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Vitória deverá ter rota 
internacional neste ano

Mutirões tentam zerar 
as filas por cirurgias 

Eike é condenado a 
30 anos por propina

Governo do estado faz acordo com empresas aéreas 
para ampliar rotas locais e internacionais  PÁG. 08

Procedimentos, em quatro áreas, serão feitos em 
vários hospitais capixabas até o fi nal deste ano PÁG. 02

Empresário, que teria pagado US$ 16,5 mi a Sérgio 
Cabral, também foi multado em R$ 53 mi   PÁG. 06
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FIM DA MALDIÇÃO. INGLESES SOFREM

EMPATE NOS ACRÉSCIMOS, MAS

PICKFORD GARANTE CLASSIFICAÇÃO AO

DEFENDER COBRANÇA DA COLÔMBIA 

NA 1ª VITÓRIA DOS INGLESES POR

PÊNALTIS EM COPAS    PÁG. 15

PRONTOS

PARA O JOGO

DOUGLAS COSTA E

MARCELO ESTÃO 

RECUPERADOS

 PÁG. 14

11H 
SUÉCIA X INGLATERRA

15H 
RÚSSIA X CROÁCIA

11H 
URUGUAI X FRANÇA

15H 
BRASIL X BÉLGICA

Suecos comemoram vitória

por 1 a 0 contra a Suíça 

Em sua 1ª Copa, o goleiro 

inglês Pickford, de 24 anos, 

fez milagre ao defender a

cobrança do colombiano Bacca

SEXTA

SÁBADO

PÁG. 16
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Mutirões de cirurgias, totali-
zando mais de 12 mil proce-
dimentos, serão realizados 
até o final do ano em hospi-
tais públicos e filantrópicos 
para zerar a fila de espera 
por esse serviço. Para isso, se-
rão investidos cerca de R$ 20 
milhões dos cofres estaduais. 
Além de cirurgias oftalmo-
lógicas, que já começaram 
a ser feitas, a ação inclui as 
áreas de ginecologia, angiolo-
gia e reconstrução mamária. 

O convênio para os muti-
rões foi firmado entre esta-
do;  municípios; Hucam (Hos-
pital Universitário Cassiano 
Antônio de Moraes), em Vi-
tória; e outros 12 hospitais fi-
lantrópicos que serão respon-
sáveis pelas cirurgias. 

O governador Paulo Har-
tung (MDB) diz que a meta é 
zerar, até dezembro, a fila de 
espera por cirurgias eletivas 
dessas especialidades. “Esta-
mos autorizando o creden-
ciamento de instituições im-
portantes em nosso estado.”

Segundo o secretário de es-
tado da Saúde, Ricardo de Oli-

veira, serão atendidos no mu-
tirão pacientes eletivos (que 
não são de urgência) que pas-
saram por consultas, exames 
especializados e já receberam 
encaminhamentos de seus 
municípios para a cirurgia.

“Fizemos uma programa-
ção. Mas, ao longo do tempo, 
sempre aparece alguma possi-
bilidade de atendimento. Daí 
a importância de procurar 

o município. Até porque, se 
aparecer mais gente, faremos 
um levantamento para novos 
mutirões”, frisou Oliveira.

As ações na área da oftal-
mologia foram iniciadas nes-
sa segunda-feira e abrangem 
cirurgias de catarata e doen-
ças de retina. A previsão é 
que sejam realizados 4.860 
procedimentos desse tipo.  
E, até o próximo dia 15, será 

iniciado o restante dos pro-
cedimentos.  Para reconstru-
ção mamária, a expectativa é 
que sejam executadas 600 ci-
rurgias. Em ginecologia, se-
rão 4.492 intervenções para 
retirada de útero e miomas 
uterinos, entre outros. Já as 
cirurgias de angiologia soma-
rão 3.328 tratamentos de va-
rizes e lesões vasculares.

Na Grande Vitória, as ci-
rurgias serão realizadas no 
Hucam, na capital; e Hospi-
tal Evangélico de Vila Velha, 
entre outros. A lista comple-
ta das unidades, incluindo as 
do interior, está disponível 
no site www.es.gov.br.

Saúde. Convênio entre estado, municípios e hospitais vai contemplar procedimentos de 
angiologia, ginecologia, oftalmologia e reconstrução mamária na Grande Vitória e no interior

Ação também inclui procedimentos no Hucam | CHICO GUEDES/METRO ES 

Mutirões para 
mais de 12 mil 
cirurgias no estado

CRM-ES aponta redução de 
leitos e falta de investimento
O CRM-ES (Conselho Regio-
nal de Medicina) apresen-
tou, na manhã de ontem, 
um levantamento feito com 
dados do CFM (Conselho 
Federal de Medicina) que 
aponta redução de interna-
ção pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde) no Espírito Santo.  
Segundo o Conselho, nos 
últimos oito anos foram fe-
chados 322 leitos desse ti-
po.  O mesmo relatório in-

dica que o investimento per 
capita na saúde pública ca-
pixaba é de R$ 1,33 por dia, 
abaixo da média nacional: 
de R$ 3,89 por dia.

De acordo com o presi-
dente do CRM-ES, Carlos 
Magno Pretti Dalapicola, o 
conselho regional também 
intensificou as fiscalizações 
nas unidades de saúde públi-
ca. Entre 2013 e 2017, hou-
ve 2.253 ações, em que foi 

identificada desde a falta de 
equipamentos médicos até 
carência de itens de higiene 
básica.  “O problema é a falta 
de investimento e a má ges-
tão. A saúde pública no Es-
tado é deficiente. Há neces-
sidade de um investimento 
maior do governo federal”, 
disse, por meio de nota pu-
blicada no site do conselho.

À tarde, ao comentar o 
assunto, o secretário de Es-

tado da Saúde, Ricardo de 
Oliveira, citou a União. 
“Nossos investimentos es-
tão além do limite. E os dos 
municípios também. O que 
está faltando é financiamen-
to federal. Nossa preocupa-
ção é trabalhar, atender ao 
interesse do usuário do SUS 
para, ao final deste governo, 
entregar uma saúde melhor 
do que aquela que recebe-
mos em 2015”, disse.  METRO

19,5 mi
é o valor, em reais, do 
investimento do governo do 
estado nos mutirões em quatro 
especialidades médicas

VINICIUS 
ARRUDA
METRO ESPÍRITO SANTO

A Ecos Eventos vai gerir os 14 
quiosques de Camburi, em 
Vitória, pelos próximos dois 
anos, no mínimo. A empre-
sa ganhou a licitação, finali-
zada na semana passada pela 
CDV (Companhia de Desen-
volvimento, Inovação e Tu-
rismo de Vitória), oferecendo 
o total de R$ 31.949,37 pelo 
aluguel mensal dos módulos.  
Só houve uma interessada 
em administrar os imóveis. 

É a vencedora da licitação 
que fará o pagamento do va-
lor proposto à prefeitura, após 
cobrar aluguel de cada quios-
queiro. Os comerciantes tam-
bém serão selecionados pela 
Ecos Eventos, a quem caberá 
prestar contas à prefeitura. 

“Estamos planejando 
ações nos quiosques da orla 
em etapas distintas. Inicial-
mente, haverá poucas altera-
ções nos quiosques de 1 a 7 
da praia, e faremos contratos 
de curto prazo com os empre-
sários que atuam em Jardim 
Camburi”, ressaltou o pro-
prietário da Ecos Eventos, Rai-
mundo Nonato, segundo in-
formações publicadas ontem 
no site www.vitoria.es.gov.br. 

Melhorias
Nonato explicou, ainda, que 
serão feitas obras de melho-
rias dos quiosques. “Nos-
sa intenção é incrementar a 
parte gastronômica de todas 
as unidades, principalmente 
nos equipamentos localiza-
dos em Jardim Camburi.”  

Mais antigos, os módulos 
nessa área da praia necessi-
tam de reforma urgente, se-
gundo os antigos comer-
ciantes. Em 15 de maio, eles 
receberam notificação pa-
ra deixar os espaços em cin-
co dias. Solicitaram ao muni-
cípio 60 dias para mudança, 
e no último dia 22 um novo 
prazo foi definido -- 15 dias. 

Os que ainda atuam no 
início da orla, nas proximida-
des de Jardim da Penha e Ma-
ta da Praia, tem contrato até 
31 de agosto. Desde o verão, 
esses sete quiosques novos 
estavam sob gestão do Sind-
bares (Sindicato de Bares e 
Restaurantes do Estado), que 
não concorreu à licitação. O 
prazo de concessão a Ecos 
Eventos pode ser prorrogado 
por até dez anos.  METRO 

Camburi. Vitória 
apresenta nova 
administradora  
dos 14 quiosques

 Dólar

  - 0,40% 
(R$ 3,895)

  Bovespa

 + 1,14%
(73.668 pts)

 Euro

- 0,21% 
(R$ 4,545)

 Selic

 (6,50% a.a.)

Salário 

mínimo

(R$ 954)

 Cotações

Lava Jato

Acesso 
à delação

O juiz Sérgio Moro 

autorizou ontem que a 

Receita Federal – e, por 

extensão, a Procuradoria 

da Fazenda Nacional – 

tenha acesso a provas 

geradas em acordos de 

delação premiada ou 

leniências (a chamada 

‘delação para empresas’) 

na Lava Jato. Na prática, 

o magistrado abre 

uma exceção à Receita, 

já que havia vetado 

o compartilhamento 

das provas com órgãos 

administrativos em geral 

(como o TCU, o Cade e o 

Banco Central). Moro havia 

barrado o acesso destas 

instituições para evitar que 

pessoas e empresas que 

fazem delações possam 

sofrer punições extras, tais 

como multas, por parte 

desses órgãos. 
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Considerada um dos car-
tões-postais da capital, com 
vista para a baía de Vitória, 
para a Terceira Ponte e pa-
ra o Convento da Penha, a 
região da Praça do Papa, na 
Enseada do Suá, tem recebi-
do cada vez mais morado-
res de rua. Na calçada que 
fica ao lado do muro da Ca-
pitania dos Portos, próximo 
à entrada do projeto Tamar, 
o acampamento conta com 
barracas, mesa, colchões, 
carrinhos de supermercado 
e até bichinhos de pelúcia.

A concentração dos mora-
dores de rua na região, que 
vai até o primeiro quiosque 
da Curva da Jurema, tem leva-
do insegurança a quem vive 
e transita por ali, segundo o 
presidente da Associação dos 
Moradores da praia da Ensea-
da do Suá, Ennio Modenesi.

