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Frio pode 
chegar a Goiás 
em Maio p2

Sthefany 
Brito estreia 
em  ‘Jezabel’ p8

Bolsonaro 
chega em 
Santiago p4

STJ determina internação de João
de Deus em hospital de Goiânia
O ministro do STJ Nefi Cordeiro atendeu pedido urgente da defesa, e deter-
minou a internação do médium no Instituto de Neurologia de Goiânia. p3
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Temer 
entra para a 
seleta lista de 
ex-presidentes 
presos. p7
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Onda de frio chega a Goiás 
em maio, diz meteorologistas

O outono come-
çou às 18h58 
desta quarta-

-feira. Segundo o Nú-
cleo de Meteorologia e 
Hidrologia da Secreta-
ria de Desenvolvimen-
to e Serviços (SEDS), 
apesar da mudança de 
estação, os efeitos apa-
recem de forma gradu-
al. Em Goiás o outono 
se caracteriza por ma-
drugadas mais frias.  

As chuvas diminuem 
gradualmente até abril, 
quando cessam, provo-
cando queda da umida-
de relativa do ar e deixan-
do o tempo mais seco.

De acordo com o Nú-
cleo de Meteorologia, 
a primeira onda de frio 
chegará em Goiás em 
meados de maio. Em 
junho as temperaturas 
diminuem ainda mais 
com a proximidade do 
inverno, que inicia no dia 
21 de junho, às 12h54.

 Betina Carcuchinski

Governo de 
Goiás avalia 
implantação 
de ônibus 
elétricos no Eixo

O governador Ronaldo 
Caiado visitou ontem a 
25ª Edição da Intermodal 
South America 2019. Na 
exposição realizada em 
São Paulo, Caiado conhe-
ceu o trabalho desenvol-
vido pela multinacional 
Build Your Dreams (BYD). 
A empresa chinesa é es-
pecializada em alta tec-
nologia de energia limpa 
e demonstrou interesse 
em investir em Goiás e na  
implantação do Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) na 
linha do Eixo Anhanguera. 

“A BYD, especialista 
em veículos elétricos, de 
energia limpa, apresentou 
a nós um projeto para o 
eixo da Avenida Anhan-
guera, feito com uma 
nova tecnologia de mo-
notrilho, que eles já estão 
instalando na cidade de 
Salvador. Nós queremos 
dar maior agilidade ao 
transporte na nossa capi-
tal”, disse Caiado durante 
visita ao estande da BYD, 
acompanhado do secretá-
rio de Indústria, Comércio 
e Serviços, Wilder Morais, 
e do presidente da Adial-
-GO, Otávio Lage Filho. 

A multinacional BYD é 
responsável pela implanta-
ção do Veículo Leve Sobre 
Trilhos (VLT) no subúrbio 
de Salvador (BA), numa ex-
tensão de 19 quilômetros. 
O sistema, cujo contrato 
para instalação foi assina-
do em fevereiro, será mo-
vido a eletricidade e não 
emite agentes poluentes.

De acordo com o dire-
tor de negócios da BYD, 
Alexandre Liu, o sistema 
de monotrilhos é mais rá-
pido. “Estamos ansiosos 
para participar do projeto 
de Goiânia, com tecnolo-
gia mais moderna de re-
conhecimento facial, sis-
tema superecológico que 
vai evitar o trânsito e fa-
zer o usuário ter internet 
de alta velocidade com 
intervalo de parada mais 
curto. Vai ser uma óti-
ma solução para cidade, 
além de economizar vias, 
vão liberar duas vias, no 
caso para veículos ou até 
um parque dependendo 
do que for melhor para a 
população”, descreveu. 

CDTC adia reunião para discutir 
reajuste do transporte coletivo

Marcada inicialmen-
te para esta quinta-feira 
(21/3), a reunião da Câma-
ra Deliberativa de Trans-
porte de Coletivo (CDTC) 
que discutiria o reajuste 
do transporte coletivo da 
Grande Goiânia foi adiada. 
A informação foi confirma-
da pelo prefeito de Trinda-
de, Jânio Darrot, que tam-
bém é presidente da CDTC.

A decisão foi tomada 
após entendimento com 

o prefeito Iris Rezende, o Mi-
nistério Público, na pessoa da 
promotora Leila Maria e Oli-
veira, os vereadores de Goiâ-
nia e da região metropolitana. 

O presidente Jânio Darrot 
informou que será marcada 
reunião para discutir inicia-
tivas que resultem em me-
lhorias em todo o sistema do 
transporte público. 

