido- 
sos. Muitos moradores fica- 

ram assustados.” 

Eletricista, de 58 anos, 

E j 

ara e ES) > | 
RUA onde acusado foi preso pela Policia Militar, após seis Horas de negocilção para libertar o casal de see 

mas não teve sucesso. 
“Ele apontava para eles [dosos), 

que já são idade e com alguns Pro- 
blemas de saúde, Elédizia que ia 

matar todo mundinEu Pentei in- 
tervir, mas como vi quêele estava 
muito alterado corri para a rua pa- 
ra buscar ajuda e chamar a poli. 
cia”, detalhou o filho do casalpuni 
pastor de 62 anos. 
Mais de cinco viaturas da Policia 

Militar foram até a residência para 
atender a ocorrência. Às negodia- 

ções seguiram dás 17h até as 22h15, 
quando Gamilitares conseguiraia 
cofitnicero inquilino a Segender. 
“Nica vi ISSO ACONtecer por 

aqui. O rapaz ficou dentro da casa 
dos idosos mais detifnico horas, ta- 

zendo ameaças. Com muito custo, 
pólicia constFRiy cofvencê-lo 
de se entregar disséum morador, 
de 58 anos, que pediá para não ser 
identificatitk 

Ao se tender, o suspeito, que de 
acordesegm judlitares estaria visi- 

refens e 
r cozinheiro 

à EDME Dera 

aqueça = 

a 
ET a Mo : 
A MOMO 

' p a? E 4 po " 

8 . HR i a 

LA En k 
, À RN - 1 A à 

di 

Er, 

velmente sob efeito de entorpe- 
centes, foi levado para um hospital 
psiquiátrico em Cariacica. Na casa 
onde ele morava, foram encontra- 

dos dois cigarros de maconha é 
uma balança de precisão 

Em nota, a Policia Civil infor- 
mou que a ocorrência foi finaliza- 
da pela Policia Militar sem suspei- 

to encaminhado a qualquer dele- 
gacia. Por esse motivo, o nome do 
acusado não for divulgado oficial- 
mente pela policia, 

Tropa de elite da PM foi acionada 
Alem de inyadira casa de dois 

idosos e de fazêslos reféns soro 

poder de úmibfaca, por seis horas, 
o acusado do crime, um cozihhei- 
ro de SPanos, fambém ameaçou Os 
polieiais nititares que foram aten- 
der a Deorrência. 

De aoórdo com o registro poli- 

cial, após à chegada das vigturas na 
rua dm que ocolfia O sequestro, O 
criminoso saiu dá cêsa do casal, 
com duas fatds em ppãos. 
Após tentativas de negociação 

com os policinis, o suspeito chegou 
a apontar as facas em direção aos 
militares, que acabaram entrando 
no quintal da residência. 
Au perceber que os militares ha- 

viam entrado no quintal, o suspei- 
to correu para o interior de sua ca- 
sa, que fica nos fundos da residén- 
cia dos idosos, onde se trancou. 

Mais uma vez as equipes da po- 

licia tentaram contornar a situa- 
ção, mas ao perceber que o ho- 
mem não se entregaria, acionaram 
à Companhia Independente de 
Missões Especiais (Cimesp). 
Os militares da Cimesp invadi- 

ram a casa e acabaram surpreendi- 
dos com o cozinheiro que partiu 
para cima deles com a faca. Nesse 
momento, segundo o registro poli- 

LEDS Es PATA) 

MORADOR contou que os vizinhos ficaram preocupados com o casal 

cial, foi necessário o uso de equi- 
pamento não letal para impedir a 
ação do acusado, 

Ele foi detido e levado pelo Sa- 
mu-192 até um hospital psiquiatr- 
co de Cariacica. Em nota, a 1 Polícia 
Civil informou que a ocorrência 
foi finalizada pela Polícia Militar 
sem que o suspeito tivesse sido he- 
vado a delegacia. Por esse motivo, 
o nome dele não sera divulgado. 

Durante à manhã de ontem, en- 

quanto a reportagem de À Tribu- 
na apuráva ts fatos pe loca] do 

acontecimentos, moradores que 
passavam pelo local davam depoi- 
mentos sobre o que presenciaram 
da situação. 

“Quando fomos informados que 
tinham dois idosos dentro da casa- 
sendo feitos reféns, todos ficamos 
preocupados”, disse um morador 
de 38 anos, que pediu para não ser 
identificado, 

Jovem rouba 
carro da PM e 
sotre acidente 
durante a fuga 
Um jovem de 28 anos, que 

não teve o nome divulgado, ca- 
potou uma viatura da Policia 
Militar na tarde de ontem, proó- 
<imo ao viaduto do bairro Fle- 
xal 1, em Cariacica, 

Segundo os policiais, o jovem, 
Cuo provocou ih Cap ARierco, 

estava atacando os veiculos na 
rãs Silvano Ferreira Santos, ale- 
auido que fugia de uma pessoa. 
Uma viatura foi acionada e no 

local, um dos PMs desceu do 
carro e o abordou, mas ele fugiu, 
entrou na viatura, acelerando o 
veiculo com outro PM dentro. O 
carro percorreu 100 metros ate 

bater num barranco e capotar. 
Os dois foram arremessados 

fora da viatura, O jovem levan- 
tou é partiu para cima do militar 
pu LT pe EE: aj" Sya arma. Foi então 

que o PM atirou na perna dele. 
Familiares disseram que o ra 

paz faz uso de entorpecentes e 
passava por tratamento. O sus- 
peito foi para o Hospital Esta- 

dual de Urgência e Emergência, 
em Vitória e o PM para um hos- 
pital particular de Cariacica, 

LA a O Pa LT 

VEÍCULO com as rodas para cima 

1] o 

Motociclista 
tem perna 
mputad 
am ncidio e 
Um acidente na Rodovia Pau- 

lo Borges, em Guarapari, deixou 
quem passava no local assusta- 
do com a gravidade. À vitima, 
que não foi identificada, teve à 
poe rtia ATTanA ada CON mi pat I 

da batida, e precisou ser socor- 
rido pelo Núcleo de Operações 
e Transporte Aereo (Notaer), 

A batida aconteceu no sentido 
Guarapari à Meaipe, de acordo 
com o Major Wellington Kuns- 

ch do Notaer, que estava na ope- 
ração, em conjunto com o Sa- 
mu-192, o acidente aconteceu 
entre uma moto e um carro 

“O motociclista sofreu poli- 

traumatismo e amputaçãoo da 
perna esquerda”, disse o major. 
O Corpo de Bombeiros fez o 

primeiro atendimento € a viti- 
ma foi encaminhada para um 
hospital de Vitória, 
O Corpo de Bombeiros disse, 

em nota, que o condutor da mo- 
to ficou gravemente ferido e te- 
ve uma das pernas amputada 
durante o impacto, sendo so- 
corrido para o hospital. 



|(1TEIXMVY Bliss 

MÔNICA PORTO 

dos hegócios. 

A contabilidade coônsultiva é 
Um modelo em que a contabili- 

| dade e a empresa interagem de 
— maneirgfihis estrútégica. 

E muto filiado que emitir fo- 
lhas de pagamento, enviar os im- 
postos aserêm pagos e elaborar 
cálculos, Tudo isso é visto como 
obrigação pelo cliente, que enca- 
ra ainda a contabilidade como 
tr mal necessário”, 

Por isso, é preciso mudar esta 
A no visão limitada e passar a oferecer 
Ely BAIXA “valor para gestores e lideres, 
E M Ást 1 Nos ôNisus orientando a toma- 

 Passageiroe não.estão cumprindo as fe- 
gras para utilizar o Transcol durante'a pan- 

EM ALTA 
VAGAS NA CONSTRUÇÃO 

À construção civil, mesmo diante da cri- 
se provocada pela pandemia do novo co- 

tir de avaliações 
quantitativas e qua- 

TRIBUNA 
LIVRE 

da de decisão a par- ASS SAAAA 
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Mudanças fazem contador 
assumir novo papel nas empresas 

urantemguitos anos, a contabilidade foi vista apenas 

comiuna drea que resolvia burocracias dentro da 

empresa. Porém, ao lângo dos últimos anos, ela tem 

passado por tonstantes mudanças, de ordem legal e tribu- 

tária Que sãotditadas quase Mariamente. Essas mudanças 

têm exigido o ape reicoamento da classe e que o contador 

Sssumadm novo papdl: o de consultor e gestor financeiro 

Muitas ferramentas gratuitas po- 
dem ajudar. 

Valorizar à relação contador- 
cliente, tão comprometida nos 
dias de hoje, é evitar que o pro- 
fissional da contabilidade se tor- 
ne um tecnocrata, um escravo 
dos órgãos governamentais, um 
mero preparador de declarações 
e cumpridor de prazos, trans- 
missor de declarações e obriga- 
cões acessórias — que, às vezes, 
são tão complexos quanto repe- 
titivos. 

O contador bem 
formado e atualiza- 
do tem condições de 
resolver a grande 

ronavirus, parece viver boa fase. Para o demia. O limite máximo de 15 pessoas em da AR â | O contador en » proble- 

ro qu vem, ovos pés devem cr o pó utiião de mascar deles |  Omercadostual precisa masfcis ccomi 
cerca de 4 mil vagas de emprego diretos está serido cumprido. À própria Ceturh res e contabilistas acompanhar aS rios de forma menos 
em todo o Estado. O cenário pode ser aín- afirma que recebeu 4.193. denúncias de tenham conheci- evoluções estressante e mais 
da melhor. Cerca de 70% dos empreendi- superlotação e não usb de máscara entre mento em tributos, ç eficaz. 
mentos estão na Grande Vitória. os diãs ?º de setembro e T7 de outubro. conceitos de riscos tecnológicas Portanto, o conta- 

e finanças corpo- m ” dor precisa acom- 
" 7 rativa E assuntos ni estar por pia às evoluções 

pe A io q a Y que definem a es- dentro da lei tecnológicas, estar 

OPINIÃO DO LEITOR O isndeumoe gordo podem : | Mai | o gócio. 7 a ral de proteção de 
= Outros grandes proteção de dados, se atentar ao 

diferenciais são; dados Sped e às mudanças 
Pagamento do 14º salário “Diade Finados 
Na reportagem de À Tribuna em 310, ppa e Nocemitério, ss VS quando a gente morrer, 

aposentados não devem contar com o 14º salário des —“vocêvaitrazer fiores?Claro, vovó Anna!” “Para mim vo- 
e db nb a Cê traz rodo vermolhas e para o seu avô amarelas.” 

Nossa opinião é que se o Presidente à ho 4º, o, O Depois de n pelas almas do Amaldo e da Luisa, 

pagamento deveria ser feito independente de: o avô chamou para ir embora. “Espera al vovô Juca. Va- 
flores nas sepulturas. Vovô, são essas flores 

que vosá quer?” “Sim “Amarelas para o vovô, né?” “Epa! 
à véi, Tipologia 

auxiliar o cliente a 
escolher o melhor 

regime tributário para a em- 
presa dele, gerando menos 
CUSTOS. 

Fazer o balanço financeiro e 
sugerir investimentos ou contro- 
le de gastos em algumas áreas 
também é uma boa, avaliando se 

vado pelo Congresso. Porque se ele é o Presidente o mos 

mandar pagar, não precisa opinião de a pet; 
ainda mais que É para 05 pd qi DO a há 

do Simples Nacio- 
nal. 

Com esse novo perfil, o con- 
tador se torna um parceiro in- 
dispensável do empreendedor 
e uma fonte de informações va- 
liosas para a tomada de decisão 
—- E não somente um profissio- 
nai que cuida de obrigações 

lharam muito para chegar a du % 2) Anna Cóália Dias Curtinhas é o momento de demitir, contra- fiscais. 
Angelo Rozalem / Bairro do Fatima Sra EN o Bento Ferreira - Vitória tar ou expandir pr 

% A Ui O contador pode começar àos | MÔNICA PORTO é contadora, 
À poucos: fornecendo noticias de especialista em gestão tributária, 

cu par eos ri Es Sm oe Sd 5 ad Sa EP OSIOTO er ES forma clara, fazendo reuniões, — professora IPOG e conselheira 
gerando relatórios com gráficos.  CRC/ES. 

es FALE COMA ma ESPORTES OPINIÃO 
RE DAÇAO 3339-6081 339122 

FF. | | esportes eredetnbuna com br opininorredetrbuna. 
Rat se GERAL 3331-8000 combr 

) 1] Ok Cos 
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Oportunidades vão do 
ensino fundamental ao 

superior nos estados 
do Paraná, Rio e Bahia. 
Salários podem 
chegar até R$ 4.762 

Fernando Bianchi 

“é municipais abriram sele- 
ções com 4.658 vagas para 

professores em diversas áreas do 
ensino, para atuação em três esta- 

dos, Às remunerações ofertadas 
chegam à R$ 4.762. 
A Secretaria de Educação do 

Paraná abriu processo seletivo pa- 
ra contratar 4 mil professores 
temporários para atuação em todo 
o estado. 

As oportunidades são para pro- 
fessores do ensino fundamental e 

Fr ntidades federais, estaduais 

médio, em várias áreas do ensho, ' 

EITETA TITE 

“vad estão previstas p 

HA, OZ DE NOVEMBRO DE 2020 

vagas para pro 
além de professor pedaços b pro- 
fessor da educação pro Cio 
A remuneração vlertada varia 

entre R$ 11,23 R$ 16,04 por hora, 
dependendo das titulações do 
candidato, além de auxílio trams- 
porte de R$ 4,68 por hora. 
A seleção contará com prosa oba, 

jetiva, prevista para 13 de demente 
bro, além de avaliação de titulos. 

As inscrições poderão ser, feitas 
entre os dias 6 € 23 deste nies, por 
meio do site ww WE UIMEpE. org, 
com taxa de até R$, J65. 
No Rio de Janeiro, a plefeitura 

do município! ide Itiborai recebe 
INsCcrIÇÕES em cônçuiso para com - 

tratar 653 professores docentes 
em diversas áreas de ensinoor 
A reiiyneração ofertada pelo 

municipio taria entre R$ 1.526 e 
R$ 1.983, dependendo dá fmma- 
são, denifel médio ou slperior. 

Às prúvas obj jetivade disdursi- 
o dia 22 de 

“aur da avalia- novembro. Havera 

«ão de títulos, 

BUT TLAEi DOS 

essor 
As inferições prosseguerinaté o 

dia 12 de nóvembro, por meio do 
sigê do Instituto Carlos Augusto 
Bitencourt (Inch): APwpwcon- 
Cursós incab. org. As taxas são 
de R$ 70 ou R$90. 
À Universidade. Federal do Sul 

Ha Bahia (UESB) inséreve em con- 
curso pará contratar cinco profes- 
sOres substimrnds do magistério 
supenior, para dtuação no campus 
da universidade localizado em 

Teixeira de Freitas. 
As oportunidades são para as 

áreas de Engenharia Civil, Micro- 
*binlogia, Parasitologia e Imunolo - 

+ giasBioquimica é Farmacologia e 
Anatomia, Histologia, Embriolo- 
tia e Fisiologia Humana. 
O salário varia entre R$ 2024 e 

R$ 4.762, de acordo com a titula- 
ção do candidato. A seleção conta- 
rá com prova didática e prova de 
útulos. Os interessados podem se 
inscrever até o próximo dia 9, por 
meto do site sigufshedu.br. A taxa 
de inscrição é de R$ 100. 

Valor das taxas varia de R$ 90 a R$ 105 
> SELEÇÃO com mil vagas para pro- 
fessores, para atuáção em todo o 

estado. 
> SALÁRIO: entre R$ 11.23 e AS 16,04 

por hora, dependendo das titula- 

ções do candidato, além de auxilio 
transporte de R$ 4,68 porhora. 

> PROVAS: dia 3 de dezembro, 

> INSCRIÇÕES: entre 05 dias 6 e 23 
deste mês, pormeio do site www.ce- 
braspe.org.br com taxa de até AS 
Da. 

Rio de Janeiro 
» PREFEITURA DE ITABORAI, no Riode 

Janeiro, vai selecionar 653 profes- 

sores efetivos. 
> SALÁRIO: entre R$ 1.526 e AS 

L983. 
> PROVAS: avaliações objetivas e dis- 
cursivas estão previstas para o dia 
ge de novembro. 

> INSCRIÇÕES: até o dia |2 de novem- 
bro, no site www.concursos.in- 

cab.org.br. 

> TAXA: até R$ DO. 

Bahia 
> UNIVERSIDADE Federal do Sul da 
Bahia seleciona cinco professores 

dó ensino superior, 
> SALÁRIO: entre R$ 3.024 e AS 
4.762, de acordo com as fitulações., 

> PROVAS de desempenho didático e 

avaliação de titulos. 
> INSCRIÇÕES atêo próximo dia 9, por 
meio do endereço eletrônico 
sigutsb.edu.br. Taxa de R$ 100. 

Fonte: Editais. 

Estates! (VATE) O E 
Quro (30/10) = «Mie R$ 5e | 

ag LOGa! Unidade Fiscal de Riarêsiera (Lai 

DoRSaTHORE 225%) SG 
bas AGO 
Amado 0) 2  A$DUN3 
Fls dE 

OCA neo DEPENDENTE. Paso 
ALLA AÇAÍ A A CRT PÇ ÃO RA O 
Mis À E MACA (FACIAL E d ENTEQADHOS DE 

NEED Pa A PA) ASA 

CARNES 

| BOLSA DE MERCADORIAS 
UNID MIM MÉD MAX 

(Bi pardo contrado Arroba AS MO PÉ SME AS Ss 

ogmbindo dba $5M0 RSSgio n$2 
Vaca goma ita GM) Eae aSas 
Fome hat int Mo - R$859 - 

Séncaba coca" bg FBEa - 

brancos taira dr R$ n$93 n504 

coma did 

enmeleserto 9% Fm ASmi 

codrema cóeca Hb dr Bs Bm As 

CEREAIS E DIVERSOS 
Fisjãs-carmsguinha” kg R$ 59º ASEO ASGI 

Feb prot: gy BEN BES BED 
Fer vermelho ET RS REI ASI 
Farinha dr dp 30 BSD ASI0 
mu ÁOCO 

Mo eco hp Rá LO PÉ VER ASLm 

FRUTAS 
Abacaxi meio uma RE? ag 2 AS É 

Bergaprata che FO Mg ASLX NS146 A$158 
fomada-em dm bg o 3 Ma BS 
ETA 

fada crmaha mma kg RS40 ID ASIM 
Lara bra kg 38 MIM ASI 
Limdio dai 616 Bim n$2m 
Maçã fu BO PD hE R$656 FSESE ASBEO 

Mani omqeda kg O 135 ASIM 
Mitarcãa reiireuta by Gin RIO ASIim 

grauéia 
deião mruu oh bg Bim BIB nS4r 

ima 
Milho morde (0 palha) kg SS Fis ASAS 
Memnge gruio o SD BA Ná 
la Red Ge hE AS 025 BE ASAS 

HORTALIÇAS, 
TUBÉRCULOS E BULBOS 
Abibara-jncard bg R$ 108 ASi0S AS LOS 

Crma fura] 

dbotenha (orncesa) ko LS BIZ Má14 
Abra lia kg FS188 FSC ASZB 
Mo trodoroHS bg STE Más nm 
Migara mrro hj SO FISE AÍ 

Baia hadgnta dg By Bib 532 

eau 

Essas doc cqprcal bg Si BIB Aáia 
Bertola ara dg R$250 65250 A$250 
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Parentes distantes 

aproveitam a fama do 
Presidente em busca 

de votos para serem 
eleitos em municipios 
do interior de São Paulo 

SÃO PAULO 

mM presença de familiares de 
Jair Bolsonaro na politica & 
notória antes mesmo de sua 

eleição para presidente em 2018 — 
os mais conhecidos são seus filhos 

Flávio ( Republicanos), Eduardo 
(PSL) e Carlos (Republicanos), 
além da ex-mulher Rogéria, mãe 
dos três parlamentares. 

