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Jornalista Ricardo Boechat 
morre em queda de helicóptero
O jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no Rodoanel no início da tarde de ontem. A aeronave caiu 
no quilômetro 7 do Rodoanel, próximo ao acesso à Rodovia Anhanguera, próximo a chegada a São Paulo, em cima de um caminhão. p3

Infraero alerta 
passageiros 

para o fim 
do horário 
de verão p4

STF julga 
criminalizar 
homofobia p7

Alojamento  
do Bangu 
pega fogo p2

As mulheres e o rap são os grande 
vitoriosos do Grammy 2019 
As mulheres e o rap foram os grandes vitoriosos do Grammy 2019, cuja 
cerimônia de premiação ocorreu na noite de domingo em Los Angeles. p8
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Transporte público por aplicativo 
começa a operar em Goiânia

Primeiro transporte 
público acionado 
por aplicativo de ce-

lular da América Latina, o 
CityBus 2.0 começa a ope-
rar em Goiânia ontem. O 
app está disponível para 
download nos sistemas 
Android e iOS e o preço mí-
nimo da tarifa custa R$ 2,50.

Inicialmente, o siste-
ma vai atender a região 
classificada como “centro 
expandido”, que engloba 
nove bairros centrais da 
capital: Centro, Sul, Jardim 
Goiás, Universitário, Leste 
Vila Nova, Bueno, Oeste, 
Nova Suíça e Bela Vista.

Com o CityBus 2.0, o pas-

sageiro poderá monitorar a 
localização do veículo, acessar 
a identificação do motorista, 
a placa do ônibus e avaliar 
como foi a viagem. O paga-
mento pode ser feito por car-
tão de crédito ou dinheiro.

O download do aplicativo 
é feito desde o dia 10 de fe-
vereiro. Após o cadastro, os 

passageiros devem solicitar a 
viagem, indicando destino e 
número de passageiros. O app 
indicará um ponto em que o 
usuário precisa se deslocar 
para pegar o micro-ônibus.

De acordo com a em-
presa que trouxe essa tec-
nologia para Goiânia, a HP 
Transportes Coletivos, se-

rão 14 micro-ônibus com ar 
condicionado e que acomo-
dam 14 passageiros rodan-
do pelas ruas da capital. 
O sistema, que já está em 
operação em mais de 50 ci-
dades pelo mundo, terá ca-
pacidade para atendimento 
de até 3.500 viagens por 
dia, das 6h às 23h. 

Reprodução

Incêndio atinge 
alojamento 
do Bangu e 
três pessoas 
são levadas 
ao hospital

Outro incêndio com 
jogadores de futebol 
como vítimas ocorreu na 
tarde desta segunda-feira 
no Rio de Janeiro. Atletas 
da categoria de base do 
Bangu descansavam no 
alojamento da Comissão 
de Desportos da Aero-
náutica (CDA), em Campo 
dos Afonsos, na zona oes-
te carioca, quando o local 
começou a pegar fogo. 
Três pessoas foram enca-
minhadas para o Hospital 
da Aeronáutica, que fica a 
poucos metros de lá.

A assessoria de im-
prensa do Bangu infor-
mou que a situação delas 
não exige maiores cuida-
dos e que dois dos feridos 
devem ser liberados ain-
da nesta segunda-feira. 
A terceira vítima, por ter 
inalado bastante fumaça, 
foi encaminhada para o 
CTI. Coincidentemente, 
o aparelho de ar-condi-
cionado produziu faíscas, 
que caiu no colchão dos 
garotos. Com isso o in-
cêndio começou.

O Bangu vem utilizan-
do as instalações da CDA 
para seus treinamentos. 
O local possui o Centro 
Olímpico de Treinamen-
to da Aeronáutica, que 
tem projetos sociais com 
crianças e adolescentes e 
que nos Jogos do Rio, em 
2016, foi a casa da equipe 
de atletismo brasileira. 
No Campeonato Carioca, 
o Bangu por pouco não 
avançou para a semifinal 
da Taça Guanabara, fican-
do em terceiro lugar no 
Grupo C (passaram Fla-
mengo e Resende).

