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CHICO GUEDES/METRO ES

vestir em campanhas de va-
cinação, com a das gotinhas, 
e em oito anos a doença foi 
erradicada. O último caso de 
paralisia infantil no país foi 
em 1988. Mas as pessoas es-
quecem o que acontecia.

Que doenças mais 
preocupam?
Além da poliomielite, saram-
po, rubéola, varicela e téta-
no. O único vírus erradicado 
da Terra é a varíola. O da po-
liomielite existe em alguns 
países da África e pode ser re-
introduzido no Brasil. É uma 
doença altamente contagio-
sa e, numa comunidade não 
vacinada, pode se disseminar 
rapidamente. Muitas pessoas 
subestimam o impacto do sa-
rampo, mas, principalmente 
em países subdesenvolvidos, 
ele é um problema sério. Po-

de causar problemas neu-
rológicos, como a zika. Em 
adultos, pode até matar. O sa-
rampo chegou a quase ser er-
radicado no Brasil, mas vol-
tou a ser reintroduzido.

Quando a cobertura vacinal 
passa a preocupar?
Abaixo de 80% de crianças 
vacinadas, o risco de surto é 
maior. De um modo geral, os 
municípios capixabas têm de 
85% a 90% de cobertura, mas, 
mesmo na Grande Vitória, há 
cidades com menos de 80%.

Mesmo entre adultos 
a cobertura caiu?
Sim, é muito comum as pes-
soas relaxarem quando, na 
verdade, o melhor e mais ba-
rato plano de saúde de uma 
pessoa é a vacinação. A me-
ningite, a pneumonia e a he-

patite B, que ainda tem pre-
valência relativamente alta 
no mundo, são doenças que 
devem estar no foco da pre-
venção dos adultos.

Muitos temem sequelas 
das vacinas e desconfiam 
dos laboratórios...
Hoje temos um problema 
com as mídias sociais, onde 
todo mundo fala o que quer 
sem compromisso com a ver-
dade. No caso das vacinas de 
sarampo e poliomielite, não 
há o que temer, pois, diferen-
temente de uma vacina co-
mo a da febre amarela, elas 
não têm o vírus atenuado. Já 
com relação aos laboratórios, 
todos são credenciados e se-
guem métodos padronizados 
pela OMS (Organização Mun-
dial da Saúde). Há controle 
internacional e normas rígi-

das, diferente até dos medi-
camentos em geral. É preciso 
desmentir esses absurdos.

O que a baixa cobertura va-
cinal causa à saúde pública?
De um modo geral, aumenta 
os custos com saúde, devido 
à disseminação das doenças. 
E não é só questão individual. 
Uma pessoa que deixa de se 
vacinar prejudica todo o con-
trole social. Se todos os paí-
ses vacinassem suas popula-
ções, poderíamos erradicar 
essas doenças da Terra. Para 
reverter a situação, é preciso 
mobilizar a imprensa e inves-
tir em campanhas. A situação  
é melhor que a de outros paí-
ses, mas é preciso investir.

A queda da procura por vaci-
nas -- como a que protege as 
crianças contra a poliomieli-
te (paralisia infantil) e a trí-
plice viral (contra sarampo, 
rubéola e caxumba) -- vol-
tou a ser uma preocupação 
no país. Em todo o mundo, o 
interesse da população pelas 
vacinas tem caído. No estado, 
a cobertura vacinal da trípli-
ce viral caiu de 104,31%, em 
2016, para 86,18% em 2017, 
sendo que há municípios 
com menos de 50% de cober-
tura, índice considerado de 
alto risco. Em crianças de até 
um ano de idade, a cobertu-
ra caiu de 86,28%, em 2016, 
para 80,61%, em 2017 -- lon-
ge da meta mínima de 95%. 
Com isso, o risco de retorno 
de surtos dessas doenças ten-
de a crescer, diz o médico in-
fectologista e professor de 
Medicina da Ufes (Universi-
dade Federal do Espírito San-
to) Aloisio Falqueto. 

O que tem levado à redução 
da procura pela vacinação?
A baixa procura da vacina 
sempre existiu. Nos últimos 
anos, doenças como a parali-
sia infantil e o sarampo tor-
naram-se raras, por causa da 
vacina. E as pessoas se desin-
teressam pela proteção, pois 
não são capazes de entender 
o impacto de um surto de 
poliomielite, por exemplo. 
Até a década de 1980, havia 
desinteresse grande da po-
pulação pela vacina contra 
a poliomielite. Na época, tí-
nhamos 2 mil casos por ano 
de paralisia infantil no Bra-
sil. O governo começou a in-
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FILHOS DA IRA
Consulta em qualquer dicionário nos dá alguns sinônimos pa-
ra ira: raiva,  fúria, cólera, ódio, rancor. O primeiro deles, a rai-
va, muitos até admitimos frequentemente sentir talvez por-
que sublimada a algo cotidiano, banalizada como o amor, 
tolerável enquanto exprime insatisfação com algo ou alguém. 
Quanto aos demais, como a ira, somos, comedidos em admi-
ti-los povoando nossos pensamentos, porque sabemo-los invo-
cações do mal, ou daquilo que somente o mal pode produzir. 
Entretanto, se nos envergonhamos em assumir a capacidade 
de odiar, de guardarmos rancor de alguém, ou em reconhe-
cermos que usualmente agimos movidos pela fúria ou pela có-
lera, subliminarmente praticamos atos ou nos entregamos a 
consequências de atos, vontades, palavras, ideias ou nos envol-
vemos com pessoas que são – e muitas delas se vangloriam de 
sê-lo -  os chamados filhos da ira. Não se pode negar que são 
imbuídos de senso de justiça, até porque gestados em tempos 
ou úteros de profunda desigualdade e sofrimento, mas a carên-
cia de caridade, de generosidade e a falta de empatia que os vi-
timou produziu mais que do que revolta que trazem em seu 
peito: tirou deles o discernimento que nos impede de transfor-
marmo-nos naquilo que combatemos. Os exemplos, como di-
riam os Titãs, “estão no chão... você tropeça...” e, infelizmen-

te, nesse caso, acha que é a solução! Vivemos tempos sombrios 
e poucas são as expectativas de melhoras, pelo menos em vi-
da. Talvez tenhamos apenas interrompido a descida de uma 
ladeira que custou e custará, pelo desatino e pela desonesti-
dade de muitos de nossos governantes recentes e atuais, o fu-
turo de dezenas de milhões de crianças aos quais foi subtraída 
a esperança de uma formação profissional melhor num mun-
do de tigres emergentes e famintos. Preocupantemente vemos 
crescer o número dos que demonstram aceitar o discurso de 
morte ou de violência como sendo a via adequada a nos resga-
tar a vida. Aos que riem dessas advertências e reflexões e aos 
que insistem em rotulá-las “de esquerda” quando muitas vezes 
nem sequer sabem diferenciar uma mão da outra, ouso lem-
brar que são esses discursos de ódio que produziram as maio-
res tragédias da humanidade, infladas pelas mesmas pessoas 
pacatas que tempos depois pagaram com as suas vidas pelo 
desatino que incentivaram. Problemas não são pregos para os 
quais a única serventia quem lhes dá é o martelo. E martelos 
jamais serão instrumentos adequados à solução de demandas 
quando estas são sustentadas por fios tênues de direito e de es-
perança. Ainda podemos reverter uma cada vez mais consoli-
dada tendência de substituirmos uma porcaria por outra tão 
ruim quanto, muito embora com defeitos de outra natureza. 
Eleições não são terreno de vinganças, até porque do outro la-
do do cano sempre estaremos nós mesmos.