Carlos é Rogéria tentam novos 
mandatos na Câmara Municipal 
do Rio. E ao menos outros quatro 
“bolsonaros”, sem a mesma fama, 
também vão disputar as eleições 
municipais deste ano. 
Prima de quarto grau do presi- 

dente, Joseane Bolsonaro disputa 
o cargo de vereadora pelo MDB 

em Tamúva, cidade com 5,5 mil ha- 
bitantes a 364 km da capital pau- 
lista, Cand data pela primeira VEL 

a funcionária pública de 48 anos 
disse acreditar na possibilidade de 
lazer uma gestão “honesta”. 
A percepção de que era parente 

de Jair aconteceu em 2014, após o 
contato do irmão com Flávio por 
meio das redes sociais. À candida- 
ta relatou que os dois constataram 
o parentesco ao trocarem fotogra- 
has de familia, e marcaram um en- 
contro em Brasilia para conhecer 
o Presidente. 
Joseane diz apoiar Bolsonaro, 

mas garante não concordar inte- 
gralmente com as opiniões do Pre- 
sidente. Para cla, algumas ações do 
primo são “fora da casinha”, como 
a condução da pandemia do novo 
coronavirus e as medidas que faci- 
litam o porte de armas. “Não é por- 
que eu sou Bolsonaro que eu vou 

onaros” testam 
sobrenome na urna 

ENA Daiçãos 

CANDIDATA a vereadora, Jóseane é prima de 4º grau do Presidente 

achar que esta tudo certo”. 
Também fazendo sua estreia nas 

eleições, Daniel Bolsonaro Vaz 
concorre ao cargd desereador em 
Campinas, no ntétmor paulista. 

O corretor de Skanes conta puto 

se filiou ao PSL, assifá que o primo 
integrou o partidispára disputa 

Presidencia, “foi convidado pela 
direção municipal para sair temo 
candidateno pleito deste ano. 

Peniel diter tido contato com 
Fr nã época em que ele pra depu- 

tado, Shgandidáto compartilha de 
opiniões de Bolsonaro, como em re- 
lação Meporte de arma. “O que é de 
dineita eu acho que é mais certo”. 

Ema Itu (SP), o dentista Marcelo 
Holsênaro, de 45 anos, concorre 
cómo candidato a vice-prefeito 
peto Democracia Cristã. 

O primo de Jair tem como cabe- 
ça de chapa um ex-capitão do 
Exercito, o militar da reserva Be- 
nedito Gilmar Dias, de 63 anos, do 
mesmo partido. 

Primo de 3º grau disputa prefeitura 
Concorrendo à prefeitudi déda- 

boticabal, no interior paúlista, 
Marcos Bolsonaro, des68 anos, faz 
sua estreia na politida. Emanis um 
parente distante do presidente Jair 
Bolsonaro a tentgr sórte fis umas 
apoiado no sobreridme famoso, 
Aposentado Plcerntiado da pre- 

sidencia de uma assaciação farma- 
céutica, ele disse que decidiu se 
candidatar após ser convidado pelo 
PSL, antigo partido do Presidente, 
de quem é primo de terceiro grau, 
para disputar o cargo de prefeito. 
Marcos não conhece Jair pes- 

soalmente — só por telefone. “As 
pessoas me perguntam Jair vai te 
ajudar”, e eu respondo 'não, eu 
que vou ajudar ele em 2022”, 
Marcos se define como conser- 

ai Pe ÇÃO [ud pás Ta fsid La 

MARCOS concorre em Jaboticabal 

vador, de direita, é alguém que 
preza pelos “valores da família”. 
Tem a segurança como bandeira 
de campanha e escolheu como vi- 
ce um militar. 
Mesmo não sendo parentes de 

Jair Bolsonaro, 80 candidatos ado- 
taram o sobrenome do presidente 
como nome de urna para o pleito 
deste ano, segundo dados do Tri- 
bunal Superior Eleitoral. 
Uma delas é Walderice Santos 

da Conceição, que concorre a ve- 
readora em Angra dos Reis, muini- 
apio da região dos lagos do Rio de 
Janeiro, como Wal Bolsonaro. 
Também conhecida como Wal 

do Açai, ela foi apontada como 
uma assessora fantasma do gabi- 
nete de Bolsonaro. 
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81 mulheres assassinadas no Estado 
De janeiro a outubro, 8lhmulheres foram assassinadas no 

Estado, segundo dados da Secretaria de Estado de Seguran- 

ça. Dessas, 18 (22%) foram vítimas de feminicídio - a maioria 
(73%) morta pelo Companheiro ou pelo ex-marido. 
O indice é 4/5 maior que o registrado no mesmo periodo do 

ano anterior, Quando 71 mulheres-JID a menos) foram assas- 
sinadas. Fa regiao serrana é a mais Dreocupante, com um au- 

mento de 800% nos crimes contra mulheres. Em 2018, aregião 

tinha registrado apenas um assassinato. Em 2020, já são 5. 

Ds números da região se destacam principalmente quando 

comparados com outras régiões do Estado. Na região Norte, o 
assassinato de mulheres teve queda de 5,9%. Nas regiões Sule 

Noroéste, o indice permaneceu o mesmo, com B e 9 assassi- 

natos, respecfivamente. E até na Grande Vitória, que concen- 

tra o maior número de crimes, o aumento não foi comparado ao 

da região Serrána. Pulou de 36 para 39 crimes (+8,3%). 

* * * 

Crimes subiram 19,3% 
O núinero de homicidios total (ho- 

monsd mulheres) também aumentou 

no Estado Foram 927 de janeiroa ou- 

tubro deste ano contra BO4 no mes- 
moperiodo de 2018 (+15,3%). Aregião 

semana também foi a que teve maior 

croscimento: 43,8%, seguida pelo 

Sul, 27,9%; pela região metropolitana, 

El2%, o pela região Noroeste, 4,3%. 
No Norte, 08 crimes cairam (-2,8%). 

Tema na reta final 
Questões de violência e segurança 

publica, embora sejam temas de Es- 

tado, devem fazer parte dos discur- 

sos dos candidatos a prefeito nessa 
reta final das campanhas. Na Grande 

Vitória, mesmo, muitos candidatos já 

têm explorado o aumento dos cri- 

mes, principalmente porque na re- 

gião metropolitana, s0 Viana teve 
queda nos números (-I4) 

+ d * 

Mudança derota.. 
Após a Secretaria de Estado da Saúde no- 
ficiar o aumento de casos de Covid-18 e pedir 
ao TRÊ que proíba comícios, alguns candida- 
tos à prefeito já mudaram a estratégia. João 
Coser (Vitória) cancelou caminhadas em 
grupo e Enivaldo dos Anjos (Barra de São 

Francisco) está so na campanha virtual, 

Preocupante 
O veroador de Vitória 

Denninho Silva anunciou 

sabado de manhã, numa 

rede social, que testou 
positivo para Covid. À tar- 
de, sua equipe pedia ora- 

cões porque elo havia si- 

do infemado num haspi- 

tal. Na postagem, Denni- 
nho dese que estava pas - 

sando mal ha 10 dias. Se- 
mana passada, porém, 

ete participou do evento 

do Cidadania, 2º feira, é 
de outras atividades de 
campanha na rua. O cam- 

didato a prefeito Gandini 
eo prefefio Luciano tam- 

bém estão com Covid, 

= E * 

Infarto fulminante tira dois candidatos a vereador 
Dois candidatos a vereador do Estado morreram durante a campanha elei- 

toral, Segundo dados do Divulgacand-TSE, a aposentada Regina Diniz, 61. quo 

disputaria uma cadeira de vercadora em Santa Teresa pelo PP morreu após 

um infarto, segundo a assessoria do partido, Um infarto fulminante tambem 
hrou da eleição o presidente do PSB de Itaguaçu e candidato a vereador Car- 

lim Franco, 5L Segundo dirigentes socialistas, morreu no ultimo dia 13. 

NAS MAOS DO TRE 

À Polícia Foderal encaminhou ao 
TRE o depoimento do candidato a 

prefeito da Serra Sérgio Vidigal que 

denunciou estar sendo alvo de crimes 
eleitorais após um panfleto ser distri- 

buido em bairros do municipio. 

LELO NA BRONCA 

À frente do MDB-ES, o ex-deputa- 

do Lelo Coimbra questionou à razão 
de a Sesa pedir o fim dos comícios. 
“Proibir campanha de rua confunde o 

interesse do govemo nesse momen- 

to”, Alega que o pedido é para tirar 05 

adversarios da rua, já que candidatos 
governistas estão com Covid. 

HEVUGAÇO 

O candidato à vereador de Vila Ve- 

lha George Alves tem proposto que 
antes de se criar novas leis, sejam re- 

vistas as 12.156 normas do municipio. 

Propõe um “revogaço”. “Muitas lois 
são ultrapassadas é neficientes”. 

LUTO EM FINADOS 

Pelas milhares de vitimas da Covid, 
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Senador promete 
devolver, amanha, os 
recursos públicos que 

recebeu para viajar ate 
Fernando de Noronha, 
por 6 dias, a passeio 

BRASÍLIA 

pós falar em “equivoco”, o 
senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) prome- 

teu devolver, amanhã, os R$ 
LólZã6 da cota para o exercicio de 
atividade parlamentar que utilizou 
para viajar até Fernando de Noro- 
nha a passeio, À informação foi 
confirmada pelo Senado Federal 
O site do Senado já não registra 

mais O ressarcimento feito ao se- 
nador diante do aviso de que ele 
devolverá, no próximo dia úml, o 
dinheiro público que utilizou para 
comprar as passagens acreas para 
o badalado arquipélago, onde pas- 
sara seis dias. 
“Solto com urgência a retirada 

das passagens aéreas abaixo relacio- 

nadas do Portal da Transparência 
do Senado Federal. Brasilia /Recite 

(LATAMO = 28/10/2020: R$25047 

Recife /Fernando de Noronha /Bra- 
silia (Azul) - 29/1 0/2020: R5 

1.361,19º, diz um documento de 
meia pagina enviado por Flano Bol. 

sonaro do Senado no sibado. 
“As passagens acima discrimina- 

das foram enviadas em decorrência 

de um equivoco administrativo. De- 
claro que reembolsarei os devidos 
valores ao Senado Federal via GRU 
no proximo dia útil, dia 03/11/2020 
(terça-feira)”, completa 

O aviso de devolução do dinhei- 

ro só foi feito pelo senador após a 
noticia, publicada inicialmente 
pelo site Metrópoles, de que teve 
seu voo bancado pelos cofres pú- 
blicos. Até a noite do sábado, cons- 

SP FER LA IDA UMA] E MT 

19º Dm 

FLAVIO alega que houve equivoco administrativo no pagamento da viagem 

tava no site do Senado que o para- 
mentar hávia recebido o dinheiro: 
O uso de dinheiro da chalmada 

cota parlamentar para comprãi 
passagens aéreas só é pepmitido 
quando o deslocamento é a traba- 
lho, o que não ergo caso. 

A assessoria de gáprebsa do se- 
nador disse que sãodd compro- 
missos previstos no& seis dias em 
que passdtá ertNoronha, a 543 

Pazuello tem-aita, mas 
volta a ser internado 
O ministro da Saúde, Eduarda Pa- 

guello, teve de passar mais uma niai- 
te no hospital, desta vez noflas Ror- 
cas Armadas (HFA). Foi a fEfçeira 
noite de internação doministra. 

“Após avaliação médicaça minis- 
tro permanecerá essa Noite fe on- 
tem) no hospital ápenas culo me- 
dida preventiva. Paguello estã bem 
e estavel e deviza permanecer em 
repouso até amanhã (hoje)", diz 
nota do Ministério da Saúde 
Pazuello foi diagmosticado com 

covid-9 ha 11 dias e ficou interna 
do no hospital DF Star, um dos 
mais conceituados de Brasília, de 
sexta-feira, até as 11h30 da manhã 
de ontem, quando teve alta. 
No entanto, do invés de seguir 

para sua residência, o ministro foi 
encaminhado para o Hospital das 
Forças Armadas, para ser avaliado 

tiles MP lg A, O ts A DO 

4 
PAZUELLO: medida preventiva 

pela sua equipe médica, que o 
acompanha desde o diagnóstico. 
Apos a avaliação, os médicos deci- 
diram por interná-lo por pelo me- 
nos mais uma noite. 

quilômetros do Recife. 
“O gabditére do senador Flávio 

Bolsonaro informa que houve um 
equivesa da eguipe que emtiu as 
passagens para Fernando de Noro- 
nha. ASpassigens foram pagas pelo 
próprio senador, mas a equipe, por 
engano, pediu reembolso, Ele ja fez 
aq Soreitação para cancelar à reem- 
búlso é para também cancelar os 
petidos de diárias”, afirma a nota, 

Olavo recorre 
para não pagar 
indenização a 
Caetano Veloso 

Lo ideólogo Olavo de Carvalho, 

considerado o guru do clã Bolso- 
paro, recorreu na Justiça contra a 
decisão que determinou o paga- 
mento de R$ 2,9 milhões ao cantor 
e compositor Cactano Veloso e por 

isso ainda não depositou os valores 
determinados 

No mês passado, a juíza Renata 

Castro, da 50” Vara Civ do Rio de 
Janeiro, condene FLI Olavo || pri pç [| 

valor em até 15 dias pelo descumpr- 
mento de liminar que determinou a 
exclusão de publicações que asso- 
Clavaim Cactano a atos de pedofilia 

Olavo se referia ao romance de 
Caetano com a produtora Paula La- 
vine, iniciado quando ela tinha 13 
anos, e ele, 40, 0s dois ficaram casa- 
dos por 19 anos. Em 2004, rompe- 

um, mas, em 2016, reataram a umão, 

Analistas veem Paulo Guedes 
na corda bamba 
Em uma relação de “morde e assopra como Legislativo e até 

com o governodgue integra, Paulo Guedes deixou se ser um in- 

tocavel”, na avaliação de analistas políticos consultados pelo 
Barômetro do Poder de outubro, elaborado pelo Infomoney. 

Para 40 dos 15 entrevisiadósvas chances de o “ex-su- 

perministro” deixar o govêmo até 2022 são muito altas ou 

altas, obtros 47% consideram regular essa possibilidade. 

Apenas 13% acham pouco provável a saida de Guedes Para 

a maioria, a substituição dele, se ocorrer, será em uma re- 
forma ministerial. 

SERA... A maioria dos analistas poli- 

ticos avaliou fambém que são altas 
as chances de o Congresso aprovar 

até o fim da ano a autônomia do Ban- 

co Central, 

«QUE VAI Dentre os analistas, 
47% acreditam serem altas ou muito 

altas às chances; 27H disseram que 

elas são regulares e outros 27H ava- 
loram como baixas. OU texto esta na 

pauta de amanhã do Senado, Se for 

aprovado, ainda precisara do aval 
dos deputados. 

COM ATRASO. Já o Renda Cidada 

só deve sair do papel em meados do 

ano que vem, segundo o levanta- 
mento. Às chances de aprovação até 

janeiro são consideradas baixas ou 

muto baixas por 86% deles, contra 

33% de avaliações neutras 

OU UM... Caso o novo programa so- 
cial do governo federal não seja 

aprovado até janeiro, 50% dos ana- 
listas acreditam em uma nova pror- 

rogação do auxiho emergencial pelo 

Planalto. 

«OU OUTRO. Quiros 43%, no en- 
tanto, acham que o auxilho será en- 

cerrado e o Bolsa Familia devera ser 

retomado como está previsto na pe: 

ça orçamentária encaminhada pela 
União ao Congresso em agosto. 

VE RELA O UM ME FREI 
ad 

CLICK. Para afastar relatos de 

atritos entre os dois, o secreta- 

rio de Comunicação, Fábio Wa- 
ingarten, convidou Fábio Faria 
(Comunicações), para seu ani- 
versário, 

BLA E ço 

“PRONTO, FALE 

Sobre proposta de nova Constituição 

DADOS DA AMOSTRA, À edição do 
outubro do Barômetro do Poder foi 

realizada entre os. dias 26 e 28. 

O TIRO... O PCdoB comemorou à 

ataque desfando por Jair Bolsonaro 

a Manuela D'Ávila em sua live na úl- 
tima quinta-feira. 

SINAI E 

PARTICULARES. E 
Manuela Dávila, - 

candidata à . 
Prefeitura de E 

Porto Alegro . 

«SAIU PELA CULATRA. Com os pe- 
tistas fora da corrida eleitoral, a can- 

didata à Prefeitura de Porto Alegre 

(RS) toma o lugar do PT na polariza- 

ção, o que pode ser um bom ativo no 

pleito, 

TODO CUIDADO... A visita a uma re- 
serva indigena com diplomatas eu- 

ropeus é o que mais assombra à Co- 

mitiva de Hamilton Mourão na via- 

gem para a Amazonia. Antes do em- 

barque, eles terão uma reunião no 

Itamaraty, que disponibúlizara testo 

de covid-i8 imediato. 

É POUCO. O medo é que, mesmo 
obedecendo à todos os protocolos 

de saúde, alguém viaje contaminado 

2 acabe transmitindo o virus para in- 

digenas. Dificil explicar is50 depois. 

CORRIDA... Aliados de Tereza Cristi- 

na viram com otimismo a sua escolha 

como melhor ministra do governo 

Bolsonaro na avaliação de lideres 
parlamentares, segundo levanta- 

mento do site Congresso em Foco. 

«AO CONGRESSO. Entendem como 

um ativo importante caso a ministra, 

deputada federal licenciada, decida 

mesmo ser candidata à sucessão de 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) na Câmara. 