“A impressão que temos 
é que a prefeitura não cuida 

disso. Muitas dessas pessoas 
são usuárias de drogas, e, 
quando estão em abstinência, 
até assaltam as casas. Todos 
os dias, às 19h, grupos levam 
jantar para elas. A intenção é 
boa, mas isso fomenta a per-
manência na rua”, comenta. 

Sem se identificar, o fun-
cionário de um restaurante 
da região lembrou que o gru-
po começou pequeno e ago-

ra soma cerca de 25 pessoas. 
Já houve, segundo ele, conta-
to com a prefeitura para ten-
tar resolver o problema.  

Uma visitante do projeto 
Tamar, que também preferiu 
não se identificar, diz ter fica-
do incomodada com a quan-
tidade de abordagens feitas 
a ela na chegada à região no 
último fim de semana. “Tam-
bém fiquei assustada com o 

acampamento e com as bar-
racas montadas na Praça do 
Papa. Uma mulher, inclusi-
ve, trocava de roupa no local, 
após tomar banho”, lembrou.  

A secretária de Assistên-
cia Social de Vitória, Iohana 
Kroehling, disse que o traba-
lho de abordagem a morado-
res de rua é feito diariamen-
te, com duas equipes que 
se dividem pela cidade.  Ela 

justifica que, por oferecer os 
melhores serviços para mo-
radores de rua, a cidade aca-
ba tendo maior concentra-
ção de pessoas. 

“Vitória hoje tem uma ga-
ma de serviços para a popu-
lação além do que é preco-
nizado”, destaca. Entre eles 
está o atendimento no Cen-
tro-Pop (Centro de Referên-
cia Especializado de Assistên-

cia Social para População de 
Rua), no bairro Mário Cypres-
te, onde há café da manhã, 
almoço e lanche. Quanto à 
concentração na Praça do Pa-
pa, a secretária acrescenta 
que essas pessoas ficam ali 
por causa da movimentação 
comercial na região. “De dia, 
prestam serviços nas proxi-
midades e à noite acabam 
ficando para poupar o di-
nheiro da passagem, já que 
moram longe.” 

Iohana Kroehling afirma 
que há abordagens da equi-
pe da prefeitura três vezes 
por dia para oferta de aco-
lhimento e retorno ao mu-
nicípio de origem, mas não 
se pode obrigar essas pes-
soas a saírem definitiva-
mente da rua.

Vitória. Região, com vista para o Convento da Penha, tem abrigado cada vez mais barracas; quem frequenta a área reclama de abordagem  

Mesa, colchões e até bichos de pelúcia podem ser vistos no local Grupo se concentra próximo à muro da Capitania | FOTOS: CHICO GUEDES/METRO ES

Praça do Papa ganha moradias a céu 
aberto. E o acampamento só cresce...

LETÍCIA 
ORLANDI
METRO ESPÍRITO SANTO
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O empresário Eike Batista foi 
condenado a 30 anos de pri-
são, em regime fechado, pelos 
crimes de corrupção e lava-
gem de dinheiro na operação 
Eficiência, desdobramento da 
Lava Jato. O juiz Marcelo Bre-
tas, da 7a Vara Federal Crimi-
nal do Rio, também senten-
ciou o ex-bilionário a pagar 
multa de R$ 53 milhões. 

Eike, que foi considera-
do o sétimo homem mais ri-
co do planeta há apenas seis 
anos, segundo lista da revista 
Forbes, é acusado de ter pago 
US$ 16,5 milhões em propina 
ao ex-governador Sérgio Ca-
bral (MDB), em 2011. Segun-
do a investigação, a tentativa 
de ocultar a transação foi feita 
através de um contrato falso 
de “aconselhamento e assis-
tência” para a possível com-
pra de uma mina de ouro. 

O empresário teria desem-
bolsado a quantia para que o 
governo do Rio favorecesse os 
seus interesses em empreen-
dimentos no estado. 

Cabral também foi conde-
nado nesse processo a mais 
22 anos e 8 meses de prisão 
em regime fechado por cor-
rupção passiva, lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas. 
Com mais essa condenação, 
a sexta, o ex-governador já 
soma penas que ultrapassam 
120 anos de detenção.

Outras quatro pessoas 
também foram condenadas: 
a ex-primeira-dama Adriana 
Ancelmo (4 anos e 6 meses); o 
ex-secretário estadual de Go-
verno Wilson Carlos (9 anos 
e 10 meses); o ex-braço direito 
de Cabral e hoje delator Car-
los Miranda (8 anos e 6 me-
ses); e o braço-direito de Eike e 

ex-vice-presidente do Flamen-
go, Flavio Godinho (22 anos).

A investigação sobre Eike 
teve início após a descoberta 
de que uma de suas empre-
sas fez um repasse de R$ 1 mi-
lhão ao escritório de advoca-
cia da mulher de Cabral. 

O empresário foi preso em 
janeiro de 2017, mas, em abril 
do mesmo ano, passou para a 
prisão domiciliar beneficiado 
por uma decisão do ministro 
Gilmar Mendes, do STF (Su-
premo Tribunal Federal). 

As defesas de Eike, Cabral, 
Adriana, Miranda e Wilson 
Carlos vão recorrer da deci-
são. A de Godinho não vai se 
manifestar.  METRO RIO

Eficiência. Ex-governador, acusado de receber US$ 16,5 milhões do empresário, foi sentenciado pela 6a vez, somando mais de 120 anos de penas

Eike Batista vai recorrer da condenação, informou a sua defesa | PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS/29-11-2017

Eike é condenado a 30 anos 
por pagar propina a Cabral

“Trata-se de pessoa [Eike] 
que, a despeito de possuir 
situação financeira 
abastada, revelou dolo 
elevado em seu agir.” 

JUIZ MARCELO BRETAS, EM SUA DECISÃO

R$ 53 mi 
é o valor da multa que o 
ex-bilionário Eike Batista terá 
de pagar, de acordo com a 
sentença do juiz Marcelo Bretas.

Em meio a suspeitas de sa-
rampo em alunos da Facul-
dade Nacional de Direito 
da UFRJ (Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro), es-
tudantes e funcionários da 
unidade foram imunizados 
contra a doença ontem. Se-
gundo a Secretaria de Esta-
do de Saúde, a vacinação ex-
tensiva ocorre depois que 
um possível caso de saram-
po teve resultado prelimi-
nar positivo em uma aluna 
do curso e outros três estão 
em análise pela Fiocruz.

O Centro Acadêmico de 
Direito diz que há outros ca-
sos ainda em observação. O 
diretor-executivo, Gabriel 
Batista, conta que os casos 
começaram a aparecer após 
os Jogos Jurídicos Estaduais, 
no início do mês passado 
em Petrópolis, na Região 
Serrana. “A Secretaria de 
Saúde veio vacinar a turma,  
e estamos fazendo um ma-
peamento dessas pessoas”, 
diz Batista.

O infectologista Alberto 
Chebabo alerta para o ris-
co de o sarampo virar qua-
dro mais grave em crianças 
e pacientes com o sistema 

imunológico debilitado. “Pa-
ra esses pacientes, pode evo-
luir para uma pneumonia. 
Mas, no geral, o sarampo dá 
febre, tosse, olho lacrime-
jante e avermelhado, e de-
pois aparecem as manchas 
avermelhadas em toda a pe-
le”, explica.

O sarampo é transmitido 
pelo ar, geralmente por tos-
se ou espirros, sendo muito 
contagioso. O último caso 
da doença no Rio de Janeiro 
foi registrado em 2014, po-
rém, a infecção veio de fo-
ra do país. Desde 2000, nin-
guém contrai o vírus no 
município. Mas estados do 
Norte registram surto. De 
acordo com o Ministério da 
Saúde, no Amazonas já são 
263 casos confirmados até 
20 de junho, e, por conta 
disso, a capital Manaus está 
em situação de emergência 
por 180 dias. Em Roraima, 
são 200 confirmações.

Todas as crianças de um 
ano devem tomar a 1a dose 
da vacina tríplice viral que 
protege, além do sarampo, 
contra caxumba e rubéola. 
A 2a dose é ministrada aos 
15 meses.  BANDNEWS FM

UFRJ. Possível caso  de 
sarampo leva a vacinação

A Polícia Civil esclareceu 
ontem que a menina Vitó-
ria Gabrielly, 12 anos, foi 
morta por engano em Ara-
çariguama (45 km de São 
Paulo). Em depoimento, um 
homem afirmou à polícia 
que devia cerca de R$ 7 mil 
a um traficante e que tem 
uma irmã com as mesmas 
características de Vitória – 
essa irmã seria, portanto, o 
real alvo do assassino.

Até o momento, três 
suspeitos de participa-
ção no caso foram indicia-
dos por homicídio doloso: 
o servente de pedreiro Jú-
lio César Lima Ergesse e o 
casal Bruno Marcel de Oli-
veira e Mayara Borges de 
Abrantes. 

Ainda de acordo com o 
homem, ele vinha receben-
do ameaças de morte e sabe 
que o traficante para quem 
devia costuma punir fami-
liares de seus devedores.  O 
homem está sob programa 
de proteção à testemunha 
e não teve identidade reve-
lada.  METRO

Caso Vitória. 
Menina foi 
assassinada 
por engano

Paraná: racha entre caminhões 
matou família, diz polícia
Um racha entre caminhões 
pode ter causado a morte de 
cinco pessoas de uma mes-
ma família em Mamborê, no 
Paraná. Quatro motoristas fo-
ram presos em flagrante após 
o acidente na BR-369, na noi-
te de segunda-feira, e um está 
foragido. Segundo a Polícia Ci-
vil, as carretas trafegavam em 

velocidade superior à permiti-
da na rodovia. Um casal e três 
crianças morreram, atingidos 
de frente por um caminhão.

A família viajava em um 
veículo Escort no sentido Cas-
cavel, onde a rodovia tem ape-
nas uma faixa. Os cinco cami-
nhões seguiam em comboio 
no sentido contrário, onde há 

duas faixas. Dois emparelha-
ram no local do acidente, e 
um deles acertou o carro. 