O incidente com joga-
dores do Bangu ocorreu 
poucos dias depois de 
uma tragédia com outro 
time carioca, o Flamengo. 
Na sexta-feira, um incên-
dio no alojamento das 
categorias de base do clu-
be, no Ninho do Urubu, 
causou a morte de dez 
garotos e deixou outros 
três feridos. Os jogadores 
de 14 a 17 anos dormiam 
em um contêiner. A possí-
vel causa do incêndio foi 
um curto circuito no apa-
relho de ar condicionado.

Homem é preso suspeito de 
produzir drogas em Aparecida Suspeitos de roubo a banco morrem 

durante confronto com a Rotam O Batalhão de Opera-
ções Especiais (Bope) de 
Goiás estourou ontem 
um laboratório de drogas 
que funcionava no bairro 
Vila Oliveira, em Apare-
cida de Goiânia. Um ho-
mem foi preso e, além 
disso, a polícia apreen-
deu objetos que serviam 
para produção de drogas.

No local foram localiza-
dos balança de precisão, 
balança tradicional, fogão, 

fitas adesivas, insumos di-
versos e ventilador para 
secagem da droga. 

Além de entorpecentes, 
foi encontrado ainda uma 
pistola Glock G17, com kit 
rajada e dois carregadores, 
além munições.  Todo o 
material encontrado pelos 
policiais foi apreendido e o 
dono do local foi conduzi-
do ao 1° Distrito Policial de 
Aparecida para a realização 
dos procedimentos legais.

Quatro suspeitos de 
roubo a banco foram 
mortos durante con-
fronto com uma equipe 
da Rondas Ostensivas 
Táticas Metropolitanas 
(Rotam) na madrugada 
desta segunda-feira, no 
Bairro Cidade Livre, em 
Aparecida de Goiânia.  

Três homens tentaram 

explodir um dos caixas ele-
trônicos da agência do Banco 
do Brasil com uma dinamite, 
mas o artefato não funcio-
nou. Uma viatura da Rotam 
patrulhava a região e a equipe 
desconfiou da forma como o 
veículo dos suspeitos estava 
estacionado. Abordados, os 
suspeitos tentaram fugir, dis-
pararam contra a polícia, mas 

acabaram mortos. 
Com eles, os policiais 

encontraram um compro-
vante de endereço e fo-
ram até o local, uma casa 
no Setor Cidade Livre. Lá, 
dois outros membros da 
quadrilha também dispa-
ram contra os militares. No 
confronto, um deles mor-
reu e outro acabou ferido. 
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Ricardo Boechat morre em 
queda de helicóptero em SP

Reprodução

Relembre 
a trajetória 
profissional 
de Ricardo 
Boechat

Helicóptero que caiu com Boechat 
estava em situação regular, diz Anac

Empresa que transportava Boechat 
não tinha autorização para táxi aéreo

Morreu na tarde de on-
tem, aos 66 anos, o jornalis-
ta Ricardo Boechat. Conhe-
cido por atuar nos maiores 
veículos de comunicação 
do país, como O Globo, O 
Dia, O Estado de S. Paulo e 
Jornal do Brasil. Além disso, 
foi diretor de jornalismo na 
Band e atuou como âncora 
em diversos jornais do Gru-
po Bandeirantes de Comu-
nicação. Trajetória esta que 
rendeu diversos prêmios.

O profissional começou 
sua carreira na década de 
1970, como repórter do 
Jornal Diário de Notícias, 
que atualmente não existe 
mais. Nesta mesma época, 
ele abriu o leque no cená-
rio da comunicação e co-
meçou aparecer em diver-
sos meios, como colunas 
em grandes veículos, como 
a que mantinha até então 
na Revista IstoÉ.

No ano de 1983, ele foi 
para o Jornal O Globo e lá 
ficou até 1987, quando foi 
convocado para integrar 
a equipe da Secretaria de 
Comunicação Social no Go-
verno Moreira Franco, onde 
ficou até 1991. Após o perí-
odo, retornou para O Globo.

Em 1997, Boechat inte-
grou ao elenco do Jornal Bom 
Dia Brasil, da TV Globo, onde 
era responsável por um qua-
dro da atração matinal da 
emissora, ele ficou até 2001 
neste cargo. Neste período, 
no ano de 1998, ele lançou 
o livro “Copacabana Palace – 
Um hotel e sua história”. Daí 
em diante, Ricardo atuou 
em diversos cenários do 
universo jornalístico, princi-
palmente nas rádios, alcan-
çando mais expressividade 
no meio da comunicação.