Fala, 

cidadão

GUSTAVO 
VARELLA CABRAL 

Gustavo Varella Cabral é advogado,  
professor, especializado em 
Direito Empresarial e mestre em 
Direito Constitucional. 
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Em Viana 

Cursos 
gratuitos

Trezentas vagas em dez 

opções de cursos de 

qualificação profissional 

gratuitos são ofertadas 

para moradores de Viana.  

Esta é a primeira vez que 

o projeto Oportunidades 

acontece em Viana. As 

inscrições para os cursos, 

que são presenciais, 

podem ser feitas até o 

próximo dia 22 no site 

www.oportunidades.

es.gov.br. 
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Rotativo chega 
à Praia do Suá

Motoristas que estaciona-
rem na Praia do Suá, em 
Vitória, deverão pagar o 
estacionamento rotativo a 
partir de hoje. Serão 337 
novas vagas para quem fre-
quenta a região das peixa-
rias, e esse número ainda 
deve aumentar. De acordo 
com a prefeitura, outras 
263 vagas serão criadas nas 
próximas duas etapas de 
expansão do sistema. A 
data para implantação do 
projeto, no entanto,  ainda 
não foi definida.

Neste primeiro momen-
to, as 337 vagas de estacio-
namento pago serão dis-
tribuídas pelas ruas Padre 
Antônio Ribeiro Pinto (63), 
Almirante Tamandaré (70), 
Ferreira Coelho (62), Ulisses 
Sarmento (68) e Neves Ar-
mond na direção da aveni-

da Leitão da Silva (74).
O usuário pode pagar aos 

monitores da região, direta-
mente nos parquímetros ou 
pelo aplicativo PicPay -- dis-
ponível nas lojas virtuais da 
iOS e Android. O valor é de 
R$1,20 por até 30 minutos; 

R$ 1,80,  por até uma hora; 
R$ 2,40, até duas horas; e 
R$ 3,50, até três horas.

O sistema rotativo de Vi-
tória foi lançado em novem-
bro de 2014. Desde então, já 
foram criadas mais de 5 mil 
vagas no município.  METRO

Em expansão. Cobrança do estacionamento será iniciada hoje. Nesta 
etapa, serão criadas 337 vagas, e projeto ainda prevê outras 263

Vagas já disponíveis estão distribuídas por cinco vias |  ANDRÉ SOBRAL/PMV

A tarifa de água para os con-
sumidores atendidos pela 
Cesan (Companhia Espírito-
-Santense de Saneamento) 
vai subir dentro de um mês, 
a partir de 16 de agosto. O 
reajuste será de 3,89%, abai-
xo da inflação do período, de 
4,39%. Somente a partir de 
16 de novembro passa a va-
ler o novo critério para o fa-
turamento das contas, anun-
ciado na última sexta-feira 
pela Arsp (Agência Regula-
dora dos Serviços Públicos).

Pela nova regra, condo-
mínios e unidades multifa-
miliares poderão receber 
cobranças mais baratas. Ca-
berá à Cesan calcular a con-
ta utilizando dois métodos e 
aplicar o que for mais bara-
to para o consumidor.

O diretor-geral da Arsp, 
Júlio Castiglioni Neto, expli-
ca que hoje a Cesan consi-
dera a quantidade de aparta-
mentos ou casas existentes 
no condomínio para fazer o 
faturamento da conta -- ain-
da que emita uma só conta 

para todo o condomínio --, o 
que pode aumentar o valor fi-
nal cobrado, principalmente 
quando o consumo por apar-
tamento for menor que o mí-
nimo, de 10 m3.

A partir da mudança, a 
companhia poderá conside-
rar que todo o imóvel é ape-
nas uma unidade e calcular a 
conta sem dividir a tarifa pe-
lo número de apartamentos. 
Em alguns casos, esse cálcu-
lo pode baratear a conta.

O objetivo, diz Castiglio-
ni Neto, é tornar a cobran-
ça mais justa. “Como con-
sequência, a medida tende 
incentivar a redução do con-
sumo, porque a nova forma 
de calcular beneficia quem 
consome menos”, diz.  METRO

Conta de água. Reajuste 
de 3,89% na tarifa começa 
a valer em um mês

90 dias
é o prazo que a Cesan tem para 
começar a aplicar a nova forma 
de cálculo da fatura, que pode 
baratear as contas em alguns casos

A ArcelorMittal Tubarão de-
ve reduzir em mais 15% as 
emissões de material parti-
culado, comumente chama-
do de pó preto, até o final 
deste ano. Na última sexta-
-feira, a empresa anunciou 
também que vai investir R$ 
574 milhões em novos siste-
mas de melhoria de contro-
le ambiental, atendendo a 
demandas do Iema (Institu-
to Estadual de Meio Ambien-
te). As obras para construção 
e instalação dos novos equi-
pamentos devem gerar mil 
novos postos de trabalho.

O início das obras depen-
de da licença ambiental de 
instalação. Caso a liberação 
ocorra ainda neste ano, os 
trabalhos devem ser inicia-
dos no último trimestre de 
2018, segundo a empresa.

A empresa explicou que já 
executou um plano de inves-
timentos no valor de R$ 400 
milhões, o que levou à redu-
ção de 20% das emissões de 
material particulado.  METRO

Pó preto. 
Arcelor quer 
reduzir 15% 
das emissões
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BRUNNO
BRUGNOLO 
METRO CURITIBA

Um equipamento desenvol-
vido por três pesquisadores 
do NPDEAS (Núcleo de Pes-
quisa e Desenvolvimento 
de Energia Autossustentá-
vel) da UFPR (Universidade 
Federal do Paraná) permi-
te identificar de forma pre-
coce doenças cardiovascula-
res, diabetes e o câncer de 
mama, por exemplo.

O sistema, feito de forma 
interdisciplinar, reúne a ter-
mografia (técnica de regis-
tro gráfico das temperaturas 
de diversos pontos do corpo 
por detecção infravermelha) 
e um software com banco de 
dados e inteligência artificial 
capaz de interpretar os resul-
tados do exame –  tudo isso 
dentro de uma cápsula com a 
temperatura controlada.

Como todos nós emitimos 

calor, a ideia é que o equipa-
mento capte e identifique  
possíveis anormalidades, co-
mo uma atividade inflama-
tória. “Não emite radiação e 
não é invasivo. É um método 
de triagem que conhece o pa-
drão e vai dizer se tem algo es-
tranho”, explica o doutor em 
Medicina e Engenharia Mecâ-
nica (biotermodinâmica) pela 
UFPR Marcos Brioschi.

Com publicações cientí-
ficas dando respaldo e sem 
“contraindicações”, a termo-
grafia já é muito utilizada na 
medicina esportiva e também 
em alguns hospitais e clínicas 
do país, mas em ambientes 
abertos, com interpretações 
de especialistas e baixa escala. 
“A diferença é colocar na cáp-
sula para larga escala e o desa-
fio é aprimorar isso – quanto 

mais exames, mais inteligen-
te ficará – para ajudar médi-
cos e pacientes”, afirma.

Para se ter ideia, a alte-
ração na enervação do pé 
de diabéticos pode ser de-
tectada na imagem térmica 
e levantar suspeita antes de 

qualquer ferida ou infecção 
e evitar amputações.