Os motoristas presos têm 
entre 29 e 38 anos e são de 
Foz do Iguaçu. Eles transpor-
tam produtos hortifrutigran-
jeiros, mas os caminhões 
estavam vazios. Os detidos ne-
garam racha.   METRO CURITIBA   
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Impasse. Valor da renovação do contrato da estrada Vitória-Minas seria aplicado numa via entre o estado e Rio, mas União mira o Centro-Oeste

Recurso pleiteado pelo estado refere-se à renovação de concessão da ferrovia Vitória-Minas | VALE/SITE

Estado vai à Justiça 
para garantir ferrovia

Arrumou um novo empre-
go, precisa se mudar com 
urgência e não tem tempo 
hábil de visitar o imóvel an-
tes de alugá-lo. Ou passou 
no vestibular para uma uni-
versidade distante da sua re-
sidência e só tem condições 
de conhecer a nova cidade 
no período das aulas, quan-
do já precisará ter uma mo-
radia definida. 

Essas são algumas das si-
tuações que fazem com que 
muitas pessoas tenham que 
escolher um novo local pa-
ra morar sem poder visitá-lo 
pessoalmente. Nessa hora, 
é grande a preocupação de 
não fazer uma boa escolha e 
acabar se frustrando. 

Porém, alguns cuidados 
podem fazer com que sua 
decisão seja tomada com se-
gurança e tranquilidade. A 
principal é  considerar a lo-
calização da sua nova mo-
radia. Pense em qual região 
melhor atenderá às suas ne-
cessidades e às da sua famí-
lia, se há acesso fácil a su-
permercados, farmácias, 
escolas, transporte público e 
entre outros. 

Além disso, avalie o tra-
jeto que você terá que fa-
zer diariamente, a distân-
cia aproximada da região 
até o local de trabalho ou 
de estudo e as condições do 
trânsito. Você pode plane-
jar essa jornada diária com 

GUILHERME MACHADO 

COMO ESCOLHER UM IMÓVEL 
SEM CONHECÊ-LO PESSOALMENTE

Especialista em mercado 
imobilário, escritor e palestrante

base em pesquisas do noti-
ciário local, com conhecidos 
que já moram na região e até 
por meio de aplicativos de 
geolocalização.

Isso é importante para 
que você tenha um panora-
ma geral dos desafios e facili-
dades que poderá encontrar 
no seu dia a dia. Lembre-se 
também de pesquisar a mé-
dia de preço do aluguel dos 
imóveis praticado na cidade. 

Faça uma lista dos bair-
ros com potencial para aten-
der às suas necessidades e de-
pois procure por um corretor 
de imóveis especializado ou 
uma imobiliária que vai aju-
dá-lo a encontrar uma mora-
dia adequada à sua demanda. 

Antes de fechar essa parce-
ria, verifique a reputação 
do profissional que vai lhe 
atender, uma vez que você 
tratará com ele a distância. 
Cheque as redes sociais, si-
tes de reclamação e peça in-
dicação de conhecidos. 

Afinal, caberá a esse pro-
fissional refinar o seu pro-
cesso de escolha. Ele deverá 
enviar fotos e/ou vídeo dos 
imóveis, fornecer mais in-
formações sobre o dia a dia 
da região, bem como orien-
tará sobre a documentação 
e os trâmites necessários pa-
ra fechar o negócio. 

Mas você pode se pergun-
tar: será que consigo esco-
lher um imóvel sem auxílio 
do corretor? Sim, você não 
é obrigado a contratar um 
corretor, porém, os riscos 
que você assume podem ser 
muito maiores. 

A CAE (Comissão de Assuntos 
Econômicos) aprovou pare-
cer favorável ao projeto de lei 
que regulamenta o tratamen-
to de dados pessoais no Brasil. 
A proposta segue para o ple-
nário em regime de urgência.

A discussão ganhou força 
após o escândalo envolven-
do o Facebook e a Cambridge 
Analytica. O texto aprovado é 
baseado em muitos aspectos 
no Regulamento Geral de Pro-
teção de Dados em vigor na 
União Europeia desde maio. 

O projeto prevê a possibi-
lidade de qualquer brasileiro 
exigir que empresas deletem 
informações pessoais coleta-
das e armazenadas em bancos 
de dados. As empresas tam-
bém serão obrigadas a pedir o 
consentimento dos usuários 
antes da captação dos dados 
pessoais. Se a coleta for auto-
rizada, a companhia deverá 
comunicar e pedir nova auto-

rização em caso de uso, venda 
ou transferência das informa-
ções a terceirizadas. 

As regras passarão a vigo-
rar depois de um ano e meio 
da publicação da lei, para que 
órgãos, empresas e entidades 
se adaptem. Quem infringir a 
nova lei ficará sujeito a adver-
tência, multa simples, multa 
diária, suspensão parcial ou 
total de funcionamento, além 
de outras sanções.  METRO

Senado. Comissão aprova 
regras para proteção de dados

O governo do estado vai 
acionar a Justiça nos próxi-
mos dias para impedir que 
os recursos da renovação da 
concessão da estrada de fer-
ro Vitória-Minas sejam apli-
cados pela Vale na cons-
trução de uma ferrovia na  
região Centro-Oeste do país. 
O estado pleiteia que os in-
vestimentos sejam garan-
tidos para o projeto da EF-
118, entre Vitória e Rio de 
Janeiro -- arranjo que vinha 
sendo negociado havia cer-
ca de um ano --, e diz que a 
mudança é ilegal. A aplica-
ção dos recursos na Ferrovia 
de Integração Centro-Oeste 
foi anunciada pelo conselho 
do PPI (Programa de Parce-
rias Público-Privadas) da Pre-
sidência da República na úl-
tima segunda-feira.

O governador Paulo Har-
tung disse que vai “às últi-
mas consequências” para 
defender os interesses capi-
xabas e criticou o governo 
federal, alvo de pressões po-
líticas de outros estados. 

“É um governo extrema-
mente fraco. Em Brasília, ca-
da hora um grupo político 
vai lá, dá um ‘murro’ na me-
sa e muda uma decisão já to-

mada”, afirmou.
O principal argumento 

contra a decisão do governo 
federal é que a Lei 13.448, que 
estabelece as diretrizes para 
prorrogação e renovação de 
contratos de concessão, pre-
vê que a realização de novos 
investimentos sejam feitos na 
própria malha ferroviária ou 
a critério da administração 
pública. “Mas não é um che-
que em branco. Temos um 
contrato de concessão para 
ser renovado. Se você admi-
tir que esse investimento seja 
feito em qualquer lugar, você 
está rasgando o contrato de 
concessão”, defende o procu-
rador-geral do estado, Alexan-
dre Nogueira Alves.

Ele também explica que, 
no final de 2017, o Ministério 
Público Federal recomendou 
ao governo federal que todo 
investimento passível de ser 
licitado de forma autônoma 
não deve ser incorporado às 
concessões, o que seria o ca-
so da ferrovia no Centro-Oes-
te. “Vamos acionar a Justiça 
visando à suspensão do enca-
minhamento da renovação 
dessa concessão e, posterior-
mente, a anulação de tudo o 
que está sendo proposto pelo 
governo federal”, diz.

Procurada, a Secretaria 
Especial do PPI disse não ser 
possível enviar um posicio-
namento até ontem à noi-
te. Em nota, a Vale informou 
que está participando do 
processo de prorrogação an-
tecipada das suas concessões 
ferroviárias, que expiram 
em 2027, e que a aprova-
ção será submetida ao Con-
selho de Administração após 
a análise das contrapartidas 
requeridas pelo governo fe-
deral, a serem oficializadas 
após audiências públicas.

“Direcionar os recursos 
para outra região 
é ilegal e não está 
dentro das hipóteses 
de antecipação da 
renovação de concessões 
previstas na lei. E o que 
vamos fazer é defender 
o Espírito Santo”
PAULO HARTUNG, GOVERNADOR

Entenda

A FERROVIA
A EF-118, de Vitória ao Rio de Ja-
neiro, começou ser discutida no 
final de 2015 entre governadores 
do Espírito Santo e do Rio de Ja-
neiro. Em 2017, passou a valer a 
Lei 13.448, que permite, sob de-
terminadas condições, a anteci-
pação da prorrogação das conces-
sões ferroviárias em vigor. Entre 
as condições está a realização 
de novos investimentos na mes-
ma malha.

NEGOCIAÇÕES
Em novembro do ano passado,  
o governador do Espírito San-
to, Hartung, e o do Rio de Janei-
ro, Luiz Fernando Pezão, firma-
ram parceria, em evento no Porto 
de Açu (RJ), para reivindicar que 
o governo federal priorize a cons-
trução da ferrovia na renovação 
da concessão da Vale. Desde en-
tão, Hartung se reuniu com mi-
nistros para tratar do assunto, da-
do como garantia ao estado.

CUSTO E EXTENSÃO
A nova ferrovia vai cortar 12 mu-
nicípios no estado: Vila Velha, 
Santa Leopoldina, Cariacica, Via-
na, Guarapari, Anchieta, Iconha, 
Rio Novo do Sul, Itapemirim, Atí-
lio Vivácqua, Presidente Kennedy 
e Mimoso do Sul. A extensão to-
tal, até o Rio de Janeiro, é de 570 
km, e o custo estimado é de 
R$ 6,50 bilhões (estimativa de 
2014). No Estado, são 163 km, 
investimento de R$ 2,5 bilhões.

PRISCILLA 
THOMPSON 
METRO ESPÍRITO SANTO

Presidente do Facebook, Mark  

Zuckerberg | JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES
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Até o fim deste ano, o ae-
roporto de Vitória deve 
ganhar seu primeiro voo 
internacional regular e tam-
bém novas rotas domésti-
cas, principalmente para a 
região Nordeste. O anúncio 
foi feito ontem pelo presi-
dente da Abear (Associação 
Brasileira de Empresas Aé-
reas), Eduardo Sanovicz. 

A criação desses novos 
voos será possível a partir 
de um termo de compro-
misso assinado ontem pela 
Abear (Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas) e go-
verno do estado. No acordo, 
o governo se compromete a 
reduzir o valor do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) so-
bre o querosene usado nas 
aeronaves. Em contrapar-
tida, as  companhias terão 
de oferecer voos internacio-
nais, novas rotas domésticas 
e de carga e também voos re-
gionais (utilizando aeropor-
tos do interior do Estado, co-
mo Linhares, por exemplo). 

A medida, que ainda pre-
cisa ser aprovada pela As-
sembleia Legislativa, reduz o 
ICMS que incide sobre a que-
rosene de 25% para 12%, caso 
a empresa aérea cumpra ape-
nas um requisito. Se a com-
panhia atingir dois itens da 
lista, o imposto cai para 7%.

“Após promulgada a lei, 
entre 180 e 210 dias, os capi-
xabas devem sentir os refle-
xos positivos da medida, que 
é a geração de novos voos 
domésticos, internacionais e 
cargueiros”,  disse Sanovicz. 