Em 2006, foi para o Grupo 
Bandeirantes, e ficou respon-
sável por diversos projetos, 
principalmente o Jornal da 
Band e Band News FM, o qual 
era apresentador. Além disso, 
outro fator curioso em sua 
carreira foi em 2016, quando 
dublou o personagem Onçar-
do Boi Chá, no Filme Zooto-
pia – Essa Cidade é o Bicho.

Em toda sua carreira, re-
cebeu diversos reconheci-
mentos, entre eles o Prêmio 
Esso (1989, 1992 e 2001), 
o Prêmio Comunique-se 
(2006, 2007, 2008, 2010, 
2012, 2013, 2014 e 2017), 
reconhecimento de jorna-
lista mais admirado do país 
junto com Miriam Leitão 
(2014 e 2015) e o Troféu Im-
prensa 2016, como Melhor 
Apresentador de Telejornal.

A empresa proprietária 
do helicóptero que caiu 
nesta segunda-feira, 11, 
em São Paulo, não tinha 
autorização para realizar 
transporte de passageiros 
remunerado. Em 2018, a 
RQ Helicópteros foi mul-
tada em R$ 8 mil por um 
processo aberto em 2011 
pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac).

O piloto Ronaldo Quat-
trucci, vítima da queda da 
aeronave ao lado do jor-
nalista Ricardo Boechat, 
era sócio-proprietário 
da empresa, sediada em 
Santana de Parnaíba, na 
região metropolitana. 
Após a queda desta se-
gunda-feira, a Anac abrirá 
um procedimento admi-
nistrativo para “apurar 
o tipo de transporte que 
estava sendo realizado no 
momento do acidente”.

“A empresa possui au-
torização da ANAC para 
prestar Serviços Aéreos 
Especializados (SAE), que 
incluem aerofotografia, 
aeroreportagem, aerofil-

magem, entre outros do 
mesmo ramo. (...). Qual-
quer outra atividade re-
munerada fora das men-
cionadas não poderia ser 
prestada”, diz em nota.

O processo foi aberto 
por “promoção de propa-
ganda irregular de serviços 
de voos panorâmicos re-
munerados” em um site, 
embora fosse autorizada 
apenas para realizar “servi-
ços aéreos de aerofotogra-
fia, aeroreportagem e ae-
rocinematografia”. Mesmo 
a decisão, a empresa con-
tinua anunciando os ser-
viços de táxi aéreo e voos 
panorâmicos em seu site.

Além disso, o processo 
relata que uma das aerona-
ves da empresa foi flagrada 
realizando voos panorâmi-
cos “utilizando aeronave 
inadequada e sem auto-
rização da autoridade de 
aviação civil”. “A RQ Servi-
ços Aéreos Ltda não é uma 
empresa certificada e au-
torizada a realizar serviços 
aéreos de transporte de 
passageiros”, diz a decisão.

A Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) 
informou, por meio de 
nota, que o helicóptero 
que transportava o jorna-
lista Ricardo Boechat se 
encontrava em situação 
regular junto a agência 
reguladora. A aeronave 
caiu, no início da tarde de 
ontem, em um dos aces-
sos da Rodovia Anhan-
guera, que liga a capital 
paulista ao interior. A 
queda vitimou Boechat e 
também o piloto da aero-
nave, Ronaldo Quatrucci. 

De acordo com a Anac, 
dados do Registro Ae-

Agência Brasil

ronáutico Brasileiro (RAB) 
mostram que o helicóptero 
estava com o Certificado de 
Aeronavegabilidade (CA) 
válido até maio de 2023 e a 
Inspeção Anual de Manuten-
ção (IAM) em dia até maio 
de 2019, ou seja, a aeronave 
estava em situação regular.

O helicóptero acidentado 
é um modelo monomotor 
com capacidade máxima 
de quatro passageiros mais 
a tripulação, da fabricante 
Bell Helicopter. A aeronave, 
de matrícula PT-HPG, era de 
propriedade da RQ Servicos 
Aereos Especializados Ltda.

A Anac disse ainda que in-

formações oficias da Ae-
ronáutica confirmam que 
as licenças e habilitações 
de Quatrucci, de piloto 
comercial de helicóptero 
(PCH), estavam válidas.

