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Assassino de motorista de
aplicativo praticou necrofilia

Parsilon Lopes dos Santos disse que cometeu o crime após a vítima se negar a ter relação sexual com ele depois de
uma corrida particular. Segundo a Polícia Civil, ele ainda retirou a roupa e tentou estuprar a mulher após matá-la. p2
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Onyx apresenta 35 metas para
os primeiros 100 dias de governo
O ministro-chefe da Casa Civil apresenta no Palácio do Planalto,
as 35 metas prioritárias dos primeiros 100 dias de governo. p7
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Assassino de motorista de
aplicativo praticou necrofilia
S

Honório Jacometto

uspeito de matar a
motorista de aplicativo
Vanusa da Cunha Ferreira, Parsilon Lopes dos Santos disse, ontem, que cometeu o crime após a vítima se
negar a manter relação sexual com ele depois de uma
corrida particular. Segundo a
Polícia Civil, ele ainda retirou
a roupa e tentou estuprar a
mulher após matá-la.
Técnica em enfermagem
e motorista nas horas vagas, Vanusa, de 36 anos, foi
encontrada morta na noite
de domingo (20), no Jardim
Copacabana, em Aparecida
de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Horas antes, o carro dela foi
achado em uma rua vicinal
da cidade e passou por perícia. Parsilon foi preso na
segunda-feira (21).
De acordo com a delegada Mayana Rezende,
Parsilon vai responder por
homicídio qualificado, tentativa de estupro e vilipêndio de cadáver. Ele ainda
não apresentou advogado.
Inicialmente, ela havia explicado que suspeito responderia por estupro, mas
posteriormente corrigiu a informação, dizendo que houve, na realidade, uma tentativa de cometer o crime.

Morte

Conhecido como Camargo, Parsilon aparece
em vídeos e fotos enviados
por Vanusa a parentes na
noite de sexta-feira (18).

Na gravação, ele está com
a dupla Zé Luccas e Matheus e outro músico em
um bar de Goianésia, a 180
km de Goiânia, após um
show dos sertanejos.
Zé Luccas conta que Camargo se apresentava como
empresário da dupla, mas
ainda não tinham assinado
um contrato. Isso deveria
ocorrer nos próximos dias.
De acordo com a investigação, na madrugada de
sábado, por volta das 4h30,
Vanusa deixou os músicos
em uma casa no Jardim
Guanabara. Na sequência,

Durante tentativa de roubo, assaltante
é contido e agredido por populares
Uma tentativa de roubo
terminou com o assaltante
gravemente ferido após ele
ser contido por populares
na noite desta terça-feira,
no Balneário Meia Ponte, em Goiânia. De acordo
com a Polícia Civil (PC),
Francisco Gonçalves da Silva, 32 anos, tentou assaltar
uma mulher em um ponto
de ônibus, mas foi desarmado e acabou sendo agredido por populares
Segundo a corporação,

o caso aconteceu por volta de 22h23. O suspeito
estava acompanhado de
outro comparsa em uma
motocicleta quando tentaram assaltar uma mulher
em um ponto de ônibus na
Rua Coronel Eugênio Jardim. Durante a tentativa
de assalto, populares se
uniram e conseguiram conter e tomar a arma de um
deles. Posteriormente, ele
foi espancado. O comparsa
conseguiu fugir.
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foi deixar Parsilon em uma
chácara onde ele estava trabalhando como serralheiro.
“Na versão dele, ele diz
que os dois estavam no carro e achou que tinha pintado um clima entre eles e aí
começou a abraçá-la, fazer
algumas brincadeiras. Ela
negou, disse até que aquela não era a orientação sexual dela”, explicou a delegada Mayana Rezende.
A delegada explicou ainda que, nesse momento, o
suspeito decidiu tentar estuprar a mulher. Para fugir
dele, Vanusa saiu do carro

Depois da morte, o suspeito ainda abusou sexualmente
da vítima. “Eu tirei a roupa,
cheguei a fazer algumas coisas, mas não completei o
ato”, disse o empresário.

