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Número de desempregados 
há mais de 2 anos cresce
O mercado de trabalho brasileiro continua bastante deteriorado e vem crescendo o número de desempregados que estão nes-
ta situação há mais de dois anos, avaliou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em estudo publicado ontem. p2
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suspende 
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Modelo que acusa Neymar de estupro 
depõe pela segunda vez em São Paulo
A modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro e agressão, 
depões ontem na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro. p8
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Polícia investiga primeiro caso 
de estupro pela internet em Goiás

Policiais civis da Dele-
gacia Estadual de Repres-
são a Crimes Cibernéticos 
(DERCC) cumpriram man-
dado de busca e apreensão 
na residência de um suspei-
to de ter cometido estupro 
virtual contra uma adoles-
cente. O homem também 
é investigado pelo crime de 
compartilhamento de ima-
gens de pornografia infantil 
e de adolescentes.

De acordo com as inves-
tigações, o preso teria pra-
ticado graves ameaças de 
divulgação de imagens por-
nográficas de uma menor, 
oportunidades nas quais 
exigia que ela produzisse 

e enviasse para ele vídeos 
praticando atos sexuais em 
si mesma. Em decorrência 
da violência, a vítima teria, 
inclusive, tentado suicídio, 
mas foi socorrida por fami-
liares e sobreviveu.

Durante o cumprimento 
do mandado, foram apre-
endidos um notebook, um 
smartphone e pendrives 
pertencentes ao investiga-
do, que serão devidamente 
periciados. Segundo a dele-
gada Sabrina Leles, esse é 
o primeiro caso de estupro 
virtual investigado em Goi-
ás, modalidade criminosa 
que já conta com uma con-
denação no Brasil.
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Cresce número de desempregados 
há mais de 2 anos no País, diz Ipea
O mercado de trabalho 

brasileiro continua 
bastante deteriorado 

e vem crescendo o número 
de desempregados que es-
tão nesta situação há mais 
de dois anos, avaliou o Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) em estudo 
publicado ontem. A melhora 
dessa situação depende da 
aprovação da reforma da Pre-
vidência no segundo semes-
tre, indica o estudo.

“Se, no primeiro trimes-
tre de 2015, 17,4% dos de-
socupados estavam nessa 
situação (desempregados 
há mais de dois anos), no 
mesmo período de 2019, 
este porcentual avançou 
para 24,8%, o que corres-
ponde a 3,3 milhões de pes-
soas”, disse o Ipea em análi-
se feita com base em micro 
dados na Pnad Contínua.

O Ipea destacou que as 
mulheres foram as mais afe-
tadas por esta condição no 
primeiro trimestre do ano, 
na comparação com o pri-
meiro trimestre do ano an-
terior, representando 28,8% 
do total de desempregados 
há mais de dois anos, en-
quanto os homens repre-
sentam 20,3%.

As regiões Norte e Nor-
deste são as mais afetadas, 
segundo o Ipea. Já em aná-
lise dinâmica dos dados, na 
comparação com o primeiro 

trimestre de 2015, os grupos 
que apresentaram maior in-
cremento nas suas popula-
ções desocupadas há mais de 
dois anos foram os homens, 
os trabalhadores mais jovens 
e os com ensino médio com-
pleto, cujas proporções salta-
ram de 11,3%, 15% e 18,5%, 
respectivamente, para 20,3%, 
23,6% e 27,4%, no período.

“No caso dos trabalha-
dores mais jovens, este re-
sultado acaba por corrobo-
rar um cenário de emprego 
ainda mais adverso, que 

combina desemprego ele-
vado (27,3%), baixo cresci-
mento da ocupação (0,4%) 
e queda de rendimento real 
(-0,8%)”, explicou o órgão 
vinculado ao Ministério da 
Economia, sugerindo que 
esses são os casos que ins-
piram maior atenção de-
vido ao prejuízo que uma 
passagem pelo desempre-
go no início da carreira pro-
fissional traz para a trajetó-
ria profissional do jovem no 
médio e longo prazos.

Em uma visão mais am-

pla, o Ipea mostrou que a 
parcela de pessoas desocu-
padas há mais de dois anos 
entre os primeiros trimes-
tres de 2015 e 2019 cresceu 
42,4%. O Ipea ressaltou que 
embora ainda bastante de-
teriorado e com um grande 
contingente de desempre-
gados, os dados mais recen-
tes sinalizam uma dinâmica 
mais favorável para o mer-
cado de trabalho brasileiro, 
mas que dependem da apro-
vação da reforma da Previ-
dência no segundo semestre.