Ele ressaltou que, embo-
ra as empresas já estejam 
estudando novas rotas, não 
é possível adiantar os voos 
que podem ser implanta-
dos. Segundo ele, como as 
empresas são de capital 
aberto, somente elas estão 
autorizadas a fazer o anún-
cio legal de novas rotas.

O governador Paulo Har-
tung (MDB) disse que a me-
dida visa desenvolver ainda 
mais o turismo no Espírito 
Santo. Segundo ele, a prefe-
rência é de novos voos pa-
ra o Nordeste e a criação de 
um itinerário de cargas pa-
ra Miami (EUA).  

Para o secretário de es-
tado da Fazenda em exercí-
cio, Sérgio Pereira Ricardo, 
a perspectiva do aumento 
do número de abastecimen-

to de aeronaves no Espírito 
Santo e também a presença 
de mais turistas com novos 
voos tendem a anular a per-
da de arrecadação em mé-
dio prazo. 

Tarifas menores

A queda da alíquota do im-
posto também pode ter re-
flexo no valor das tarifas, na 
avaliação do subsecretário 
da Fazenda. “Como o quero-
sene da aviação é um com-

ponente importante no cus-
to das companhias aéreas, a 
redução vai possibilitar que 
tenhamos custo menor na 
passagem. Então, todos vão  
ganhar”, prevê Ricardo. 

A intenção também, se-
gundo o secretário de estado 
do Turismo, Paulo Renato 
Fonseca Junior, é conversar 
com as companhias aéreas 
para que pratiquem tarifas 
mais baratas, conforme o 
calendário de eventos do es-
tado, para atrair os turistas.

“Temos interesse tam-
bém em fazer ligação com a 
região do Nordeste, para for-
talecer o turismo nas mon-
tanhas capixabas”, frisou.

Viagens.  Novos voos serão uma contrapartida das empresas aéreas em acordo entre governo do estado e Abear para reduzir ICMS do querosene

Aeroporto de Vitória terá rota 
internacional até o fim do ano

Após o acordo, a ideia é que as companhias aéreas reduzam os preços das passagens | CHICO GUEDES/METRO ES

7%
é o valor a que pode chegar 
alíquota do ICMS sobre o 
querosene após o o acordo. 
Atualmente, é de 25%.

LETÍCIA 
ORLANDI
METRO ESPÍRITO SANTO

Desde a inauguração do no-
vo aeroporto de Vitória, no 
fim de março deste ano,  o 
estado já ganhou mais uma 
opção de voo, com o início 
das operações da Avianca 
Brasil: a rota  Vitória-Gua-
rulhos (SP) tem dois voos 
diários nos dois sentidos.

Também já foi anuncia-
da a rota Vitória-Fortaleza 
pela Latam, com seis voos 
diários (ida e volta), pre-
vistos para entrarem em 
operação em  1º de agos-
to. O novo destino foi cria-
do a partir de um acordo 
da companhia aérea com 

o governo do Ceará, que 
também promoveu a redu-
ção do impostos que inci-
de sobre o querosene para 
atrair os investimentos das 
empresas. 

Com duração de três ho-
ras, o voo já aparece nas 
opções de venda da compa-
nhia e custam a partir de 
R$ 244 (cada trecho).

E, antes da inaguração 
do aeroporto de Vitória, 
chegou a se cogitar a im-
plantação de voos diretos 
para Buenos Aires, na Ar-
gentina, e também para a 
Itália.  METRO

Terminal já conta com 
mais opções de voos

Companhias 
devem avaliar 
proposta

Sobre o acordo, a Latam 
Airlines Brasil informou 
que vai avaliar a propos-
ta e “qualquer nova ope-
ração será comunicada 
oportunamente pela com-
panhia”. A Gol disse “que 
a assinatura do termo de 
compromisso do governo 
do estado do Espírito San-
to com a Abear, que visa 
reduzir a alíquota de ICMS 

sobre o combustível, é um 
passo importante que pos-
sibilita a implementação 
de novos voos domésti-
cos e internacionais, além 
de fomentar o turismo lo-
cal e ampliar a oferta aos 
clientes”.

Já a Azul e a Avianca, 
que também operam no 
aroporto de Vitória,  fo-
ram procuradas para se 
manifestarem sobre a as-
sinatura do termo e pos-
sibilidade de novas rotas, 
mas não deram retorno 
até o fechamento desta 
edição.   METRO 

O outro lado



ESPÍRITO SANTO, QUARTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2018
www.metrojornal.com.br {MUNDO}  09|

O Departamento de Justiça 
dos EUA excluiu ontem sete 
recomendações em favor de 
minorias iniciadas na gestão 
do ex-presidente Barack Oba-
ma e desde então mantidas 
pelo Departamento de Edu-
cação. O corte segue a políti-
ca do governo do presidente 
Donald Trump de incentivar 
as universidades a adotarem 
critérios “cegos” de admis-
são de estudantes, que não 
considerem a raça como fa-
tor relevante, segundo o jor-
nal “The New York Times”.

Em novembro passado, o 
procurador-geral dos EUA, 
Jeff Sessions, pediu uma 
reavaliação das políticas dos 
governos anteriores que, se-
gundo ele, contrariavam a 
Constituição, a lei e as exi-
gências da Suprema Cor-
te. O corte das sete políti-
cas na área de Educação foi 
o resultado desse trabalho, 
afirmou ao “The New York 
Times” o porta-voz do De-
partamento de Justiça, De-
vin O´Malley.  METRO

EUA. Trump 
reverte ação 
afirmativa 
para minorias

Os 12 adolescentes e o téc-
nico de futebol que esta-
vam desaparecidos dentro 
de uma caverna e foram 
encontrados na última se-
gunda-feira com vida po-
dem ter de aguardar até no-
vembro – quando termina a 
temporada de chuvas – pa-
ra que as equipes de resga-
te consigam retirá-los com 
segurança.

Ele receberam gel ener-
gético para se sustentar en-
quanto os planos de resgate 
são elaborados. Luzes, uma 
fonte de energia e equipa-
mento de comunicação fo-
ram instalados.

“Vamos enviar comida 
para pelo menos quatro me-
ses e vamos ensinar os 13 a 

como mergulhar, enquan-
to continuamos drenando a 
água que inunda as galerias 
da caverna”, disse o capitão 
Anand Surawan, das Forças 
Armadas da Tailândia. 

Os 12 adolescentes têm 
entre 11 e 16 anos de idade, 
enquanto o técnico tem 25 
anos. Eles estavam desapa-
recidos havia dez dias, após 
entrarem na caverna Tham 
Luang e lá ficarem presos. 

A caverna é grande, es-
paçosa e possui diversas ra-
mificações. Avançando al-
gumas centenas de metros, 
sua passagem se torna com-
plexa e estreita. Há câmaras 
no caminho, e muitas delas 
acumulam água até em pe-
ríodos secos. Quando cho-
ve muito, as galerias ficam 
cheias e transbordam.

A temperatura no local, 
de cerca de 26º C, foi deter-
minante para que eles não 
morressem de frio. E água 
escorrendo das paredes os 
ajudou a se manterem vivos, 
já que o ser humano supor-
ta até 50 dias sem se alimen-
tar, mas dificilmente sobre-
vive além de cinco dias sem 
ingerir líquido.  METRO

Tailândia. Ser humano sobrevive sem comer por até 50 dias, mas 
apenas cinco sem líquido. Grupo bebeu água das paredes da caverna OPERAÇÃO RESGATE

CAMBOJA

LAOS

VIETNÃ

MIANMAR

Bancoc

CAVERNAS DE 
THAM LUANG

TAILÂNDIA

Encontradas 
bicicletasPassagem inundada

‘Praia de 
Pattaya’

Encontrados 
tênis e mochilas

Encontradas 
pegadas

Jovens encontrados 
sobre uma rocha

DISTÂNCIA: 4 KM

REPRODUÇÃO/ROYAL THAI ARMY 

Entrada

Retirada de jovens 
pode demorar meses

Portugal irá legalizar 30 mil 
imigrantes que trabalham no país
O governo de Portugal es-
tá disposto a regularizar a si-
tuação de 30 mil imigrantes 
que não têm como compro-
var que entraram legalmente, 
mas que já trabalham há pe-
lo menos um ano no país. O 
objetivo é conceder autoriza-
ção de residência àqueles que 
entraram sem visto e que não 
conseguem cumprir os requi-
sitos para a legalização.

Entre os imigrantes há um 

grande número de brasilei-
ros, chineses, nepaleses e in-
donésios. Com a exigência da 

documentação de entrada le-
gal no país, milhares de imi-
grantes que estão integrados, 
trabalhando e recolhendo im-
postos não conseguem efeti-
var suas legalizações.

Com a aprovação do de-
creto para regularizar os imi-
grantes, Portugal faz um mo-
vimento contrário ao que se 
observa na Europa atualmen-
te, segundo informação da 
Agência Brasil.  METRO‘County Fire’ cresce 4 km2 por hora desde sábado | REPRODUÇÃO / REUTERS TV

“Se chover demais, 
os níveis de água 
aumentarão e ficará 
mais difícil retirá-los” 

A������ �AOCHINDA, ���� �� ��	
����

7,5 mi
de pessoas é a população 
estimada de Portugal para 2080, 
contra os atuais 10,3 milhões de 
habitantes, uma redução de 27%

Incêndio queima florestas 
do norte da Califórnia
Um enorme incêndio nas flo-
restas do norte da Califórnia 
se arrasta desde sábado, mi-
nando cerca de 700 casas e 
consumindo área equivalen-
te a 24 mil campos de futebol. 
Não foram registrados feri-
dos, mas as autoridades pedi-
ram que 300 pessoas deixas-
sem as suas casas. Batizado de 
“County Fire”, o incêndio con-
tinua crescendo, à média de 4 
km² por hora.  METRO
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Três momentos

Acelerando nas pistas

PAULO AGUIAR/DIVULGAÇÃO

Érika Martins, Fábio
Lima, Gabriel Thomaz

e Jairo Fajer

“Música 

Crocante” 

(2011)

Produzido 

com grana 

de financia-

mento coletivo, é o último de 

estúdio como um trio e o 

mais dançante. “Domina” tem 

espírito de Jovem Guarda.

“Nada Pode 

Parar Os 

Autoramas” 

(2003)

Sem o 

esquema 

de grande distribuidora dos 

anteriores, se volta para som 

mais ‘garageiro’. O clipe de 

“Você Sabe” levou três VMBs.