Prisão do empresário

A prisão de Parsilon aconteceu em uma rua do setor
Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. “Ele se
assustou quando viu a viatura, logicamente isso chamou a atenção dos policiais,
e assim que eles realizaram
a abordagem diretamente
ele já assumiu a responsabi-

lidade do crime ocorrido”,
afirmou o tenente-coronel
Giuliano Eustáquio.
O suspeito tem outras
cinco passagens pela polícia
por crimes como ameaça, injúria e danos, todos praticados contra a mulheres.
Familiares e amigas de
Vanusa acompanharam a
coletiva de imprensa feita
pela polícia nesta manhã e
cobram uma punição dura
para Parsilon. “Ele merece pagar pelo que fez. Não
tem como acreditar no que
ele fala”, disse a filha da vítima, Jackeline Ferreira.

Dois homens morrem após troca de
tiros com a Polícia Militar em Goianira
Dois homens morreram na tarde de ontem
após troca de tiros com a
Polícia Militar, em Goianira. A dupla, segundo
a PM, estava com drogas, armas e produtos
roubados. Um terceiro
suspeito foi preso.
Em patrulhamento de rotina, a equipe
avistou um veículo com

perfuração de tiro estacionado
na porta de uma residência.
Durante abordagem, a PM localizou dentro da casa 40 quilos de maconha e dois veículos
com registro de roubo.
O homem foi preso em flagrante e revelou à polícia que
havia mais uma casa usada
para guardar droga. Os policiais foram até a casa, onde
houve troca de tiros. Dois

homens foram alvejados e
morreram no local.
Na segunda casa foram
apreendidas três armas de
fogo, aproximadamente 10
quilos de substancia aparentemente maconha, um bloqueador veicular, bebidas de
origem duvidosa e balança
de precisão. Todos os infratores portavam documentos
falsos, segundo a PM.
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Pacientes
enfrentam
dificuldades
para obter
medicamentos
de alto custo
em Goiás
Uma verdadeira peregrinação por medicação que
inclui, na maioria das vezes,
a ação da Justiça. Essa é a
realidade frequente para
cerca de 12 mil pacientes
em Goiás. São pessoas que
necessitam de medicamentos de alto custo por terem
doenças como câncer, esclerose múltipla, lúpus, hepatite, dentre outras enfermidades, e que enfrentam
diversas dificuldades para
retirar esses remédios de
forma gratuita no estado.
Luciana Pereira* realiza
essa peregrinação trimestralmente em busca de Temozolomida para o irmão
que tem câncer no cérebro. “Fiz um requerimento
em março do ano passado
para o medicamento e até
hoje não chegou na Central de Distribuição Juarez
Barbosa. Cerca de 80% das
pessoas têm que acionar a
Justiça para conseguir realizar a retirada”, relata.
Segundo o defensor público Janduí Pires Ferreira,
semanalmente cerca de cinco pessoas procuram apoio
na Defensoria Pública da
União (DPU) em Goiás devido a dificuldade para obtenção dos medicamentos. “O
primeiro passo seria procurar pelo Ministério Público,
que possui um termo de
parceria com a Secretaria de
Saúde, mas como sabemos
que não há verba disponível, já instauramos logo o
procedimento aqui”, conta.
Ainda de acordo com
informações do DPU, a
verba anual de R$ 36 milhões, empenhada pelo Estado, teria acabado em 16
de junho do ano passado.
A deste ano ainda não tem
previsão para ser liberada.
“Em 2018 nos passaram a
informação formalmente
sobre a falta do aporte financeiro, neste ano só verbalmente”, afirma Janduí.
“Falta planejamento por
parte da administração pública”, continua o defensor.
“As vezes os medicamentos
estão disponíveis no SUS,
mas não estão disponíveis
à população”, conclui.

diariodoestadogo.com.br

Fale conosco: (62) 3010-4014

jornalismo@diariodoestadogo.com.br

Sede: Rua 109, Nº 36, Setor Sul,
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090
Tiragem: Atende a Lei Estadual
nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 /
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549
comercial@diariodoestadogo.com.br