De acordo com a Pnad 
contínua, no trimestre mó-
vel encerrado em abril, a 
taxa de desocupação ficou 
em 12,5%, recuando 0,4 
pontos percentuais na com-
paração com igual período 
do ano anterior. Em relação 
aos trimestres imediata-
mente anteriores, os dados 
dessazonalizados mostram 
que o desemprego vem 
mantendo uma trajetória de 
leve redução, com taxa de 
12% no período fevereiro-
-março-abril de 2019.

José Cruz

Com uso 
facultativo 
de simulador, 
processo para 
CNH pode ficar 
até R$ 350 
mais barato

Na última segunda-feira 
foi publicado no Diário Ofi-
cial da União (DOU) a reso-
lução que torna o uso de 
simulador de direção facul-
tativo a partir de setembro. 
Com isso, o valor do proces-
so para obtenção de Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) pode ter redução de 
até R$ 350, o que corres-
ponde a 15% do valor inte-
gral. Em Goiânia, o processo 
para carteira de categoria B, 
de carro, atualmente custa 
em torno de R$ 2.300.

Com a resolução 
543/2015 do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran) 
o uso do simulador passou 
a ser obrigatório desde 1º 
de janeiro de 2016. “Entre-
tanto, Goiás foi um dos esta-
dos que resistiram até 2017 
para implantar”, conta Deli 
Fernandes, presidente da 
Associação dos Centros de 
Formação de Condutores do 
Estado de Goiás (Ascefego).

Nesse contexto, os alu-
nos deveriam passar por 
cinco horas/aulas no simu-
lador. “Na época que a me-
dida foi imposta o sistema 
do Detran ficou travado por 
15 dias para autoescolas 
que não possuíam o equi-
pamento”, relata Deli.

Ele conta que em 2016 o 
simulador custava cerca de 
R$ 45 mil. Hoje chega a R$ 
59 mil. Proprietários de au-
toescolas que optassem por 
locação teriam que desem-
bolsar R$ 27 por aula para a 
compra. “O prejuízo às au-
toescolas foi consumado na 
época. Tudo que começa rá-
pido, tem grande chance de 
dar errado”, diz o presidente 
da Ascefego a respeito da re-
solução de obrigatoriedade.

Sobre o uso do equipa-
mento, alunos dizem que não 
sentiram semelhança ao dirigir 
um veículo. “Talvez ajudasse 
para quem tem medo de di-
rigir. Os comandos são iguais, 
mas não respondem como 
em um carro”, relata Camila 
Pacheco Magri, de 20 anos, 
sobre a experiência. “Penso 
que em uma fase inicial das 
aulas da autoescola poderia 
ser útil para o aluno ter noção 
da sinalização”, completa.

Plano Safra terá R$225,59 bilhões 
em créditos para agricultores

O governo anunciou 
ontem a liberação de R$ 
225,59 bilhões em crédi-
tos para financiamento 
de pequenos, médios e 
grandes agricultores pelo 
Plano Safra 2019/2020. 
Do total, R$ 31,22 bilhões 
são para o Programa Na-
cional da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf). O crédito 
estará disponível a partir 
de 1° de julho.

Do valor do total do 
plano, R$ 222,74 bilhões 
vão para o crédito rural, 
R$ 1 bilhão para subven-
ção ao seguro rural e R$ 
1,85 bilhão para apoio à 
comercialização.

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, comemo-
rou os valores anunciados. 
“Investir na agropecuária é 
uma aposta na interiorização 
do desenvolvimento, na ge-
ração de emprego e renda, 
na segurança alimentar, no 
superavit da nossa balança 
comercial, na nossa prospe-
ridade como nação”, disse.

Crédito rural
Dos recursos destinados 

ao crédito rural, R$ 169,33 
bilhões vão para o custeio, 
comercialização e industria-
lização. Para investimento, 
são R$ R$ 53,41 bilhões.

Na parte de custeio, co-

mercialização e industriali-
zação, os juros para o Pro-
naf, que reúne os pequenos 
agricultores, são de 3% a 
4,6% ao ano. Para o Pro-
namp, que reúne os médios 
agricultores, os juros serão 
de 6% ao ano e para os de-
mais produtores, de 8% ao 
ano. Nos programas de in-
vestimento os juros vão de 
3% a 10,5% ao ano.