XADREZ. Se essa jogada se concre- 

tizar, com aval do Planalto, abrirá uma 
importante vaga no Mmresténo da Agn- 
cultura para acomodar novos aliados 

no cenário pós-eleição municipal. 

JAMASNA PASCHOAL, deputada estalbial (PSL SP) 
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Juan Guaidó, ao afirmar que a Venozuela está em uma “encruzilhada histórica” 
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Grupos parlamentares são 
F É a = = y ! 

so “agências de viagem” 
O Congresso já tem 32 “grupos de cooperação” com outros 

países, a pretexto de reforçar as relações diplomáticas, que 
garantem viagens “de intercâmbio” pagas pelos cofres públi- 

cos. Mas senadores e deputados não parecem preocupados 

com as relações bilaterais: 2] desses grupos têm apenas 0 

parlamentar esperto que o criou. 

De outros onze grupos, so três se reuniram este ano, uma 

vez cada. Um deles, ativo só no “papel”, foi criado nos anos 

1890 e fez a ultima reunião em 2011. 

Grupos do Cuecão 
Criados pelo senador licen- 

ciado Chico “Cueção” Rodri- 

preside, hã os grupos Brasil- 
Guiana e Brasil-Cazaquistão. 

Os mais concorridos 
Servindo para garantir viagens por 

nossa conta, grupos Brasil-Arabia 

saudita e Brasil-China tem 61 e 46 
membros, respectivamente. 

Pessima estratégia 
O grupo Brasil-Espanha foi criado 

em 1898 e reinstalado em 201, mas 
não teve adesão de nenhum paramen - 

tar enunca se reuniu desde então, 

O mais atuante 
O grupo Brasil-ELA foi criado em, 

2089, mas tem DD membros. Reunius 
se em dezembro é é presidido pola se-. 

nador Roberto Rocha (PSDE-MA). | 

PODER SEM PUDOR. 
Sr. Lei, muito prazer 
Durante o goverra Femando Henrique, no 

final de 1999, o ministro Pedro Malan (Fa- 
zenda) fingia interesse na reforma tributá- 
ria, discutindo-a com parlamentares. 

Sempre muito cordial, ele perguntou ao 

Maia joga para 
plateia antes da 
eleição do dia 15 
O presidente Rodrigo Maia (DEM- 

RJ) optou por sessões extraordinárias 
para conseguir que a Câmara produza 
alguma coisa nas duas semanas que 
antecedem as eleições. Mas os-moti- 
vos podem não ser tão nobres, 
É que as pautas das reuniões ex-. 

traordinárias não ficam sujetfasa FE- 
gras de trancamento por mittlidas pro- 
visórias, mas, com tss0; ficam 10% à 
mercê dos interesses do presidente. 
que coloca 0 que quiser na pauta 

Pernada nos lideres 
O calendário de novembro, divulga- 

do apos reunião de lideres, não finiia 

no. Maia enxergou a oportunidade. 

Não desape 
Ojogo de conareforpafa teritativa da 

quase ex-presidériie, quedeu azar 
com a pandemia Gas clesções, de man- 
ter o poder pelo máximo de tempo, 

Pano para mang | 
Na sexta, convocação da SESSÃO 

delberaliva extraordinária já Havia si- 

do publicada. À pauta inclui PLde ca- 
'bofbgeni.Eriticado pelo depurado. 

Aprovação estavel 
Apesar da “e Ap o no 

Doticiário, pesquisa ModalMais/AP 
Exata revela que a aprovação do go- 

verno federal se manteve estável: à 

indice de Ótimo ou Bom esta em 

deputado Antônio Kandir (PSDB), ex-minis- 
tro de Planejamento do mesmo govemo:“O senhor prefere que cuo chame de 

deputado ou de ministro” Antônio Palocci (PT-SP) meteu o bedelho, provo- 
cando gargalhadas: “Ministro, em São Paulo ninguém chama o Kandir de mi- 

nistro, nom de deputado. Todo mundo chama elo de hor, Lei Kandir.” 

Colaboram: Andre Brito e Tiago Vasconcelos 

spEsÕes previstas para antes do E tur, 

35,6%, contra 34% que classificam a 
gestão como Auim ou Péssimo. Para 

0%, O governo é “Regular”. 

Conta fake 
Guilherme Boulos (Psol) comemo- 

rou pesquisa para a prefeito de São 

Paulo dizendo que “falta pouco para a 
virada”. Ele estã a sote pontos Russo- 

manno (Rep) e tem metade do resul- 
tado de Bruno Covas (PSDB). 

Crédito na pandemia 
Programa de crédito emergendial 

para pessoas flisicas'€ Jusidicas do 
Banco de Brasilia para tombatear o im- 

pacto da pandemia a Supera"DF mo- 
vimentou cerca de AS 4bilhões desde 
março. quanda foi lançado. 

Docunientos reféns 
O Supremo Tritulnal Federal deve Jud- 

gar nã quárta-fera a constitucioralida- 
de da aprbendão de passaporto pu da 

Caneira de Habilitação de Um cidadão 
“paris garaivir o pagamentta de dividas. 

Infiuência é das redes 
Pesquisa da plátutasma Socialba- > 

Kers aponta quê /2% dos cidadãos 
“americanos comidade para votar ulam | 

ativamente asvedes sociais. Desses, 
Ba a o Facebook. 

Triste marca 
O Reino Unido superou masia sába- 

doa marca de um milhão de cásos do 
“covid, Sofrendo com a segunda onda 
deintocções, britáfticos 5º juntam a 
“EUA, Índia, Brasil, Rússia, França, Es- 
“panha, Argentinãe Colômbia. 

Melhora evidente 
O Linkedin, rode social voltada para 

o mençado de trabalho, revelou que à 

nivel decontratações no Brasil retor- 

nou ao pré-pandemia. Excelente noti- 
Ela. mins a plataforma não acha que irá 

- Compánsar as demissões. 

Pensando bem... 
«este ano de pandemia, políticos 

fingiram fazer campanha, c os eleito- 

res não fingiram se importar. 

bém o criticaria se não tivesse 
feito a ressalva. 
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Nas entrelinhas 
A entrevista de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à Folha de S.Paulo 

consolidou a percepção Em vários setores do Congresso de 

que ele não desistiu de tenitar ser reconduzido à presidência 
da Câmara. O deputado deelárou que Arthur Lira (PP-AL) é o 
candidato de Jair Bolsonaro (sem partido) à Casa e afirmou 
que não excluirá-a esquerda de nenhum acordo que envolva 

sua Sucessão. 

(é gesto teve coma objetivo polarizara Casa, avaliam líderes da 
oposição edo centrão, para. pegegurdr um campo de apoio na 
disputa. 

Obstácdlos mM, 
A Constituição veda a resleição de 

Mula. Uma ação no STF, porém. pode 
abrir caminho para quejele se carida- 

to. Embora o parlamefitar negue publi- 
camente essa opção, a apasta em par- 

à tidos de centros Contra Bolsonaro é 

que, seo Suprerio autôrizar, o deputado 
disputara de novo o comsindo da Casa. 

Gregos e troianos 
Mada diz que Há quatro ou cinco no- 

mes quedele poderia apoiar na eleição 

do ano que vêm. Para partamentares, O 

lato de ele ainda não ter escolhido um 
“defés tria um cenário para que ele diga, 

. Ciao possa se lançar, que não houve 
consenso entre seus aliados e entre ele 

pusprio na briga pela Câmara. 

“Teus sinais 
Para nomes importantes da esquer- 

da, na entrevista, Maia quis amarrar O 
apoio do campo e construir uma nar: 
rativa que impeça os oposicionistas de 

votar em Lira sob pona de ficarem com 
a pecha de eleger um governista. À 

oposição na Câmara soma cerca de 
30 votos de 513 e é considerada a fiel 

da balança na briga pelo comando da 

Casa em fevereiro de 2021. 

Na mesa! 
O impasse em tomo da instalação da 

CMO (Comissão Mista do Orçamento), 
uma prévia da disputa pela presidência 
da Câmara, não deve acabar tão cedo. 
Maia oferoceu um trato em que a ban- 

cada feminina ficaria com a relatoria do 
Orçamento em ZOZire Elmar Nasci- 
mento (DEM-RA), seu aliado, presidiria 
o colegiado neste ano. 

Na mesa II 
Pela ideia, Flávia Arruda (PL-DF). 

que representa o centrão na briga, se- 
ria a relatora, mas 0 acordo enfrenta 

resistência. À tendência é que s0 haja 

um desfecho se o grupo de Maia ou de 
Lira, lider do centrão, abdicar de con- 
correr à Câmara. 

Dan 
O presidente do Senado, Davi Álco- 

lumbre (DEM-AP), deve indicar Luiz 
Fernando Bandeira, secretário-geral 
da Mesa da Casa, para uma vaga no 

CNJ (Conselho Nacional de Justiça). 

Tente outra vez 
O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) 

de São Paulo negou pedido de Celso 
Russomano, candidato do Republica- 

nos à prefeitura de São Paulo, para 
que a Justiça proibisse sua adversária 

Joice Hasselmann (PSL) de veicular 
propaganda que atribui notas à atua- 
cão política dos dois, 

Acirrado 
Joice usa no vídeo veiculado na TV 

é na internet dados do “ranking dos 

políticos”. que a coloca à frente de 
Russomano, Ela afirma que, no que- 

sito “ficha limpa”, o parlamentar tem 
“probleminhas para explicar”, À de- 

fesa do integrante do Republicanos 
afirmou que ela desinforma e propa- 

ga inverdades. O TRE, porém, enten- 

deu tratar-se de “crítica política” ad- 
mitida, 

Inloco 
O presidente do TSE (Tribunal Su- 

periar Eleitoral), ministro Luis Roberto 
Barroso, desembarcou em Washing- 
ton ontem para ser observador convi- 

dado das eleições nos EUA. 

Troca 
Hoje. Barroso terá reunião com o ti 

me da DEA (Organização dos Estados 
Americanos) que viajará ao Brasil pa- 
ra observar a eleição municipal Ama- 
nhã, dia do plerto norte-americano, o 
ministro visitara locais de votação, e 
encontrará o diretor da Divisão de 
Candidaturas é Financiamento de 

Campanhas do Conselho Eleitoral do 
estado de Maryland. 

O alvo 
Ex-ministros das Relações Exterio- 

res, embaixadores e militares avaliam 

que se Joe Biden, candidato democra- 

ta, vencer a aleição nos EUA, a política 
no Brasil que mais sofrerá impactos 

será a do meio ambiente. 

ou BO 
"Ds EUA terão posição de pressão 

por meio de exigências ambientais em 

acordos comerciais e econômicos”, 
diz o ex-chanceler Aloysio Nunes. Cel- 
80 Amorim, também ex-ministro, ava- 

la que Bolsonaro tera de dar uma gui- 
nada e ser mais incisivo no combate 

ao desmatamento sob pena de ficar 

muito isolado pelos Estados Unidos e 
pela Europa. 

Tiroteio 
“À antipolítica é fipico caso para o 

Procon. Venderam terreno no céu e 
entregaram puro fisiologismo, por isso 

perdem força”. Do deputado Paulo 
Teixeira (PT-SP), sobre nomes asso- 
ciados a Bolsonaro no pleito municipal 

patinarem, indicando fragilização da 
onda antipolítica. 

Publicação simultânea com a Folha de São Paulo 
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Infes'vscional 
ELEIÇÃO AMERICANA 

Na luta pela reeleição, 
Trump percorre 3.500 
quilômetros e vaia 5 
estados. Ja Biden foca 
na Pensilvânia, local 
chave para a votação 

WASHINGTON 

s vesperas da eleição amer- 
cana, que acontece amanhã, 
E presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, não parou 
um minuto ontem numa busca de- 

senfreada por votos. Aos 74 anos & 
um mês depois de ter contraido 
Covid-19, 0 republicano passou 

por Michigan, lowa, Carolina do 
Norte. Geórgia e Flórida, 
No total, Trump tera percomido 

mais de 3500 quilômetros. Já seu 
rival democrata, Joe Biden, que li- 
dera a média das pesquisas nacio- 
nais, concentrou seus esforços na 
Pensilvâmia, outro local chave para 
a votação, 

Em Michigan, Trump se gabou 
de “ter salvo a indústria automobi- 

listica”, apesar de dados o contra- 
dizerem. Repetidas vezes recla- 
mou das temperaturas congelan- 
tes do vento soprando “direta- 
mento “em Seu rosto. 

“Eu detive as mudanças e agora 

muitas fábricas estão sendo cons- 
truídas”, disse Trump. “O negócio 
automobilístico esta voltando”. 

Na verdade, o número de em- 
pregos nas fábricas de Michigan 
relacionados a veiculos motoriza- 

Lady G 
Candidato democrata à presi- 

dência dos Estados Unidos, Joe 
Riden vai ter uma companhia es- 
pecial hoje, em seu último comício 
em Pittsburgh, Pensilvânia. Lady 
Gaga dara seu apoio à campanha, 
segundo informaram as redesde 

TV Bloomberg e NBC News 
Será a mesma cidade onde ele 

iniciou a campanha. Já o Canfome 
produtor John Legend ira ftom 
panhar a Kamala Harris, vicé'tia 

chapa com Biden, ng Filadélfia. 
O toco de Biden nfPensilvânia 

reflete à crençade que pode ser 
um dos estados dvifar 9 eleição — 
Trump tez qualeo evéntos lã no sá- 

bado e planeja oubte hoje. 

bas ir pmepndo Pe 

araton 

; perpsnabrado | 

MERO GA CORSA Má CLARCA Dl TÓRIA 
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eemprpr dE. e mio E -s2í ae 

dos e fabricação de povos aufomo- 
tivas diminuiu dutinte difiandato 
do repil blmcari ER 

O presidente, de acordo com o 
PolitiFact, pode realmente reivin- 
dicar o crédito por trazer umadig - 
ca nova fabrica de automóveis, 

com imauguração previsiipara 
2021, para o estado. Mas er 2014 

o emprego na indústria automoli- 
listica em Michigan caiu gerca de 
2000, de acordo com o PoltiFact. 

Na noite de amánhãadia da elei- 

Ode regra, sua mulher, Jill Hs 

desta senadora e candidata a vice 
Kamaia Hamis e seu maúido, Bou- 

pias Embofl, devem se espalhar por 

todo q estado da Peúsilvánia hoje, 
com Biden indo fra Ggeste apos : 
campanha de ontém fa Filadeélha. 
A campariif'de, Jhe Biden tam- 

bém anunciou dpresença do ex- 
presidente Barack Obama hoje, no 
sul da Flórida para mobilizar o 
eleitorado negro e latino, 

Na véspera da eleição, Biden de: 
têm vantagem nacional expressiva 

sobre o presidente Donald Trump 
em meio a profundas preocupa- 
ções dos eleitores sobre à pande- 
mia do coronavirus. 

SEXI á VIDA E O MELHOR DELA AINDA ESTA POR VIR 

Mat DO SO ADS DE LAPERM ia vi T ER od Eli FOCAL ESPE RC E 

 Dinsnção er à à cielo doc | BOST( JN 

mew Sos toada al grep com br 
' 0800 205 1900 pinus E atento Cota] 

ano pal 

de comici 
Usca dos ultimos votos 

ção, Trâmp está planejáândosgma 
testa no Salão Leste da Casa Bran- 

OQ, U EsSEssOres Ustão dis Bindo 

convidar cerca de 400 pessoas, se- 
pBundo o New VOPRT imes, 
Citando trés. fontes anónimas, 

portal político ámeficano Axios 
afirma que presidente planeja ig- 
norar os resultados oficiais da elei- 
ção edeclatar sua vitória “se 08 

primeiros Resultados o mostrarem 
a frente” 

Trump conversou em particular 

Mas Trump mantêm vivas suas 
esperanças de ao menos permane- 
[id r competitivo [tora estados. 

Uma caravana de apoiadores de 
Trump cercou um ônibus da cam- 
panha de Joe Biden que ia da cida- 
de texana de San Antonio à capital 
do estado, Austin, na sexta-feira, 

nque com Biden 

o aqi, 

O em Michigan. Trumo à raciais do frio e disse ter ialiá a indústria automobilística da região 

sobre ESSE cenário [ida últimas SE - 

manas, diz o site, descrevendo pla- 
nos para subir ao pódio na noite da 
eleição, 

Para que isso aconteça, seus 
aliados acreditam que ele precisa 
vencer ou liderar à apuração em 
Ohio, Flórida, Carolina do Norte, 
Texas, lowa, Arizona é Geórgia — 

estados onde a disputa estã aper- 
tada. Como houve muitos votos 
pelo correto, o resultado oficial 
pode demorar. 

levando os democratas a cancela- 

rem dois eventos, 
a TH DE de sal; ido Trump apoiou 

a ação do postar um video, que Mos- 
trava os carros forçando o ônibus à 
gr a velocidade. O presidente 

candidato à reeleição escreveu na 

voo “Eu amo o Temas”. 
MPRUGULÃO DE vEZED 
E —— mm 

LADY GAGA vai participar hoje do ultimo comício de Biden, na Pensilvânia 

TUFÃO provocou enchentes 

Tufão mais 
forte do mundo 

| este ano mata 

10 nas Filipinas 
MANILA, FILIPINAS 

Pelo menos 10 pessoas morre- 
ram é outras três estão desapa- 
recidas depois que o tufão Gon, 

o mais forte do mundo a ser re- 
grstrado neste ano, atingiu o sul 
da principal ilha das Filipinas, 
Luzon, ontem, de acordo com 
relatório 1 NO al do RUE TT 

Mais de 300 casas foram so- 

terradas por rochas é lama vul- 
canicas do Vulcão Mavyon na 

provincia de Albay, seriamente 
atingida, na região de Bicol, dis- 
se um deputado 

A tempestade atingiu algumas 
cidades costeiras, enquanto rios 
transbordaram e diques foram 
destruídos, deixando vinias al- 
deias submersas em Bicol, 
No muntaipio de Guinobatan, 

o deputado Zaldy Co, do parti- 

do Ako Bicol, disse que mais de 
300 casas foram soterradas sob 
escombros vulcânicos, “Acredi- 
ta-se que varas pessoas tenham 
sido enterradas vivas”, disse 0 
partido em um comunicado tra- 
gendo fotos da destruição. 

Ataque no Dia 
das Bruxas 
deixa 2 mortos 
no Canada 
QUEBEC, CANADÁ 

Um homem vestindo roupas 
medievais e usando uma espada 
to preso suspeito de matar duas 
pessoas e deixar outras cinco be- 
nidas em Quebec, no Canada, na 
noite de sábado, quando fod co- 
memorado o Halloween, o Dia 
das Bruxas, no pais, 
Segundo à Serviço de Policia 

da Vila do Quebec, o homem, que 
tem cerca de 20 anos, desferiu 
golpes em uma rua próxima à 
Assembleia Nacional do Canada. 
A polícia descarta que se trate 

de um caso de terrorismo e ex- 
plica, em publicação nas redes 
sociais, que às mútivações do 
suspeito não tem outras causas 
que não sejam pessoais, 

“As pessoas estão chocadas. 