O método não substi-
tui diagnósticos definitivos, 
mas aponta sinais de que 
a doença pode estar sendo 
instalada antes mesmo de os 
sintomas se manifestarem. 

Durante o desenvolvi-
mento, os pesquisadores 
acompanharam junto com 
o HC (Hospital de Clínicas) 
um grupo de 100 mulheres 
– com e sem câncer de ma-
ma. Os resultados do método 
apontaram as alterações em 
96% dos casos com a doença, 
contra 75% da mamografia.

Para os pesquisadores, a ca-
pacidade de fazer uma grande 
quantidade de exames – a bai-
xo custo – e já fazer a triagem 
ajudaria os médicos a se con-
centrar nos casos com indica-
ção de alteração e agir de for-
ma mais direcionada. “Uma 
mulher com alguma anorma-
lidade na mama poderia ter 
prioridade na fila de outros 
exames, como mamografia e 
ultrassom”, diz o doutor em 
Ciências pela UFPR e gestor 

do NPDEAS André Mariano.
“O custo desse exame seria 

em torno de R$ 1. O pacien-
te poderia ter autonomia para 
cuidar se si. A nossa concep-
ção é de que a cápsula possa 
ser colocada em qualquer lu-
gar: shoppings, aeroportos, 
empresas”, conta Mariano.

Com o apoio da Agência 
de Inovação da UFPR, os pes-
quisadores abriram uma cha-
mada para investidores in-
teressados na transferência 
de tecnologia e o desenvolvi-
mento de um protótipo. 

Segundo Mariano, caso a 
iniciativa privada não dê res-
posta satisfatória, ainda assim 
o projeto será levado adiante. 

Projeto. Equipamento desenvolvido por núcleo da UFPR pode diagnosticar precocemente doenças cardiovasculares e câncer de mama

Paciente seria ‘escaneado’ por sensores na cápsula | REPRODUÇÃO/NPDEAS

Análise do calor identifica 
doenças antes dos sintomas

Policias mostram os fuzis e pistolas apreendidos com os suspeitos | DIVULGAÇÃO/ PMERJ

Cinco pessoas morreram na 
manhã de ontem durante 
um confronto com policiais 
militares no Complexo do 
Alemão, na zona norte. De 
acordo com a Polícia Militar, 
todos eram criminosos, que 
atiraram contra agentes que 
realizavam patrulhamento 
próximo ao local conhecido 
como Serra da Misericórdia.

Segundo a UPP (Unida-
de de Polícia Pacificadora), 
o policiamento na comuni-
dade foi reforçado após de-
núncia de que os bandidos 
iriam atacar a base da uni-
dade. Os baleados, que não 
tiveram a identidade divul-

gada, foram levados para 
o Hospital Getúlio Vargas, 
na Penha, na mesma re-
gião, mas não resistiram aos 
ferimentos.

Com os suspeitos foram 
apreendidos um fuzil G3, 
um fuzil AR10, duas pisto-
las, uma granada, uma mo-
tocicleta sem placa e um co-
lete balístico.

Braço-direito de 
Beira-Mar
Já está no Complexo de Ge-
ricinó, na zona oeste, o cri-
minoso apontado como o 
braço-direito do trafican-
te Fernandinho Beira-Mar. 

Luiz Paulo Santos Olivei-
ra foi preso na comunidade 
Parque das Missões, no mu-
nicípio de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. 

O criminoso, conheci-
do como LP, estava foragi-
do desde 2017, quando foi 
um dos alvos da operação 
Epístola, comandada pe-
la Polícia Federal. Na oca-
sião, parentes e comparsas 
de Beira-Mar foram presos, 
acusados de manter as ativi-
dades da organização crimi-
nosa liderada pelo bandido, 
que está preso em um pre-
sídio federal de segurança 
máxima.  BANDNEWS FM

Cinco suspeitos morrem 
em confronto no Alemão
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No último dia 10 de ju-
lho foi aprovado no Sena-
do o projeto de lei de Prote-
ção de Dados Pessoais (PLC 
53/2018). A lei tem aplica-
ção geral para todas as áreas 
que dependem de informa-
ções dos consumidores, seja 
uma rede de farmácias, se-
ja um aplicativo de namoro. 

O texto – que aguarda a 
assinatura do presidente Mi-
chel Temer – está, em gran-
de medida, alinhado com 
o nível de proteção exigido 
internacionalmente, já que 
traz muitas semelhanças 
com o GDPR (Regulamen-
to Geral de Proteção de Da-
dos), a legislação europeia. 

As regras de responsabi-
lidade em caso de danos ao 
consumidor mostram que, 
a partir de agora, o titular 
dos dados informados está 
protegido contra o mau uso 
deles. E quem compartilhar 
ou até mesmo vender dados 
sem autorização de seus do-
nos estará cometendo crime.

Caso ocorra algum vaza-
mento de dados, o consumi-
dor e o órgão competente 
devem ser notificados sobre 
o incidente de segurança, 
seus riscos e medidas que 
estejam sendo adotadas. O 
consumidor pode exigir, de 
qualquer empresa que con-
trole seus dados, a repara-
ção de seu interesse lesado 
e a indenização prevista.

O Idec (Instituto de De-
fesa do Consumidor) prepa-
rou uma lista de dez pontos 
(quadro ao lado) que muda-
rão na vida das pessoas com 
a nova legislação.  METRO

Transparência. Titular dos dados está protegido contra o mau uso 
deles, e compartilhá-los sem sua autorização será considerado crime 

Lei de Proteção 
de Dados: veja 
o que vai mudar

MEUS DADOS SÃO MEUS
Quem pedir informações pessoais será obrigado a deixar claro o que será feito com elas

FONTE: IDEC

�� � �� ��� ������� �� 	�� �	�

ninguém lê'
Estão proibidos aqueles 'textões' 
que ninguém lê ao começar a usar 
um aplicativo. Também está 
proibido coletar dados para fins de 
'melhoria dos serviços' e 
'compartilhamento com terceiros'

2. Mais controle do usuário sobre 
seus próprios dados
Após autorizar a coleta de 
informações pessoais, o cidadão 
passa a ter controle dos próprios 
dados, com direitos de modificação 
das informações

3. Mais controle sobre como 
farmácias usam seu CPF e  
dados de saúde
O cidadão pode exigir da farmácia 
sobre o que está sendo feito com o 
seu CPF e sobre os remédios 
comprados, e seus dados pessoais 
não podem ser compartilhados com 
planos de saúde

4. Mecanismos claros em caso de 
vazamentos de dados pessoais
As empresas que coletam e tratam 
seus dados (chamadas de 
'controladoras' e 'operadoras') 
devem manter registro das 
operações de tratamento dos dados

5. Suas emoções não poderão 
ser coletadas e vendidas em 
espaços abertos
Em casos de 'câmeras inteligentes', 
fica proibido coletar dados de 
emoções sem consentimento. É 
também proibido vender dados 
biométricos para terceiros

6. Condomínios residenciais 
precisarão de autorização dos 
moradores para controlar a 
entrada no prédio por biometria
Será possível contestar medidas de 
coleta de dados biométricos 
implementados de forma 
obrigatória por administradoras de 
condomínios