“As investigações so-
bre as causas do aciden-
te estão sendo conduzi-
das pelo Quarto Serviço 
Regional de Investigação 
e Prevenção de Aciden-
tes Aeronáuticos (Seripa 
IV), órgão regional do 
Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa), 
do Comando da Aero-
náutica”, disse a Anac.

O jornalista Ricardo Bo-
echat, de 66 anos, 
morreu na queda de 

um helicóptero no Rodoanel 
no início da tarde de ontem. 
A aeronave caiu no quilôme-
tro 7 do Rodoanel, próximo ao 
acesso à Rodovia Anhanguera, 
próximo a chegada a São Pau-
lo, em cima de um caminhão.

Boechat era apresentador 
do Jornal da Band e da Rádio 
BandNews FM, além de ser 
colunista da revista IstoÉ. Ele 
ganhou três prêmios Esso. O 
piloto e o copiloto da aerona-
ve e o motorista do caminhão 
também morreram. A confir-
mação da morte do jornalista 
veio da direção de jornalismo 
da Band ao jornal O Estado 
de S. Paulo. Boechat estava 
voltando de Campinas, onde 
tinha ido dar uma palestra.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, a aeronave caiu em cima 
de um caminhão que trafegava 
pela via, no sentido interior, 
próximo à praça do pedágio. O 
motorista do caminhão foi so-
corrido pela concessionária. Os 
bombeiros informaram que 11 
viaturas foram deslocadas para 
o local para o resgate. Ainda de 
acordo com os bombeiros, 
a aeronave que caiu era do 
modelo BELL PT HPG.
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Confira dicas para comprar pacotes 
de Carnaval na internet com segurança
DE olho no Carna-

val, que este 
ano será en-

tre os dias 2 e 6 de março, é 
importante ficar atento nas 
compras de pacotes, passeios 
e ingressos pela internet. Se-
gundo Maurício Balassiano, 
diretor de Certificação Digital 
da Serasa Experian, diante 
da empolgação das pessoas, 
muitos criminosos aprovei-
tam para dar golpes: “Para 
não se frustrar justamente 
numa data de tanta alegria, 
convém ao consumidor, so-
bretudo o folião, tomar cer-
tos cuidados”, adverte.

No ano passado, 10,6 mi-
lhões de brasileiros viajaram 
pelo País no período, segun-
do dados do Ministério do 
Turismo, e a economia de 
modo geral teve a injeção 
média de R$ 11 bilhões. O 
consumidor, para evitar a 
compra de última hora e ga-
nhar tempo, acaba optando 
pelo e-commerce, onde não 
precisa pegar fila para esta-
cionar e pode comparar pre-
ços mais facilmente. 

“A loja virtual de fato per-
mite essa comodidade. Há 
pontos muito positivos nesse 
sentido, mas em datas como 
o Carnaval os criminosos 
fazem ataques de phishing, 

através do envio de e-mails, 
SMS e se valem de réplicas 
de sites de lojas conhecidas, 
tudo para enganar as pesso-
as e captar dados pessoais, 
informações do cartão de 
crédito e senhas, que podem 
inclusive serem usadas num 
momento seguinte”, explica.

As tentativas de fraudes 
de identidade acontecem 
tanto no ambiente online 

quanto off-line. Represen-
tam por exemplo o ato de 
alguém tentar usar dados 
pessoas de terceiros para 
firmar negócios sob falsida-
de ideológica ou para obter 
crédito sem a intenção de 
pagar. Estes dados podem 
ser roubados por meio da 
internet e meios eletrônicos 
ou furtados diretamente da 
pessoa, que muitas vezes 

também perde os documen-
tos e não se dá conta.

Mapeamento da inter-
net, feito recentemente 
pela BigData Corp a pedido 
da Serasa Experian, em ju-
nho de 2017, apontou que 
40,10% dos sites do País 
não estão seguros, o que 
representa um total de 7,2 
milhões de endereços. Estes 
sites não possuem o cer-

tificado de segurança (SSL 
– Secure Socket Layer), que 
promove uma conexão se-
gura utilizando a criptografia 
entre o servidor e os dados 
trafegados, o que evita o rou-
bo de dados durante a tran-
sação. Por tudo isso, é bom fi-
car atento a alguns cuidados:

– Desconfie de super ofer-
tas que chegam a você. Aces-
se o site em questão e veja 

se ele tem a proteção de um 
Certificado Digital SSL. Uma 
boa dica é verificar se no bro-
wser há um cadeado fecha-
do. Esse “cadeado de segu-
rança” fica em algum lugar da 
janela do navegador. Clique 
sobre ele e confirme se o Cer-
tificado Digital emitido está 
válido e em nome da loja.