Tem todos os ingredientes de um 
filme de terror, um homem dis- 
farçado que sai no Halloween e 
mata pessoas”, disse Hadi Has- 
sim, jornalista local, “Ficarei um 
pouco assustado por um tempo” 
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VLATTERI BOTTAS, Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo vibram juntos no pódio em Ímola após » conquista do título da Mercedes 

Vitoria e adeus proximo 
Após vencer em Ímola 
e se aproximar do 
hepta mundial, Lewis 

Hamilton surpreende 
e cita aposentadoria 
aos 35 anos 

IMOLA, ITÁLIA 

ingles Lewis Hamilton che- 
gou à nona vitória na tem- 

”P porada, ontem de manhã, 
em Imola, e está perto do hepta- 
campeonato mundial da categoria. 
Ele pode garantir o titulo na Tur- 
quia, na próxima corrida, dia 15, 
Ontem, foi sua equipe, Merce- 

des, Ali LE HTrremorou à conquista 

do mundial de construtores, com a 

dobradinha do inglês e do finlan- 
des Valtteri Bottas no GF dr Bmi- 

Ha-Romanha, Daniel Rigtiarão 
(Renault) completou pádio: 

Este é o sétimo ntulo da Merco- 

des que quebrou redacde Mistórico 
da Ferran, que venceu beis Htulos 
seguidos de 1999 a 2004. Com 479 
pontos, a escuderia não pode mais 
ser alcançada por RBR (226ho0u 

Renault (135). 
Logo após a corrida, Hamiltow 

admutiy pela primeira vez que não 
sabe se vai continuar na categoria 
no ano que vem. Ele aindanegocia 
com a Mercedes a renovação do 
contrato. A equipé quer vinculo lo- 
go e ele, não, 

“Eu gostanfde estaf aqui ano 
que vem, mas, não tenho certeza. 
Hã muitas COISEs PRI LTL cimpa | q 

gam sobre a vida que terei depois 

apita di cu tm 

INDERSON SILVA deixa o octógono desolado após perder na despedida 

de aposentif Ma muitas coisas fia 
minhasmente no momento Pdisse 

o inglês, 
Hiamilter, que largou Gm segan - 

do, chémou 0 pe rder Eh post E para 

Max Verstappen na lafrada, mas 

supênou tanto o beliiguanto Bot 

tas após adiar sua parada para tro- 
ea de pneus cfinhasvantagem 
uni a pi | hi YE, 

Pouco depois tas paradas de 
Verstappétre Bottas, o hexacam- 
peão pediu, via pádio, para não pa- 
rar naquele momento. 
O Enlés Bomeçou a fazer as vol- 

tas malegápidas do GP mas a van- 

tagem projetada pela Mercedes pa- 
ra que Hamilton retornasse à pista 
nó lieerança não seria suficiente se 

nato fosse um safety car virtual, que 
etou em cena apos tum problema 

po carro de Esteban Ocom 

“Cometi um erro”, diz Dana 
White sobre Anderson 
LAS VEGAS, EUA 

Anderson Silva se despediu do 
UFC de maneira frustrante. O 

brasileiro foi nocauteado por 

Uriah Hall na noite do ultimo sã 
bado, em Las Vegas. Após o con- 
fronto, o presidente da franquia, 
Dana Wiute, disse ter se arrepen- 
dido de permitir que o brasileiro 
entrasse nó octogono. 

“Eu cometi um grande erro em 
ter deixado o Anderson lutar ho- 

je. Eu sabia que estava certo e isso 
se mostrou, Ele não deveria lutar 

punça mais”, declarou o chefão 
do UFC, que prosseguiu: 

“Ele ainda tem uma luta no 

Após eficiente parada nos boxes, 
o inglés voltou com é segundos à 
frente de Bottas. 

Ele, Bottas é Daniel Ricciardo, o 
terceiro colocado, levaram para 

casa um troféu especial: com o for- 
pato da traçado tahano e um d ja 

mante incrustado na curva Tam: 
burello, com à mensagem “dedica- 
do a Ayrton”. Foi nesta curva que 

hoje é uma chicane que, em 1994, 
AvTton SETA MOTEL 

] 1] ] ' ] À 
LAPA lis | + Er, 

Lewis Hamilton, hexacampeão mundial 

Abel Ferreira 
chega para ver 
o Verdão jogar 
contra o Galo 
SAO PAULO 

Contratado para ser o novo 

técnico do Palmeiras, o portu- 
gués Abel Ferreira chega hoje 
ao Brasil para iniciar sua tráje- 
tória pela primeira vez no fute- 
botbrasileiro. 

Ros 4] anos, Abel diz estar 
preparado para o desafio que o 
espera no Palmeiras, 
“Não estava fácil me deixa- 

rem sair (no PAOK), no final to- 
dos chegaram a um entendi- 
mento, Acima de tudo voltar a 

ganhar. Sabemos a grandeza do 
clube, os objetivos do clube, sa- 
bemos dos jogadores que tem, 
fx T SERPA ente nina d ds TAZÕES 

que levou o Palmeiras a me con- 
tratar, que é a aposta nos jovens, 
Portanto, estão reunidas todas 

as condições para todos juntos 
termos sucesso”, 

Abel espera encontrar o elen- 
co e assistir do jogo de hoje con- 
tra o Atlétco/MO, às 17 horas, 

no Allianz Parque, pela ultima 
rodada do primeiro turno do 
Brasileirão. O interino Andrey 
Lopes ainda comandara o time 
no banco de reservas. 

E RP pe ob UR LÃ 

ABEL estava no PADK da Grécia 

contrato, mas fizemos um acordo. 

Antes do contrato ser assinado, à 
gente concordou que esta seria 
Sua última luta m que uq HM Pe mnia- 

ria. Já dei ao Anderson Silva mais 
lutas do que deveria. Na verdade, 
me sinto mal, Não estou bem co- 
migo mesmo pelas lutas que eu 
dei a ele. O Anderson deveria ter 
se aposentado antes”, completou. 
Em mensagem postada no Ins- 

tagram ontem, o Spider confir- 
mou que a luta contra Unah Hall, 
toi a última de sua carreira. 
“Eu não imaginava que iria ficar 

tão feliz como eu estou, mesmo 
perdendo, estou com um send- 
mento de paz, do fundo do meu 

coração quero agradecer todos 
vocês, meu time, minha familia, 

meus amigos e todos que viram a 
luta: esibam Aju Sejm p re toi Lina 

prrande honra lutar todos esses 

anos com a torcida de vocês”. 
Maior nome do pais na história 

do MMA e considerado um dos 
maiores da mod alidade em U nÃos 

os tempos, Anderson Silva per- 
deu por nocaute técnico no sába- 
do. Foi sua 1º derrota ma carreira 

no UFC. Seu cartel é de 34 vito- 

nas, 1 derrotas e uma luta que te- 
Ti dd) resultado anulado, 

Como campeão do peso médio, 
de 2006 a 2013 ele teve dez vito- 

rias em defesas de titulo, 
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BRASILEIRÃO 

Time está conseguindo 
aproveitar as chances 
de gol mesmo com a 

segunda menor média 
de chutes por gols na 

serie À: 5,4 por partida 

RIO 

dificuldade para criar chan- 
ces de gol acompanha o Flhy- 
iminense ao longo do Brasilei- 

rio. Mas o time de Odair Hellmann 
vem sabendo fazer desta limitação 
um trampolim para a efigdência. 

TE a tri col CS chegam q Nua - 

de do campeonato com a quarta 
melhor campanha — tem 32 pon- 
tos apenas três a menos do que In- 

ter e Fla que dividem a liderança — 
boa parte deste feito se deve ao al- 
to aproveitamento das poucas 
oportunidades que surgem. 
O Fluminense tem a segunda 

menor media de chutes por gols 
na Série A: são 54. Dono do me- 
lhor ataque do campeonato, com 
33 gols, o Flamengo precisa de 64 
finalizações para marcar. 
TE t lider Internacional ê mais 

eficiente que os tricolores. Mas a 
di terença entre os dois PE pequena, 

Os colorados marcam um gol a ca- 
da 5,1 chutes. Os dados são do site 
Sofascore, 

A eficiência tricolor se reflete 
também no número de passes tro- 
cados para marcar um gol. O time 
é o dono da menor média da Série 
A, São 274 para cada vez que atin- 

Odair Helmann, técnico do Fluminense 

problema no Flu 

ge a meta do rival. 
“Buscamos sempre o que é me- 

lhor para o Fluminense e estamos 
estabelecendo um bom desempe- 
nho mutuamente para que a gente 
consiga 8 rarantir esta boa sequen- 
cia que temos" pdisse Odair Hell- 
mann satisfeito com o desempe- 
nho do setpelemõe ao longo do pri- 
meiro turrdo dacompetição, 

Para o jogo contra o Gremia, no 
proxima doríngo, no Maracanã, 
pele20” rodada, o ataqueganhará 
rélorços, Depois de cumpnirsus- 

o € mais 

o DU AA AAA L LAMA E E 

k 

JANN está satisteiro EoMm O desempenho Fluminense 

pensão, Ered estara de volta, 
Outroquedéve retornar é Luiz 

Hemique preservado contra o 
Fortaleza pór ter recém retornado 
daseleção sub-20, 
“Terminou o primeiro turno, 

Apúra, nosso próximo 'campeona- 
toLé o Grêmio. O Brasileirão é 
sempre o próximo jogo. Temos de 

trabalhar bem, fazemos uma boa 
semana de treinos porque a com- 
petição não terminou. Ágora é 
manter a concentração”, analisou 
o treinador do Fluminense. 

Jogar em casa é pesadelo no Fogão 
Na luta para não entrarha goma 

do rebaixamento, o Botafogo não 
tem feito a sua parte. Q time encer- 
rou sua participação nosprindeiro 
turno como um dos piores Mm - 

dantes do Brasileirão, 
Em dez jogos ha Nilfon Santos, 

foram apenas duas eiórias. O nu- 
mero de derrotiaconsegue ser 
maior do que o de triuntos: três. Já 
os empates, uma sina que perse- 
gue o clube no Brasileirão, foram 
cinco — são IH ao todo, contando os 
confrontos como visitante. 

Com apenas 11 pontos conguis- 

tados num total de 30, 0 aproveita- 

mento alvinegro dentro de seus 
dominios é de 36,6%. So não é pior 

que o do Goias, um dos integrantes 
do Z-4 do Brasileirão. 

io al had E CG 

US segue no comando 

O Botalogo não sabe o que é ven- 
cer no Niltom Santos há 25 dias, O 
ultimo triunto fa sobre o Palmei- 
ras, pela 14º rodada do Brasileirão, 
quando fez 2 a 1 no Verdão 

Um dos tropeços em casa foi pa- 
ra o Cuiaba, na semana passada, 
pela Copa do Brasil, O jogo de vol- 
ta será amanhã. E, por causa desta 

derrota, que culminou na demis- 
são do tecnico Bruno Lazaroni, 08 
alvinegros precisam da vitória a 
qualquer custo. O empate garante 

avaga às quartas de final para o ad - 
versário. 

Para este confronto, Flávio Té- 

nius já está confirmado no comun- 
do técnico mais uma vez. Mesmo 
quea diretoria acerte com um trei- 
nador, ainda hoje. 

Peixe vence e colano G-4 
paradibrio o placar. Madson fez o 
pri ira, após bela jogada de Sotel- 
dó pela Esquerda, aos 9 minutos. Aos 
26, oartitheiro Marinho, autor de 12 
gols ho Brasileirão, ampliou, com a 
gjuda de um desvio em Juninho, que 
“matou” Douglas Frednich. 
O Bahia descontou no primeiro 

ataque. Nino Paraiba fez bela joga- 

da pela direita, cruzou, Luan Peres 
falhou e Daniel completou de pri- 
meira: 2a 1, sos 28. Oito minutos 

depois, vejo a falha de Douglas na 
falta de Jobson: 3 4 1. O mesmo 

Jobson quase fez contra, ao des- 
viaPyuma cobrança de falta que 
h emo da esquerda, ils ED Tiga d Ex |= 

la pegou na trave. 
No segundo tempo, o Santos vol- 

tou melhor e conseguiu segurar a 
vitória, 
“Hoje (ontem) era um jogo de 

encerrar o tumo, virando o turno 
com 30 pontos e entre os seis é 
muito bom no geral, dentro de to- 
das as dificuldades que vivemos, 
que nem preciso falar. Jogadores 
dão retorno positivo dentro de 

SANTOS, SP 

O Santos só precisou de um tem- 

po para derrotar o Bala, por 301, 
ontem à noite, na Vila Belmiro, pe- 

la 19º rodada do Brasileirão, Comd 
resultado, o time do técnico Cuca 

alcançou os 30 pontos, na sexiseo- 
locação, colado no G-4. Ja 05 baja 

nos permanecem com 19 portos, 

perigosamente próximos da zuirá 
de rebaixamento. 

No primeiro tempo, O Peixe foi 
Rmuais efic ax Ci Suas fitu biz tes Es 

não perdeu oportimifade , mas O 
Bahia foi mais organizado. 
Uma diferença essencial, talvez, 

para o resultado toram as atuações 
dos goleiros. Enquanto João Paulo 

fez uma grinde defesa em EChutt 
de Gilberto Doúglas Friedoch.fa- 
Ihogno gol de Jobson, d segundo 
do Sambo. 
Efdente, o Santosnão demniórou 

ESTÁDIO: VIL* BELMIRO 
João Paulos campo”, disse o técnico Cuca. 

| LuciifVorissimo, Luan E 
| Tras a F T Jonatan: fardo Et PA La OE PT: 

dobson (Sandry), Diego 
Pituca o doam Moto (Lucas 
Lourisiço); Mannho, Kaio Jorge 
(Marcos Ldonardo) e Soteldo 
(Angelo). Téc Técnico: Cuca. 

E Dou Friedrich; Nino 
Paraiba, Anderson 
Martins, Juninho é 

(Clays0n) e Fessin (Rossi), Elber 
(Marco Antônio) e Gilberto 
(Sakianha). Técnico: Mano Monezos, 

GOLS: primeiro tempo — Madson, aos 
B minutos, Marmho, aos 26, Daniel, 

sos 28, e Jobson, aos 38 
ÁRBITRO: Heber Aloborto Lopes (50). 

Brasileirão 

TIME PE J V E D é o se ÚLTJOCOS 

Internacional SB 4DeHM im 

Flamengo Ss OsS A DAE cam 

Anonco/MG Mx Tr Wiz Gs ÃAÃARZOÃM ma 

Fluminense MM x 8) 5 5 BD À Bam 

São Paulo MM 86 8 6 2 4 4H Om 

Saunas Mono GTA mm 

Palmeiras ST oTAZO?Z e 
Sport 4 MA BB TI 9 10 26 4 > 

Fortaleza amo 6BÃaSETtãiãE 4 o 

Corimihians AM 0 6 6 7 ZA cm 

Grimio FE A To 6 9 3 BS ms 

a Cenrá 03 6 6 5 723826] im 

E Amórico/GO = 2 0 5 77 725 -Bem 
[OH Botafogo PER DD O DD 
[ Bahia VB BS 4 9 2 2 5 eu 
18 Vasco At Tr 6 4 E 20 25 5 ou 
Ta Coritiba Laos 406 A Be 
e Bragantino na TTAMÃ SI 

LE Athictico/PR TB E A4 4 RD um 
a Goiás Evga H asda 

BE Manteve dd Suba: T Daostóu O Empats O vim Dermota 

BM Zona de ciassilicação para Libertadores 207 

RE Zona mtomedaária 

à divia de dás. para Sul-Amercâna 202] 

Lona do mbigoeninanto 

Vasco 

Santos 3x1 

Golás xl 

|x4 São Paulo 

|x0O  Athetico'PR 

Flamengo 

Sport 

Palmeiras X Artético/MG 
T horas - Allianz Parque 

Grêmio X Bragantino 
£0 horas - Arena do Grémio 
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Minhas impressões 
desfecho que Internacional e Flamengo deram ao 

primeiro turno, com derrotas na 19º rodada, após 0 

empate entre eles no jogo da semana passada, reforça 

a impressão de que hã mesmo um equilibrio técnico entre os 

times. Em especial os dirigidos por Coudet, Domeénec e Sam- 

paoli, que ocupam as três primeiras colocações do Brasileiro. 

Mas a evolução de times como o São Paulo de Diniz, o Flumi- 

nense de Hellmann e o Santos de Cuca nos sugerem cautela 

nas previsões do returno. 

Flamengo 1 x 4 São Paulo 
Hã várias formas de se analisar 

a goleada sofrida pelo time de 
Domenec Torrent no Maracanã: 

dos erros dos zagueiros Gustavo 
Henrique é Natan aos pênaltis 
desperdiçados pelos atacantes 
Bruno Henrique é Pedro. 
Da ausência dos volantes Thia- 

go Maia e Willian 
Arão à atuação do 
goleiro Tiago Volpi, 
do São Paulo de Fer- 

o a ça Mil 

mai à a a tag, E F 
= a E E a a a 

E Nim ma Dê E a ça j 

fim do Carioca já se exibia com 
caracteristicas bem competitivas 
teve mais posse de bola, finaliza- 
ções, chances claras... 

É reparem que 0 adversário era 
o Fortaleza de Rogério Cem, que 

s0 havia perdido em casa na ro- 
dada de abertura, para o Athleti- 
co/PR (2 2 0). 

Botafogo 2 x 2 

O time dirigido 
naipe equip Â evolução de pelo treinador dê 

gistre-se. times como o oleiro Flávio Te- 
Mas, sob o ponto 

de vista da disputa 
tatica ou ate mesmo 

São Paulo de 
Diniz, o Flu de 

nius jogou relitiva- 
mente bem, Mag são 
nítidas a sho de Ji 
derança Em fafapo 

modo marcova Hellmanneo ca ausênciadoal- 
perda da invencibi- Santos de Cuca Sind 
lidade rubro-negra ei erÉ a ada dim meiá durava Dio. Nos sugerem | extema 
ar adigaça ee tela O Botafogo demo- 
gos consagrou as Cattela nas rou para reestruif 
ideias ofensivas de SEE - CR E E 
ec porem PrevIS0ES rar seu departa- 
dois ótimos treina- 
dores. Apenas isso... 