“Stress, 

Depressão & 

Síndrome 

do Pânico” 

(2000)

O 1o disco misturava vertentes 

do rock que formou o DNA da 

banda. Tem “Fale Mal de 

Mim”. Até 2015, eram um trio.

Com 20 anos de carreira e lan-
çando seu 8o álbum, o Autora-
mas acentua a independência 
com que pilota seu carrinho. 
O novo disco, “Libido”, só sai 
no dia 20, e segue a linha do 
“faça você mesmo” dos ante-
riores, mas já começa a ser 
experimentado em diversos 
shows pelo país.

“A fórmula do Autora-
mas é aquela: tem muito dos 
anos 1960, tem a ver com 
punk rock, new wave e o 
grunge, que foi o jeito com 
que eu aprendi a fazer as coi-
sas”, afirmou ao Metro Jor-
nal o vocalista e guitarrista 
Gabriel Thomaz.

O primeiro single já está 
disponível na internet: “So-
fas, Armchairs and Chairs” 
apresenta a diversão. “A mú-

ANDRÉ
VIEIRA 
METRO SÃO PAULO

“LIBIDO”
AUTORAMAS

PRÉ-VENDA: WWW.
HBBSTORE.COM, 

ENTREGAS A PARTIR 
DESTE MÊS 

R$ 30

sica fala sobre sofás, poltro-
nas e cadeiras, coisas confor-
táveis, quase um catálogo”, 
brinca Gabriel. O CD “Libi-
do” conserva as guitarras com 
efeito e o baixo distorcido que 
são marcas do rock dançan-

te da banda. Metade do reper-
tório do disco é em inglês e o 
lançamento vai ocorrer tam-
bém no exterior. Desde que 
foi levado pelos amigos japo-
neses do Guitar Wolf para to-
car lá fora, em 2002, o Auto-
ramas já rodou 23 países. Na 
Europa, foram 15 turnês. 

“Eu era um cara que acre-
ditava que brasileiro para to-
car lá fora tinha que fazer rit-
mo folclórico, que o gringo 
entenda, e não tem nada dis-
so. Não tem barreira.” No Bra-
sil, eles já tocaram em todos 
os estados e Distrito Federal. 
“Completamos o álbum.”

Independência
O Autoramas, com Érika Mar-
tins (voz, teclados, guitarra e 
percussão), Jairo Fajer (baixo) 

e Fábio Lima (bateria), além 
de Gabriel, celebra tudo aqui-
lo que começou em 1998.

“Naquela época, ser in-
dependente era ser amador. 
Não era um modelo de traba-
lho, era um patamar de quem 
ainda não havia assinado com 
gravadora. Sem falsa modés-
tia, o Autoramas foi uma das 
primeiras bandas indepen-
dentes a ser profissional.”

Gabriel diz que é “bom 
mandar na própria vida” ar-
tística, que o orçamento aper-
tado “provoca situações lou-
cas”, e fala sobre um certo 
lado “chique” de ser indepen-
dente que vem sendo explora-
do atualmente. “Tem cantora 
aí que fala que cuida de tudo, 
mas ela é contratada por uma 
grande gravadora. Como cui-

da de tudo? Não dá”, alfineta.
Para o piloto do Autora-

mas, havia mais espaço an-
tes, quando se “ligava o rádio 
e podia ouvir Plebe Rude (ban-
da punk), dance farofa, músi-
ca romântica, Zeca Pagodi-
nho, e na TV tinha Gretchen 
num canal, Caetano Veloso 
no outro, e música sertaneja 
de raiz no domingo”.

“Eram muitas opções. Ago-
ra, é uma coisa só. No mundo, 
tem gosto para tudo e você 
sempre vai achar seu público. 
Em relação a isso, beleza. Só 
que hoje, como público, nós 
estamos privados de entender 
que existe diversidade.”

Estrelas que nunca se apagam

Iris Figueiredo lança seu  4o livro 
 | MARCOS VILLAS BOAS / DIVULGAÇÃO

A fase de transição do ensino 
médio para a faculdade, alia-
da à dificuldade de se relacio-
nar é o que move a trama do 
novo livro de Iris Figueiredo. 

“Céu Sem Estrelas” conta a 
história de Cecília e Bernardo, 
que estão em momentos dife-
rentes. Após uma briga com a 
mãe, Cecília encontra refúgio 
com os Campanati. Na casa, 
além dos pais, moram Iasmin 
(sua melhor amiga) e Bernar-
do, o irmão mais velho por 
quem Cecília tem uma queda.

“São dois choques, porque 
enquanto a vida da Cecília es-

tá desmoronando, o Bernardo 
tem outros conflitos. Ele ques-
tiona se está seguindo o cami-
nho que queria ou o que os 
outros esperam. É sobre dois 
jovens tentando se encontrar 
no mundo”, explica Iris. 

Um agravante da situação 
de Cecília é que ela lida com 

transtornos mentais. “Muito 
de sua jornada é tentar desco-
brir o que acontece com ela, 
por que se sente tão mal com 
coisas que, para os outros, são 
tão pequenas”, conta a escri-
tora de São Gonçalo, na re-
gião metropolitana. 

Cecília passa a somati-
zar e isso aparece em diver-
sos aspectos da sua vida, 
como faculdade, família e re-
lacionamentos. “Eu lido com 
depressão e ansiedade, então 
foi importante escrever essa 
história. Ao longo dos anos 
que escrevo, recebi mensa-

“CÉU SEM 
ESTRELAS”

IRIS FIGUEIREDO

CIA. DAS LETRAS
304 PÁGINAS

R$ 39,90 / R$ 27,90 
(E-BOOK)

gens de leitores falando sobre 
bullying, depressão, ansieda-
de e autoflagelação. “Eu que-
ria mostrar que há esperança. 
Se você tem algum transtor-
no mental, cada dia vivido é 
um dia a ser comemorado”, 
acredita Iris. Com inspiração 
autobiográfica, o livro surgiu 
quando Iris trocava de curso 
na faculdade, em 2011. Mas 
só começou a escrever 5 anos 
depois. “Escrever foi um cres-
cimento. A história é sobre 
como os personagens ama-
durecem e encontram o lugar 
deles”, conta.  METRO RIO

Rrrrrrrock. Grupo 
Autoramas faz 20 anos 
de carreira e prepara 
lançamento do oitavo 
trabalho neste mês

2
CULTURA

Moda

Edição 
capixaba

“Praia Urbana: Mar, Rua, 

Cores e Pessoas”. Esse é 

o tema da 11ª edição do 

Vitória Moda 2018, que 

será realizada entre os 

dias 30 de julho e 04 de 

agosto, nos Auditórios 

da Findes (Federação das 

Indústrias do Espírito 

Santo) e Centro de 

Convenções de Vitória. 

A meta é gerar R$ 25 

milhões em volume de 

negócios nesta edição. As 

marcas que vão desfilar e 

apresentar as novidades 

em seus estandes de 

vendas ainda serão 

anunciadas. 
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Domingos Martins recebe 
neste fim de semana, e até o 
fim deste mês, dois eventos 
de música: o Festival de In-
verno de Domingos Martins 
e o Pedra Blues & Jazz Festi-
val, em Pedra Azul. No palco, 
cantores e grupos locais, na-
cionais e internacionais vão 
tocar um repertório variado, 
de jazz a MPB. Além disso, 20 
oficinas de música serão mi-
nistradas por vários artistas. 

A secretária de Cultura e 
Turismo de Domingos Mar-
tins, Rejane Entringer, con-
ta sobre a importância do 
festival para a cidade: “É um 
dos eventos mais importan-
tes para Domingos Martins. 
Movimenta a economia, traz 
um público que gosta de mú-
sica clássica e também o jo-
vem interessado em outros 
ritmos musicais”.

Os festivais devem movi-
mentar a lotação dos hotéis 
e pousadas, incrementando 
o turismo da região. “Neste 
ano, procuramos antecipar  o 
evento em Domingos Martins 
para agregar aos já existem 
na cidade, como o Pedra Blues 
& Jazz Festival. O público e as 
atrações são muito parecidos, 
então a gente viu uma opor-
tunidade para juntar as datas 
dos festivais”, conta. 

Atrações
Em Pedra Azul, sobem ao 
palco na sexta-feira Ney 
Conceição & Robertinho 
Silva e Taryn Szpilman e 
Banda. Já no sábado é a vez 
de Lucille Berce, Dona Fran 
& Bluezones, Blues Etílicos, 
e Darrel Nulish (EUA) & The 
Simi Brothers. Os shows co-
meçam às 19h. 

No sábado, a partir das 
12h30, Atitude Sonora se 
apresenta em Domingos 

Som e friozinho. Festival de Inverno de Domingos Martins e Pedra Blues e Jazz Festival, em Pedra Azul, animam o fim de semana de 
moradores e visitantes na região. Cantores e grupos vão tocar jazz e MPB até o fim deste mês, e ainda haverá concurso de bandas

Música nas montanhas

Martins. O dia segue com 
Quebra Mar, Batida Dife-
rente, Ferna, Luana Mallet
e L20. Já no domingo, have-
rá mais cinco apresentações, 
com direito a um espetácu-
lo que representa a tradição 
imigrante da cidade: a Ofici-

na de Dança Alemã. 
Além dos shows, o Festi-

val de Domingos Martins vai 
apresentar nos dias 20, 21 e 
22 deste mês, no palco livre, 
três atrações mais votadas 
durante o concurso realiza-
do pelo evento. A divulgação 

dos escolhidos pelo público 
acontece no próximo dia 10 
no site do festival (www.fes-
tivaldm.com.br). Para votar, 
basta informar o CPF  (Ca-
dastro de Pessoa Física). Será 
computado apenas um voto 
por documento.  METRO

Pedra Blues & Jazz Festival, 

no Centro de Eventos Mo-

rangão (BR-262, km 90, rua 

Antonio Cebin, Pedra Azul, 

Domingos Martins). Portão 

abre às 17h

• Sexta-feira, às 19h
- Ney Conceição & 

Robertinho Silva 

- Taryn Szpilman e Banda

• Sábado, às 19h
- Lucille Berce (SP)

- Dona Fran & Bluezones 

(ES)

- Blues Etílicos (RJ)

- Darrel Nulish (EUA) 

&The Simi Brothers (SP)

• Domingo 
- Palco livre

XXV Festival Internacional de 

Inverno de Música Erudita e 

Popular de Domingos Mar-

tins (av. Presidente Vargas, 

Centro, Domingos Martins)

• Sábado 
- 12h30: Atitude Sonora

- 13h50: Quebra Mar

- 15h10: Batida Diferente

- 18h: Ferna

- 19h20: Luana Mallet

- 20h40: L20

• Domingo 
- 12h: Heptasopro

- 13h10: Nanda Soares

- 14h: Apresentação da 

Oficina de Dança Alemã - 

Rua de Lazer

- 15h: Salsa Brezinski & 

Agência de Viagem

- 16h20: Hang Blues

Confira a programação 
completa no site: www.

festivaldm.com.br

Vá lá

O som de Heptosopro

será no domingo

Luana Mallet

se apresenta no sábado

Nanda Soares traz  

sua turma para o palco

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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? 