– Essa mesma conferência 
pode ser feita no Selo de Se-
gurança do site, que fica nor-
malmente no pé da página.

– Outra dica é, ao aces-
sar o site da loja, conferir 
se o HTTP tem a letra S, ou 
seja, HTTPS. Se tiver, você 
está num ambiente seguro e 
pode expor seus dados. 

– Confira tudo isso, evite 
o impulso de olhar apenas o 
preço, a oportunidade de uma 
compra muito vantajosa. 

– Além disso, há outros 
aspectos previstos pela Lei do 
Consumidor. Por exemplo o 
fato de que compras feitas pela 
internet também permitirem 
que o consumidor exerça o seu 
direito de arrependimento 
em até sete dias – contados 
da data da compra ou do re-
cebimento do produto. 

– Tomadas todas essas pre-
cauções, aproveite bem a data 
e as compras seguras. Caia na 
folia, mas com segurança.

Reprodução

O horário brasileiro de 
verão termina à meia noite 
deste domingo (17). A popu-
lação de 10 Estados, mais o 
Distrito Federal, devem atra-

sar os relógios em uma hora.
De olho no ajuste do 

novo horário, e nas dúvidas 
que podem surgir na hora 
de embarcar em um voo, 

a Infraero emitiu uma nota 
orientando que passageiros 
e usuários procurem infor-
mações junto às compa-
nhias aéreas ou balcões de 
informações nos terminais. 

Segundo a Infraero, os 
passageiros podem, ainda, 
contar com o auxílio dos 
servidores da empresa nos 
terminais. Eles são identi-

ficados através de coletes 
amarelos que possuem a es-
crita: “Posso Ajudar?”.

O horário de verão afeta 
Rio Grande do Sul (RS), San-
ta Catarina (SC), Paraná (PR), 
São Paulo (SP), Rio de Janei-
ro (RJ), Minas Gerais (MG), 
Espírito Santo (ES), Mato 
Grosso (MT), Mato Grosso 
do Sul (MS) e Goiás (GO).

Reprodução

infraero alerta passageiros para o fim do horário de verão



------------------------------- 
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 flex cinza completa 
R$21 .900,00 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
-------------------------------

Veículos
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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
-------------------------------
AS MELHORES MASSA-
GENS: Massagem Tailan-
desa, tântrica, lenços de 
seda, 4 mãos, yoni, tera-
pêutica, relaxante, anti-
-stress, com pés, depila-
ção esfoliação e outras. 
Todas elas com o objetivo 
de proporcionar novas 
sensações de prazer. F: 
98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
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
-------------------------------
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STF julga nesta semana ação 
para criminalizar homofobia
O Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) deve julgar 
amanhã uma ação 

protocolada pelo PPS para cri-
minalizar a homofobia, que é 
caracterizada pelo preconceito 
contra o público LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais, transexuais). 
O processo tramita na Corte 
desde 2013 e será relatado 
pelo ministro Celso de Mello.

Na sessão, os ministros 
devem definir se o Supremo 
pode criar regras temporárias 
para punir agressores do pú-
blico LGBT, devido à demora 
da aprovação da matéria no 
Congresso Nacional. Pelo 
atual ordenamento jurídico, 
a tipificação de crimes cabe 
ao Poder Legislativo, respon-
sável pela criação das leis.

O crime de homofobia 
não está tipificado na legis-
lação penal brasileira. Nos 
casos envolvendo agressões 
contra homossexuais, a 
conduta é tratada como le-

são corporal, tentativa de 
homicídio ou ofensa moral.

No entendimento do par-
tido, a minoria LGBT deve ser 
incluída no conceito de “raça 
social” e os agressores punidos 
na forma do crime de racismo.

“O heterossexismo so-
cial constitui uma ideolo-
gia racista e, portanto, a 
homofobia e a transfobia 
constituem-se ideologias/
condutas tipicamente racis-
tas por serem decorrências 
do racismo heterossexista”, 
argumenta o partido.