O Conselho Regulador da 
Agência Goiana de Regula-
ção, Controle e Fiscalização 

de Serviços Públicos (AGR) 
aprovou nesta semana os 
cálculos feitos pela Com-
panhia Metropolitana 
de Transporte Coletivo 
(CMTC) para reajuste na 
tarifa do transporte coleti-
vo na Grande Goiânia.  

A planilha de cál-
culos da CMTC indica 
aumento de 7,5%. Sen-
do assim, a passagem, 
que hoje custa R$ 4, 
pode chegar a R$ 4,30.
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STJ determina internação de João 
de Deus em hospital de Goiânia
O ministro do Superior 

Tribunal de Justiça 
(STJ) Nefi Cordeiro 

atendeu pedido urgente da 
defesa, feito por meio de pe-
tição avulsa em habeas cor-
pus, e determinou a interna-
ção do médium João de Deus 
no Instituto de Neurologia 
de Goiânia, para um perío-
do inicial de quatro semanas 
de tratamento. Acusado de 
abuso sexual, o médium está 
preso desde 16 de dezembro.

Nefi Cordeiro ressalvou 
que o médico responsável 
pelo tratamento deverá co-
municar qualquer melhoria 
antecipada no estado de 
saúde do paciente que per-
mita sua transferência para 
tratamento na unidade pri-
sional, ou eventuais altera-
ções relevantes do quadro 
de saúde na fase final do 
prazo de quatro semanas.

Para prevenir tentativa de 
fuga, o ministro determinou que 
João de Deus seja acompanha-
do por escolta policial no local de 
tratamento médico ou submeti-
do a monitoramento eletrônico.

 
Risco à vida
A defesa apresentou 

documentação, conforme 

havia determinado ante-
riormente o STJ, para de-
monstrar a gravidade do 
estado de saúde do mé-
dium, que possui um aneu-
risma da aorta abdominal 
com dissecção e alto risco 

de ruptura, sendo necessá-
rio o controle adequado da 
pressão arterial. Sustentou 
ainda que a unidade prisio-
nal em que ele se encontra 
não dispõe de médicos su-
ficientes para acompanha-

rem todos os presos e que a 
medicação administrada ao 
paciente é inapropriada.

Segundo o relator do habe-
as corpus no STJ, a concessão 
da medida protetiva se deu 
em virtude da apresentação de 

provas de que há risco à vida 
do paciente. “Não se faz ago-
ra a valoração como certa da 
incapacidade de tratamento 
regular pelo Estado, mas se ad-
mite a existência de prova indi-
cadora de graves riscos atuais”, 

disse o ministro Nefi Cordeiro.
Para o relator, a condição 

de risco social que levou à 
decretação da prisão caute-
lar não afasta do acusado o 
direito à dignidade e à saúde.

“Tampouco cabe distin-
guir nesta decisão proteção 
melhor ou diferenciada ao 
paciente. É proteção que a 
todos os presos em igual si-
tuação deve ser assegurada: 
não se preserva a isonomia 
de tratamento com o mal-
-estar de todos, mas com a 
garantia de tratamento de 
saúde – especialmente emer-
gencial –, com eficiência, a 
todos”, frisou. Para Nefi Cor-
deiro, a vida, em qualquer 
processo ou fase processual, 
é o primeiro e mais relevante 
interesse a ser protegido.

“Deverá o paciente, como 
decorrência, ser tratado 
pelo tempo mínimo indicado 
como necessário, em princí-
pio de quatro semanas, sal-
vo adiantada melhoria em 
seu estado de saúde que lhe 
permita o retorno ao normal 
tratamento na unidade pri-
sional”, concluiu o ministro.

Foi determinado ain-
da que o tratamento seja 
pago por João de Deus.

Reprodução

Adolescentes 
são apreendidos 
com armas 
de brinquedo 
em escola 
de Inhumas

Trecho da GO-060 recebe carga de 
material para instalação de ponte metálica

Ministério da Saúde quer 
que entrevistas de emprego 
analisem vacinação

Após serem denuncia-
dos pelo diretor da esco-
la onde estudam, quatro 
adolescentes foram apre-
endidos ontem em Inhu-
mas. Eles foram flagrados 
com dois simulacros de ar-
mas de fogo e um canivete 
dentro da institução de en-
sino. De acordo com a Po-
lícia Militar, eles estavam 
ameaçando os colegas.

O diretor do colégio acio-
nou o Conselho Tutelar e 
informou a situação. No uni-
forme de um deles foi dese-
nhada uma arma de fogo com 
os dizeres ‘Bondi dos Menor’. 