Copa  
Ufa! Foi mesmo com muita tensão 
esse jogo do Brasil e México! 
Felizmente, o alívio veio depois... 
Vamos para as quartas! 
LUIS EDUARDO GOMES  

Copa 2
Venho acompanhando a Copa pelo 
Metro e gosto muito. Faz falta 
quando não consigo pegar  jornal.  
ANDRÉ C. NOGUEIRA

Copa 3
Aquela tabelovski e o lancinski... o 
Metro  é demais ao dar informação 
sem abrir mão do humor.  
RAFAEL LIRA  

Pedágio em BR 
Que dificuldade de se cobrar que se 
faça a duplicação da 101! Não entendo.   
MARCIA BARBOSA

Metro  
Virei leitora assídua [do Metro]; e 
minha família, também.   
DENISE ALVES

Leitor fala

Momento para reflexão sobre planos 
antes de alguma decisão especial. 
Dia especial para recompor energias 

com terapia, lazer ou crenças.

São maiores as tendências para 
conviver com grupos e retomar 
contatos com amigos. Alguns serão 

referências na decisão de projetos. 

Possibilidades para lidar com 
projetos de longo prazo de maneira 
mais constante. A área profissional 

é propensa a ter novo momento.

Período para exercitar mais 
seu otimismo e perceber que suas 
emoções terão efeito para superar 

problemas se agir com mais positivismo.  

Descobertas e confidências serão 
determinantes para mudar a maneira 
de lidar com relações e para 

decisões que envolvam seus projetos.  

Momento importante para 
conversas mais francas na 
vida afetiva. Atitudes afetuosas 

serão bem-vindas para conquista e paquera.

Tendências a organizar assuntos 
domésticos e esclarecer 
problemas com familiares. 

Há uma tendência para nostalgia afetiva.

Período especial para analisar 
diferenças de valores e ambições 
com as pessoas de maior vínculo 

para tratar objetivos junto a elas.

A Lua em seu signo torna suas 
emoções mais transparentes 
e favorece o esclarecimento 

de assuntos especiais nas relações. 

Fique mais atento com a 
maneira de expor certos pensamentos. 
Seu senso crítico estará mais 

acentuado que o habitual.

Atividades para o corpo e a 
mente serão bem-vindas para 
amenizar o estresse. Algumas 

simplicidades serão positivas na vida afetiva.

A exposição de sentimentos tende 
a ser maior do que de costume 
em suas relações, especialmente 

com quem tem maior vínculo afetivo.   

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Soluções

Horóscopo Astrólogo de Plantão
www.astrologo.blog.br

guisalviano@gmail.comPor: Guilherme Salviano

Na Rússia, o Brasil enfrenta na 
sexta a Bélgica, um país que con-
ta com mais tradição nos quadri-
nhos do que no futebol. Com um 
estilo de desenho bem caracte-
rístico, estas HQs fizeram sucesso 
não apenas em seu país de ori-
gem, mas chegaram até Holly-
wood, ganhando adaptações em 
animações, games e filmes.

Confira cinco HQs belgas:  
“Thorgal”: Criada por Jean Van 
Hamme e Grzegorz Rosinski em 
1977, a HQ de fantasia é uma 
mistura de mitologia nórdica 
com ficção científica, exploran-
do temas de aventura, drama e 
até terror.
“Spirou e Fantasio”: A série é pu-
blicada desde 1938, quando foi 
criada por Rob-Vel. O título, que 
já sofreu inúmeras mudanças, se-

gue dois jornalistas aventureiros 
que encontram diversas aventu-
ras fantásticas. 
“Lucky Luke”: A série de velho-
-oeste é uma das mais famosas 
dos quadrinhos. Criada por Mor-
ris em 1946, a HQ é focada em 
um pistoleiro tão rápido que é 
capaz de atirar mais rapidamen-
te que a própria sombra.
“Os Smurfs”: As pequenas cria-
turas azuis fizeram sua primeira 
aparição como coadjuvantes no 
quadrinho “Johan et Pirlouit” em 
1958, criadas por Peyo. Fizeram 
tanto sucesso que um ano depois 
ganharam uma revista própria. 
“Tintim”: O jornalista aventurei-
ro foi criado por Hergé. Lançada 
em 1929, a série acompanha as 
investigações do protagonista e 
seus parceiros, como o cão Milu 
e o Capitão Haddock. 

Criado em maio de 2000, o Omelete.com.br é hoje 
o maior site de entretenimento e cultura pop do país

no

FRASE DA SEMANA

NERDÔMETRO

MATTHEW LEWIS, O NEVILLE LONGBOTTON DA SÉRIE 
“HARRY POTTER”, FOI BOMBARDEADO POR CRITICAR 
O CAMISA 10 DA SELEÇÃO BRASILEIRA, AQUELE QUE 
ESTÁ SEMPRE GIRANDO NO CHÃO 

Sobe: Netflix - 
Segundo estudo publi-
cado pela especializa-
da Variety, a empresa 
de streaming ultrapas-

sou a TV aberta e já 
é a plataforma mais 

utilizada para ver 
algo na TV nos 
Estados Unidos. 

Desce: “Doctor Who” - 
Cenas da 11ª temporada 

do programa da BBC vaza-
ram, e agora as autorida-

des correm atrás dos 
infratores tanto no 
Reino Unido quan-

to nos Estados 
Unidos, onde esta-
vam os arquivos.

japracozinha@omelete.com.br

FOTOS: REPRODUÇÃO

“Neymar é patético”

5 HQS DA 
BÉLGICA PARA 
LER ANTES DO 
JOGO CONTRA O BRASIL
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As recomendações

 para lidar com a

 depressão são:

Depressão pós-parto exis-
te, não é frescura, não é um 
estado inventado pela mãe 
para chamar atenção e de-
ve ser tratada por profissio-
nais capacitados, como psi-
quiatra ou psicólogo, ou ser 
orientada pelo ginecologis-
ta ou o próprio pediatra. Po-
de aparecer entre 15 dias e 1 
ano depois do parto.

A chegada de um bebê 
marca a vida do casal, ou 
da mãe solteira, com mui-
tas mudanças. Para ela, ain-
da mais  efetivas e nem sem-
pre boas. Não conseguir se 
sentir completamente feliz 
e realizada com a nova reali-
dade, sentir que não vai dar 
conta de tudo ou ainda de 
que não é uma mãe perfei-
ta, é normal, mas deve-se fi-
car atento aos sinais. 

A ginecologista Caroli-
na Ambrogini, do Projeto 
Afrodite, da Unifep, defen-
de que deve-se alertar as fu-
turas mães para o risco do 
transtorno já durante o pré-
-natal. A depressão pós-par-
to ainda não tem uma única 
causa definida, mas sabe-se 
que está relacionada com as 
variações hormonais e físi-
cas que as mulheres sofrem 
durante a gravidez, bem co-
mo as muitas mudanças de 
identidade, de vida, nas re-
lações de trabalho, no ca-
samento e na família que 
acontecem nesse período. 

No Brasil, um estudo da 
Fiocruz estima que 26,3% 
das mamães sofram de de-
pressão pós-parto. O princi-
pal grupo de risco engloba 
mulheres que já sofreram 
de depressão antes, de hábi-

tos não-saudáveis – como o 
abuso de álcool –, já ter dado 
à luz a outros filhos e gravi-
dez inesperada ou durante a 
adolescência. Esses fatores, 
porém, não excluem outras 
mulheres do risco de desen-
volver depressão pós-parto, 
ou seja, ninguém está livre.

Essas mães devem ser 
apoiadas nesse momento. 
Tentar resolver sozinha po-
de trazer mais sofrimento 
e culpa e atrapalhar na re-
lação com o filho.  É funda-
mental deixar os julgamen-
tos e preconceitos de lado e 
partir para um tratamento 
adequado.  METRO

Mãe, 
procure 
ajuda

1 em 4
mães desenvolvem depressão 
pós-parto no Brasil, mas 
muitas vezes não são 
diagnosticadas por confundir 
os sintomas com cansaço.

Cuidados 
com o bebê
Recém-nascidos cujas 
mães sofrem de 
depressão pós-parto 
podem não ganhar 
tanto peso, mamar 
menos e até sofrer 
retardo cognitivo. Por 
isso, é muito importante 
manter-se atenta aos 
sintomas.

Tornar-se mãe é um processo complexo e, para muitas, 
traz à tona estados antigos de tristeza, culpa e ansiedade. 
Alguns sintomas, mas não somente, que podem ser 
indicadores de depressão em novas mães são:

Maternidade. O ‘furacão’ 
hormonal, as mudanças 
na rotina e no sono e a 
ansiedade para acertar no 
recomeço são fatores de risco 
para depressão pós-parto

1 Não tente se segurar 

ou parecer que tudo 

está bem. Assim, os 

sentimentos de tristeza, 

culpa e ansiedade não 

se potencializam.

2 Falar sobre seus 

sentimentos com 

pessoas que possam 

escutá-la e compreender. 

De nada serve cercar-se 

de pessoas que façam 

julgamentos constantes 

e que façam você se 

sentir pior.

3Saber que a 

maternidade ideal 

não existe. Na realidade 

é um processo trabalhoso 

e se espera que seja 

assim mesmo.

4Saber que todas as 

mães erram e que o 

importante é reconhecer 

os deslizes para poder 

melhorar.

5Buscar ajuda 

profissional, a única 

maneira de estar bem 

consigo e com a sua 

família é enfrentando 

o problema e resolvendo 

pela raiz.