7. Os consumidores terão livre 
acesso à sua pontuação de 
crédito, como ela foi calculada e 
quais dados foram utilizados
O consumidor pode exigir 

informações dos bureaux de crédito 
(como Serasa e SPC Boa Vista), que 
são obrigados a responder em até 
15 dias corridos, por escrito

8. Fim da bonança dos  
testes de internet
O consumidor pode requerer ao 
desenvolvedor do teste o acesso a 
quais dados pessoais foram 
coletados, o que foi feito com eles e 
a eliminação das informações 
coletadas indevidamente

9. Diferenciação de preços em 
compra on-line somente com 
consentimento do consumidor
Se um site de compra on-line 
realizar diferenciação de preços 
baseada em informações 
relacionadas a dados do consumi-
dor, como sua localização, por 
exemplo, ele deve ser explicita-
mente informado

10. Portabilidade de   
dados pessoais
O consumidor poderá pedir para 
levar seus dados pessoais de um 
serviço para outro (do Spotify para 
o Deezer, por exemplo), 
eliminando um ou outro. Poderá 
exigir que a empresa anterior 
apague os dados que ficaram

Leia mais no m
��ojornal.com.br

“Teremos menos casos 
de usos indevidos de 
dados pessoais e mais 
instrumentos de proteção 
individual e coletiva” 

RAFAEL ZANATTA, ADVOGADO

FOTOGRAFE E GUARDE!

MUNDO

O presidente dos EUA, Do-
nald Trump, disse ontem ter 
expectativas baixas para a 
cúpula de hoje em Helsin-
que (Finlândia) com o presi-
dente da Rússia, Vladimir Pu-
tin. A cúpula, que acontece 
em um dos momentos mais 
cruciais para o Ocidente des-
de a queda da União Soviéti-
ca, em 1991, alarmou aliados 
da Otan (Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte), que 
temem que Putin busque um 
grande acordo que mine a 

aliança transatlântica lidera-
da pelos EUA.

Trump declarou à CBS que 
“nada de ruim” sairia da cú-

pula com Putin. “Entro com 
expectativas baixas.” Na úl-
tima sexta-feira, um grande 
júri federal norte-americano 

acusou 12 oficiais de inteli-
gência russos de invadirem 
redes de computadores de-
mocratas em 2016, na mais 
detalhada acusação dos EUA, 
ainda que Moscou tenha se 
envolvido na eleição para aju-
dar o republicano.

Trump disse que a investi-
gação sobre a suspeita de in-
terferência russa na eleição – 
que classifica como “caça às 
bruxas fraudada” – dificulta 
que ele faça acordos proveito-
sos com Moscou.  METRO

Finlândia. Cúpula em Helsinque ocorre três dias após Justiça Federal dos EUA acusar
12 oficiais da inteligência russa de ‘hackearem’ o comitê democrata nas eleições de 2016

Dennis Alan, sósia de Trump, posa para foto em Helsinque | M. INULAINEN/REUTERS

Trump: ‘expectativas 
baixas’ com a Rússia

Gravação da polícia mostra Augustus 

correndo antes de ser baleado | REUTERS

A morte de um homem ne-
gro pela polícia de Chicago 
levou a confrontos no sába-
do e a protestos pacíficos on-
tem. Oficiais armados com 
cassetetes enfrentaram cer-
ca de 150 manifestantes gri-
tando “assassinos”, com so-
cos e pontapés desferidos 
dos dois lados, segundo ví-
deos postados no Twitter.

“Toda a situação foi difí-
cil para todos os envolvidos”, 
disse o porta-voz da polícia de 
Chicago, Anthony Guglielmi. 
Harith Augustus, um homem 
negro de 37 anos, foi identifica-
do como sendo a pessoa fatal-
mente baleada, disseram auto-
ridades do Condado de Cook.

Câmeras usadas pela po-
lícia e em postes telefôni-

cos capturaram o incidente 
e mostraram que o homem 
estava armado com o que pa-
recia ser uma arma de mão, 
disse Guglielmi. 

Um revólver e duas mu-
nições que se acredita se-
rem de Augustus foram 
recuperadas do local, infor-
mou a polícia.  METRO

EUA. Morte de negro leva 
a confrontos em Chicago
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Vencedora do primeiro lu-
gar no Festival de Forró de 
Montanha, no Norte do es-
tado, a banda Bemtivi, cria-
da no Bairro de Fátima, na 
Serra, tem dominado o ar-
rasta-pé em vários even-
tos capixabas. E o grupo 
tem muito mais o que co-
memorar: o lançamento do 
CD “Forró Bemtivi no pé da 
serra”, com produção artís-
tica de Rodrigo Britto e re-
cursos financeiros por meio 
da Lei Chico Prego, do mu-
nicípio da Serra. Ao Metro, 
o vocalista e produtor da 
banda, Vinicius Tavares dos 
Santos, conta a história e os 
planos ao lado dos parcei-
ros, Wanderson Boka (za-
bumba) e Márcio Gobbette 
(acordeon), além do som ex-
tra de Jura Fernandes (gui-
tarra) e Douglas Vidal (bai-
xo), em alguns shows.

Você poderia contar um 
pouco sobre a história da 
banda e como ela surgiu?
A banda surgiu em 2000 
numa gincana de escola, 
e nessa brincadeira a ban-
da foi tomando mais corpo. 
Criamos uma relação com 
o forró, como uma identi-
dade nossa. Inicialmente, 
misturamos o forró com o 
congo, depois emplacamos 
o forró pé de serra. A mis-
tura de outros instrumen-
tos, como a flauta, veio 
com o CD em 2007. E, nes-
te ano, lançamos um novo 
CD, o “Forró Bemtivi no pé 
da serra”. Depois de quase 
11 anos do lançamento do 
primeiro, trouxemos ou-
tras parcerias  com o baixo 
de Douglas Vidal e a guitar-
ra de Jura Fernandes. 

E vocês imaginavam, lá 
na escola, que realmen-
te levariam a banda para 
frente?
Ah... isso é legal! Não, não 
imaginava não, a gente 
nunca imagina, na verda-
de! Quer dizer, às vezes, 
até tem quem projeta isso, 
mas a gente nunca proje-
tou. As coisas foram acon-
tecendo, e nós nunca fo-

BEMTIVI
O grupo, premiado no Festival de Forró de Montanha, fala ao Metro sobre 

o novo CD ‘Forró Bemtivi no pé de serra’ e sua relação com a música

 ‘QUEREMOS FAZER DA NOSSA 
MÚSICA UMA REALIZAÇÃO PESSOAL’

mos ansiosos com isso: 
“Ah, quero fazer sucesso”. 
Fazemos um trabalho de-
cente, um trabalho legal... 
A gente fica feliz tocan-
do. Queremos fazer da nos-
sa música uma realização 
pessoal.

Como assim não querer 
fazer sucesso?
Não esperamos fazer suces-
so. A gente espera traba-
lhar com isso, mas suces-
so é muito relativo... O que 
é sucesso para mim pode 
não ser sucesso para você. 
Então, a gente não espera o 
sucesso, a gente não busca 
o sucesso. Esperamos dar 
nossa contribuição musical 
para a cena capixaba, na 
cena do forró pé de serra. 
É uma contribuição para a 

“FORRÓ 
BEMTIVI NO PÉ 

DE SERRA”
NO SPOTIFY,

ITUNES E 

YOUTUBE

arte, e esperamos trabalhar 
com isso, somente com is-
so. Ninguém hoje trabalha 
só com isso. O cenário para 
o forró ainda é muito desa-
fiador. Então, se conseguir-
mos trabalhar só com for-
ró, será o nosso sucesso. 