Seguro Rural
O volume de recursos - 

R$ 1 bilhão - para o Progra-
ma de Subvenção ao Prê-
mio do Seguro Rural (PSR) 
mais que dobrou nesta 
temporada. A estimativa 
do Ministério da Agricul-
tura é que a área segurada 
chegue a 15,6 milhões de 
hectares em 2020.
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Brasileiros devem gastar até R$ 5 
mil nas férias de julho, diz pesquisa
Uma pesquisa realiza-

da pelo site Booking.
com mostra que 67% 

dos brasileiros pretendem 
gastar entre R$ 1 mil e R$5 
mil nas férias de inverno. 
Uma parcela menor (21%) 
tem um teto de gastos mais 
baixo, de no máximo R$ 1 
mil, e 12% disseram que sua 
viagem deve ficar entre R$5 
mil e R$10 mil.

A pesquisa foi realizada 
em maio deste ano com res-
pondentes nas cinco regiões 
do País e quer mostrar o 
perfil do viajante brasileiro 
durante o inverno, oficial-
mente de 21 de junho a 21 
de setembro, e que engloba 
o período de férias escolares 
do meio do ano. Dos brasilei-
ros que disseram viajar nes-
se período, 46% costumam 
fazer essas viagens a dois e 
36%, com a família.

 
Destinos domésticos 
preferidos
Dentre os destinos mais 

atraentes para os turistas 
que costumam viajar nesse 
período, as cidades brasi-
leiras com “cara de Europa” 
destacam-se como os íco-
nes do inverno. Para 63% 

dos respondentes, os des-
tinos mais atraentes nesse 
período são as Serras Gaú-
chas e Catarinense, segui-
das de perto pelas cidades 
serranas do Sudeste (55%), 
como Campos do Jordão 

(SP), Monte Verde (MG) e 
Petrópolis (RJ).

Mesmo assim, o Nor-
deste brasileiro consegue 
manter sua relevância para 
o brasileiro nestes meses 
mais frios: 40% disseram 

que as praias do Nordeste 
são o destino favorito para 
as férias de inverno. Outro 
destino que está no imaginá-
rio dos turistas nessa época 
são as chapadas e cidades do 
Centro-Oeste (37%), como 

Caldas Novas, Pirenópolis e 
Cidade de Goiás.

 
Viagens internacionais
Ao considerarem viagens 

para o exterior, o destino 
que mais atrai o brasileiro 

para as férias do meio do ano 
é a Europa (75%), seguida da 
América do Norte (40%) e 
América Latina (36%). Quan-
do focamos apenas nos paí-
ses latino-americanos, onde 
o inverno é mais característi-
co que no Brasil, os destinos 
prediletos dos brasileiros 
são, disparadamente, Chile 
(32%) e Argentina (30%). O 
próximo da lista é o Peru, 
com 11% da preferência.

Uma das principais ra-
zões é a força do real frente 
às moedas locais, com oito 
em cada dez respondentes 
(81%) afirmando que o câm-
bio valorizado ajuda o turis-
mo para a América Latina. 
Porém, nem só a economia 
faz com que o brasileiro se 
encante pelos países vizi-
nhos. Na Argentina, país 
visto como cosmopolita e 
com boa infraestrutura, as 
atividades preferidas são 
visitar a capital, Buenos Ai-
res (31%), e esquiar em Ba-
riloche (30%). Já no Chile, o 
brasileiro gosta do fato de o 
país oferecer possibilidades 
contrastantes, como visitar 
as paisagens do Deserto do 
Atacama (28%) e esquiar no 
Valle Nevado (21%).

Reprodução

Preso suspeito 
de tráfico de 
drogas com 
R$ 20 mil 
em maconha

Guarda Civil de Aparecida contará 
com reforço de 15 novas viaturas

PM que agrediu manifestante 
em Goiânia é promovido 
por merecimento

Um homem foi preso, nes-
ta segunda-feira, suspeito de 
praticar tráfico de drogas, no 
Setor Alto da Glória, região Sul 
de Goiânia. Segundo informa-
ções da Polícia Militar (PM), 
também foram apreendidos 
13 tabletes de maconha, vá-
rias porções menores da dro-
ga e uma balança de precisão. 
Pela droga, o homem disse ter 
pago R$ 20 mil.A identidade 
do preso não foi divulgada.