Além de procurar um 
especialista, algumas 
dicas podem ajudar a ter 
mais qualidade de vida• Desde que tornou-se 

mãe, a mulher sente que 
desfruta menos da vida;

• Sentimentos constantes 
de ansiedade, preocupação 
e culpa, principalmente 
relacionados ao bebê;

• Estados constantes de 
tristeza e desesperança;

• Falta de energia e motivação 
para realizar tarefas;

• Descuido com 
aspectos pessoais;

• Aumento ou perda 
excessiva de peso, que se 
mantém após o parto;

• Necessidade de 
dormir demais;

• Dificuldade para realizar 
tarefas que antes eram 
agradáveis: sair com 
as amigas, ir à 
academia, 
trabalhar, 
cozinhar, 
viajar.

• Sensação de que 
nada será igual.

PEXELS

OS SINTOMAS

PLUS

+

Mudanças

E  quem 
está junto?

Mesmo que seja 

menos frequente, o 

companheiro ou a 

companheira também 

pode sofrer de depressão 

pós-parto. Segundo a 

especialista Carolina 

Ambrogini, como eles 

não estão submetidos à 

mesma carga hormonal, 

as causas são mais 

comportamentais que 

fisiológicas.
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Se você usa internet diaria-
mente já deve ter recebi-
do em seu grupo de What-
sapp ou visto em sua linha 
do tempo no Twitter ou no 
Facebook algum meme do 
Neymar rolando por aí. Mes-
mo quem não acompanha 
muito a Copa do Mundo se 
diverte com as montagens 
com o atacante brasileiro. 
Mas, para alguns fãs de fute-
bol, o assunto é sério, e tem 
sido um dos principais des-
se Mundial. Afinal, Neymar 
é injustiçado em campo? 
Recebe muitas faltas? Exa-
gera nas reclamações

Muitos jogadores, ex-jo-
gadores e jornalistas têm 
diversas opiniões sobre o 
camisa 10 do Brasil e do Pa-
ris Saint-Germain. A maio-
ria nada boas: patético, pa-
lhaço, mimado, birrento, e 
por aí vai.

O jogador se defende em 
tom de drama, “só sofro a 
dor”, diz. E não é de hoje 
que ele se sente assim. Aqui 
no Brasil conhecemos bem 
seu futebol desde sua es-
treia no profissional do San-
tos e até o técnico Tite já 
reclamou dele. “É uma ver-
gonha para o futebol que se 
perca tanto tempo com um 
só jogador”, disse o então 
treinador do Corinthians, 
em derrota do seu time por 
3 a 2 para o Peixe, pelo Bra-
sileirão de 2012.

Neymar provoca o ri-
val e exagera nas encena-
ções em campo, mas tam-
bém é perseguido. Já sofreu 
23 faltas na Copa, 9 a mais 
do que Cristiano Ronaldo, 
que já foi embora. Não é à 
toa que o menino Ney pe-
de mais carinho dos rivais e 
dos torcedores.  METRO

injustiçado?Menino Ney. Passa ano e a discussão de

sempre: Neymar é caçado em campo? Ele

valoriza as faltas? É muito reclamão? As opiniões

se dividem sobre as atitudes do camisa 10

Mais um momento de 

dor e sofrimento para Neymar 

na Copa do Mundo

DAVID GREY/REUTERS

Layún

Respeito 
pela família

Alguns torcedores 

brasileiros entraram no 

Instagram de Layún, do 

México, para criticá-lo 

pelo pisão em Neymar 

no confronto das oitavas 

de final, e o jogador se 

justificou sobre o lance, 

dizendo que “a discussão 

não faz sentido”, mas, 

principalmente, pedindo 

que podem criticá-lo 

e ameaçá-lo, mas que 

respeitem sua família. 

“Isso [desrespeito] não 

aceito”, escreveu.

Antes da Copa do Mundo, 
Hazard disse que seria um 
sonho ter sua Bélgica em 
uma final com Brasil ou 
França. Bom, não será na 
disputa pela taça, mas um 
deles, os brasileiros, serão 
os adversários na próxima 
sexta, pelas quartas.

“Nossa reação foi óti-

ma, e talvez fosse esse tipo 
de jogo que precisássemos 
para o futuro. Estamos nas 
quartas de final. Acho que 
será magnífico. Jogar com 
o Brasil é sempre incrível. 
Vamos tentar vencer”, dis-
se Hazard.

Apesar dessa empolga-
ção, o jogador se mostrou 

preocupado com o sistema 
defensivo da equipe após o 
sufoco na vitória de 3 a 2 so-
bre o Japão, pelas oitavas.

“No primeiro tempo, fo-
mos bem. O que deu erra-
do foi o começo do segundo 
tempo. Eram dois gols evitá-
veis. Tivemos alguns erros 
defensivos”, ressaltou.

Bolão
Também antes da Copa o 
meia postou nas redes sociais 
seus palpites para o Mundial 
e colocou a Bélgica campeã, 
claro, mas passando pelo Bra-
sil nas quartas e a França na 
semi, com final contra a In-
glaterra. Que as apostas este-
jam erradas!  METRO

HAZARD DIZ QUE ENFRENTAR O BRASIL SERÁ INCRÍVEL

O Brasil teve uma novidade 
nos treinamentos de ontem, 
o retorno de Douglas Cos-
ta ao time, após se recuperar 
de uma lesão sofrida contra a 
Costa Rica, na fase de grupos.

O camisa 7 participou das 
atividades físicas ao lado dos 
que não atuaram contra o Mé-
xico, enquanto os titulares fi-
zeram treino regenerativo.

Outro que participou da 
atividade foi Marcelo. O late-
ral já ficou no banco contra o 
México e está pronto para vol-
tar ao time contra a Bélgica, 
mas o técnico Tite ainda não 
confirmou se faz a alteração 
ou mantém Filipe Luis, que 
atuou bem nos dois jogos.

A seleção se despede de So-
chi amanhã, a caminho de 
Kazãn, onde enfrenta a Bélgi-
ca na sexta. Se passar de fase 
vai para São Petersburgo, on-
de joga na terça.  METRO

DOUGLAS 

COSTA VOLTA 

A TREINAR E 

PODE FICAR 

NO BANCO 

SHAUN BOTTERILL/GETTY IMAGES

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Hazard é o capitão

da Bélgica

Douglas Costa foi a campo

e está recuperado de lesão

23
faltas

sofreu Neymar nessa 
Copa do Mundo. Ele é o jogador 

mais caçado da competição, muito à 
frente do segundo colocado, Cristiano 

Ronaldo, com 14 faltas. 
O terceiro é o alemão 

Kimmich, com 12 
sofridas

O Neymar tem que 
se decidir: ou nos faz 
chorar ou nos faz rir. 

Porque o pisão do 
mexicano (Layún) era 
para chorar, mas ao 

vê-lo correr depois foi 
pra rir. Que história 

é essa? Ou é amarelo 
para o mexicano 
ou amarelo pela 

simulação do Neymar

MARADONA

Neymar joga tão bem 
quanto se joga em 

campo. É um jogador 
incrivelmente bom

GARY LINEKER, EX-JOGADOR 

DA INGLATERRA

É muito irritante de 
assistir. A maneira com 

que ele tenta forçar 
cartões nos adversários. 
Parecia que ele estava 
morrendo. Pensei que 

ele seria colocado numa 
maca, então numa 

ambulância, 
e nunca mais o 

veríamos de novo

PETER SCHMEICHEL, 

EX-JOGADOR DA DINAMARCA

Pelo amor de Deus, 
Neymar. Pare. Estamos 

cansados disso

ALAN SHEARER, EX-JOGADOR 

DA INGLATERRA

Só sofro a dor. 
Tomei um pisão 

desleal, da minha 
parte acho que fora 
da jogada, fora do 

campo. Acho que não 
pode. Mas é isso, eles 
falaram demais antes 

da partida e foram 
embora para casa

NEYMAR

NEYMARSHOW 
O italiano “Gazzetta dello Sport” exaltou sua atuação, enquanto o espanhol 
“AS” destacou o craque, eleito melhor em campo contra o México. O francês 
“L’Équipe” elogiou, mas cutucou: “artilheiro, passador e um maravilhoso ator”
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UMA MÃO À SORTE
Herói do momento na Rús-
sia, depois de defender dois 
pênaltis contra a Espanha 
e colocar o país nas quar-
tas de final, o goleiro Igor 
Akinfeev disse que não trei-
nou cobranças de pênalti 
antes daquela partida. “Pre-
feri concentrar meu tempo 
assistindo a vídeos de co-
branças dos espanhóis, ob-
servando o canto preferi-
do deles”, disse Akinfeev. 
“E aconteceu exatamente o 
que previ nas cobranças de 
Koke e Iago Aspas, que con-
segui defender. Tive sorte, 
mas trabalhei por ela.”

O AMEAÇADO
Exatamente por não conse-
guir marcar o gol na sua co-
brança de pênalti contra a 
Croácia, nas quartas de fi-
nal, o dinamarquês Nico-
lai Jörgenssen tem passado 
maus bocados em seu país. 
Sua conta no Instagram foi 
invadida por hackers que es-
creveram mensagens como 
“Morte a Jörgensen” e “Vo-
cê arruinou tudo, idiota”. A 
Federação de Futebol Dina-
marquesa pediu providên-
cias à polícia.
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Autor do gol da vitória sue-
ca contra a Suíça, que ga-
rantiu sua seleção nas 
quartas de final, o atacan-
te do RB Leipzig, da Ale-
manha, falou com exclu-
sividade ao Metro Jornal 
sobre a ausência de Zlatan 
Ibrahimovic na Copa e ava-
liou: “É uma estupidez me 
comparar a ele”.

Ibra faz falta ao time?
Ibrahimovic é um joga-
dor fantástico e de classe 
mundial, mas ele não es-
tá aqui conosco, então ele 
fazer falta ou não está fo-
ra de questão.

Mas a equipe funciona 
melhor sem ele? 
Eu só posso falar por mim. 
Tive um período fantásti-

co com ele. Agora ele não 
está aqui, então outras 
pessoas têm que assumir 
responsabilidade e é isso 
que estamos fazendo. E es-
tá funcionando.

Há pessoas que até com-
param vocês dois...
Zlatan é o melhor jogador 
que já tivemos na Suécia. 
Então, acho que essa com-
paração é estúpida. Eu sou 
apenas Emil Forsberg e es-
tou tentando fazer o melhor 
que posso para o meu time.

Até onde vai a Suécia?
Podemos vencer todos, te-
mos essa chance. Já mostra-
mos isso. Agora nosso obje-
tivo é ir para as semifinais 
e é só até aí que falamos. 