Levantamento recente, 
divulgado pelo Grupo Gay da 
Bahia (GGB), mostrou que em 
2017 foi registrado o maior 
número de mortes relaciona-
das à homofobia desde que o 
monitoramento anual come-
çou a ser feito pela entidade, 
há 38 anos. Naquele ano, 445 
lésbicas, gays, bissexuais, tra-
vestis e transexuais (LGBTs) 
foram mortos por homofobia.

Reprodução

Wilder Morais assume Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços de Goiás
O ex-senador Wilder Mo-

rais será empossado ontem 
como secretário de Estado 
de Indústria, Comércio e 
Serviços. A cerimônia de 
posse será realizada às 10h 
no Auditório Mauro Borges, 
no Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, em Goiânia.

A Secretaria de Indús-
tria e Comércio foi extinta 
com a publicação da Lei n. 
18.746/2014. Desde então, 
as funções foram assumidas 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Científico 
e Tecnológico e de Agricultu-
ra, Pecuária e Irrigação. Neste 
ano, a Lei n. 20.417/2019 re-
criou a Secretaria de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), que 

tem como macro objetivo pro-
mover a geração de emprego 
e renda das famílias goianas 
por meio de investimentos 
públicos e privados nas ativi-
dades industriais, comerciais e 
de prestação de serviços e fo-
mento ao empreendedorismo.

São jurisdicionadas à 

SIC a Companhia de De-
senvolvimento Econômico 
de Goiás (Codego), Agên-
cia de Fomento de Goiás 
(GoiásFomento), Agência 
Estadual de Turismo (Goiás 
Turismo) e Junta Comercial 
do Estado de Goiás (Juceg).

Caberá à SIC formular e 

executar a política estadual de 
fomento às atividades indus-
triais, comerciais, de serviço 
e de mineração; formular a 
política de turismo do Esta-
do; administrar os distritos 
agroindustriais; acompanhar 
programas de financiamen-
to junto ao setor produtivo 
do Centro-Oeste; formular e 
executar a política estadual 
de desenvolvimento regio-
nal; entre outras funções.

O secretário
Wilder Morais nasceu na 

cidade de Taquaral (GO), em 
1968. Formou-se em engenha-
ria civil, na antiga Universidade 
Católica de Goiás (UCG), hoje 
Pontifícia Universidade Católi-

ca (PUC), e se destacou como 
empresário na construção civil. 
Entrou na política nas eleições 
de 2010 e assumiu vaga no Se-
nado em 2012. Nesse período, 
trouxe para o Estado cerca de 
R$ 4,5 bilhões, recursos des-
tinados a áreas como saúde, 
educação, infraestrutura.

Nestes primeiros meses de 
2019, Wilder Morais dedicou-
-se a conhecer as demandas 
do setor produtivo goiano. Ele 
já se reuniu com representan-
tes da Mitsubishi Motors, que 
tem unidade instalada em 

Catalão, e do Grupo Caoa, em 
Anápolis. Também participou 
de encontro do Fórum Empre-
sarial de Goiás, ouviu deman-
das de representantes do trade 
turístico e do setor produtivo 
da borracha, da soja, além de 
outros. Wilder Morais iniciou 
ainda uma maratona de visitas 
a indústrias instaladas no Es-
tado, começando por Catalão, 
nas plantas da Mitsubishi e da 
John Deere. A equipe da SIC 
também está fazendo um le-
vantamento de todas as áreas 
e distritos industriais de Goiás.

Reprodução
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‘Matriz’: cantora Pitty 
lançará novo disco em abril

As mulheres e o rap 
são os grande vitoriosos 
do Grammy 2019 

Pitty lançará um novo dis-
co ainda em abril. O trabalho 
se chamará Matriz e promete 
resgatar algumas das primei-
ras influências da cantora.

“Metaforizando, é como a 
história de uma blueswoman 
que sai da plantação de algo-
dão, bota a viola no saco e vai 
tentar a vida na cidade grande. 
É uma espécie de retorno de 
um auto-exílio estético e cultu-
ral, e isso só é possível hoje por 
vários motivos”, disse ela.

“A passagem do tempo, 
que nos distância do super-

ficial e nos aproxima da es-
sência, e essa nova cena que 
renovou o fluxo criativo da 
minha terra, fazendo com que 
artistas diferentes possam 
existir ali. Entre outras coisas 
mais subjetivas”, completa.