Ainda conforme a cor-
poração, uma equipe de 
Rondas Ostensivas Táticas 
Metropolitanas (Rotam) 
chegou ao suspeito durante 
patrulhamento tático pelo 
setor. Ele estava na porta da 
própria residência quando 
notou a presença dos milita-
res pelas proximidades. Ao 
abordá-lo, os policiais ao per-
ceberem atitude suspeita.

O suspeito rapidamente 
entrou em casa e tentou dis-
pensar uma pequena quan-
tidade de maconha, mas a 
equipe conseguiu abordá-lo. 

O capitão Augus-
to Sampaio de Oliveira 
Neto, militar que agrediu 
com cassetete o estudan-
te Mateus Ferreira da Sil-
va, durante manifestação 
no Centro de Goiânia em 
2017, foi promovido por 
merecimento ao posto 
de major. A promoção 
foi publicada em decreto 
do governador Ronaldo 
Caiado (DEM), no Diário 
Oficial, nesta segunda-
-feira. O policial é alvo de 
dois processos na Justiça 
Militar por lesão corporal 
grave e abuso de auto-
ridade. Legislação esta-
dual, no entanto, exclui 
promoção de oficiais que 
respondem por crimes.

Outros 377 militares 
também foram promo-
vidos por merecimento, 
antiguidade ou ato de 
bravura. A promoção pas-
sa a ser contabilizada a 
partir do dia 28 de julho e 
os efeitos financeiros se-
rão contados a partir de 

1º de janeiro de 2020.
Após a agressão, a Po-

lícia Militar (PM) afastou 
Augusto Sampaio das 
ruas e este continuou 
exercendo funções ad-
ministrativas até que o 
inquérito sobre o caso 
fosse concluído. À época, 
o comandante-geral da 
Polícia Militar de Goiás do 
período, coronel Divino 
Alves de Oliveira, afirmou 
não haver outro tipo de 
medida que prevê o afas-
tamento total de função.

O inquérito, formali-
zado pelo delegado Izaías 
Pinheiro, concluiu que 
o policial agiu de forma 
desproporcional, configu-
rando abuso de autorida-
de. No entanto, como o 
capitão estava em serviço, 
o crime de lesão corporal 
grave passou a ser apura-
do na esfera militar. Antes 
do caso envolvendo o es-
tudante, Augusto já havia 
se envolvido em outras 
três situações de agressão.

A Prefeitura de Apa-
recida de Goiânia entre-
ga hoje, às 9h, 15 novas 
viaturas para a Guarda 
Civil Municipal (GCM). A 
solenidade será realizada 
no Parque Lafaiete Cam-
pos Filho, no Residencial 
Village Garavelo, e conta-
rá com a presença do pre-
feito Gustavo Mendanha, 
do vice-prefeito Veter 
Martins, do secretário de 
Mobilidade e Defesa So-
cial, Roberto Cândido, do 
comandante da GCM, We-
ber Júnior e dos demais 
secretários e vereadores. 

Claudivino

A renovação da frota irá 
atender as seis regionais da 
GCM de Aparecida e garan-
tir maior vigilância do patri-
mônio público como praças, 
parques, órgãos e vias públi-
cas da cidade. “A prefeitura 
tem feito a sua parte, inves-
tindo em equipamentos, 
na valorização trabalhista 
dos guardas civis e agora 
realizando a troca da frota. 
Tudo para garantir o desen-
volvimento da cidade e a se-
gurança dos bens públicos 
municipais e da nossa po-
pulação”, destaca o prefeito 
Gustavo Mendanha.

“Com a renovação da 
frota iremos ampliar a 
qualidade no atendimen-
to à população apareci-
dense e garantir maior se-
gurança na cidade. Além 
de zelar pelo patrimônio 
público vamos fortalecer 
as ações de combate à 
criminalidade junto com 
outras forças de seguran-
ça pública”, completa o 
secretário de Mobilidade 
e Defesa Social de Apa-
recida, Roberto Cândido. 
Os novos carros são loca-
dos, o que reduz os cus-
tos com manutenção.
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Facebook anuncia a criação de 
sua moeda digital própria, a libra
O Facebook anunciou 

ontem, a criação de 
uma moeda digital 

própria. Chamada de libra 
(sem nenhuma ligação com 
a moeda britânica), ela che-
gará ao mercado em 2020, 
permitindo transações den-
tro das plataformas da em-
presa, como WhatsApp e 
Facebook Messenger.