 DMITRY BELYAEV/METRO WORLD NEWS

EMIL FORSBERG

Inglaterra e Suécia farão no 
próximo sábado o últi-
mo duelo por uma vaga 
nas semifinais. E não 
faltou emoção para 
que os classificados 
fossem conheci-
dos. Especialmen-
te no duelo con-
tra a Colômbia, que 
terminou com a ale-
gria dos ingleses em 
Moscou. Com direito a 
“Don’t Look Back in An-
ger”, da banda Oasis, sendo 
cantada em coro ao apito fi-
nal no estádio do Spartak.

Era um jogo morno até 
os 9 minutos do 2º tem-
po, quando Carlos Sán-
chez fez pênalti em Harry 
Kane. O camisa 9 não per-
doou – foi o seu sexto gol – 
o terceiro de pênalti. Mas 
não só isso, ao marcar, Ka-
ne se igualou a Gary Line-
ker, recordista de gols do 
país num único Mundial.

Precisando reagir, os co-
lombianos saíram da letar-
gia.  “Si, se puede”, gritava 
a torcida, acreditando no 
milagre. Já nos descontos, 
ele veio. No último escan-
teio, com o goleiro Ospina 
na área e tudo, Yerry Mi-
na roubou de Kane o pos-
to de herói do jogo ao ca-
becear firme e anotar o gol 
que selou o empate em 1 

Tivemos muita 
força mental. Agora 

queremos ir mais longe
HARRY KANE, 

ATACANTE INGLÊS

MENÇÃO HONROSA
A Colômbia foi eliminada, mas 
o ex-palmeirense Yerry Mina 
deixou sua marca. Com o gol 
que deu uma sobrevida à sua 

seleção contra a Inglaterra, ele 
chegou a três, se tornando o 
primeiro zagueiro a atingir a 
marca.  Vale lembrar que, 

apesar de ter marcado quatro 
em 1966, o alemão 

Beckenbauer atuou naquele 
Mundial como volante

o queijo na mão, Uribe ba-
teu no travessão e Bacca 
“canonizou” Pickford. 

Vitória inglesa por 4 a 3 
e uma quebra de tabu: foi 
a primeira vez que a sele-
ção ganhou uma disputa 
de pênaltis em Copas. Já 
havia perdido três: na se-
mifinal de 1990 (Alema-
nha), nas oitavas de 1998 
(Argentina) e nas quartas 
de 2006 (Portugal). 

O adversário nas quar-
tas será a Suécia, que se-
gue surpreendendo no 
Mundial – e sem Ibrahi-
movic. Um chute de Fors-
berg, que desviou na za-
ga da Suíça e foi para o 
gol, definiu o placar de 1 
a 0 em Rostov. Os nórdi-
cos voltam às quartas pela 
primeira vez desde 1994, 
quando só terminaram a 
sua trajetória contra o Bra-
sil de Romário e Bebeto.

 FERNANDO VALEIKA DE BARROS

Ingleses correm para abraçar Dier, 

que marcou o gol decisivo na 
disputa por pênaltis

KAI PFAFFENBACH/REUTERS

come

together
*

SUÉCIA SUÍÇA1 0
Gol: Forsberg, aos 20 minutos do 2º tempo
Arbitragem: Damir Skomina, auxiliado 
por Jure Praprotnik e Robert 
Vukan (todos da Eslovênia)

Público: 
64.042

COLÔMBIA INGLATERRA1 1
Gols: Harry Kane, aos 11, e Yerry Mina, aos 47 minutos do 2º 
tempo. Arbitragem: Mark Geiger (EUA), 
auxiliado por  Joe Fletcher (CAN) 
e Frank Anderson (EUA)

Público: 
44.190

(3) (4)

*VENHA JUNTO

Nas quartas. Nos pênaltis, Inglaterra passa pela 

Colômbia e agora pega a surpreendente Suécia

a 1. A festa colombiana 
era enorme. Mas a pror-
rogação passou e os pê-
naltis vieram para coroar 
o novo herói. Desta vez, 
definitivo. Ospina ainda 
defendeu o chute de Hen-
derson. Mas, com a faca e 
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URUGUAI

BRASIL

FRANÇA

BÉLGICA

CROÁCIA

INGLATERRA

RÚSSIA

SUÉCIA

Sex - 6/7
11h - Nijni Novgorod

Sex - 6/7
15h - Kazãn

Sáb - 7/7
15h - Sochi

Sáb - 7/7
11h - Samara

Ter - 10/7
15h - São Petersburgo

Qua - 11/7
15h - Lujniki

QUARTAS DE FINAL QUARTAS DE FINAL

SEMIFINAL SEMIFINAL

3º LUGAR
Sáb - 14/7

11h - São Petersburgo

FINAL
Dom - 15/7

12h - Lujniki

O funil da Copa do Mundo da Rússia está ficando 
cada vez mais estreito. Agora, sobraram só oito se-
leções. Dessas, quatro ostentam títulos do torneio: 
Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), Uruguai 
(1930 e 1950), França (1998) e Inglaterra (1966). 

Dos que buscam o primeiro troféu, destaque 
para a Bélgica, que tem uma geração talentosa, 
foi colocada como uma das favoritas antes do 
Mundial e pega o Brasil para testar o melhor ata-
que da competição. A anfitriã Rússia é a gran-
de zebra até agora e conta com a força da torci-
da contra a técnica seleção croata. Com tradição 
em Copas, a Suécia enfrenta os ingleses. 

Diante deste cenário, uma coisa é certa: pode-
remos ter uma final inédita neste ano. A única 
possibilidade de repetição é o confronto Brasil 
x Suécia. As duas seleções de camisas amarelas 
disputaram o título em 1958, com a vitória da 
equipe de Pelé e Garrincha.  CADU PROIETI

vai o
u

racha!

Definiu. Quartas de final da Copa

serão realizadas na sexta e sábado 

De graça

Maradona se 
oferece para 
dirigir seleção 

Destaque na Copa, mas 
pela performance no ca-
marote, o ídolo argenti-
no Diego Maradona se 
ofereceu para dirigir a se-
leção do país pela segun-
da vez. Perguntado sobre 
a possibilidade de assu-
mir o posto de Sampaoli, 
ele foi claro.“Sim, eu as-
sumiria de graça. Eu não 
pediria nada em troca”, 
comentou.  METRO

Alemanha

Federação garante 
permanência de 
Joachim Löw

A eliminação precoce 
da Alemanha na primei-
ra fase não abalou o pla-
nejamento da seleção. A 
federação de futebol do 
país confirmou ontem a 
permanência do técnico 
Joachim Löw à frente da 
equipe até, pelo menos, 
o Mundial do Qatar, em 
2022. A informação já ha-
via sido antecipada pelo 
jornal “Bild”.  METRO

Modric é o motor croata. Já fez

dois gols, mas perdeu pênalti na

prorrogação contra a Dinamarca. Se

redimiu ao fazer gol nas penalidades

DUELO DE CAMPEÕES
O grande clássico das quartas. É 
o único encontro entre campeões 
mundiais (dois títulos uruguaios e 

um francês). O ponto forte 
uruguaio é a defesa, menos 

vazada da competição, ao lado do 
Brasil,  com apenas um gol sofrido 

em quatro jogos. Os franceses 
apostam na velocidade de 
Mbappé, que voou contra a 

Argentina ao fazer dois gols e 
sofrer um pênalti

ATAQUE CONTRA DEFESA
Nesta Copa, a zaga brasileira tem se destacado. Foi apenas um gol sofrido em quatro 
jogos, sendo a defesa menos vazada da competição ao lado do Uruguai. O teste de 

fogo é justo contra o melhor ataque do Mundial. A Bélgica fez 12 gols em quatro 
jogos, média de três por partida. Quem leva a melhor, ataque ou defesa? O Brasil tem 

uma arma forte: Neymar, o cara que mais chuta a gol na competição.

EQUILÍBRIO
Aqui temos mais um jogo de 

ataque contra defesa. A 
Inglaterra tem o segundo 
melhor ataque (9 gols) e o 
artilheiro da competição, 

Harry Kane, com seis. 
Por outro lado, a Suécia 
tem a segunda melhor 

defesa dos times que 
sobraram, ao lado da Croácia, 
com apenas dois gols sofridos 

até aqui. Os dois times se 
encontraram duas vezes em 
Copas (2002 e 2006), 
sendo dois empates, ambos 

em fases de grupo 

Neymar é o jogador

que mais chutou a

gol na Copa. Foram

24 tentativas em

quatro jogos, média

de seis por partida. 
O melhor ataque

da competição é

liderado por Lukaku,

vice-artilheiro do

torneio com

quatro gols.

Foi confirmado um edema na

 panturrilha esquerda de Cavani, mas

 a presença dele ainda não foi descartada

Mbappé, em

grande momento,

fez três dos sete

gols da França

neste Mundial

Akinfeev

defendeu dois

pênaltis contra

a Espanha

‘ARIGATÔ’, JAPÃO!
A eliminação nos últimos minutos para a Bélgica não tirou o 
espírito de cordialidade dos japoneses. Depois do jogo, eles 
deixaram o vestiário que utilizaram totalmente limpo e um papel 
com a palavra ‘spasibo’, que significa obrigado em russo  - se 
diz ‘arigatô’ no idioma deles. O registro foi feito pelo jornalista 
Tancredi Palmeri, da BBC.   |  TANCREDI PALMERI/REPRODUÇÃO TWITTER

PINTOU UM NOVO TALISMÃ
Na vitória do Brasil contra o México, um novo personagem apareceu no 
meio da torcida brasileira: o ‘psicopenta’. O torcedor loiro com olhar 
misterioso viralizou nas redes sociais. De acordo com o “Correio 
Braziliense”, trata-se do russo Yuri Torsky, de 34 anos, que trabalha no 
Centro Espacial de Samara, de onde são lançados os foguetes russos.

O zagueiro

Granqvist é o 

capitão sueco e

 já tem dois gols

Oportunista, Kane fez

três gols de  pênalti,

um de cabeça, um no

rebote do goleiro 

e outro sem querer

VAMOS AOS PÊNALTIS?
Pelos números, a tendência é que seja um jogo muito 
igual. A Rússia fez nove gols, a Croácia, oito. Ambas 
passaram para as quartas em disputa de pênaltis. Os 
russos contam com a força da torcida e com maior 
precisão: necessitou de 33 chutes para fazer nove 
gols, enquanto os croatas chutaram 61 vezes para 
marcar 8 tentos. A Croácia tem mais destaques 
individuais, como Modric, Rakitic e Mandzukic  