 Eles também publicaram 
nas redes sociais frases fa-
zendo apologia ao crime. Os 
adolescentes foram levados 
à delegacia da cidade. Os 
pais foram chamados. Re-
presentantes do Ministério 
Público e Conselho Tutelar 
vão acompanhar o caso. 

O Ministério da Saúde 
vai sugerir que entrevistas 
de admissão ou de demis-
são de empregados pas-
sem a analisar também a 
atualização da carteira de 
vacinação. A proposta está 
incluída no texto de um 
projeto de lei que a pasta 
deverá enviar ao Congres-
so, numa estratégia para 
tentar reverter os baixos 
índices de cobertura va-
cinal, seja entre crianças, 
seja entre adultos. O tex-
to também deverá deixar 
clara a exigência da apre-
sentação da carteira no 
momento da matrícula em 
escolas. “Hoje a regra exis-
te em alguns municípios”, 
disse o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta.

“A ideia é deixar clara a 
exigência em todo o País O 
Brasil reconheceu na ter-
ça-feira, 19, que perdeu o 
certificado de eliminação 
do sarampo. A formaliza-
ção deverá ser feita nos 

próximos dias em um co-
municado da Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(Opas), que em 2016 con-
cedeu o certificado para o 
País. A perda do certifica-
do ocorreu depois da con-
firmação de um caso da 
infecção no Pará, ocorrido 
no dia 23 de fevereiro. 
Com a constatação, ficou 
comprovada a transmis-
são da doença por um pe-
ríodo superior a um ano 
no País, condição em que 
a Opas retira o status de 
país livre da doença.

Para o presidente da So-
ciedade Brasileira de Imu-
nizações, Juarez Cunha, a 
perda do certificado além 
de representar um retro-
cesso, abala a imagem 
do Programa Nacional de 
Imunização no cenário 
internacional. O retorno 
do sarampo no País teve 
início no ano passado. Os 
primeiros casos foram re-
gistrados na região Norte. 

O trecho da GO-060 
interditado após o rom-
pimento de um bueiro, 
entre Israelândia (GO) e 
trevo para Fazenda Nova 
(GO), tem recebido de for-
ma contínua e prioritária 
serviços do corpo técnico 
da Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transportes 
(Goinfra). A remessa da 
carga de material para a 
instalação da ponte metá-
lica do Batalhão do Exérci-
to saiu ontem, da cidade 

Reprodução

de Ipameri (GO) em direção 
ao bloqueio na GO-060.

O deslocamento deve 
ocorrer com acompanha-
mento do Comando de Ro-
doviário da Polícia Militar de 
Goiás. Até este fim de sema-
na, novas remessas serão en-
viadas para instalação total.

A execução de serviços 
de limpeza do bueiro rompi-
do foi realizada nos últimos 
dias para que a ponte me-
tálica seja adaptada na ro-
dovia e o tráfego possa ser, 

então, liberado, inclusive 
para veículos pesados. 
Equipe da Goinfra conti-
nuará a trabalhar no lo-
cal para procedimentos 
necessários de constru-
ção de nova estrutura.

O órgão estadual tam-
bém mantém monitora-
mento na região da GO-060 
para acompanhar não-
-conformidades e serviços 
de reparos necessários que 
garantam a segurança dos 
motoristas nas rodovias.
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Bolsonaro chega a 
Santiago para incrementar 
o comércio bilateral

O presidente Jair Bol-
sonaro chegou ontem ao 
Chile onde pretende abrir 
caminho para  impulsionar 
as relações comerciais bra-
sileiras e ampliar a carteira 
de investidores estrangei-
ros no Brasil. A pauta de 
assuntos é bastante diver-
sificada e inclui mudanças 
na legislação previdenciá-
ria brasileira inspirada no 
modelo chileno.

A proposta previden-
ciária do Chile foi apre-
sentada por José Piñera, 
irmão do presidente chile-
no Sebastián Piñera. José 
foi ministro do Trabalho 
e Previdência Social e im-
plementou o sistema no 
começo dos anos de 1980.

No encontro com Piñe-
ra, Bolsonaro tenciona de-
fender a retirada do papel 
o acordo de livre comércio 
assinado entre os dois paí-
ses no final de 2018.

Autoridades brasilei-
ras que já classificam a 
relação Brasil-Chile como 
“ágil e dinâmica” e espe-
ram que o encontro de 

alto nível entre os dois 
presidentes eleitos em 
2018 acelere a ratificação 
do acordo, ainda depen-
dente do aval de parla-
mento dos dois países.