Diário do Estado

cotidiano

Goiânia, 24 de Janeiro de 2019

3

Pai e filho são executados em
fazenda de Cachoeira de Goiás
A

Polícia Civil investiga
uma dupla execução
de pai e filho numa
fazenda na região rural de
Cachoeira de Goiás, a 175
quilômetros de Goiânia.
Vanderlei João da Silva, de
56 anos e Vanderlan Damasceno da Silva, de 19, foram
mortos com tiros precisos,
disparados por revólver,
enquanto tiravam leite. O
crime aconteceu antes das
7 horas de ontem.
A fazenda Vale do São Miguel, onde o fato aconteceu,
fica às margens da rodovia
estadual GO-320, sentido
Cachoeira de Goiás a Ivolândia, e os investigadores
acreditam que o ponto de
localização do crime facilitou
a fuga dos criminosos. Testemunhas informaram que
nada foi levado, e que as vítimas não tinham intrigas que
pudessem provocar uma retaliação como esta.
“Estamos na fase preliminar da investigação, e
nada pode ser deixado de
lado nesta apuração. A família nos passou algumas
informações, e deixou claro que não havia inimigos

Corpo sem cabeça
é encontrado
em Goiânia

Reprodução

Dupla de
pistoleiros se
aproveitou enquanto vítimas
tirava leite em
curral, no início da manhã:
tiros precisos,
segundo
delegado

dos dois”, disse o delegado
municipal Tiago Junqueira de Almeida. A polícia
aguarda os laudos de perí-

cia e exame cadavérico.
Segundo o delegado, o
crime foi praticado possivelmente por pistoleiros. “São

tiros muito precisos, e desferidos por quem tem domínio do que está fazendo.
Os disparos aconteceram há

Departamento de Transportes inicia
operação tapa-buracos na BR-153

Reprodução

Um corpo sem cabeça
foi encontrado pela Guarda
Civil Metropolitana ontem
no Conjunto Primavera, em
Goiânia. É o terceiro caso
de morte por decapitação
registrado na Região Metropolitana em dez dias.
O cadáver estava enterrado na Rua CP-33, com os braços e mãos para fora da terra.
O caso deve ser investigado
pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH).

cerca de, no máximo, três
metros das vítimas, e feitos
nas cabeças”, disse.
Uma das apurações que

será feita pela Polícia Civil
será sobre um registro de
seis meses atrás na delegacia da cidade. “Um fazendeiro rico da cidade deu queixa
de que Vanderlei e Vanderlan haviam o agredido. Isto
depois de uma confusão de
trabalho prestado por eles a
uma irmã deste fazendeiro.
Mas contra este fazendeiro
não há relato de nenhuma
pendência judicial, ou passagem criminal. Tudo será investigado, mas não estamos
considerando esta situação,
a princípio”, disse o delegado.

Passeio das Águas
Shopping recebe feira
de livros até 31 de janeiro

Outros casos

O primeiro caso registrado
este ano aconteceu no dia 13
de janeiro, em um shopping
da capital. Uma cabeça, com
uma sigla supostamente ligada
a fação criminosa marcada na
testa, foi encontrada na calçada do centro de compras, na
Avenida Perimetral Norte. No
dia 17, um corpo foi encontrado boiano no Rio Meia Ponte,
no Setor Negrão de Lima.
Na tarde de terça-feira (22),
uma cabeça foi encontrada em
estado de decomposição na
Vila Brasília, em Aparecida de
Goiânia. Um dia antes, um corpo foi achado em Hidrolândia.

Na manhã de ontem,
o Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deu início ao
serviço de tapa-buracos
na BR-153, na região central do estado de Goiás.
A equipe fará os reparos
necessários entre os quilômetros 368 e 372 da rodovia, trecho entre a GO080 com a BR-153 (trevo
de São Francisco) e o trevo de acesso a Jaraguá.

No local, os veículos estão transitando no esquema
“pare e siga”, o que gera congestionamentos e demanda
atenção redobrada dos motoristas. A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) alerta os motoristas para que reduzam
a velocidade no trecho e
tenham bastante paciência,
já que a pista é simples e
qualquer ultrapassagem mal
realizada pode resultar em
acidentes gravíssimos.

A PRF está orientando
o trânsito nos trechos em
obras, especialmente no trecho entre Anápolis e Ceres,
além de auxiliar os condutores cujo veículos estão danificados ou com pneus furados
por conta dos buracos na BR.
A corporação recomenda que, aqueles que podem fazê-lo, utilizem uma
rota alternativa. O trabalho na BR-153 ainda não
tem previsão de término.