O disco se chamará Matriz 
por ser gravado em três cidades 
que têm muito significado para 
ela: Salvador, onde nasceu e vi-
veu até os 23; São Paulo, onde 
atualmente mora; e Rio de Janei-
ro, onde fica sua gravadora onde 
gravou o seu primeiro disco, 
Admirável Chip Novo, em 2003.

As mulheres e o rap fo-
ram os grandes vitoriosos 
do Grammy 2019, cuja 
cerimônia de premiação 
ocorreu na noite de do-
mingo em Los Angeles. 
O álbum Golden Hour, da 
cantora de música coun-
try Kacey Musgraves, foi 
considerado o melhor 
do ano, enquanto a bri-
tânica Dua Lipa foi esco-
lhida como revelação.

A canção This is Ame-
rica, de Childish Gambino 
(identidade que o ator, 
roteirista e rapper Donald 
Glover utiliza no merca-
do musical), foi escolhida 
como a melhor do ano.

Gambino foi o grande 
vencedor da noite, com 
quatro prêmios: além 
de melhor canção, This 
is America também foi 
premiada como gravação 
do ano, melhor vídeo e 
melhor performance de 
rap cantado. O rapper 
canadense Drake venceu 
na categoria melhor can-
ção rap, com God’s Plan, 
e surpreendeu a plateia 
ao dizer que conquistar 
prêmios não é impor-
tante. “Você já venceu 
se você tem pessoas que 
cantam suas canções pa-
lavra por palavra, se você 
é um herói na sua cidade 
natal”, disse Drake. “Você 
não precisa disso aqui. Eu 
juro. Você já venceu.”

A cantora americana 
Cardi B fez história ao 
ter seu álbum Invasion 
of Privacy escolhido 
como o melhor na ca-
tegoria rap - foi a pri-
meira vez que uma mu-

lher conquista tal feito.
A cerimônia começou 

com um grupo de mulheres 
que incluía a ex-primeira 
dama dos Estados Unidos 
Michelle Obama e a cantora 
Lady Gaga descrevendo o pa-
pel da música em suas vidas, 
em uma espécie de compen-
sação pela ausência de vozes 
femininas na edição 2018 do 
Grammy. “A música sempre 
me ajudou a contar a minha 
história”, disse Obama. “(A 
música) permite que nos ou-
çamos uns aos outros.”

O domínio das mulheres 
também se fez presente na 
distribuição dos prêmios: 
Lady Gaga, Brandi Carlile 
e Kacey Musgraves vence-
ram três categorias cada 
uma. Lady Gaga, que triun-
fou neste domingo com o 
dueto com Bradley Cooper 
em Shallow, do filme Nasce 
Uma Estrela, agora soma 
nove Grammys na carreira. 
A canção ainda está con-
correndo ao Oscar.

Cinco das oito cate-
gorias que escolheram 
álbuns do ano foram ven-
cidas por mulheres, in-
cluindo Carlile, com By the 
Way, I Forgive You; Janelle 
Monae, com Dirty Compu-
ter; Cardi B, com Invasion 
of Privacy; e H.E.R., com o 
álbum de mesmo nome.

“Acho que nós evoluímos 
este ano”, disse Dua Lipa, ao 
receber o prêmio de reve-
lação. Diana Ross, que está 
prestes a completar 75 anos, 
foi ovacionada ao interpre-
tar duas músicas. A cantora 
de música country Dolly Par-
ton, de 73 anos, foi homena-
geada durante a cerimônia.

Trailer de ‘Aladdin’ mostra 
Will Smith como o Gênio 

A Disney divulgou nes-
te domingo um novo 
trailer do live-action 

de Aladdin, uma das gran-
des apostas do estúdio para 
2019. No vídeo, é possível ver 

Will Smith em ação, como o 
Gênio, pela primeira vez.

O filme chega aos cinemas 
no dia 23 de maio de 2019. 
O elenco inclui ainda Mena 
Massoud (Aladdin), Naomi 

Scott (Jasmine), Marwan Ken-
zari (Jafar), Navid Negahban 
(sultão), Nasim Pedrad (Dalia), 
Billy Magnussen (Prince An-
ders) e Numan Acar (Hakim).

Aladdin tem direção de 

Guy Ritchie (Sherlock Hol-
mes) e roteiro de John Au-
gust (Dark Shadows, Big 
Fish) com base no filme de 
animação de 1992 e nas his-
tórias de Mil e Uma Noites.
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