Fortaleza O x 1 Fluminense 
O gol de Wellington Silva, nu- 

ma das raras ações ofensivas 
bem-sucedidas de Ganso, deu ao 
time de Odair Hellmann a vitória 
eo tardio reconhecimento dos 

céticos. Mesmo sem Dodi e Ne- 

né, importantes no balanço entre 
a defesa e o ataque, 0 time que ao 

mento de futebol 
com a morte de Valdir Espinosa, 
e Túlio Lustosa, só agora contra- 
tado, não tem o respaldo daforci- 
da para fazer suas escolhas. Vide 
o passo atrás apósgio astro com à 
técnico Ramon Menezes, 
O Botafogo fem de pelo menos 

empatar com &Bahiino domins 
go, fora, patiímão féChar o turno 
com a pior campanha na eramos 
pontos gorridos de 20 clubes. | 

Graça cita infelicidade 
U Vasco empatou em lã À como 

Goiás na Serrinha, em confránto 
direto contra o rebaixamento mo 
Brasileirão. Após a partida, bza- 
gueiro Ricardo Graça comtênton 
sobre a atuação da equipe Que 

abriu o placar com gi do lateral. 
direito estrédiive Lo Matos, mas 
que foi vazado Spós falha defensi- 
va do volante Andrey. 
O placar trou o Vasco momen- 

taneamente da zona de degola, 
mas 0 time pode voltar a ela caso o 
RE Bragantino ao menos empate 
com o Grêmio hoje, às 20 horas, 
em Porto Alegre. 
“Como o Golas estava perdendo, 

velo para cima. Nós jogávamos 
com mais inteligência, mas tive- 
mos uma infelicidade. A bola ba- 
teu em nós e sobrou para eles em- 
patarem o jogo. Fico feliz com o 
desempenho do pessoal que en- 
trou, como eu e Léo Matos. Ele 
conseguiu fazer o gol, estreou 
bem. Nós estamos nos adaptando 
ao que o Mister pede. Nosso pr- 
meiro tempo foi bom, mas baixa- 
mos um pouco”. 
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LEO MATOS recebo 0 carinho dos novos companheiros do Vasco após balançar as redes na sua estroia polo timo 

BRASILEIRÃO 

e f 
Jogando fora de casa, 
time abre o placar com 
cestreante Leo Matos, 
vê o Goiás empatar em 1 
a 1, mas termina 0 turno 
fora da zonada morte 

GOIÂNIA, 

“a despedida do turno do 
Reasileirão, Goiás e Vasco 

protagonizaram um jogo 
margado pela esperança de uma 
canmipanha mais sólida e fora da 
2óna de rebaixamento no returno. 

DD empate de 1 a 1, ontem ánoite, 
no Serrinha, deixou o alerta ligado 
nã luta contra a degola, mas foi su- 
ficiente para tirar o cruz-maltino 
do Z-4, 16º, com 19 pontos - estava 
em 18º lugar. 
Com 12,0 Esmeraldino segue 

TERM Enciers 

em último lugar e não larga a tan- 
terna. 
Embora tenha encerrado o incó- 

modo jejum de nove jogos sem vi- 
tória ao bater o Caraças, da Vene- 
zuela, pela Sul-Americana, no Bra- 
sileirão, o Vasco entrou em campo 

com o peso de sete rodadas sem so- 
mar tres pontos. 
Com o capitão Leandro Castan, 

susperso, Benitez, no banco, e Ca- 

no, machucado, o técnico Kicar do 

Sá Pinto apostou na estreia de Leo 
Matos na lateral direita como a no- 
vidade capaz de melhorar a produ- 
tvidade em campo, 

Na lanterna, o Goiás, ainda mais 

pressionado pelo pacífico protesto 
da torcida na sede do clube, no sà- 
bado, tentou tomar a iniciativa no 
ritmo ditado pela dupla Shay- 
lon/Keko. 

Na velocidade de Talles Magno é 
Vinicius tentou responder no con- 
tra-ataque. No entanto, foi usando 
a cabeça que Léo Matos, após a co- 
brança de escanteio de Leonardo 
Gil, abriu o placar, aos 16 minutos. 
E quando foi preciso, Fernando 

Miguel entrou em ação e fez duas 
boas defesas em duas finalizações de 
Shavton, Na covadinha de Keko, cara 
a cara, valeu a sorte do goleiro na bo- 
la que saiu rente à trave direita. 

o segura empate 
ca fora do Z- 

js & H 1 

e nt feliz | E 
. RB |I- | F, fm 
APTE! Ed i 

E 3 “e a Em Gr 
| ] | 4ú 
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Lão Matos, novo iridiia do Vasco 

A perda do dominio meto de 
campo com a queda de rendimen- 
to do trio formado por Andrey, 
Leonardo Gil e Carlinhos foi deci- 
siva para o crescimento do Goiás 
na volta do intervalo, O gol de 
Shavlon, aos 1 minutos, foi um 
balde de água fria nos planos do 
Vasco, 
Com a entrada de Fellipe Bas- 

tos e Benitez, recuperado de uma 
lesão muscular, o técnico portu- 
gués tentou renovar o fólego e re- 
cuperar o território perdid Ono 

setor, As mexidas não surtiram o 
efeito esperado. 

Lento e com muitos erros de 
passe, 0 jogo ficou dramatico com 
a pressão dos donos da casa no fim. 
A trave, na cabeçada de Douglas 
Baggio, e Fernando Miguel, na 
tentativa de Rafael Moura pelo al- 
to, evitaram um resultado amda 
pior para os cariocas, 

Campello ameaça desistir 
A menos de uma semana para as 

eleições presidenciais do Vasco, no 
próximo sábado, o clima de insta- 
bilidade persiste por causa do mo- 
delo de votação. Candidato à ree- 
leição, o presidente Alexandre 
Campello cogitou, inclusive, não 
participar do pleito se ele for feito 
de modo totalmente virtual, 
“Eu nem participo. Nesses mol- 

des eu não vou participar”, disse o 

presidente do Vasco, ao programa 
“Super Papo Vascamo”. 

A discórdia começou após o pre- 
sidente da Assembleia Geral, 
Faues Jassus, o Mussa, enviar O 
edital convocando votação exclu- 
sivamente online, na última quar- 
ta-feira. Até então havia a possibi- 
lidade de o modelo ser misto, mas, 

de acordo com Campello, a eleição 
virtual nunca foi discutida. 
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Em jogo que poderia 
assumir a liderança 
isolada, Fla perde de 
virada por4alparao 

Sao Paulo e ainda 
fortalece o adversário 

RIO 

desfecho de tumo do Brasi- 
leirão para o Flamengo não 

poderia ser mais decepcio- 
nante. Mesmo ainda dividindo o 
topo da tabela com o Internacio- 
nal, empatado com 05 mesmos 35 
pontos, O time, mais uma vez des- 
perdiçou a oportunidade de assu- 
mir a bderança isolada. 
Um verdadeiro balde de água 

fria, já que o Fla foi derrotado, de 
virada no Maracanã, para o São 
Paulo por 4 a 1. 
Além de não aproveitar a chance 

de assumir a liderança, o Flamen- 
go ainda fortaleceu o São Paulo, 

que tem três jogos a menos e já so- 
nha com o topo da tabela e outdo 
simbólico do turno. 

A partida de ontem foi un leste 
val de erros rubro-n erros cum 

péssima atuação delemnsivã de 
Gustavo Henrique e Bruno Henri- 

que e Pedro degperdiciífido co- 
branças de penalti 
O Flamengo hão sábia o que era 

perder havia 12 figos. A última 
derrota foi para o Del Valle, o 5a O 
no dia 17 de setembro, 

“A sensação é que a gente não 
consegu la encaixar a marc A ão, 

foram muitas variantes, Eles do- 

minaram o meto. Isso fez com que 
a defesa fosse muito para trás, Eles 
ficaram com espaço entre linhas e 
aproveitaram”, resumiu bem o la- 
teral-esquerdo Filipe Luis. 
O jogador quis evitar o pessimis- 

mo: “Saimos de outras defrotas e 

este time já mostrou que ap stgue 

levantar, Temos mutificondgir 

JOGO 
Com os dois times apostando no 

ataque, o Fla começou mais em ci- 
ma e logo aos cinco minutos abgu 
o placar. Pedro recebeu passe de 
Vitinho, ganhou de Brunogálues & 
bateu dse entrada da área, no tanto 
direito de Volpi, O gol fez o São 
Paulo avançar a marcação pegar 
D time carioca de surpresa. 

Aos 17 a zaga dé Flacortou erra- 
do um cruzamento de Sara e dei- 
xou na medi parafche Tche 
ajeitar e de dentro da área acertar 
uma bomba, serrehances paro 
goleiro Hupro Sauza. 
O confronto continuou elhigum 

rimoSfitenso O Fla ficava mais 
cora bola fo pé e teve uma gran- 
de oportunidade de mabcar be se- 
gundo gol aos 29. Após Checar o 

VAR. o árbitro marçõu pênalti de 

ESTÁDIO: MARACANÃ 

Hugo: Isla, Gustavo 
Henrique, Natan (Léo 
Pereira) o Filipe Luis: Jodo 

” Gomes, Gorson e Everton 

Ribeiro (Lincoln); Vitinho (Michael), 
Bruno Henrigue e Padro. TÉCNICO: 
Domeéneo Toment 

= Tiago Volpi; Tohê Tche, 
Elo Diego Costa Bruno Alves 
" F e Reinaldo (Leo): Luan, 

Darscl Alves, Gabrici Sara 
é gor Gomes (Vitor 

Buono): Luciano e Brenner (Pablo). 
TÉCNICO Femando Diniz 

GOLS: primeiro tempo Pedro, aos 5 
minutos, Tchê Tchê, aos [7 e Brenner, 

aos 45, Segundo tempo =Reinaldo, 
aos 13 minutos, o Luciano, aos 38 

Diego em Everton Ribeiro, Bruno 
Hentique Todrou a periilidanie e 
Volpi siltou e fez uma grande de- 
fesa. 
Aba d4S, após bogtrica de passes, 

Reinaldo cruzou rastéiro, Gustavo 
Henrique desvfobn,e sedbou ajei- 
tando para Brégner Chutar e mar- 
car o segundo gotas tricolor pau- 

lista. 
Na volta do intervalo, parecia 

que qfão Paio era quem estava 

perdendo. O time voltou pressio- 
nando ecoriseguiu chegar ao ter- 

' A à j , 
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Filipe Luis, lateral do Flamengo 

Sá FLAME qe pa INGUAÇ ET. [neta à [ETA 

ceiro gol em cobrança de pênalti, 
Ros 13, Gustavo Henrique come - 

teu a penalidade em Bruno Alves. 
Reinaldo bateu com categoria e 
ampliou a vantagem são-paulina. 

Enfim, o Flamengo “voltou” pa- 
ra 0 segundo tempo e tentou des- 
contar, mas Volpa estava em um dia 
inspirado. 
Três minutos depois do gol de 

Reinaldo, Daniel Alves de rrubou 
Gerson na área e mais um pénalti 
foi marcado. Pedro bateu e Volpi 
pegou outra vez, para desespero 
dos flamenguistas. A partir daí, o 
Flamengo resolveu partir para ci- 
ma e virou um jogo de ataque x de- 
lesa. Aos 31, Gomes chegou a acer- 
tar um chute na trave, mas foi só. 
O dia era do São Paulo, Aos 30, 

Volpi deu um lançamento para Lu- 
ciano, que ganhou de Natan e bateu 
cruzado, sem chance para Hugo, € 
transformou a vitória em goleada, 

“Derrota dolorosa”, diz Dome 
“Acho que hoje (ontem) erramos 

todos. Defensivamente e ofensiva- 
mente”, foi assim que o técnico do 
Flamengo, Domenec Torrent, de- 

fimiu a derrota do time para o São 
Paulo no encerramento do primei - 
ro turno do Brasileirão. 
“E uma derrota dolorosa para o 

time, pois poderiamos estar na li- 
derança. Mas estamos na briga, 
Melhorar defensivamente. E uma 
peria. Foi um jogo atípico. Por pe- 

quenos detalhes perdemos jogo. 
Perdemos pé s tiveram 
duas chances é fizeram. Perdemos 
outro pênalti e demos um para 
eles. Os jogadores sabem a impor- 
tância de estar focados. E muito 
doloroso, mas aconteceu”, com- 
pletou o treinador. 
Visivelmente irritado na coletiva 

de imprensa após o jogo, Dome 
ironizou quando teve de respon- 
der mais de uma vez sobre os erros 
defensivos do Fla no jogo. 

Ele ressaltou que Gustavo Hen- 

rique e Natan atuaram na goleada 
por Sal sobre o Corinthians, e pe- 

diu que se faça uma análise mais 
completa do jogo. 
Contra o tricolor paulista, Gus- 

tavo Henrique teve péssima atua- 
cão e falhou no gol de Brenner e 
cometeu um penalti. 
“Concordo plenamente com es- 

te senhor (reporter), ele já falou 
que são falhas do sistema e que o 
sistema é muito ruim. Se querem 
falar assim, concordo com vocês. 
Perdemos o jogo por erros indivi- 
duais, mas também por erros de- 
fensivos”, disse Dome 
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- tato oa LAN 

Lá ENA dr 

ATUAÇÕES | 

Flamengo 
> HUGO SOUZA: não pôde fazer muita 
coisa nos gols do São Paulo, mas er- 

rou algumas santas de hola. Nota 5 

>» ISLA: bem algumas vezes no ataque, 

mas denou a desejar defensivamen- 
te. Nota 5 

+ GUSTAVO HENRIQUE: perdido no posi- 

cionamento, falhou no segundo gol 

do São Paulo é cometeu pênalti infan- 

tl que resultou no tercero. Sem du- 
vidas, 0 pior em campo. Nota | 

>» NATAN: cortou mal a bola no primeiro 

gol do São Pardo e falhou na marca- 

ção de Luciano no quarto. Nota 4. LÊO 
PEREIRA entrou no fim. Sem nota 

> FILIPE LUIS: ocupou hem seu espaço 
pelo lado do esquerdo e não com- 

prometeu. Nota & 
>» JOÃO GOMES: fez bons desarmes e 
chutou uma bola no travessão nose- 

gundo tempo. Nota 6 
>» GERSON: comoó de costume, o dono 

do meio de campo do Flamengo. 

Chegou bem no ataque em alguns 

momentos, Nota 6.5 

* EVERTON RIBEIRO: tentou abnr os 

espaços para que 0 Flamengo crias- 

se chances de perigo, mas esbarrou 

no dia ruim da equipe. Nota 6. LIN- 

COLN entrou no fm. Sem nota 

> BRUNO HENRIQUE: atuação abaixo 
das que costuma apresentar Criou 
poucas chances e desperdiçou co- 

brança de pênalti. Nota d 
* VITINHO: se movimentou no setor 

ofensivo e ganhou a bola que resul- 

tou no gol de Pedro. Nota 6. MI 
CHAEL pouco pode fazer. Nota 3 

» PEDRO: marcou o gol e finalizou bo- 

las que levaram perigo. Mas perdeu 

uma cobrança de pênalt, Nota 5,5 

> DOMÉNEC TORRENT: não soube cor- 
rigir 05 erros de posicionamento 

apresentados pelo setor defensivo, 

Demorou muito a mexer e, quando 

fez, errou nas escolhas. Nota 4 
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O ator Milton Filho, de 38 anos, fala sobre a 
emoção e a importância de ter interpretado 
Benjamin de Oliveira e Cristo nos palcos 

Thiago Sobrinho 

om 18 anos de carreira, Mil- 
ton Filho, 38, é considerado 
um dos atores brasileiros 

mais versáteis da atualidade. Foi 
justamente essa qualidade que o le- 
vou a ser pioneiro em sua profissão. 

Isso porque o carioca deu vida 
nos palcos a dois personagens que 
foram um marco na sua trajetória. 
O primeiro deles toi Benjamin de 

Oliveira, o primeiro palhaço negro, 
no espetáculo “Chaves Um Tributo 
Musical”, “Foi de uma emoção que 
eu não sei mensurar”, resumiu ele 
ao AT2, sobre o papel que rendeu 
uma indicação ao prêmio Aplauso 
de Teatro como melhor ator coad- 
juvante do ano passado. 

Já o segundo personagem foi um 
dos momentos mais grandiosos da 
vida do artista. Muúton fez o primei- 
ro Jesus Cristo negro do Pais há seis 
anos, em “A Paixão de Cristo”, ence- 
nado em Vista Alegre, na Zona Nor- 
te do Rio de Janeiro. 

“Foi merivel fazer um espetáculo 
de tamanha magnitude para quase 
50 mil pessoas. Não tinha a ideia do 
peso e da representatividade que 
seria vivenciar Jesus”, explica ele, 
Contudo, ao mesmo tempo que 

algo do tipo é motivo de felicidade e 
orgulho, ainda há, segundo o artista, 
pouco espaço para o negro e à ne- 
gra, seja nos palcos ou na televisão. 
“Somos 54% da população total 

deste Pais. Temos ainda um 
ranço de racismo estru- 
tural em todas as insti- 
tuições ea TV não es- 
capa. Estamos cami- 
nhando para a repre- 
sentaiividade, uma ca- 
minhada que começou * 
há muito tempo com 
Milton Gonçalves/Chica 
Xavier, Ruth de Sauzã é tan- 
tos ouiros & oras dure abriram um 

clarão na estrada da seledramatur- 

* Enquanto homem preto 
E e periférico, sei da 

importância de transferir para 
as próximas gerações o que toda 
uma ancestralidade passou 
e que nós ainda passamos3! 

pra”, salienta 
Milton estã no ar com a 

novela “Amor Sem Igual”, 
como um enfermeiro de 
idosos. E, mesmo sem po- 
der fazer muitos planos 
pessoais u profissionais 
por causa da pandemia, O 
artista diz as suas metas pa- 
ra quando tudo voltar ao 
normal. Primeiro, revela cod! Quer 
espera contracenar: “Gostaria mul- 
to de contracenar com Zezé Motta, 

nossa eterna Xica da Silva” 
E fala sobre o desejo de retornar 

aus palcos. “Assimgue puder, volta- 
rei a pisar nos pagos e quero muito 
voltar a fazer cinema! diz o ator, 

que atuou no fimesMinha Fama de 
Mau", com o capixaba Chay Suede 

lembra da 

emoção em 
“Chaves 

Um Tributo 
Musical” o 

da polêmica 
ao encenar 
Cristo na 
Zona Horir 
do io de 
Jurciro 

E 

ah ELLA UU 

Capixaba grava 
E disco com Zé 

Geraldo, Bona 
e Xangai -5 

Cartadas 
indiscretas 
para o eterno 
Cirilo - & 

“Para que um 
futuro sem 
racismo não 

| Seja só utopia” 

E 

| 

AT2 Quando percebeu sua 
| vocação pelas artes cênicas? 

| MILTON FILHO Já de peque- 
no! Tinha uns sete anos quando 
vemos uma apresentação na 
escola sobre a Inconfidência Mi- 
neira & eu não iria participar por 
ser bolsista. Mas, na hora, o meu 
colega que faria o próprio Tira- 
dentes passou mal, e a professo- 
ra perguntou quem sabia as fa- 
las. Levantei o dedo, e assim es- 
treei falando: “Libertas quae se- 
ra tamen!”, 
Os aplausos de todos e, princi- 

palmente, da minha mãe, que 
trabalhava na cantina, me deram 
a certeza do que eu queria ser. 