O Passeio das Águas
Shopping, em Goiânia,
recebe a feira ‘Top Livros’
até o dia 31 de janeiro.
Com mais de 20 mil obras
de clássicos infantis a literatura mundial o acesso à
feira é gratuito e oferece
livros por R$ 10,00.
Entre os sucessos de
venda estão os livros jurídicos, os infantis e os grandes clássicos da literatura
mundial. O funcionamento
é de segunda a sábado,

das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h.
A ‘Top Livro’ está montada em frente à loja da
Claro e tem como objetivo
levar cultura e conhecimento ao público, com a
oferta de livros a preços
acessíveis. “Com tantos
exemplares disponíveis,
queremos que a feira estimule a leitura e dissemine
conhecimento”,
afirma
Rommel Sena, gerente de
Marketing do Shopping.
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Índice de Confiança revela otimismo
do setor produtivo em Goiás, diz Fieg
O

Índice de Confiança
do Empresário Industrial Goiano, referente a janeiro de 2019, ficou em 62,5 pontos. O dado
foi divulgado ontem pela
Federação das Indústrias do
Estado de Goiás (Fieg). Apesar de uma retração de 1,6
ponto em relação ao mês
de dezembro/2018, o Icei
está 3,4 pontosacima do
índice apurado no mesmo
período do ano passado,
revelando o otimismo dos
empresários com a recuperação da economia e a retomada dos investimentos.
Para a economista da Fieg
Januária Guedes, a queda
em relação ao último mês
foi registrada em todos os
setores, sobretudo pela
percepção das empresas
de pequeno e médio porte.
“Porém, mesmo com queda,
os empresários se mantêm
confiantes, os índices dessas empresas continuaram
acima dos 60 pontos e, na
análise interanual, houve
aumento no índice de confiança das empresas nos três

Reprodução

portes analisados”, disse.
Entre os componentes do
Icei, o que mais influenciou
o resultado de janeiro foi o
Indicador de Condições, que

mede as condições atuais de
negócio comparadas com os
últimos seis meses. Em janeiro, o indicador ficou em
49,3 pontos, queda de 4,6

pontos na comparação com
dezembro de 2018. Na comparação com janeiro de 2018,
a queda foi de 1,0 ponto.
“Desde junho do ano

passado, o indicador esteve apenas duas vezes acima dos 50 pontos, o que
mostra que, mesmo com
a confiança em alta, o em-

presário ainda ressente as
condições correntes de negócio”, afirmou Guedes.
Já o Indicador de Expectativas manteve-se no mesmo
patamar do mês anterior,
com 69,2 pontos. Esse é um
dos melhores resultados
desde 2011, quando atingiu
os 70 pontos. O Indicador de
Expectativas mede as perspectivas para os próximos
seis meses e o resultado atual está 5,8 pontos acima do
resultado de janeiro de 2018.
“Pode-se dizer que mesmo
percebendo uma piora em
suas condições correntes de
negócio, o empresário goiano está confiante em uma
melhora no futuro próximo”,
disse Januária Guedes.
Nacionalmente, o Icei
revelou aumento tanto na
análise mensal quanto na
análise interanual. O índice
chegou a 64,7 pontos, melhor resultado desde 2010.
A trajetória da confiança
do empresário brasileiro se
tornou ascendente em outubro do ano passado e se
mantém desde então.

Dez empresários e fazendeiros goianos estão na lista suja do trabalho escravo
A Secretaria de Inspeção
do Trabalho, ligada ao Ministério da Economia, publicou,
no dia 17 de janeiro, uma
atualização da lista suja do
trabalho escravo. Desta vez
foram 202 nomes, contra
209 da publicação anterior,
feita em outubro de 2018.
Na relação constam nomes que foram autuados por
auditores fiscais do trabalho,
recorreram em duas instâncias administrativas e perderam. Todos eles foram en-

quadrados no artigo 149 do
Código Penal brasileiro, que
trata sobre o trabalho análogo ao de escravo. O estados
campeões da lista são Minas
Gerais e Pará, com 49 e 22 incidências, respectivamente.