Vocês ganharam o Festival 
de Montanha, realizado 
neste mês. Qual a sensa-
ção desse reconhecimento 
de ganhar um festival im-
portante para o forró?
Ganhamos o primeiro lu-
gar. No ano passado, fica-

mos em segundo. Foi mui-
to bacana. Todas as dez 
bandas que participaram 
são amigas, então não exis-
tia clima de competição. 
Todo mundo ficou feliz por 
todo mundo. O prêmio foi 
muito importante para a 
gente continuar acreditan-
do no nosso trabalho.

Fale um pouco sobre o 
novo CD.
Começamos a trabalhar no 
novo CD em 2016, mistu-
rando alguns sons que ex-
perimentamos ao longo 
do ano, com influências  
do congo capixaba, rap e 
rock.Ficou bem legal, tem 
canções autorais, composi-
tores capixabas e canções 
dos destaques do forró pé 
de serra.

Sobre os shows, onde mais 
gostam de tocar?
Algumas casas no estado são 
bem bacanas. Tem a Fluen-
te,  o Clube 106, forrózi-
nho na Barra do Jucu e o 40 
Graus. O público é bem fiel, 
então não é a casa que faz o 
show ser legal: é o público 
que frequenta e faz ser legal.

E os próximos shows? O 
que você espera com o lan-
çamento de um novo CD?
A galera já está ouvindo o 
novo CD no Spotify, iTu-
nes, Youtube. Nosso CD es-
tá disponível,  e a galera já 
está curtindo.  Isso nos dei-
xa bem feliz. Os próximos 
shows estão marcados para 
dia 18, no Beb’s, em Vitória, 
e dia 22, no Forró Bobó, em 
Iriri.  METRO

‘Downton Abbey’

Filme à vista
Maggie Smith (foto) 

e todo o elenco de 

“Downton Abbey” vão 

reprisar seus papéis em 

um filme a ser rodado 

ainda neste ano. 

A série britânica foi 

exibida entre 2010 

e 2015. 

DIVULGAÇÃO
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VÂNIA GOULART 

WWW.VANIAGOULART.COM.BR

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

 VIDA E CARREIRA 

PROFISSIONAL T: 
VOCÊ SABE O QUE É? 
O que significa ser um Profissional T? Essa letra não 
representa uma abreviatura de alguma sigla, mas 
um processo de formação tanto de especificidades 
quanto generalizações em uma profissão.

O mercado já exigiu Profissionais Especialistas: 
aqueles que eram muito profundos no conhecimen-
to sobre um assunto, pessoas que através da sua ex-
periência e da formação se especializavam cada vez 
mais em uma única área. Aqueles que seguem Car-
reira Y por opção, não querem e não pretendem ter 
sua própria equipe. 

Também conhecidos como Consultores, os Especia-
listas são pessoas que sempre têm uma experiência 
ou uma teoria para responder aos questionamentos 
da equipe. 

Em outra época, existiu a necessidade de Profissio-
nais Generalistas: aqueles que, apesar de uma for-
mação mais específica, têm a experiência mais ho-
lística, com passagem em várias áreas distintas ou 
diferentes cargos em uma mesma área. 

Com essa experiência, o Profissional Generalis-
ta torna-se uma pessoa que pode e consegue apoiar 
uma equipe de forma mais abrangente. Esse profis-
sional ficou conhecido em Recursos Humanos como 
Business Partner, por exemplo, posição que foi mui-
to propagada e que ainda é adotada por várias em-
presas no Brasil.

Bom, para falar do nosso título, o Profissional T é 
aquele que consegue reunir os dois tipos de profis-
sionais citados acima. É especialista e generalista 
dentro de uma única área. Sendo assim, possui con-
dições de atuar de forma mais eclética.

Ele atende a uma área com possibilidade de apoiar 
várias áreas de conhecimento, mas também, ao 
mesmo tempo pode ser um analista que desenvolve 
um projeto no qual é especialista.

Procure se especializar, mas também cuide para di-
versificar a sua atuação, dominando com abundân-
cia uma área correlacionada à sua especialização.

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

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

Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Quer mais? 

Leitor fala

Copa  
Meus parabéns pelas matérias e artes 
relativas à cobertura da Copa do 
Mundo da Rússia. Ficou ainda me-
lhor acompanhar o Mundial pelo 
Metro. Estão realmente de parabéns! 
LUIZ EDUARDO CAMARGO  

Copa  2
Uma pena o Brasil não ter levado a 
Copa. Já imaginava a capa do Metro 
no clima do hexa!      
ROBERTO OLIVEIRA 

Copa  3
Valeu, Metro, pela tabelovski, que vai 
deixar saudades!     
RUI SANTANA 

Correção

Por problemas técnicos, foram publicadas 
de forma equivocada duas fotos relativas 
à matéria “Ciclovia de Camburi tem buracos 
e... até grama”, na edição de 13/07/2018. 

Cruzadas

Sudoku

Soluções

Período especial para cuidados com 
seu ritmo, mais atenção ao corpo e à 
saúde. Atente-se para não exagerar 

em críticas nas relações.

Eventos e situações sociais serão mais 
frequentes. Será importante expor 
com mais clareza alguns assuntos 

especiais na vida amorosa.

Assuntos familiares são propensos 
a esclarecimentos. Momento para 
melhor compreender padrões e 

tradições dos outros.

O interesse por atividades culturais 
e novos conhecimentos estará 
mais intenso e será uma ótima 

oportunidade para amenizar desgastes.

Situações que envolvam finanças 
serão tratadas com mais intensidade 
e terão mais oportunidades para 

concretizar metas. 

Atividades culturais e contatos 
a distância serão bem-vindos 
para revitalizá-lo. Mudará 

pensamentos sobre assuntos e pessoas.

Responsabilidades diferentes serão 
vivenciadas no trabalho. Projetos 
materiais com foco no longo prazo 

tomarão atenção na semana. 

Há tendências para mais 
descobertas relacionadas a outras 
pessoas. Atente-se para não tirar 

conclusões precipitadas.

Propensões a esclarecer assuntos 
diante de pessoas mais próximas, 
as quais é propenso a mudar sua 

postura ou reparar equívoco.

Uma nova etapa marcará projetos 
e situações profissionais. Mudanças 
marcarão a maneira de vivenciar 

suas relações mais íntimas.

Cuide para que o envolvimento 
com assuntos de outras pessoas 
não faça esquecer de si mesmo. Há 

limites para ter generosidade.

Novo momento diante de 
amizades e de vínculos com 
grupos. Período positivo para 

perceber quanto faz bem certas pessoas ao seu lado.

Horóscopo Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br

guisalviano@gmail.comPor: Guilherme Salviano

Os invasores
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MAIS ESPAÇO PARA SAÚDE

SURPRESAS NO ANIVERSÁRIO 

NOVIDADE

NOITE

A Nova Clube prepara uma 
noite diferente para o próxi-
mo sábado, dia 21. Atrações 
surpresa, brindes e um co-
quetel especial para convida-
dos são alguns dos detalhes 
para noite de aniversário de 

três anos da casa. E não ape-
nas isso: será uma grande fes-
ta para abrir o calendário de 
shows inédito. Pela primeira 
vez no estado, o cantor Aldair 
Playboy, dono do hit “Falso 
Amor”, apresenta-se em  23 

de agosto. No dia 25 do mes-
mo mês,  o compositor Zeeba 
mostra  sucessos como “Hear 
Me Now”, “Never Let Me Go” 
e os mais recentes “Found U” 
e “With Me”. Detalhes em 
(27) 3022-6886. 