» Ate hoje, com que perso- 
nagem mais se identificou? 
Não tenho nenhum específico, 

pois me apego a todos. Curto vi- 
venciar cada um. Mas o último a 
ser feito sempre deixa uma sau- 
dade maior, e o último foi o Pa- 
lhaço Benjamin no espetáculo 
“Chaves Um Tributo Musical”, 

* Este papel lhe deu muito 
prestigio. Como recebeu? 

Não esperava tamanha reper- 
cussão, pois o trabalho de todos 
neste espetaculo mereciam re- 
conhecimento. 

Fiquei lisonjeado e feliz, Pois 
sai do Rio, onde já conhecia e 
trabalhava no mercado teatral, 
para arriscar a carreira nos pal- 
cos de São Paulo & em menos de 
um ano, consegui estar em dois 
grandes trabalhos. 

> O que faz para cuidar do 
seu bem-estar? 
Amo dançar e cantar. Sou fã de 

karaokê, e. assim que a pande- 
mia passar de vez, estarei em vá- 
rios! Além de tentar manter uma 
alimentação equilibrada, leio 
sempre que posso, 

> Em tempos de pandemia, 
o que tem feito para passar o 
tempo, se reinventar? 

Passei a fazer lives no Insta- 
gram para matar a saudade de 
muita gente e conhecer outras, 
Está sendo libertador é um gran- 
de aprendizado. 

* Como voce, homem e ar- 
tista negro, pode ajudar para 
um mundo melhor? 
Enquanto homem preto e pe- 

nférico, sei da importância de 
transferir para as próximas ge- 
rações o que toda uma ancestra- 
lidade passou e que nós ainda 
passamos, Toda nossa luta é à 
importância de realmente en- 
tender nossa história para que 
um futuro sem racismo não seja 
só uma utopia. 

VITÓRIA, ES. SEGUNDA-FEIRA, OZ DE NOVEMBRO DE 2020 
Dir AÇÃO 
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le encara qualquer desafio. 

DESTAQUES 
RESUI: 19 DAS jan 

4 auinooh M E APAIXONO, TV TRIBU- 
Selena conta para Jerônimo 

aum ”, filho que Roberta perdeu era 

E filho de Rafael e que ela terminou o 

, MANDE FARASDNAR “relacionamento com ele por ordem 

Ricardo Soares, que queno, e iniciou seu contato com de Josefina. Jerônimo pede a Mari- 
PR TP A ED rs ail as artes, na que reconsidero sua decisão e di- 
estará a série Brasil Lá, entrou para o grupo de teatro ga quantos meses de gravidez tinha 
Imperial , fala sobre amador Fulanas e Beltranos e co- Roberta quando perdeu o bebê, O 

e difisi da meçou a se apresentar nos teatros juiz determina que Branca seja en- 
as dificuldades da e eventos da região. Voltou para o viada para o hospital psiquiátrico do 
profissão e também Rio de Janeiro em 1996, quando se o Sistema penitenciário 

| ER PAPA q matriculou na Casa das Artes de Ç de seus projetos "pondo (> MA ns cl dilncia Ea são 

De lá para cá, atuou em peças re-- de tao um trabalho de dinils 
49 iver a vida de ator já um — nomadas, novelas, séries e filmes. | | fom Kevia, & à amiga confirma. No- 

desafio enorme”. E o. Em seunovo trabalho, Ricardo vi- O hor dear quis ie visito é comi 
que diz Ricardo Soares, ve o jornalista Gonçalves Ledo, det 

45 anos, que estará na série “Brasil A trama narra o periodo de per- 
nha de seu restaurante. Roney pro- 

Imperial”, com estreia marcada — manência de Dom João nas Amé- mote ajudar nin Er: 
para o próximo dia 10 no Brasil,  ricase o primeiro império de Dom ra a audição musical. 

Portugal é Africa pela plataforma — Pedro, apresentando as negocia- > FLOR DO CARIBE, TV GAZETA - 
de streaming Amazon Primee que | ções, tramas e conspirações polit- Dom Rafael percebe que Duque ar- 
também estará disponível no Vi- cas que marcaram aquele periodo. mou o sequestro para que ele reen- 
voplay. 

Ricardo justifica sua opinião: “As 
oportunidades na profissão são 
muito escassas, o trabalho não é 
bem remunerado, a não ser que 

No decorrer da história, Gonçal- 
ves Ledo, opositor das ideias abso- 
lutistas, juntamente com seus 
companheiros da maçonaria e ou- 
tros jornalistas da época, luta pela 

contrasse Cristal e confessa à filha 

que sente sua falta. Guiomar se 
preocupa com a obsessão de Alber- 

to por Ester. À pedido de Samuel, 
Doralice consegue pegar uma foto 

você esteja contratado por uma República. antiga de Dionísio. 
emissora. À grande maioria dos ar- Ricardo conta que o persona- id dd a À E tg € >» HAJA CORAÇÃO, TV GAZETA - Tan- tistas no nosso pais não consegue gem que sonha em representar é pr co e nrçdi «ipê | ca 
viver da sua profissão”. 
O ator, que nasceu em Duque de 

Caxias, no Rio de Janeiro, aos 18 
anos foi morar em Aruama, na Re- 
gião dos Lagos, onde se matricu- 
louno Curso de Teatro Suzana Pe- 

RICARDO SOARES ATOR 

“Procuro 

Salieri, o famoso compositor ita” 
liano. “Salieri é um personagem fa-+, 
buloso, essencialmente humgnio o 
nos seus desejos, nas suas angus” 
tias e principalmente na sua rela >.< 

- Era ção com o divino”, explica o 

F 

RICARDO SDARES, hoje com 45 anos, Começou a estudar teatro aos 18 

A a iz Fo. 
a = = E ia 
u pie 

= o 

a 
4 ” “ 

ocupar minha mente” 

em romper sou noivado. Bruna de- 

duz que Giovani está com outra mu- 
lher. Shirlei questiona as atitudos de 
Giovanni. Penelope pergunta a Ta- 

mara se ela está tomando seus re- 

médios. Fedora alerta Leozinho so- 

bre as investigações de Aparício. 

» AFORÇA DO QUERER, TV GAZETA - 

Joyce se preocupa ao saber da de- 
núncia de Cibele. Ritinha afirma a 

Mariíida que seu filho não é nem de 
j Ruy e nem de Zeca Zeca briga com 

AT2 Neste mês, você irã es- trouxe para mim um Ledo bes O sas linhas, do sua marcas, é a ta Décio Coimbra, depois fiz um vii cas iotragavtos peão vã 
trear na série “Brasil Impe-  ferente do queeutinhalido na ME E, “Sua história. outro de produção executiva. Pro- pd pia o yr 
rial”, dando a vida ao jornalis- rotura disponível, > Comd' Você está bind este  curo ocupar minha mente com as- de deli ra or Cib pena 
ta Gonçalves Ledo. Como foi > Se você pudesse volei no momento de pandemia? suntos que despertam minha cria- podia eg ar em Fessuaca 
para você interpretar um per-— tempo, quais conselhos daria a Eu estoy bes neurótico. (Risos) — tividade. E nesse caminho, conse- rd RE Si Bibi dio 
som da nossa História? Goi Ledo? r Só saio ed de mascara. Limpo — guiescrever dois roteiros de curta- tidas paia Pa ” 
RICA RDO SOARES Nossa, foi O Ledo foium tudo com álcool metragem, e estou começando a RE 

um desafio, foi uma alegria. Embo- cara muito per-4 F E. Eu estou hem 70º. É bem can- estruturar a ideia de produzidos. metro AÇÃO Ts pci 
raa trajetóriado Ledonasérietem seguido por* Ts c E sativo, mas é co- > Quais são seus planos? : 
aspectos históricos e fictícios, den-.. suas convites E Rpeur óuM De ARis SOS mo estou conse- Essa é a parte dificil, planejar 
tro de um recorte da época, ésem- ções, foi exilido * à saio de chs: A He á guindoser neste nessa nova realidade que se esta- 
pre uma responsabilidade retratar em determina Ê a múmento. beleceu. Tenho dois projetos para 
a vida de alguém que teve um lu- dom oménia, másca a Chapo tl Ido Acho que, pa- teatro que estão em construção. 
gar na escrita da nossa História. Teve um fim com á Ictal, 70º. É Ham ra mim, o en- Tenho conversado com minha 
Eu procurei biografias sobre ele. mel afreo li ICO, ai tendimento que equipe e estamos tentando buscar 

Encontrei apenas um livro, num — menseu dbsata- cansatjvoJã cuidar de si é as novas possibilidades de produ- 
sebo virtual, e mesmo assim não N e a rdiaco cuidar do outro ção daqui para a frente. 
era exatamente uma biografia, sua fizenda, lã ermathpeiras está muito claro. Desde que come- Ainda que tenhamos uma vacina 
mas uma reunião de in formações | dá MagPacu (RD. É cou a pandemia, tenho tentado me | em 2021, esse processo de vacina- 
sobre o ponto de vista da maçona- 
ria em relação à vida dele no perio- 
do em que viveu. Foi muito guris, 

pá fim aos vas que escrev eu, 
umentos da &pota, é uma ati- 

tlide de muliirdan)]sso é muito 

ocupar de coisas que sempre me 
interessaram, mas não tinha tem- 
po para começar. Entrei num cur- 

ção acredito que seja moroso, € 
que trará muitos desafios para O 
próximo ano. Mas precisamos 

TANCINHA sofre com a decisão de quecedora essa leitura, porque triste, Então etbdiria a ele: deixe sode roteiro online com o roteiris- manter a crença na mudança. 
1 . Apolo em “Haja Coração” ha a, 

NA TV PAGA 
Tv TRIBUNA Polar casa | 08h00 ir a Br aria RAS Ge Fim La? WhlO Faia ES — DDIASBURD = Fada Dus o NBMO Via a Peria Ver de 
CANAL 7 "4 2h 11 DB Theo Cher Ealrim Gh6 Estará Mio Esxtuth Hr = Laços do >» TERAPIA DE CASA MO LIFETI 
06h00Prameiro impacsst É | osndd | NNDO Jogo Aberto | DRMO Feto 16NDO Os Matintes DIMOOPmgramação BJAO Farmdia > TERAPIA DE CASAL - NO LIFETIME, 
DEDO Premeiro impacss É ZRDO Ougatita ES Ce Donos da Bos | MD shuda TEHMO Bolota Josmal ala o ntoremações: KEN-T057 IDO Malhação - Vivo a 18H30. Os participantes viajam no 
10H30 Ham Dia & Ca RAS Chnghees de sm | BND Haránio Político | UEIMO Jormal da Barai Record Ditertraçã - | " 
tio Cocuianda | Resgate | EMO Os Donos da Bola | (resp) | 15h45 Cadade Albria | TVGAZETA EBhãO Fls do Canbe Fim de semana. Time Taljena fazem 
Me Trib Moticias O 22685 Programa do Patinha | EH3O Supreação Informações: 3124-1705) TRAD Beietim om dia CANAL 4 BIS ES? COIBAS MOMANHORA: VAO DI MACIO A 

Fury 23h50 frona SAT  MADO igreja Universal - | Pcored  D4bDOMaro Lim MDA Mag uma ilha particular, tomam um ba- 
NFS Sesado Desentos DONAS The Noite | Porto de Lar | TV VITÓRIA | DDD Cadado Miorea ES — DBMDOBam Da ES Cocação nho de jacuzzi e se tatuam! Brad e 
Bh00 Propaganda Elesstora! | Dh45 Operação Mesques | EhOD Melhor da Tank | CANAL 6 | ABHDO Joenal da TW' isária 08h90 Dom Da Bonsal 20830 Horário Polos Jáilio ndimb h | a 
13h10 inmórves im Foco 00 Hhurando | GADO fire Urgente | DEDO Programação HARD abas Jirau da Rocas DID tas Vince DORÃO Jiiriai Maceira - pda a da 
iBhaiO Bom Dis & Ca cont) ME SBT Brand imp)  Bh20 Jeomal da Band | GEN30ES no dr 20hHbHorare BhE Ementa 2hSD À Fora tos de suas relações. 
HhS Herry À Dorgie | D4MDOPrisoiro impacto [| BONES Amribela | DENT Falo Elrasd | Polico mas ESi do Quero | 
Eh Trturando informações JH H-00H | B0h30Harário Polico | 1OMDO Hjé em Dia 20h40 Jornal da Rocord HIS Goto EINOO Tola Quenho: "Coral » PARADOS NA FRONTEIRA - NO 
18h30 Cesos de Fala asa | BONO Floribeds Nha Eodetoom ormal da (cont ) Este DOn4O Jara dia Globo A&E. 20H30. Um viajante surproen- 
THhSO O Que a Veda me | TV CAPIXABA RM lgmjada Pisca | 2100 Amor Som Igual Eh0O Horário Palitco DM25 Começa E areia ar 

Fineboa | CANÁLIO | Em aero | UhSO Bala Gel | 20d | BHO JomalHos com Past de os agentes: ele carrega 25 quilos 
BENdO Chesrndo me Agir 08h45 Jomal | 250 Melhor Agua BhDO Herúria Police | BIMDOA Fenda WS Sessão da Tarde “Tá DKSS Cocução L Focilios - de pilulas de ecstasy. Um objeto de 
HAZD Trina Noticias 2 = ODhDOlgea Uimrsa - D0hDDLangados é Pelados | BhO | Gural ES COME Buber Jocrial da chareundo Fátmo contagia” metal es | “ad i “he 

Espião Perde Com Fó | DOhSOdomalda são | con | Recorá hembónpuor informações: EI2HAIIS e sp tda 
detectável para cão farejador. 
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“Utopia”, na Amazon 
Prime Video, tem 
semelhanças com 

a atualidade, mas 
foca em teoria da 
conspiração sobre virus 

Vitor Moreno 
FOLHAPRESS 

| irus misterioso se espalha 
NA pelomundo e provoca uma 

corrida global pela vacina. 
Até ai, a trama da série “Utopia”, 
na Amazon Prime Video, é pareci- 
da com o que está acontecendo 
desde que a pandemia do novo co- 
ronavirus se alastrou pelo mundo. 
Na trama, um grupo de nerds 

acredita piamente que tudo o que 
está ocorrendo já foi previsto nas 
páginas de uma série de HQs, pro- 
tagonizada por Jessica Hyde 
(Sasha Lane), uma garota que 

cresceu sem os pais e que luta con- 
tra uma organização que seria res- 
ponsável por espalhar um virus 
misterioso de forma proposital. 
Tudo seria fruto, então, de uma 
grande teoria da conspiração. 
O ator Rainn Wilson interpreta 

Michael Stearns, um cientista 
frustrado por ter poucos recursos 
para suas pesquisas, Ele acaba sen- 
do uma peça-chave quando o virus 
aparece, já que é sua área de estu- 

Cinema | 
> TEMET (EUA, 2020). De Christopher 
Notan. Com John David Washington 
e Robert Pattinson. Ação/Ficção. 
150 min. 14 anos. Armado apenas 
com a palavra Tenet, o Protagonista 
viaja por um obscuro mundo de es- 
pionagem 

CINEMARK VITÓRIA L leg., 18h30 

CINEMARK VITÓRIA 2, leg., 16h20, 

19h50 

CINEMARK VITÓRIA 3, leg., 15h40, 
18h10 

CINEMARK VILA VELHA L leg, 15h05, 
18h40 

CINEMARK VILA VELHA 2, leg., Ih40, 

19h10 

CINEMARK VILA VELHA 6, dub., [7h 

KINOPLEX 1, dub., Eh30 

KINOPLEX 3, log,, 17h50, 2h 

KINOPLEX 7, leg. 20h 

CINEMAGIC NORTE SUL 1, culo, 540, 
IBh. Leg., 2h20 

CINEMAGIC NORTE SUL 3, log. 17h. 
Dub., 20h 

CINESYSTEM 2 dub. Bh. Bh, 2h 

CINESTSTEM 4, dub, Dha0 

CINESYSTEM &, dub. 20h 

MULTIPLEX ARAÚJO 3, dub., 18h30, 

£Uh 

VITÓRIA, ES. SEGUNDA-FEIRA. D? DE NOVEMBRO DE 2020 ATRIBUNA 3 

do. 
“Utopia” espelha o mundo con- 

temporâneo e especialmente a 
America contemporânea de mui- 
tas maneiras nesta pandemia”, diz 
Wilson, em bate-papo com a im- 
prensa internacional, 
O ator se diz surpreso com as 

coincidências que ocorreram após 
eles terminarem de rodar. 
“Quando percebemos o que es- 

tava acontecendo em todo o mun- 
do, percebemos como os paralelos 
com a série são absolutamente in- 
sanos”, conta Wilson. 
Johm Cusack, que interpreta LIM 

grande empresário, Kevin Chris- 
De, que se mostra interessado em 
produzir uma vacina, diz que ten- 
tou construir seu personagem 
pensando na figura dos ricaços f- 
lantropos envolvidos em temas 
ambientais. 
“Você pode escolher os bilioná- 

rios ocidentais que dizem a todos, 
todos os dias, como eles são bene- 
volentes”, compara. “Há valor em 
um cara que, na verdade, não estã 
apenas ganhando dinheiro, mas 
trabalhando para tentar criar uid 
alternativo”. 
O ator também opina sobre as 

teorias da conspiração &diz que 
são haseadas na desconfiança que 
as pessoas têm de quem estivdho 
poder. À que maism pftbcupa 

atualmente é a de que sópes con- 
trólados por redes sodiais. 

“As empresas de midia social, 

MULTIPLEX ARAÚJO 4, club, 2h 

GINESERCLA MONTSERRAT 1, dub, 
iv eoUh R 

CINESEACLA MONTSERRAT 2. dub., 
HO, Th30 20h20 

CINESERCLA LINHARES 3, dub, Mh4O, 
hão, 20h30 

> BT& BREAK THE SILENCE: THE MOVIE 

(COREIA DO SUL. 2020). De Jun-Soo 
Park. Com a banda BT5S. Musical. B9 
min. Registro da tumê mundial do BTS 
“Love Yourself: Speak Yourself”. 