A iniciativa é parte de um 
projeto ambicioso da rede 
social, que pode romper 
fronteiras monetárias, pro-
mover inclusão financeira 
e, de quebra, transformar a 
companhia de Mark Zucker-
berg em uma fintech (startup 
de serviços financeiros). Para 
garantir a implementação do 
projeto, o Facebook criou a 
Libra Association, fundação 
responsável por administrar 
o tesouro da moeda, criar 
suas especificações técnicas 
e promover a iniciativa.

A associação será autôno-
ma e terá sede em Genebra, 
na Suíça. Além do Facebook, 
haverá ainda outros 27 
membros fundadores - to-
dos terão os mesmos pode-
res da rede social. Entre eles, 

estão nomes tradicionais do 
mercado financeiro (Visa, 
Mastercard e PayPal), em-
presas de tecnologia (Uber, 
Lyft, Spotify e eBay) e fundos 
do Vale do Silício (Ribbit Ca-
pital e Thrive Capital).

Cada um deles teve de co-
laborar com uma cota mínima 
de US$ 10 milhões para de-
senvolver a tecnologia e com-
por as reservas da moeda, 

que viabilizam a operação da 
libra e evitam volatilidade em 
sua cotação. Até sua estreia, 
a meta da associação é atin-
gir a marca de 100 membros, 
levando as reservas para a 
casa de US$ 1 bilhão, disse 
ao Estado David Marcus, lí-
der da área de blockchain 
do Facebook e um dos prin-
cipais líderes do projeto.

“Queremos uma moeda 

global e uma estrutura finan-
ceira que permita a milhões 
de pessoas ter acesso à eco-
nomia do mundo”, afirmou 
Marcus, que já foi presidente 
do PayPal e supervisionou o 
Facebook Messenger. “Não 
acredito que a moeda pos-
sa ter impacto no sistema 
financeiro global”, diz o eco-
nomista Alexandre Schwart-
zman, ex-diretor do Banco 

Central. “Mas a competição 
no setor de pagamentos 
deve se intensificar.”

Calibra
Para operar as transações 

da moeda, o Facebook criou 
uma subsidiária, a Calibra. 
Ela oferecerá a carteira di-
gital pela qual será possível 
realizar pagamentos e enviar 
remessas para contatos no 
Messenger e no WhatsApp, 
além de ter aplicativos pró-
prios para Android e iPhone.

Hoje o Facebook tem 2,7 
bilhões de usuários em seus 
diversos aplicativos. Ainda 
há detalhes a ser definidos 
antes que libra e Calibra 
cheguem ao mercado. A 
expectativa é que o usuá-
rio crie uma conta com um 
documento e, a partir disso, 
possa comprar libras. De 
posse da moeda, poderá pa-
gar por serviços de parcei-
ros - como uma viagem de 
Uber - ou mandar dinheiro 
para contatos no WhatsA-
pp. Quem receber o dinhei-
ro poderá usá-lo como libra 
ou converter para moeda 
local. Ainda não se sabe 

qual cotação a libra terá.
O Facebook diz trabalhar 

diretamente com regula-
dores, legisladores e outras 
autoridades em diversos pa-
íses, para evitar quaisquer 
problemas regulatórios. Pro-
curado pelo Estado, o Banco 
Central do Brasil não quis co-
mentar o tema. Inicialmente, 
o Facebook diz que não mira 
realizar lucro com a moeda 
- espera apenas que ela in-
centive pequenos negócios, 
e assim, mais anúncios em 
sua rede social. No futuro, 
porém, a rede não descarta 
ter serviços financeiros por 
meio da Calibra.

“Vamos oferecer serviços 
de crédito”, afirmou Kevin 
Weil, vice-presidente de pro-
duto da subsidiária, ao Esta-
do. A empresa pretende não 
trocar dados entre a rede 
social e a operação financei-
ra - ou seja, um usuário não 
poderá receber um anúncio 
a partir dos dados de transa-
ções que realizou. “Temos de 
ganhar a confiança das pes-
soas”, diz Marcus, ciente da 
reputação ruim de privacida-
de que envolve o Facebook.

Fotos: Fausi Humberto

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Simpósio

Perfume

Prêmio

Águas quentes

Turnê

Costura Divas Sorvetes
O Hotel Real Executive sedia, no dia 
25 de junho, o primeiro Simpósio 
de Cultura de Turismo da região. O 
evento, que começa a partir das 9h, 
contará com palestras, amostras 
e presença de representantes 
regionais, uma delas a chefe do 
Núcleo Fomento à Arte e Cultura, 
Sacha Witrwski, que falará sobre o 
sistema estadual da cultura.

