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COLUNISTAS

Maurício Noriega

Vladir Lemos

Robson Morelli

Se quiser alçar voos ousados,
o Brasil terá de provar sua
capacidade contra seleções
europeias. PÁG. G3

A realidade dissolve
convicções. O sofrimento
vivido por outras equipes
me fez baixar a bola. PÁG. G5

Depois do primeiro gol,
Neymar se transformou e
passou a jogar o que deveria
ter jogado antes. PÁG. G8

9H

Sobrevida para
a Argentina

12H

Triunfo da Nigéria faz seleção ainda
ter chances de passar de fase. PÁG. G6

15H

BÉLGICA x TUNÍSIA
COREIA DO SUL x MÉXICO
ALEMANHA x SUÉCIA

Alemanha
tenta evitar
vexame

HANNAH MCKAY/REUTERS

FUNDADO EM
1875

Ozil (foto) e equipe
precisam de uma
vitória hoje. PÁG. G6

ACOMPANHE EM WWW.ESTADAO.COM.BR

FESTA NA RÚSSIA
WILTON JUNIOR/ESTADÃO

A um empate
das oitavas
Brasil vence a Costa Rica
no sufoco, com choro
de Neymar, e fica mais
perto da classificação.
PÁG. G1

ENQUANTO ISSO, EM BRASÍLIA

Congresso aprova mais e mais gastos
Pressões de grupos econômicos às vésperas das eleições fazem com que parlamentares abandonem ajuste fiscal
Enquanto o governo tenta, sem sucesso,
destravar pautas como a venda da Eletrobrás e o leilão do pré-sal, que poderiam
reforçar o caixa da União, o Congresso
aprova projetos que resultam em perda
de receita. Nesta semana, foram concedi-

dos pela Câmara benefícios fiscais a
transportadoras, apesar de o governo ter
se comprometido a gastar R$ 13,5 bilhões
para bancar o acordo com os caminhoneiros – o texto ainda precisa passar pelo
Senado. Os deputados também pressio-

1º COLOCADO

Fachin tira
recurso de Lula
da pauta do STF

Delação de
Palocci à PF é
homologada
O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no
TRF-4, homologou ontem a delação
do ex-ministro Antonio Palocci.
Além de incriminar o ex-presidente
Lula, a colaboração deve avançar sobre setor financeiro. POLÍTICA / PÁG. A4

TESTE COMPARATIVO “SEU PRIMEIRO SUV”.

gresso é de que a base aliada não quer
barrar projetos de interesse de grupos
com poder de pressão. “Acho que desandou um pouco”, admitiu o deputado Beto Mansur (PRB-SP), vice-líder do governo na Câmara. ECONOMIA / PÁGS. B1 e B4

Adriana Fernandes
Votações do Congresso desmontam ajuste que começou a ser feito
a partir de 2015. ECONOMIA / PÁG. B4

Fareed Zakaria
Trump recuou, mas lembrou a seus
eleitores que pretende ser duro com
imigração. INTERNACIONAL / PÁG. A14
NOTAS & INFORMAÇÕES

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA.

Depois de o TRF-4 negar a possibilidade de o ex-presidente Lula recorrer ao Supremo contra sua condenação, o ministro Edson Fachin tirou
da pauta do STF da próxima terçafeira o julgamento do pedido de liberdade do petista. POLÍTICA / PÁG. A4

nam por um decreto legislativo, já aprovado no Senado, que permite a venda direta de etanol das usinas para os postos.
As duas iniciativas devem ter impacto
bilionário no caixa federal. Com a aproximação das eleições, a avaliação no Con-

Sangue-frio,
mas com cautela

N

um ambiente de muitas
incertezas, o sanguefrio tem marcado a ação
dos dirigentes do BC nas últimas deliberações sobre juros e
condições de crédito. PÁG. A3

A delação e os
LOJAS ABERTAS AOS DOMINGOS.

2019

poderes do MP
Palavra final sobre concessão de
benefícios é do Judiciário. PÁG. A3

VEJA NA PÁG. 5
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