CINEMARK VITÓRIA 6, leg., 15h20. 
Nh45. 20hI5 

CINEMARK VILA VELHA 4, leg., 18h20 

OVETE 

que sia empresas de minttação de 
dados ntiscarando empresas de 
pudia social, usam algoritmos para 
gogar bom os medas epreconceito 

Dir DAÇÃO 

SUZANA 

Pires vivo 
uma mulher 

em busca de 

si mesma em 
“De Perto 

Ela Não é 
Normal” 

CINEMARK VILA VELHA 8. leg. 15h20, 
17h45, 20h15 

> DE PERTO ELA NÃO É NORMAL (BRA- 

SIL, 2017). Do Cininha de Paula. Com 
Suzana Pires e Marcelo Serrado. Co- 
média. 83 min. 12 anos. Coberta por di 
versos arquétipos da mulher perfeita, 
Suzi vai iniciar uma longa busca por si 
mesma. 

CINEMAGIC NORTE SUL 4,15h, Bha0 

> 05 NOVOS MUTANTES (EUA. 2020). De 
Josh Boone. Com Maisie Williams à 
Anva Taylor-Joy. Terror/Fantasia, 94 
min. HH anos. Cinco jovens mutantes, 
ainda descobrindo seus poderes e 
mantidos em uma instalação pstquia- 

Pandemia tambem em nova 

das pessoas e espalhar desintor- 
mação rapidamente”, lamenta. 
Já Sasha Lane, que interpreta 

Jessica Hyde, conta que se inspt- 

trica, lutam para fugir dos pecados do 
passado e para se salvar. 

CINEMARK VITÓRIA 7, dub. 15h30. 18h 

CINEMARK VITÓRIA B, dub., 18h35. 

CINEMARK VILA VELHA 3 dub. [FhIO 

CINEMARK VILA VELHA 4, dub. Eh 

CINE MARH VILA VELHA 5, dub. 15h 

Leg. 20h20 

KINOPLEX 4, dub, 18h, 20h20 

CINEMAGIO NORTE SUL 2, dub. 18h45, 
gh 

CINESYSTEM 1, dub, 17h,19h05. 2Hh10 

CINESYSTEM 2. dub,, 16h IBh05 

MULTIPLEX ARAÚJO 5, dub.. 17h, 19h. 
2h 

CINESERCLA MONTSERRAT 4, dub.. 
tHh465, 18h45, 18h45, 20h45 

CINESERCLA LINHARES 2 dub., 18h45, 
20h45 

COMO CÃES E GATOS 3 (EUA, 2019). De 

Sean MeMamara. Infantã, 20 min. Li- 
vre, Cabe ao cão Roger e à gata Gwen 
impedir o plano diabólico do papagaio 

do mal, que está determinado a reco- 
mêçar à guêrra entre caninos e feli- 
nos. 

CINEMARK VILA VELHA 3 dub. Hh45 

CINEMAGIC NORTE SUL 3, dub., 15h 

CINESERCLA MONTSERRAT |, dub., 

Li 

ANO John Cusack tênta ud uma vacina contra um virus 8 mortal em Utopia” 

róu numa gata selvagem, “Ela real- 
mente não sabe como interagir 
com outras pessoas, não sabe como 
ser sociável e nem quer ser”, diz. 

Eh 

CINESERCLA LINHARES 1 duls., 4h45 

A ILHA DA FANTASIA (EUA, 2020). De 

Jeff Wadlow. Com Michael Pena e 
Maggie OQ. Terror/Aventura. NO min. E 
anos. Visitantes buscam a realização 
de seus sonhos em uma ilha, mas rea- 
lizar sous desejos pode não acontecer 
da maneira esperada. 

CINEMARK VITÓRIA 7, leg., 20h90 

CINEMARK VILA VELHA 3, dub., 18h50 

KINOPLEX 7, dub., 15h, 17h30 

CINEMAGIC NORTE SUL 4, dub,, 17h, 
2h30 

CINESERCLA MONTSERRAT 5, dub, 
20h20 

o] 

m SCOOBY! - OFILME (EUA, 2020). De To- 
my Cervone. Animação. 85 min. Livre, 
Salsicha é Scooby se conhecem e se 
unem a Fred, Velma e Daphne para for- 
mar a Mistério S/A, 

CINEMARK VITÓRIA 1, dub., 15h 

CINEMARK VILA VELHA 5, dub., 7h50 

KINOPLEX 1, dub, 15h70, 17h10 

CINEMAGIC NORTE SUL 2, cub., 18h30 

CINESYSTEM 4, dub, 85h05. 7h6 

MULTIPLEX ARAÚJO 4, dub., 6h, 19h 

CINESERCLA MONTSERRAT 5. dub, 
Eh20. Bh20 

CINESERCLA LINHARES | dub, 16h45 

» CINEMARK VITÓRIA - Sto 
ria, Enseada do Suá. 2D, AS 20 (intel 
ra). Cadeira D-Box, 20, R$ 46 (intoi- 
Pa), 

> CINEMARK VILA VELHA - Shopping Vi- 

Shopping Vitó- la Velha, Divino Espinito Santo. 2D, AS I5 
(inteira). Sala XD 20: R$ 20 (Inteira). 

> RINOPLEM = Shopping Praia da Costa, Vila 
Velha 20, R$ 10 (intesra). Salas Platinum (2 
03), R$ 20 Urmioira). 

> CINEMAGIC NORTE SUL - Shoopmg Nor- 
de Sul, Jardim Camburn. Todos pagam meia: 
ZD, AS 13 (mem). 

> CINESYSTEM - Boulevard Shoppéig Via 
Vedha, Eaparica. Tados pagam meia: 2D AS B 

(moda). 

» MULTIPLEX ARAÚJO - Shoppang Mestro 
Alvaro, Eurico Salles. Todos pagam meia: 20, 
R$ (mesa). 

» CINESERCLA MONTSERRAT - Shopping 
Montserrat Cobra de Laranpesras Serra 2D. 
AS E (inteira) 

> CINESERCLA LINHARES = Patomis Li- 
nhares 20, R$ 18 (integra). 

As alterações nas grades de programação e nos valores dos ingressos são de inteira responsabilidade dos cinemas 
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À Palavra 
Para começar bem a semana: 

“O meu corpo e o meu coração 

poderão fraquejar, mas Deus é a 
força do meu coração e a minha 
herança para sempre. Os que te 
abandonam sem dúvida pere- 
cerão:; tu destróis todos os in- 

fiéis, Mas, para mim, bom é es- 
tar perto de Deus; fiz do Sobera- 
no Senhor o meu refúgio; pro- 
clamarei todos os teus feitos”. 
(Salmos 73:26-28) 

Exclusividade 
Um restaurante na Gávea, no 

Rio de Janeiro, inovou ao abrir a 

casa para apenas uma mesa por 
noite, A Mesa da Chef comporta 
de duas a seis pessoas, que ex- 
perimentam o ambiente nústico 
e intimista, à luz de velas, e são 
incentivadas a levarem suas 
próprias garrafas de vinho para 
harmonizarem a refeição. E 

aqui na capital? Quem vai co- 
par essa? Ou ampliar o mimo à 
chentela? 

Tchau, varizes! 
O verão está chegando, mas 

tem gente que deixa de ir à 
praia por causa das varizes nas 
pernas, que costumam causar 
um grande desconforto estéti- 
co Esse é um smal de que está 
na hora de tratá-las! A boa noti- 
cin é que hoje existem técnicas 
minimamente invasivas, “Na 
termoablação por endolaser, 
introduzimos uma fibra de la- 
ser na veia a ser tratada, geran- 
do calor. Esse aquecimento 
destroi as varizes. À anestesia é 
local, e o paciente é liberado lo- 
go após o procedimento”, ex- 
plicou o cirurgião vascular An- 
dre Campana. 

ed 

PA UL D! MHOSCI 

À ARQUITETA 

E” 

Os segredos 
do cabelo 
A naturalista capilar Paula Bre- 

der está a todo vapor. Seu novo 
projeto é o curso “Os segredos dd 
seu cabelo” destinado para quenr* 
deseja entender melhor sobra à 
universo dos fios. “Acredilyque É 
para aquela mulher que se sente 
perdida em sua fase capilar e tem 
dificuldade em entendeps reais 
necessidades de seu cabelo”, diz 
Paula. O curso cóntycam e-book e 
aula ao vivo, que Será disponibili- 
zada para cofisulta pústeriormen- ; 
te. 

Cp Cd pior a 

” e sf | % 

a 

EN e Fabiano Pereira em comemoração ao Outubro 
Rosa, no late Clube do Espírito Santo 

Apoio a empresas 
O Banco Nacional de Desenvol- 

vimento Econômico e Social (EN- 

DES) destinou R$ 105 bilhões a 
empresas desde o inicio da pan- 
demia do novo coronavirus em 
março deste ano, O apoio emer- 
gencial beneficiou 258 mil negó- 
cios brasileiros que respondem 
pela geração de 8,5 milhões de 
empregos, dando priondade para 
as micro, pequenas e médias em- 
presas. Segundo o presidente do 
BNDES, Lustavo Montezano, O 
dinheiro, que no início era usado 
para pagar o salário dos funcioná- 
ros ou quitar débitos com forme- 
cedores, hoje já está virando capi- 
tal de giro, um recurso para a reto- 

mada. 

ADTRSsS | Cah ra 

- 
E 

MR qu cle me finatizass 

“= TT -— e 

ELES I NA. AS RE EDES 5 SOCIAI AS 7 À 

errado Ê 

E É Euaceito críticas, desde 
Mm que não seja sobre 

pe 
 € Ou eu finalizo esse ano 

JEANTÍSSOCIALL. 

Cérebro 
Uma pesquisa que acaba de ser 

publicada na revista cientifica 

Scientific Reports aponta que à ser 
humano nasce com uma parte do 

cerebro ja preparada para receber 
letras e palavras. O estudo, condu- 

zido à partir da análiso de exames 
dos cérebros de recêm-nascidos, 

sugere que o cérebro humano seria 
um campo fórtil para o desenvolvi- 

mento da sensibilidade às palavras 

muito antes da exposição a lingua- 
gem de fato começar, Até agora, a 

ideia era de que a porção visual do 
cerebro seria sensivel a rostos & 

objetos desde o nascimento, mas 

que a identificação de palavras viria 
apenas anos depois, com a apren- 

dizagem da leitura e da escrita, 

Atenção para 0 
sono 
À pandemia trouxe altera- 

ções na rotina de muitas fami- 
has, À médica e presidente da 

Associação Brasileira do Sono 
Regional ES, Jéssica Polese, 
alerta para os cuidados quan- 

to ao sono de crianças, jovens 
e adultos. “Todos estes fato- 

res, aliados ao grau variavel 

de ansiedade motivada pelos 
tempos incertos em que vive- 

mos, podem ter influenciado o 
aparecimento ou agravamon- 
to de perturbações de sono, 
Minha dica é tentar, ao masxi- 
mo, manter uma rotina, pro- 

curar lugares menos movi- 
mentados para levar à familia 
para se exercitar o ter um ho- 

rarto certo para dormir & acor- 
dar”. 
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“ESSA VISÃO rural o à 
simplicidado das pessoas me 

atraem. E eu tento transformar 

diz Gasperazzo so em poesia”, 

O baiano Xangai 
e o músico Carlos 

Bona também 
participam do 
album de Max 

Gasperazzo, “Trilha” 

Thiago Sobrinho 

e fã a amigo e, mais tarde, 
parceiros musicais. Em 
Pro qo palavras, foi ASSIM 

que se desenvolveu a relação entre 
o músico capixaba Max Gasperaz- 
z0 com o mineiro Ze Geraldo, 

A conexão entre os dois foi tão 
forte queo mineiro participa do àl- 
bum “Trilha”, lançado na última 
sexta pelo capixaba de 49 amos. 

A música se chama “Enquanto A 
Cidade Dorme”, que Zé assina a 
composição com Max e Valdir 
Chechinel Filho, A faixa tem quase 

Capixaba lan 
om Zé Gerald 

30 mil visualizações no YouTube. 
“Conheço ele desde 1989, quan- 

do fui presidente do Fã-clube “Ze 
Geraldo & Banda-ES'. Mas a di: 
zade musical aconteceu hã cinco 
anos, quando compus com ele a 
música “Hippie Véio Salhador” 
explica Max, que tem 25 finos Me 
carreira e lança seu 17 álbum Sólo. 

Porém, não é apenash dono do 

hit “Milho aos Pombos“ que con- 
eribui em “Trilhas”, Gstrabalho 
conta tambem com a presença do 
capixaba Carlos Bona e do músico 
baiino Xangai, 
No disco, Bona participa da Cars 

cão “Eu Nunca Chegarei Só 
Xangai de “Urbano e Rural” a ulh 
ma do album. 
“E uma coisa que me deisa mui- 

to feliz. Estou me sentindó realiza- 
do”, salienta o músico sobre ter a 
participação de Stuá icúnes., 
Composto pri? falsas, o album 

é, como explica Max, um passeio 
por toda seua tesjetória musilsl, 

DIVALDO 

onde já transitou Por fack MPB, 
torço pé de serra e burros Estilos. 
Adem de ilustrar todáS essas rou- 

pagens musicaisso novo álbum dá 
artista se delmuçãpelo folk. Este 
ultimo é unfésilo com influência 
de nomes como James TayiónBob 
Dylan, Bearies, Eagles e Cârdhe 
Kin comadina sonoridade soma- 
da Ho LES) de Ty striimentos CORO à 

viola caipira. 
A pesar de nunca cer VIA do it 

tampo, Max diz serum apreciador 
da Vida rural edita amásicalida- 
de. “Essa visâtyrurade a simplici- 
Uade das pessoas me'atraem. E eu 
tento trafsfermar isso em poesia”, 
destaca Gasperazzo, 

E, depois de quase 18 anos em 
carrégra sólo, qual a sensação de 
lançar epeimeiro álbum? “Ele é 
como se fosse um filho. Falei para 
murtga esposa que ja plantel uma 
arvore, tenho duas filhas e agora só 
tita publicar um livro”, responde, 
Sol FISOS, 

TIE 

“Rock pre e ate o folk” 
ATZ Apesar de estar lançan- 

do o seu primeiro disco solo, 
você tem 25 anos de carreira, 
Como tudo começos u? 
MAX GASPERAZZO Comede: 

como aprendiz de dolo, Dupamte 
a minha trajetória, fui conhebendo 
pessoas e percebendo que els n- 
nham agradado das minhas letras 
e se sentiam felizes. 

» Depois disso, você passou 
pela banda Pangea também 
pelo trio de forró £o Xote. Co- 
mo foi estar solo depais dessa 
experiência Cum os grupos? 

No início/foi meio dificil, Eu e5- 
tava acosttfimado du tocar sempre 
em banda, Masjcom o tempo, hi 
pegandomaisesperiência e côme- 

candesa ficap solto no pálco, Isso 
vai fazendo com que você queira 
som poccáida mais e mostratsua 
múBica € poesia pãra as pessoas 
que gostam do sen som 

» Foi nessa cpoca que come- 
cou à buscar parcerias musicais 
com outros artistas? 
Depoisão Lelo So Xote, segui 

carreira Selo Mas comecei como 
compositor. Fazia as minhas muúsi- 

cas é tentiva mandar para alguns 
artistas Nesse periodo, eu conheci 
Valdir Célhinel Filho. Começa- 
mos. fazer parcerias e elas surti- 
gm efeito. 
Arprimeira delas é “Meu Suces- 

sob. Eu gravei a voz e tivemos a 
participação do Zé Geraldo nela. 
Nesse tempo, fui fazendo parce- 
ras com outras pessoas e 0 Zé se 
tornou meu parceiro de composi- 
cões. Fizemos até “Hippie Veio So- 

nhador”, que está no álbum “Hey, 
Ze, 

> E o Xangai? Como foi o con- 
vite dele participar do seu al- 

Hã cerca de tres anos, ele velo à 
Vitória se apresentar e estava na 
companhia do musico capixaba 
Carlos Papel. Pedi ao Papel o tele- 
fome do Xangai, é, a partir dai, co- 
meçamos a conversar pelo What- 

sApp. Uns seis ou sete meses de- 
pois, eu disse para ele que estava 
gravando meu album e o convidei 
Topou na hora. Ele gravou a voz da 
música “Urbano e Rural”, 

LAILA, O 

PACDERATS E ZO já prepara 2º album 

+ “Urbano é Rural” fala sobre 
a relação com o ambiente rural, 
Como foi a sua aproximação da 
música caipira e com o campo? 
Sempre fui uma pessoa urbana. 

Nasci e moro em Vila Velha. Como 
vajo muiito h, vejo É] CJLHO pata ACoOnte- 

cendo no momento, E o que me 
atrai nisso tudo é a simplicidade 
das pessoas. E tento transformar 
ISSO EM poesia, 

* Com tantas influências de 
diferentes partes, a sua maneira 
de compor foi se transforman- 
do com o tempo? 

Sim. Quando sai do rock para o 
forró, já foi uma mudança bem 
grande. So que vi que uma coisa 
completava a outra, Tanto que 
Raul Seixas misturou rock e forro. 
Úqueeu trouxe da cultura nordes- 
tina para minha música foi a har- 
pa tédio já. A harmu ia da musica TOLST = 

destina é muito bonita, 
Mas a minha vertente hoje é o 

rock rural e até o folk. Ela trilha os 
caminhos de Zé Geraldo, James 
Taylor. 

> Mal lançou um novo álbum e 
ja esta preparando um novo. Po- 
de contar o que vem por aí? 
Tenho algumas parcerias enca- 

minhadas. Uma delas é uma muúsi- 
ca nova com Lula Barbosa, que 

tem música gravada pelo Roberto 
Carlos, Também tenho uma par- 
ceria encaminhada com o Tato, 
vocalista da banda de forró Fala- 
mansa, 

NA FE | des Don Ea 
Do] os Ryo A En E 

> CARLOS PAPEL - Live hoje, 20h, no 
YouTube e Facebook do artista, 

a 1 
ai = P 

> GAROTOS DA PRAIA E JOÃO FILIPE 
E RAFAEL =Hoje, às 16h. nó Batren- 
to, Campo Grando. Int.: 59B10-43L, 

» BIANCA VEDOVA = Hoje. 21h, no 

Mercearia, Laranjeiras Ini: 00235- 
rIZl 

> PROJETO TAMAR = Hoje, das Th às 

Ih, na Praçado Papa, Enseada. Ing.: 

AS 8 (meia). Inf.: 3225-3787. 

> “MINHA VOZ" - Rita Von Hunty e 

Caco de Castro amanhã, às 20h. À 
transmissão será pelo Instagram (a 

teatrobradesco, 

27" hoje à noito 

» GABRIEL SATER E ANTÔNIO MO- 

RAES " = Live “To Save Lives” ama- 
nha, às 19h, pelo Instagram do Ga- 

briel Sater & gabrielsateroficial. 

» SEU JORGE E CÉU - Parceria musi- 
cal quinta, às 20h. À transmissão se- 

ra no YouTube do Teatro Bradesco. 