Feita para mulheres que não seguem 
padrões e nem o senso comum, 
autênticas e totalmente seguras de si, 
a Elysée Blanc, o novo eau de parfum 
de O Boticário, foi desenvolvido de 
maneira que traduzisse a essência da 
mulher, buscando elementos genuí-
nos que revelam a jovialidade de uma 
personalidade única e atemporal.

A empresa Servidone Advogados 
Associados recebeu neste sábado, 
(15 de junho) o Prêmio em Qualida-
de Internacional. Quem recebeu o 
prêmio que é considerado o “Oscar” 
do empreendedorismo, foi o Co-
mendador Dr. Marcelo Servidone na 
cerimônia de premiação realizada 
pela Quality Internacional Company.

O Hot Park, maior parque aquático 
da América Latina e um dos 10 mais 
visitados do mundo, participa pelo 
sétimo ano consecutivo da Maior 
Aula de Natação do Mundo (WLSL 
– The World’s Largest Swimming 
Lesson), que ocorrerá em 20 de ju-
nho, na Praia do Cerrado. Neste ano, 
as atividades serão direcionadas aos 
filhos dos associados do Rio Quente.

A tradicional festa junina do Hospi-
tal e Maternidade Nossa Senhora 
de Lourdes (HEMNSL), o “Arraiá da 
Lourdinha”, será promovida hoje, 
às 15h, no auditório da unidade.

Mauricio Valle e Arthur 
Andraus se apresentam hoje 
no projeto “Quartas Jazz”, das 
20h às 22h, no Malês Bar.

As bandas Desastre, Dead Metal, 
Gerações Perdidas e Sangue Seco 
vão soar suas guitarras hoje a 
partir das 20h, na Monkey.

Seu Jorge”, cantor e aclamado 
compositor da MPB apresen-
tará em Goiânia a turnê “Voz e 
Violão”, às 22h30 de sexta, dia 12 
de julho, no Teatro do Centro de 
Convenções da PUC – Campus II 
(Jardim Mariliza). Os ingressos de 
1º lote estão à venda no site www.
alphatickets.com.br ou na Livraria 
Leitura (Goiânia Shopping), na 
República da Saúde e variam de 
R$ 70 a R$ 110 (valores de meia 
entrada, mediante doação de 1kg 
de alimento).  A organização é do 
empresário Alexandre Bisinotto e 
da Oceania Eventos.

Acontece hoje no espaço Clube de 
Costura, no Mega Moda Shopping, 
a Oficina de Confecção de panos 
de prato. Para participar, é neces-
sário entrar em contato e realizar 
a inscrição com antecedência. A 
oficina tem o valor de R$ 80,00. 

A cantora Poliana Queiroz se 
apresenta amanhã no Projeto Divas 
acompanhada por César Henrique 
na guitarra, Rafael Lenza no contra-
baixo e Muryllo Pacheco na bateria, 
às 20h30, no Sister Rosetta. Terá 
performance de Fernanda Marra.

No dia 06 de julho (sábado), a 
Creme Mel Sorvetes fará a distri-
buição de 40 mil casquinhas aos 
romeiros que participam da Festa 
do Divino Pai Eterno, em Trinda-
de, Goiás, durante 12 horas, entre 
as 14h e 2h da manhã.

O chef Marco Soares comemorou 30 anos de cozinha, nesta 
última segunda-feira (17), recebendo amigos e imprensa durante 
um jantar no restaurante Magna. Na foto, ele posa com sua esposa 
Ana Thereza, seu sócio Alexandre Resende e Glauba Siqueira

Theo Taveira, Natacha Valente, Lara Macedo e Java Pereira 
estavam entre os convidados do Chef Marco Soares

A apresentadora Cristal e o seu esposo, 
Rafael Guimarães estiveram no Magna

Fabiane Fagundes e Tereza Ribeiro 
também estavam na comemoração 
dos 30 anos do chef Marco Soares

ZONA FRANCA
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Ruralistas podem 
obter anistia de dívida 
de R$ 17 bilhões

Uma mudança no 
substitutivo da reforma 
da Previdência pode abrir 
brecha para que o perdão 
de dívidas do Funrural 
seja aprovado no futuro 
pelo Congresso. Segun-
do o deputado Jerônimo 
Goergen (PP-RS), a alte-
ração foi negociada com 
o relator, Samuel Moreira 
(PSDB-SP), antes da apre-
sentação de seu relatório 
na Comissão Especial.