A Fast Nutri do Shop-
ping Praia da Costa – 
loja de produtos na-
turais e suplementos 
esportivos –, em 
Vila Velha, esta-
rá de cara nova 
a partir de ho-
je. Tanto o en-
dereço quanto o 
conceito de  mes-
clar alimentação e 
saúde continuam, 
mas a loja será am-
pliada de 18 m² pa-
ra 34m². Com proje-
to assinado por Bebel 
Tinoco – arquiteta respon-
sável pela loja conceito da 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Com apresentação inédita em Vitória  no próximo dia 
4, Alexandre Pires chega com seu Baile do Nêgo Véio, 
revivendo os grandes sucessos da sua carreira. Ao todo, 
serão três horas de show com mais de 50 músicas. O re-
pertório vai desde o período do grupo Só Pra Contrariar 
até canções de outros grandes artistas. Na mesma noi-
te, apresentam-se também o grupo PedalaSamba e os 
DJs Bero Costa e Fabrício V. Os ingressos já estão dispo-
níveis para compra, e o evento conta com três setores: 
Pista, Área Vip e Lounge. Quem desejar garantir anteci-
padamente as entradas poderá adquiri-las no site Blue-
ticket ou no ponto de venda físico mais próximo.
 
Vá lá

Quando: dia 4 de agosto

Onde:  Ilha Shows (alameda Ponta Formosa, 350,

 Praia do Canto, Vitória)

Ingressos: R$ 60 (pista, 2º lote), R$ 90 (área vip, 2º lote), 

além de Lounge (valor sob consulta)

Informações: (27) 9.9997-0212

Venda on-line: www.blueticket.com.br

marca na Praia do Canto 
–, o espaço terá caixa rápi-
do e cestas para as com-
pras, funcionando como 

um minimarket. 
Destaque tam-
bém para área 
de congelados 

e gelados com 
refeições pron-
tas, comidinhas 
do food truck da 
marca e  shakes fei-
tos na hora. A Fast 
Nutri do Shopping 

Praia da Costa fica 
na avenida Dr. Olívio Li-

ra, 353, loja 108 D.  Mais in-
formações: (27) 3320-6261.

POR MICHELLE SALES 
COMUNICACAO.JORNALISMO

@GMAIL.COM

3H PARA 

SEGUIR O 

BAILE  
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mais uma estrela

GRUPO SELETO

Didier Deschamps se igualou a 
Mário Jorge Lobo Zagallo e 
Franz Beckenbauer como 
campeões tanto 
como atleta 
quanto como 
treinador. 
O brasileiro foi 
campeão como 
jogador em 1958 
e 1962, e como 
treinador, em 1970. 
O alemão venceu como 
atleta  em 1974 e, como 
técnico, em 1990

Griezmann, Pogba e 

Mbappé: os caras da final

Depois de 20 anos, a França 
subiu novamente ao degrau 
mais alto do futebol.  Em Mos-
cou, a vitória por 4 a 2 sobre a 
valente Croácia colocou a se-
gunda estrela de campeã do 
mundo, ao lado daquela con-
quistada em casa em 1998.

Após empates em deci-
sões das últimas três Copas, 
o que se viu foi uma dispu-
ta aberta, preenchida por vá-
rios elementos que marca-
ram a 21º edição. A começar 
pela primeira bola na rede er-
rada. Completando os 12 gols 
contra da Copa – recorde –, 
Mandzukic jogou contra o pa-
trimônio para deixar os fran-
ceses na frente. Logo ele, he-
rói da classificação croata na 
semifinal contra a Inglaterra.

Só que aí o talento de Peri-
sic marcou um senhor “gola-
cic”. Mas nem deu muito tem-
po de comemorar e a Croácia 
já iria ter que apelar para o 
seu poder de superação – pas-
sou nas oitavas, quartas e se-
mifinal indo para prorroga-
ção e até pênaltis. 

Quando a bola bateu no 
braço do próprio Perisic, o 
VAR (árbitro de vídeo) entrou 
em ação para bater a 20ª in-
terferência no Mundial. Da 
cabine com a tela, onde nos 
acostumamos a ver árbitros 
tirando suas dúvidas, o juiz 
voltou com o braço aponta-
do para a cal. E aí, Griezmann 
deslocou o ótimo Subasic.

 O camisa 7, eleito o me-
lhor do jogo, colocou a 
França na frente na final da 
“Copa dos pênaltis”, mui-
to disso por causa do VAR. 
Foram 29 no total. A força 
do coletivo, a lição dessa Co-
pa, foi a aula dada por Des-
champs na final. E contou 
com o talento fora do comum 
de Pogba, que tentou o chute 
de direita, a bola voltou e, de 
esquerda, só colocou na rede. 

A Croácia nem havia assi-
milado o golpe e levou outro. 
Do prodígio Mbappé, num 
chute seco de fora da área. 
Um alento croata ainda veio 
com a bobagem de Lloris – se 
juntando a outras trapalha-
das de goleiros –, que entre-
gou o gol para Mandzukic.

Foi a dose final de emo-
ção de uma Copa memo-
rável. A próxima para-
da é em 2022, no Catar. 
Já podemos contar os 
dias: exatamente 1.589.

Depois de marcar 

de pênalti, Griezmann 

comemorou com sua 

tradicional dancinha 

do game Fortnite

Acabou a Copa. França supera a Croácia por 4 a 2 em 

Moscou e conquista o bicampeonato depois de 20 anos

A CAMPANHA

Jogo marcado como o primeiro pê-
nalti assinalado com uso do VAR na 
história. Griezmann e Behich (con-
tra) fizeram para a França

16/6, ARENA KAZAN

AUSTRÁLIA
2 1

X
1 0

X
0 0

XFRANÇA

JOGO

1

Não foi um jogo vistoso, mas a Fran-
ça fez o suficiente para ganhar do 
Peru. Quem anotou foi Mbappé, no 
seu primeiro gol em uma Copa

21/6, ECATERIMBURGO

PERUFRANÇA

JOGO

Classificados, os franceses entraram 
com time misto e não mostraram tan-
to empenho. Muitos dizem que foi um 
dos jogos mais chatos da Copa

26/6, LUJNIKI

DINAMARCAFRANÇA

JOGO

1ª FASE

2 3

Subasic; Versaljko , Lovren, 
Vida e Strinic (Pjaca); Brozovic, Rakitic, 
Rebic (Kramaric), Modric e Perisic; 
Mandzukic. 
Técnico: Zlatko Dalic

Lloris; Pavard, Varane, Umtiti e 
Hernández ; Kanté  (N’Zonzi), Pogba, 
Mbappé, Griezmann e Matuidi (Tolisso); 

Giroud (Fekir). 
Técnico: Didier Deschamps

FRANÇA CROÁCIA4 2

Gols: França: Mandzukic (contra), aos 17, Perisic, aos 27 e Griezmann, aos 
37 minutos do 1º tempo; Pogba, aos 13, Mbappé, aos 19 e 
Mandzukic, aos 23 minutos do 2º tempo

Público: 
78.011

Donald Trump

Até ele 
gostou

“Parabéns à França, 

que jogou um futebol 

extraordinário, por 

ganhar a Copa do 

Mundo 2018. Além disso, 

parabéns ao Presidente 

Putin e Rússia por colocar 

em prática um torneio 

verdadeiramente grande 

como a Copa do Mundo 

– uma das melhores 

de todos os tempos”, 

escreveu o presidente 

norte-americano em sua 

conta no Twitter.

no céu azul

WILSON
DELL’ISOLA 
METRO SÃO PAULO
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DIRETO
DA 
RÚSSIA

FERNANDO 
VALEIKA DE 
BARROS

ADIÓS
Treze meses depois de assu-
mir o comando técnico da 
seleção da Argentina, Jor-
ge Sampaoli deixará o car-
go. Receberá uma indeni-
zação equivalente a US$ 2 
milhões, menos do que os 
US$ 8,6 milhões que eram 
previstos no contrato. Os re-
presentantes de Sampao-
li toparam dar um desconto 
para evitar uma negociação 
desgastante. 