 
Fluxos
O Chile é segundo par-

ceiro comercial do Brasil 
na América do Sul, supera-
do apenas pela Argentina. 
No ano passado, as trocas 
comerciais com o Chile 
tiveram um crescimento 
de 15% com o registro do 
maior fluxo de exporta-
ções brasileiras que cres-
ceram mais de 20%, totali-
zando US$ 10 bilhões.

Quanto aos investi-
mentos recíprocos, o Bra-
sil é o maior receptor de 
investimentos chilenos, 
acumulando mais de US$ 
35 bilhões em estoque. 
Os investimentos brasi-
leiros no Chile chegaram 
a US$ 4,5 bilhões.

Somando estoques, o 
total de US$ 40 bilhões 
supera inclusive o da re-
lação com argentinos.

Nova Zelândia 
proíbe armas do tipo 
militar após massacre 

Após o duplo ata-
que a mesquitas 
na Nova Zelândia, 

a primeira-ministra Jacin-
da Ardern anunciou que 
armas semi-automáticas 
e automáticas de estilo 
militar não serão mais 
vendidas no país. O ata-
que provocou 50 mortos 

e muitos feridos.
Segundo Ardern, a lei 

deve entrar em vigor em 11 
de abril. O governo estuda 
propostas para incentivar 
donos de armas deste tipo 
a entregá-las às autoridades.

“Toda arma semi-au-
tomática usada no ataque 
terrorista na sexta-feira 

será proibida”, disse ela.
No último dia 15, pela 

manhã, fiéis muçulmanos 
estavam reunidos em mes-
quitas quando atiradores 
entraram, utilizando armas 
semi-automáticas e auto-
máticas de estilo militar.

Quatro homens foram 
presos e um deles é consi-

derado o principal respon-
sável pela violência.

A proibição será apli-
cada a todos os semi-
-automáticos estilo militar 
(MSSA) e rifles de assalto, 
juntamente com peças 
usadas para converter ar-
mas em MSSAs e todas as 
revistas de alta capacidade

Reprodução
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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 flex 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 flex 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$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex 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 flex 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 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2016Goiás, Tocantins e DF, 22 de Março de 2019



classificados Goiás, Tocantins e DF, 22 de Março de 2019 Diário Do EstaDo6 



Diário Do EstaDo Goiânia, 22 de Março de 2019 7poder

Preso pela PF, Temer é 
alvo de dez inquéritos

Preso ontem, em uma 
investigação da Lava Jato 
no Rio de Janeiro, 21, o ex-
-presidente da República 
Michel Temer é alvo de mais 
nove inquéritos criminais 
em diferentes seções judici-
árias no País. Temer já havia 
sido denunciado três vezes 
pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR), entre 
2017 e 2018, enquanto era 
presidente. A Câmara não 
autorizou análise de dois 
dos casos e o terceiro nem 
chegou a ser discutido.

Só a partir de janeiro 
começaram a tramitar, 
depois de Temer deixar o 
Planalto. Dos dez inquéri-
tos, nove estão na Justiça 
Federal. Desses, quatro 
estão em Brasília, quatro 
em São Paulo e um no Rio 
de Janeiro - aquele em que 
foi determinada a prisão 
preventiva dele e de outras 
sete pessoas - incluindo o 
aliado e ex-ministro Morei-
ra Franco -, por decisão do 
juiz Marcelo Bretas, titular 
da 7ª Vara Federal Criminal 
do Rio de Janeiro.

Há também um caso 
encaminhado para a Jus-
tiça Eleitoral de São Paulo, 

para apuração sobre suposto 
pagamento de propina pela 
Odebrecht a políticos do MDB. 
Um dos fatos sob investigação 
é um suposto acerto, durante 
um jantar no Palácio do Jaburu 
- residência oficial da vice-pre-
sidência -, para repasses de R$ 
10 milhões. Cinco dos inquéri-
tos contra Temer foram aber-
tos entre 2017 e 2018, quando 
ele estava no cargo.

Outros cinco foram abertos 
no início de 2019, a pedido da 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca. Todos foram enviados a ou-
tras instâncias devido à perda 
de foro. No pedido de prisão, a 
força-tarefa da Lava Jato do Rio 
de Janeiro aponta Temer como 
destinatário de R$ 1 milhão em 
propina da Engevix relacionada 
a contratos na Eletronuclear 
relacionados à usina nuclear de 
Angra 3 no Rio de Janeiro.

“Temer é líder de uma orga-
nização criminosa, que ocupou 
durante ao menos quase duas 
décadas muitos dos cargos 
mais importantes da República, 
e se valeu de tal poder político 
para transformar os mais diver-
sos braços do Estado brasileiro 
em uma máquina de arreca-
dação de propinas”, afirmou o 
Ministério Público Federal.