O texto do governo 
impedia o perdão de 
débitos previdenciários 
para todos os tipos de 
contribuição. No entanto, 
Goergen diz que o rela-
tor retirou essa proibição 
para contribuições feitas 
fora da folha de paga-
mento - como é o caso do 
Funrural, feito pelo fatu-
ramento da produção.

Com a mudança, o de-
putado diz que Bolsonaro 
poderá cumprir promes-
sa de campanha feita ao 
agronegócio. Nem o gover-
no sabe o valor da dívida 
dos ruralistas, mas cálculos 
preliminares apontam que 
a anistia ao setor pode 
chegar a R$ 17 bilhões. “Eu 
consegui reverter o impe-
dimento da remissão do 
Funrural que a PEC trazia. 

Não tem mais porque o go-
verno não conseguir cumprir 
a promessa de campanha do 
Bolsonaro”, diz Goergen.

Ele é o autor do projeto 
de lei que trata sobre o per-
dão do passivo do Funrural, 
que funciona com espécie de 
contribuição dos produtores 
rurais para a aposentadoria 
dos trabalhadores do setor e 
incide sobre o faturamento da 
produção. Essa contribuição 
foi considerada constitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) em 2017 e a Receita quer 
cobrar a dívida retroativa.

O governo lançou mão de 
um Refis para que os produ-
tores pagassem os débitos, 
mas, segundo o deputado, 
boa parte dos produtores 
não aderiu ao parcelamento 
contando com a promessa 
de campanha de Bolsonaro. 
Após as críticas do ministro 
Paulo Guedes, às alterações 
feitas no texto da reforma, 
a preocupação de líderes do 
Congresso é garantir que a 
proposta seja aprovada com 
o carimbo do Parlamento.

A avaliação é que a reação 
explosiva de Guedes favorece 
o protagonismo dos deputa-
dos e senadores na condução 
da reforma daqui para frente, 
com a manutenção da potên-
cia fiscal do parecer.

Senado aprova 
projeto que suspende 
decretos de armas

O Senado aprovou na 
noite de ontem um 
projeto para derru-

bar os decretos assinados em 
maio pelo presidente Jair Bol-
sonaro que flexibilizaram o 
porte de armas no País. Após 
impor uma derrota ao gover-
no na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) na semana 
passada, senadores aprova-
ram, por 47 votos contra 28, 
a proposta de decreto legisla-
tivo que anula os efeitos dos 
atos presidenciais. O projeto 
ainda precisa passar pela Câ-
mara dos Deputados.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
afirmou que a Casa mostrou 
“grandeza” ao apreciar o tema. 
Ele voltou a se solidarizar com 
senadores alvos de ataques 

e ameaças por defenderem a 
derrubada do decreto. O re-
latório do senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB-PB) que foi 
levado ao plenário, contrário 
ao decreto de armas, usou um 
parecer da consultoria legis-
lativa do Senado apontando 
que o Planalto extrapolou o 
poder regulamentar ao se 
contrapor ao Estatuto do De-
sarmamento e abrir diversas 
brechas para que uma pessoa 
tenha acesso a uma arma.

Para consultores do Se-
nado, há pelo menos nove 
pontos em que o decreto 
de Bolsonaro extrapolou o 
caráter regulamentar mes-
mo depois de ter sido alte-
rado pelo presidente. Entre 
eles, está o de presumir que 
pessoas podem ser conside-

radas enquadradas na “ativi-
dade profissional de risco” 
e no parâmetro de “ameaça 
à integridade física”, sendo 
que o Estatuto do Desarma-
mento exigiria um exame 
individualizado, pela Polícia 
Federal, para permitir o uso.

Decreto
Em maio, o presidente Jair 

Bolsonaro assinou um de-
creto facilitando o porte de 
armas de fogo para políticos, 
caminhoneiros e moradores 
de área rural. Ao anunciar o 
Decreto 9.785, Bolsonaro afir-
mou inicialmente que seriam 
incluídos atiradores esporti-
vos, caçadores e colecionado-
res (CACs), além de praças das 
Forças Armadas - o que daria 
cerca de 255 mil pessoas. O 

texto final, entretanto, con-
templou 19 categorias - e cer-
ca de 19,1 milhões de pessoas 
poderiam ter acesso facilitado 
ao porte, segundo estimativa 
do Instituto Sou da Paz.