ALTERNATIVAS
Para o lugar de Sampao-
li, a Associação Argentina 
de Futebol tem dois nomes 
dos sonhos: Diego Simeone, 
técnico do Atlético de Ma-
drid, e Maurizio Pochettino, 
do Tottenham. Mas, como 
nenhum dos dois deve dei-
xar seus clubes, circula uma 
lista com outras opções. En-
tre os nomes cotados está o 
de Ricardo Gareca, que trei-
nou o Palmeiras e acaba de 
voltar da Copa da Rússia, 
com o Peru.

ENQUANTO ISSO...
O sérvio Novak Djoko-
vic vencia seu quarto títu-
lo em Wimbledon, ontem, 
ao derrotar o sul-africano 
Kevin Anderson por 3 sets 
a 0 (6/2, 6/2, 7/6). Vigési-
mo primeiro do ranking da 
ATP, Djoko levou seu pri-
meiro título de Grand Slam 
desde o troféu de Roland 
Garros de 2016. Alegria du-
pla na Sérvia, que ainda 
viu o país rival histórico, a 
Croácia, perder a Copa do 
Mundo para a França. 

is uma estrela

CROÁCIA: ORGULHOSOS, MAS 
BRAVOS COM A ARBITRAGEM
A delegação da Croácia dei-
xará a Rússia com uma sen-
sação dividida. Se de um lado 
há um honroso vice e esco-
lha de Luka Modric como o 
Bola de Ouro do Mundial da 
Rússia, de outro não faltam 
queixas à atuação do árbitro 
argentino Nestor Pitana.

“Saímos de cabeça ergui-
da, mas não é fácil jogar me-
lhor e não vencer. Pior ainda 
foi que o árbitro deu um pê-
nalti daqueles”, disse Modric. 

Segundo o técnico Zlatko 
Dalic contou ao Metro Jor-
nal, ele fez questão de reunir 
seus jogadores e a comissão 
técnica para apoiá-los. “Disse 
a eles que tínhamos sido dig-
nos, lutado até o final e não 
podíamos deixar o estádio de 
cabeça baixa.” Este espírito 
de não desistir nunca, mes-
mo em condições adversas, é 
um traço que vem da história 
recente da Croácia.  FERNANDO 

VALEIKA DE BARROS

Franceses fazem a festa no 

estádio Lujniki, no segundo título 

mundial do país

EI, TÁ MOLHANDO AQUI!
Na hora de entrega das medalhas, só o presidente russo Vladimir Putin ganhou 
um guarda-chuva. O presidente da França, Emmanuel Macron, a da Croácia, 
Kolinda Grabar-Kitarovic, e o da Fifa, Gianni Infantino, ficaram na chuva

OLHA O ‘BRUXO’
Para surpresa geral, quem 
apareceu na cerimônia 
antes da partida foi 
Ronaldinho Gaúcho. 
Não por sua presença, que 
já havia sido anunciada, 
mas pela sua performance 
no atabaque, atuando 
na percussão da cantora 
russa Aida Garifullina 

TEVE INVAS ÃO
Houve uma invasão de campo aos 
sete minutos do 2º tempo. Duas 
mulheres e um homem entraram  
correndo no gramado e 
interromperam um contra-ataque 
da Croácia. Eles foram rapidamente 
retirados do campo pelos policiais. 
O grupo de punk rock feminista 
russo Pussy Riot assumiu a autoria 
da ação nas redes sociais

Mandzukic aproveitou 

bobeira de Lloris para fazer

o segundo da Croácia

Eu e meus 
companheiros temos 

que sair de cabeça 
erguida. Jogamos 

melhor, merecíamos 
vencer. Mas a França 
é a campeã mundial

MODRIC, 

MEIA DA CROÁCIA

Ainda não caiu a ficha, 
mas sei que a Copa 
pesa demais. Somos 

um grupo unido. Com 
origens diferentes, mas 

que se esforça junto. 
Estamos na história 

GRIEZMANN,

ATACANTE DA FRANÇA

A final foi muito difícil, 
ainda mais depois da 
derrota na Euro-2016. 

Agora é aproveitar cada 
momento. Não vejo a 

hora de chegar 
na França

DIDIER DESCHAMPS, 

TÉCNICO DA FRANÇA

É lindo o que aconteceu 
nesta Copa. Ainda não 
caiu a ficha. O vestiário 
está um bordel, todo 

mundo fala, todo 
mundo canta, todo 

mundo dança

EMMANUEL MACRON, 

PRESIDENTE DA FRANÇA

Todos estamos tristes. 
Mas não temos 

razão para ficarmos 
insatisfeitos por tudo 

que fizemos. Temos que 
estar orgulhosos 

e levantar a cabeça 

ZLAKTO DALIC, 

TÉCNICO DA CROÁCIA

FOTOS: GETTY IMAGES E REUTERS

6  
gols teve a final, 

igualando-se às de 1930, 
1938 e 1966. O recorde 
é de 1958, com 7 gols: 

Brasil 5 x 2 Suécia
ILUSTRE
O Museu do Louvre vestiu 
Mona Lisa com a camisa 
da seleção francesa e 
parabenizou os jogadores 
pela conquista da Copa 
do Mundo da Rússia. 
A homenagem foi feita por 
meio de uma montagem, 
claro, e publicada no Twitter. 
A imagem do principal 
quadro de um dos museus 
mais tradicionais do mundo, 
situado em Paris, talvez seja 
também a que mais seja 
alvo de montagens. Mas, 
desta vez, foi “oficial”.