» “SARAU DE POESIA MARGINAL PE- 

AIFÉRICA” - Performance e inter- 
pretação poética. Hoje, [Fh30, espe- 

taculo gravado da Cia Do Queto 

(ES). No YouTube e no Facebok do 
Festival Nacional da Cidade de Vitó- 

ria. Clas.: Livre. Grátis. 

“ORAÇÃO” - Assassinos buscam 

caminho da bondade. Hoje, 20h, 

transmissão ao vivo com o grupo Ta- 
rahumaras (ES). No YouTube e Fa- 

cebok do Festival Nacional da Cida- 
de de Vitória, Clas.: Manos. Grátis, 

>» "FAHRENHEIT, 457" = Romance vira 

teatro performativo gravado em vi- 

deo. Hoje, 21h30, espetáculo grava- 

do da Cia Teatro Urgente (ES). No 
YouTube e Facebok do Festival Na- 
cional da Cidade de Vitória. Clas.: ld 

anos. Grátis. 

> "HELENA BLAVATSKY. À VOZ DO 51- 

LÊNCIO” - Monólogo inspirado na 
trajetória e obra da escritora russa, 

com Beth Zalcman, amanhã, às 

20h30. Ing.: a partir de R$ 30, no 
sympla.com.br. Clas.: 4 anos 

> "LUIZ GAMA: UMA VOZ PELA Ll- 

BERDADE” - Monólogo que traz a 
biografia dramatizada de Luiz Gama, 

ex-escravo, jornalista, poeta, pri- 

meira voz negra da literatura bras- 

leira, advogado abolicionista que li- 

na 

bertou mais de 500 pessoas escra- 

vizadas. Com Deo Garcez e Soraia 
Amoni amanha, às 17h. Ing.: a partir 

de AS 10. Venda: Sympla. 

> *LÁ FORA, TEMPORAL - Exercicio 
dramatúrgico sobro a dimensão tem- 
poral e seus afeitos com Anahu Pres- 

tesc Ary Cosiov quarta às 7h. Ing.:a 

partir de R$ 10. Venda: Sympla 

» “05 VILÕES DE SHAKESPEARE” - 
Espetáculo premiado do americano 

steven Berkoff com Marcelo Serra- 
do, quarta, ás 17h. Ing.: a partir de R$ 

£0. Vonda: Sympla. Clas.: 12 anos 

» MOSTRA DE REPERTÓRIO ONLINE 

DO GRUPO TAPA - Aos sábados, ato 
t/tz, às Bh. Dia 7 serãa vez de "Dia- 

logo com os Personagens”, de Lulg) 

Pirandello, com Brian Penido Ross. 
Ing.: R$ 20. Venda: Sympla. 

> “ROMEU E JULIETA (E ROSALINA) 

- Comédia com Julia Rabello, dire- 
tamente do Teatro da Ufes, sem pú- 
bhoo, sabado, às Oh .Pelo You Tube 

& Facebook da WB Produções. No 1º 
Circuito Banestes de Teatro = Edi- 

APUNTE SEU [=] 
ceLuLAR BARÃO  Llinpito 

ORCODE EACESSEA 51º) ri | 
PROGRAMAÇÃO DAS + ) pe | 
LIVESEOSLINKS e e - 

PARA ASSISTIR ADS | So | 
SHOWS Op 

cão Especial Online. Clas.: 4. 

> 8º FESTIVAL DE MUSICA ERUDITA 

DO ESPÍRITO SANTO - De sexta à 

28/11, sob a direção geral de Tarcísio 
samiório e Natércia Lopes, 8 con- 

certos virtuais e debates. Transmi- 

tEsão nó YouTube do festreal, 

* "AVENTURA CANINA = O Show” 

Domingo, às 17h30, no Aeroporto de 

Vitória, em Golabeiras. Ingressos 

para por carro com até quatro pes- 

soas: AS 120 (standard) e R$ 150 
(premium), 



Q dA 
O 

d 
Stripitiras 

eg rem o ro À been a Mean ogro e ei its 

arecreativa. com.br 

Jogo dos 7 erros 
DESCUBRA 7 DIFERENÇAS ENTRE OS DOIS DESENHOS A ABAIXO 

Horóscopo 
Amaro 

prof oras 

23 Dá a 220 

REGENTE: VÊNUS - Muitas vezes 
os medos são puro fruto da 

imaginação, e por isso é tão im- 
portante buscarmos desenvol- 

ver um olhar crítico para perce- 
ber e avaliar anatureza daquilo 

r — Sudoku Desses e 
OE DEE 8/1] | Passatempos de lógica. Complete cada )». | 

2| tabuleiro de nove quadrados Ad 
preenchendo os espaços vazios com 
números de 1a 9, de modo que eles 1 

=| 50 repitam em nenhuma fileira 
pa 64 res nem em cada grupo de 

Toi 

à 204 à 20/05 

+ REGENTE: VÊNUS - A maior força 
que esta à sua disposição ago- 
ra, é a do coletivo. Permita-se 

então estar mais perto das 

pessoas em quem você confia 
Rave acreditam no seu suces- 

CHE Escorpião 
ed0Da dl 

REGENTE: PLUTÃO - Agora O seu 
potencial criativo esta fortale- 
cido, e essa força deve ser dire- 
cionada para o seu trabalho, 
favorecendo os projetos em 

andamento e tambémos novos 
planos. 

à, DZ DE NOVEMBRO DE 2020 

| Gêmeos 
| 2L05a 20/06 

REGENTE: MERÇÚRIO - Às ideias 

confusas Ou pouco consisten- 
tes devem agora se desenvol: 

ver de maneira mais objetiva, 

facilitando assim as devidas 
concretizações. Contemple 
com calma as suas metas. 

GO Sagitário 
mar 

REGENTE: JÚPITER - À sua socia- 

bilidade estã aumentada, pos- 
sibilitando acordos e entendi 
mentos importantes para as 

relações, Trata-se, portanto de 
uma oportunidade para estrei- 
tar os laços afetivos. 

a 

Diretas 

Câncer 
2VDB a 22/07 

REGENTE: LUA - Caso hoje você 

perceba suá mente mais agita- 
da, Ferando pensamentos 

confusos, procure diminuir o 
ritmo para poder restaurar 0 

seu equilibrio. Ássim você evita 
adesconcentração. 

“Capricórnio 
228 a 200] 

REGENTE: SATURNO - Por mais 
que 05 pes firmes no chão lhe 

tragam a segurança que você 
necessita para caminhar, é 

preciso deixar que 05 sonhos à 
as fantasias também façam 
parte dos seus projetos. 

SCOM TED] — OUESIOLU — sunena/S OA 

Leão 
23/07 a 22/08 

REGENTE: S0L - Para vivenciar o 

seu caminho de forma potente, 
é importante lembrar da impor - 

tância dos limites na constru 

ção de jornadas seguras e efi- 
cientes. Tenha maturidade pa- 
ra fazer boas escolhas. 

Aquário 
ZU Dt a 8/02 

REGENTE: URANO - Ào ampliar as 
fronteiras do saber, você se 

permite acessar ideias e en- 
tendimentos mais promisso- 

res, deixando de lado certas 

mentalidades que acabam ll- 
mitando o seu potencial. 

"= TET TT To TO 

= o Ds to O DR a ho So 
" E ja a | 

== E = 

REGENTE: MERCURIO - O romance 

está no ar para você, e para 
aproveitar O momento é preci- 

so buscar o equilibrio entre as 

suas necessidades e as do ou- 
tro. Ássim o encontro flui de 

forma construtiva. 

mui Peixes 
eaaá 2007222005 
REGENTE: NETUNO - Áquilo que 
pede por cura em você deve 

hoje receber a devida atenção, 
já que o dia traz a força da re- 

generação. Deixe então iro que 
não promove a sua paz de es- 
pirito, 
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A EMPRESÁRIA CamilaGomes 

realiza no proximo dia 16 a oficina 

“Loirissimas: o loiro como você 
nunca viu”. Voltado especial- 

mente para cabeleireiros, o 

evento traz para Vitória as técni- 
cas mais inovadoras com Lauria - 

ne Gonçalves. que se tornou uma 
referência no assunto. 

Ela dA AT ES 

Pets e home office A q 
Em tempos de quarentena, ter seus humanos 

confinados dentro de casa é o prêmio máximo EA j 
da loteria de muitos pets. Estudos afirmam que Ja e: a qo = 
ter seus bichinhos por perto, principalmente h K i 

cães e galos, durante o periodo de trabalho, po- 

de trazer alguns beneficios, como o aumento da 
produtividade. Entretanto, & importante criar 

rotinas para que 0 foco não se perca. 
“Carinhos e brincadeiras em momento de ho- 

me office devem ser evitados”, explica Ana Zat- 

tar, professora de Linguagens Cultural é Corpo- 
ral, 

PACIENTES, amigos e familia- 
res vão prestigiar a dentista La- 

rissa Pavesi e à ortodontista Flá- 
via Gama no lançamento de um 

novo equipamento no consulto- 

rio da Larissa, sexta-feira. À no- 
vidado é um scanner intratoral 

que oferece imagem em 3D dos 
dentes om alguns minutos. cap- 

furando seis mil fotos por segun- 

do, 

' LM 

Pouco exercicio 
A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou 

recontemento um guia com orientações para 

pais e responsáveis com foco no estimulo à 

prática esportiva por crianças e adolescen- 
res. 

às orientações chegam em um momento 
preocupante. Pesquisa realizada com 500 fa- 

milias, entre 29 de setembro a É de outubro, 

aponta que 72% das crianças não praticaram 

atividade fisica durante o periodo de isola- 
mento em função da pandemia. Uma altema- 

tiva para mudar esse cenário é ahar tecnologia 
e diversão. 

fra fdaçã 

CARLOS Devillart e Anna Paulsen, cheia de estilo, em naito de aniversario na Praia do Canto | 

GRE DRA 77 Em LO 
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—  ecBbara fashionistã6. As peças vintagé mabdiilinas mi jetes, T-shirt 
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conferindo lherada Reis antenada. Acamiora inglesa Ama Lou foi uma qui 
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de decoração 
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Co Es . E o ua E = E “E F ari = E | | Vocêtom o direito de vatarésãco- ec seguido, 20 de hovembra. Estar com crian presárias para seu tradiciona 

çaéa coisa mais “Cha Com Elas”, no próximo dia 
her seu candidato. Mas so par al- 
gum motivo não cihiseguir axercer , penleliaçs SINTOMA TOM. S sos tá ap eae IO, na serra. Essa ca primeira vez 

déb Dai diraita, Den ea estivor ? quarentena com, nEg- D . Ua mod rt que o encontro de networking 

à | Êo SUA nóstico de Covid, não saia de casa ta Dicker, acontece no municipio. 
oirigação presta cm apos jestif- a votar. Mas nem por isso você 
car a eua ausAncinTas umas ototio- di io nico & Mumia Vo A 
Psseniraos dito, end à É POSSÍVEL JUST Dr den td GE A SECRETARIA de Gestão de 
sd | | o. ds a sabia? Pessoas do TJES disponibilizou 

votações deste ano. RP 60 dias apos cada tumo apre- EP no Diário da Justica o “Guia Prá- 
| > sentando documentos que compro- ari 60! DR tro ro E 

di HÁ UM PROJETO DE LEI sendo pena Etta, É fano pode bi fait a não são cegos. Eles tico sobre a Covid-18 no Ambien- 

analisado pela Câmara dos Depu- a A artéria Poa po du usam o nariz em for- tede Trabalho”. O objetivo da pu- 

tados para tomar o voto Facultatira pelo site un jusiifica.teo jus. br ma de ferradura pa blica ção é reforçar as medidas 
nas eleições deste ano. Mas en- ra emitir ultrassons de prevenção da disseminação 

quanto isso está apenas no papel,o AM E SE VOCÊ FOR VOTAR, fiquo que 0s ajudam a de- do virus no ambiente de trabalho 

eleitor precisa ficar atento às datas 

das eleições e justificativas. O pri- 

meiro tumo será dia fo de novembro 

E atento a todas as normas de se- 
gurança, distanciamento social € 

principalmente o uso da mascara. 

tectar obstáculos 
no voo”. Do livro “O 
Guia dos Curiosos”. 

de Marcelo Duarte. 

e orientar magistrados, servido- 

res e estagiários em como proce- 

derem caso de contato como no- 

vo coronavirus no trabalho. 
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ean Paulo Campos, 17 anos, 

que interpretou o inesque- 
civel Ciro em “Carrossel” 

quando criança, afirma não ficar 
sem graça quando as fis mais ou- 
sadas capricham nos comentá- 
rios nas redes sociais. 
“A galera chega de forma bem 

Indiscreta mesmo, mas levo como 
um elogio, numa boa”, afirma ele, 
que esta solteiro, para à Quem. 
O ator, que cursa o Ensino Mé- 

dia, afirma ter a intenção de cur- 
sar a faculdade de Cinema, mas 
antes planeja fazer um intercâm- 

“Não me Segura” 
Duda Rosa acaba de lançar 

mais uma música: “Não me Se- 
gura”, uma parceria com Thia- 
guinho MT e J5 O Mão de Ou- 
ro, À composição foi inspirada 
nos bailes funk das favelas de 
São Paulo, também chamados 
de “fluxos”, e traz mais girias 
usadas por essa cultura da capi- 
tal, JS O Mão de Ouro assina a 
produção desse single, 

Dus em para 
esconder gravidez 
Anne Hathaway já estava grávida 

do seusegundo filho quando come- 
caram as gravações de “Convenção 
das Bruxas”. Para manter sua gós- 
tação em segredo, ela teve que in- — 

ventar uma desculpa. Hathaway se 
viu em uma situação complicada 
quando a figurnista sugeriu que sia 
usasse um traje quesapertasse sua 
cintura. “Eu disseo Vod me sentir 

muito limitada”, contou, 

PE PRETA CRETA AMA 

para o eterno 
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broe morar fora do Brasil. “Gosta- 
ria de fazer alguns cursos fora do 
Pais antes de ingressar em uma 
faculdade”. 

INVESTIMENTO 
Além disso, Jean e os pais, Nilza 

e Claudio, decidiram investir na 

area de beleza, já que seu pai já n- 
nha um salão antes do rapaz ficar 
famoso. 

“A carreira artistica é o que eu 
mais amo fazer em toda minha vi- 

da, porem o lado empresarial é 
necessário a todos”, avalia. 

Esnobou sete | 
homens em um dia . 

Kelly Osboume, 36 anos. re , 
velou que sete homens lj 

daram para sair em um dia, mas 
ela recusou porque todos a es- 

nobaram antes dela perder pe- 
Bo. 

Agora que el fhagincou 38 
quilos, eles: ficaram, inleressa- 
dos. Mas els não. “Digamos que 
estou me divertindo”, afirmous.. 
Kelly sobre a sua vida amornsa 
no momento, a 

Li 

Luta contra psoriase 
A cantora LeAnn Rimes decidiu 

abrir o jogo sobre sua batalha contra a 
psoriase em uma série de fotos nuas. À 

cantora country, de 38 anos, foi ao 
Instagram para revelar sua luta conti 

nua contra a doença de pele. “Sabe 
quando você diz algo que estã segu- 
rando por tanto tempo, e é um suspiro 
de alivio? Isso é o que essas fotos são 

para mim”, disse ela 

E ] | 

Sempre foi um sonho dos seus 
pais expandir os negócios. “Como 
agora surgiu a oportunidade de 
uma parceria, vamos inaugurar 
um novo complexo”, explica. 

Ele conta ainda que a pandemia 
do coronavirus afetoynuito a sua 
vida, “Alterou bastafite/emritodos 
os quesitos, profissional, ldzer e 
estudos. Tive que me'peadaptar 
completamente Camo diversas 
outras pessoas Tas agora já estou 
bem habituado a estudar em cosá 
e gravar miBus videos edad q inté - 
net”, ressaltoth 

ando não gritar o 
ro com as minhas ilhas” 

“Samará Felippo, 42 anos, mãe de 

Alicia, de Tl anos, e Lara, de 6, conta 

quo.é importante “sair do automático” 
“na criação das filhas. “Eu me esforço, 
mas às vezes repito padrões antigos. 

Tento não gritaro tempo inteiro com as 
“minhas filhas”, afirma. “Eu grito muito, 
falo de uma forma que pareço grossa. 
O Elídio fala que eu, às vezes, dou 

umas patadas”, completa, citando o 

namorado, o humorista Elídio Sanna. 

Samara não descarta a possibilida- 
de do ter mais filhos, mas a ideia a faz 
refletir. “Eu tenho 42 anos e meu ti- 

ming está ficando curto. À gente tem 
esse problema, né, mulheres”, diz. 

EAN PA Um U CA M p US diz que leva comentários ousados “numa boa” 

E DEN QUARTO elementos da natu- 
reta para se preparar para sua 

personagem Halyna, nanova série 
do GloboPiay, “Desalma”. Na tra- 
ma, a atriz vive a filha da bruxa 
Haia, interpretada por Cássia Kis. 
O sobrenatural, que também dão 

tom da série, pode ser sentido até 
nos bastidores da gravação. 
"Aconteceu uma situação no dia 
em que gravamos a cena do ritual a 

Veles, um dos principais deuses da 
mitologia estava. O frio foi aumen- 
tando e ele é o deus do frio”, conta. 

Eé PISRCE) LAÇO, 15 f asinhas 

PER caridosa, Fud nda) 

Laser poderoso 
Álok ativou um poderoso laser em 

algumas cidades do Brasil como con 

tagem regressiva para o aguardado 

especial de final de ano chamado Alive. 
que acontecerá no dia 5 de dezembro. 

O local escolhido será sempre uma 
região especial que possibilite 0 maior 

numero de pessoas fer Dcesso à Essa 
experiência, evitando a aglomeração. 
Com ativação remota feita pelo pró- 

prio Álok, o laser começou ontem sua 

caravana por Porto Alegre e valpassar 
por Florianópolis, Fio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Brasiha, Goiânia, Salvador, 

Recife e Manaus. 

Mais unidos 
Laura Neiva descobriu que o 

solamento social fortaleceu 
ainda mais sua união com o ator 
Chay Suede, com quem tem 
uma filha, Maria, de 10 meses, 

“Nesse momento de quaren- 
tena foi impressionante perce- 
ber como nós dois somos bons 
companheiros. À gente ficou 
mais unido do que nunca”, sa- 
lientou Laura. 

Julio Rocha, Q que estava no 

ar em “Fina Estampa”, ga- 
nhou 400 mil seguidores em 
sua rede social. Antes do |so- 
lamento social e da reprise da 
novela, o ator tinha por volta 

de 300 mil seguidores, agora 
já ultripassa os 72 mil. "Mer- 

gulhe: de cabeça nesse mun- 
do virtual, acabei me identifi- 
cando mais do que imagina- 

va”, diz ele. 
PE PRICE ÇÃO O 1 ag 