A proposta permitia ainda 
que crianças e adolescentes 
praticassem tiro desporti-
vo sem aval judicial. Duas 
semanas depois, porém, o 
decreto foi alterado, estabe-
lecendo limitações. A possi-
bilidade de que pessoas co-
muns pudessem até portar 
fuzis - uma brecha no texto, 
segundo a empresa Taurus - 
foi afastada nesse segundo 
texto, “após serem ouvidos 
Judiciário e Legislativo”. Crí-
ticos, no entanto, afirmam 
que a parte principal da pro-
posta foi mantida. 
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------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 fl ex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 fl ex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 fl ex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------

S10 10/11 preta rodeio 
2.4 fl ex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
fl ex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fi re completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------

Veículos
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------------------------------- 
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

------------------------------- 
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
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Modelo que acusa Neymar 
de estupro depõe pela 
segunda vez em São Paulo

A modelo Najila Trin-
dade, que acusa Neymar 
de estupro e agressão, 
depões ontem na 6ª De-
legacia de Defesa da Mu-
lher, em Santo Amaro, na 
zona sul de São Paulo. 
Najila chegou por volta 
das 11h40 acompanhada 
de seu novo advogado, 
Cosme Araújo. O jogador 
nega o estupro.

O depoimento ocorre 
depois de a Justiça ter ex-
pedido um mandado de 
busca e apreensão do te-
lefone celular da modelo. 
A modelo havia prometi-
do entregá-lo até 11 de 
junho, na semana passa-
da, mas não o fez. Ainda 
não há a confirmação de 
que Najila levou o apare-
lho nesta terça-feira.

De acordo com a 
polícia, o celular pode 
conter as gravações 

completas do segundo en-
contro com Neymar, com 
sete minutos de duração. 
No começo do mês, foi di-
vulgado um vídeo de 66 se-
gundos que mostra Najila 
dando tapas no atleta em 
um quarto de hotel.

Este é o segundo depoi-
mento da modelo no caso, 
mas a primeira vez que 
Cosme Araújo comparece 
à delegacia. Ele é o quarto 
advogado de Najila no caso. 
Ela já foi representada por 
José Edgard Bueno, Yasmin 
Abdalla e Danilo Garcia An-
drade. Araújo terá acesso ao 
inquérito e às investigações.

Depois que sair da dele-
gacia da mulher, Najila foi 
depor na delegacia que fica 
ao lado, no inquérito que 
apura o suposto arromba-
mento do imóvel onde esta-
ria o tablet com a gravação 
do encontro com Neymar.

Marta se torna a maior 
goleadora de todas 
as Copas do Mundo 

A vitória do Brasil con-
tra a Itália ficará para 
sempre na memória 

dos brasileiros pelo recorde 
individual da jogadora Marta. 
O gol transformou a atacante 
brasileira na maior goleado-
ra na história das Copas do 
Mundo, superando o atacan-
te Miroslav Klose, da seleção 
alemã. Marta tem agora 17 
gols contra 16 do alemão.

A seleção brasileira femi-

nina com a vitória sobre a 
Itália por 1 a 0 está na próxi-
ma fase da Copa do Mundo 
na França. O gol brasileiro foi 
marcado pela atacante Marta 
em uma cobrança de pênalti 
sofrido por Debinha, aos 28 
minutos do segundo tempo.

A melhor jogadora do 
futebol mundial, eleita 
pela Federação Internacio-
nal de Futebol (Fifa), dei-
xou o gramado do estádio 

de Valenciennes, antes do 
fim da partida, substituída 
por Luana. Ao chegar ao 
banco de reservas, Marta 
foi abraçada pelas compa-
nheiras e por integrantes 
da comissão técnica.

Do banco, a camisa 10 
incentivava as colegas em 
campo até que a árbitra en-
cerrasse a partida, com a vi-
tória das brasileiras. Em en-
trevista ainda no gramado, 

Marta dedicava o recorde 
de maior goleadora de mun-
diais às mulheres. “Eu dedi-
co isso às mulheres. A gente 
representa todas elas”, disse.

Ao analisar a partida con-
tra as italianas, a atacante 
afirmou que foi um jogo du-
ríssimo e que agora é pen-
sar no próximo adversário. 
“Sabemos que será uma pe-
dreira. Mas não temos como 
escolher adversário”.
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