Temer ficará preso 
na sede da PF no Rio

Na manhã de ontem, 
Michel Temer, ex-
-presidente da Re-

pública foi preso pela Força-
-tarefa da Operação Lava 
Jato no Rio de Janeiro. Há 
também um mandado para 
contra Moreiro-Franco, ex-
-ministro de Minas e Energia.

Desde quarta-feira (20), 
a Polícia Federal tentava 
rastrear a localização de Te-
mer. Os mandados de prisão 
foram realizados pelo juiz 
Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio.

Michel Temer chegou a 
presidência da República em 
2016, após o impeachment de 
Dilma Roussef. Foi o 37º presi-
dente e cumpriu seu mandato 
até o final, encerrado em de-
zembro do ano passado.

Temer é um dos alvos da 
Lava Jato pelo motivo das de-
núncias do delator José Antu-
nes Sobrinho, dono da Enge-

vix. O empresário conta que 
pagou R$ 1 milhão em propi-
na, a pedido do coronel João 
Baptista Lima Filha (amigo de 
Temer), e do ex-ministro Mo-
reira Franco, com o conheci-
mento do ex-presidente.

Encaminhamento
Moreira Franco, ex-minis-

tro-chefe da Secretaria Geral 
da Presidência da República, 
e o coronel aposentado João 
Baptista Lima Filho, amigo 
do ex-presidente Michel Te-
mer, ficarão presos preven-
tivamente na Unidade Pri-
sional da Polícia Militar, em 
Niterói, no Grande Rio.

Inicialmente, o juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Criminal Fe-
deral do Rio, também decidiu 
que Temer ficasse na unidade, 
onde está o ex-governador Luiz 
Fernando Pezão. Mas, após pe-
dido da defesa e aval da Polícia 
Federal, o juiz mandou que Te-

mer fique na Superintendência 
da Polícia Federal do Rio.

Bretas usou como argu-
mento que Temer deve ter os 
mesmos direitos que o tam-
bém ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, preso na Superin-
tendência da PF de Curitiba.

A defesa de Temer, no en-
tanto, pediu ao juiz Bretas 
que o ex-presidente fique se-
parado dos outros presos, na 
superintendência da PF. O juiz 
determinou que o MPF se ma-
nifeste sobre o pedido e que a 
PF informe se tem condições 
de manter Temer preso nas 
suas dependências. O MPF se 
posicionou contra, e a PF in-
formou que tem condições de 
receber provisoriamente o ex-
-presidente. A decisão do juiz 
ainda não foi divulgada.

Na mesma unidade está pre-
so Luiz Fernando Pezão, ex-gover-
nador do Rio de Janeiro. Pezão foi 
detido em novembro de 2018.

A operação
Os outros sete presos na 

operação da Força-Tarefa 
da Lava Jato no RJ serão le-
vados para o complexo pe-
nitenciário de Gericinó, na 
Zona Oeste do Rio.

Temer, Moreira Franco 
e João Baptista Lima Filho 
foram presos com base em 
investigações feitas a partir 
da delação de José Antunes 
Sobrinho, dono da Engevix. 
O empresário disse à Polí-
cia Federal que pagou R$ 1 
milhão em propina, a pedi-
do do coronel João Baptista 
Lima Filho (amigo de Temer), 
do ex-ministro Moreira Fran-
co e com o conhecimento do 
presidente Michel Temer.

A Engevix fechou um con-
trato em um projeto da usi-
na de Angra 3. A investigação 
é um desdobramento das 
operações Radioatividade, 
Pripyat e Irmandade.

Reprodução
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Sthefany Brito estreia em 
‘Jezabel’, série da Record TV

Sthefany Brito tem lugar 
garantido na nova trama 
escrita por Cristianne Fri-

dman, com direção geral de Ale-
xandre Avancini. A série Jezabel 
vai ao ar pela Record TV. A obra 
deve estrear ainda em abril. 
Afastada das telas desde O Rico 
e o Lázaro, em 2017, Sthefany 
Brito será filha do casal Emanuel 
e Yarin. A personagem Raquel 
deverá ser uma garota alegre, 
inteligente e serva de Deus.

Ela se apaixonará por Mi-
caías, numa espécie de amor 
à primeira vista, durante 
uma comitiva fenícia em 
Samaria. No perfil oficial no 
Instagram, Sthefany compar-
tilhou momentos em que se 
dedica ao personagem.
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Atriz dará vida 
à personagem 
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