4 3
X

2 0
X

1 0
X

OITAVAS DE FINAL QUARTAS DE FINAL SEMIFINAL

Em um dos jogos mais legais da 
Copa, com duas viradas, Mbappé 
brilhou e ninguém se lembrou que 
Messi estava em campo

30/6, ARENA KAZAN

ARGENTINAFRANÇA

Com ajuda de Muslera, em um 
frango incrível, e sem tomar sus-
tos, a França avança à semi com 
gols de Varane e Griezmann

Foi dito que essa era uma final an-
tecipada. Lloris segurou o ataque 
belga e os franceses venceram 
com gol de cabeça de Umtiti

6/7, NIJNI NOVGOROD 10/7, SÃO PETERSBURGO

URUGUAI BÉLGICAFRANÇA FRANÇA

no céu azul
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lib
era o

champagne

Região da Torre Eiffel, localizada no 

Champ de Mars, em Paris, virou palco de 

festa para a torcida francesa

FOTOS: GETTY IMAGES

E não faltaram 

bandeiras tremulando Também em Paris, o Arco 

do Triunfo fez jus ao nome

A etiqueta francesa parece 

que estava de folga
‘Allez les Bleus’ foi 

cantado à exaustão

As cores francesas foram

estampadas no rosto 

 ORGULHO 
Para além da derrota, a Croácia se 
despede da Copa de 2018 com seu 
melhor resultado na história. Assim, 

Zagreb, a capital croata, foi tomada e, 
se alguém não soubesse quanto foi o 
jogo, poderia até supor que o time da 
camisa quadriculada foi o vencedor

ALEGRIA
Fazia 20 anos que a França não 
vencia o Mundial. Por isso, a festa 
que começou em Moscou invadiu 

o país. Na capital, Paris, os 
principais pontos foram tomados 

pelos aficionados pelos Bleus

É festa. Franceses entopem as ruas de Paris para celebrar o bicampeonato

Apesar da alegria, ficou

aquele gostinho amargo

O quadriculado típico revestiu 

a praça Josip Ban Jelacic

Mesmo com a derrota, croatas 

fizeram a festa em Zagreb



história

COPA DOS 

PÊNALTIS
Recorde de pênaltis 

marcados: 29. 

Sete deles foram 

perdidos, sendo um de 

Cristiano Ronaldo 

e outro de Messi

Para lembrar. Copa do Mundo da Rússia 

chega ao fim, mas como um divisor 

de águas para jogadores, seleções, 

mulheres no esporte e, claro, 

nosso Canarinho Pistola  

UMA GOLEADA 

DE MEMES

Esse pessoal da internet é 

rápido. Basta aparecer um 

russo com cara de psicopata 

segurando a bandeira do 

Brasil que minutos depois 

ele já vira uma celebridade. 

A Copa rendeu milhares 

de memes e alguns dos 

melhores você pode conferir 

no metrojornal.com.br NOS BRAÇOS 

DA GALERA
Esse cara conquistou a torcida 

brasileira. Carismático, 

enfezado, bom de bola, 

gosta de um samba, anima a 

galera… O Canarinho Pistola 

foi onipresente no Mundial da 

Rússia e, com certeza, estará ao 

lado da Seleção daqui pra frente

#RESPEITAASMINAS

A ONG “Fare Network”, que atua junto à Fifa, 

revelou que foram documentados 45 casos de 

mulheres vítimas de sexismo e assédio na Copa, 

com 30 torcedoras e 15 jornalistas. 

Três dessas profissionais são brasileiras

TORCIDA HISTÓRICA
Diziam que a torcida russa não estava ligando 

muito para a Copa, principalmente porque sua 

seleção não inspirava muito ânimo. Mas 

bastou os donos da casa golearem a Arábia 

Saudita por 5 a 0 na primeira rodada que 

o país se transformou. A alegria foi tanta 

com a classificação para as oitavas que o 
Kremlin chegou a comparar a festa com o fim da 2a Guerra Mundial

É PRO 

OUTRO 

LADO!
Recorde disparado 

de gols contra em 

um Mundial: 12. 

O dobro do que 

a maior marca 

anterior, na França, 

em 1998

é o número de gols marcados nos dez 

minutos finais da partida nesta Copa do Mundo. 

O número representa 18% do total registrado 

nesta Copa, de 169 gols

É o total de cartões vermelhos 

no Mundial. A média foi de 0,06 expulsões por 

partida, o menor índice desde 1970, no México, 

quando nenhum jogador recebeu o cartão

MAIOR PÚBLICO

Rússia 5 x 0 Arábia Saudita, 

Croácia 2 x 1 Inglaterra, 

Portugal 1 x 0 Marrocos 

e França 4 x 2 Croácia, 

todos com a lotação máxima 

do Estádio Lujniki, em Moscou, 

com 78.011 pagantes

MENOR 

PÚBLICO
Egito 0 x 1 Uruguai, 

com 27.015 pagantes, 

no Estádio de 

Ecaterimburgo

GOLS
fez a Bélgica, 

melhor ataque do 

Mundial de 2018

NOVAS FORÇASSe tem duas seleções que saem 
fortalecidas desta Copa são Croácia e 

Bélgica. Elas já vinham despertando 

interesse no mundo do futebol há anos 

e neste Mundial conseguiram entrar no 

seleto grupo das grandes, com jogadores 

fundamentais e partidas inesquecíveis. 

Seria uma nova ordem 
mundial no futebol?

ESTRELAS APAGADAS: 

O trio Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar 

chegou à Copa para disputar quem seria o 

craque dela, mas os três saíram apagados 

pelo fraco rendimento das suas seleções. 

Assim como Salah, no qual o mundo tinha 

grande expectativa. Quem saiu ganhando foi 

o futebol coletivo, com seleções com alguns 

destaques e que não jogam em volta de 

um homem, como as semifinalistas França, 

Croácia, Bélgica e Inglaterra

ESTRELAS ACESAS: 
Seus nomes não são exatamente 

novos, mas a expectativa sobre eles era 

muito menor do que sobre CR7, Messi ou 

Neymar. No entanto, eles brilharam 

o suficiente para levar suas seleções 

às melhores posições do Mundial. 
Muitos arriscam que o croata e 

o francês disputarão o prêmio de 

melhor do mundo em setembro

VÊ NA TV
Se esta Copa do Mundo teve um personagem 

principal, ele foi o VAR. Foram 441 revisões 

de lances, sendo 20 interferências durante 

as 64 partidas. Houve 17 decisões alteradas 

de erradas para certas, com influência 

direta no placar das partidas 

31

16

Lukaku

Kane

Mbappé

Modric

‘NEYMAR!’
Ele não mostrou 

todo seu potencial, 

mas sua fama de cai-

cai lhe rendeu um 

prêmio: o de meme 

do ano. São muitas 

brincadeiras sobre o 

que o camisa 10 fez 

de melhor: cair, rolar, 

reclamar e fingir falta

DEPOIS:

 não sai do chão

ANTES: 

esperança do Brasil 

4

2,64
BOLA 

DE OURO
Modric (Croácia). 

Hazard (Bélgica) 

ficou com a 

Bola de Prata

JOVEM 

CRAQUE
Mbappé 

(França)

FAIR PLAY
Espanha

CHUTEIRA 

DE OURO
Kane (Inglaterra), 

com seis gols

LUVA 

DE OURO
Courtois (Bélgica)

1 França

2 Croácia

3 Bélgica

4 Inglaterra

5 Uruguai

6 Brasil

7 Suécia

8 Rússia

9 Colômbia

10 Espanha

11 Dinamarca

12 México

13 Portugal

14 Suíça

15 Japão

16 Argentina

17 Senegal

18 Irã

19 Coreia do Sul

20 Peru

21 Nigéria

22 Alemanha

23 Sérvia

24 Tunísia

25 Polônia

26 Arábia 

Saudita

27 Marrocos

28 Austrália

29 Costa Rica

30 Islândia

31 Egito

32 Panamá

foi a média de gols da 

Copa. Ela está próxima do 

recorde do Mundial com 

32 seleções, que é das 

disputas de 1998 e 2014, 

com 2,67 gols de média. 

O recorde histórico é de 

1954, com 5,38 gols

CLASSIFICAÇÃO
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