Goiás

Em Goiás, dez empregadores entraram na lista
do trabalho escravo, contra
nove da lista de outubro.
Foram registradas ocorrências em Aparecida de Goiâ-

nia, Caldas Novas, Jaraguá,
Minaçu, Mineiros, Mundo
Novo, Paraúna, Rio Verde e
Santa Bárbara de Goiás.
A maioria das ocorrências aconteceu na zona rural (7). Há ainda um registro
de atividade em construção
civil e um de uma fábrica
de bijuterias e artefatos
semelhantes. Até um clube de futebol foi autuado.
No total, 153 trabalhadores
foram submetidos a situações análogas ao trabalho

escravo. Lista de empregadores goianos na lista suja
do trabalho escravo:
Agenor Tibúrcio da Silva –
Fazenda Bagre – Região do Marimbondo, zona rural, Caldas
Novas/GO – três trabalhadores
Alex Teixeira de Oliveira Santos – Rua 47, Quadra
116, Lote 3, Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia/
GO – 11 trabalhadores
Cooperativa dos Beneficiadores de Algodão de Mineiros
Ltda – Comfibra Cotton – Rod.

BR 364, km 309, zona rural, Mineiros/GO – 52 trabalhadores
Elias José Vilaça – Sítio
Vilaça – zona rural, Minaçu/
GO – um trabalhador
JB Construção e Serviços
Ltda – Obra Minha Casa Minha Vida – Rua Cinco, esquina com Rua 3, Chácara São
Pedro, Aparecida de Goiânia/GO – 20 trabalhadores
José Pires Monteiro – Fazenda São Domingos, região
Santa Úrsula, rodovia GO 444,
Km 51, zona rural, Paraúna-GO – nove trabalhadores
Maria Dolores Machado –
Fazenda Paraíso – Rod. BR 060,
km 435, 3 km à direita, Rio Verde/GO – sete trabalhadores
Moreira Osvando – Fazenda Moreira – Rod. GO 164,
km 775, zona rural, Mundo
Novo/GO – 10 trabalhadores
Odilon Ferreira Garcia –
Fazenda Curralinho – Rod.
BR 153, km 370, à direita, BR
070, 6 km, zona rural, Jaraguá/GO – 11 trabalhadores
Santa Bárbara Futebol Clube – Clube de futebol – Rua 04,
quadra 05, Lote 15, Setor Neves Barbosa, Santa Bárbara de
Goiás/GO – 29 trabalhadores

O que é?

Para ser autuado por trabalho análogo ao de escravo,

o empregador deve ter submetido a uma série de condições, que podem vir juntas
ou isoladamente. São elas:
Condições degradantes de
trabalho (caracterizadas pela
violação de direitos fundamentais coloquem em risco a
saúde e a vida do trabalhador)
Jornada exaustiva (em que o
trabalhador é submetido a esforço excessivo ou sobrecarga de
trabalho que acarreta a danos à
sua saúde ou risco de vida)
Trabalho forçado (manter
a pessoa no serviço através
de fraudes, isolamento geográfico, ameaças e violências
físicas e psicológicas)
Servidão por dívida (fazer o
trabalhador contrair ilegalmente um débito e prendê-lo a ele).
Em outubro de 2017 o então presidente Michel Temer
editou uma portaria que dificultava a caracterização do
trabalho escravo. Depois de
duras críticas ele voltou atrás
e tornou as definições de
jornada exaustiva e condição
degradante do trabalhador
mais rigorosas. Além disso,
ele ampliou outros conceitos
para a configuração desse tipo
de mão de obra. Com a nova
portaria, o governo deixa em
vigor no país as regras que já
estavam valendo há 14 anos.

Goiás, Tocantins e DF, 24 de Janeiro de 2019

Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES 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 advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive 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 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas 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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
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SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 672,51 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------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
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
-------------------------------

------------------------------LOTE de 500 m² na rua
1039 Setor Marista. Tratar no (62) 981304240 e
zap (62) 984873063 creci
22415
------------------------------SOBRADO em fase de
acabamento, c/ 4/4 sendo
1 suíte, sala de escritório,
sala, cozinha americana
área de churrasco mais
2 áreas grandes c/ banheiro e lavanderia, garagem para 5 carros, fica
depois do Hospital Santa
Genoveva e do teatro,
próximo do Aeroporto na
Rua Landi, St Genoveva,
F: (62) 981304240 e zap
984878063. Creci 22415.
------------------------------LOTE de 350 m² todo
murado c/ uma cozinha
nos fundos de 2/4 e cozinha americana e banheiro
a frente livre p/ construção da casa grande. Fica
na Rua Jovino Borges.
Tratar no (62) 981304240
e zap (62) 984873063.
creci 22415.
------------------------------CENTRO apart no Ed. Liberdade com 120m², sendo ¾ mais um, piso cerâmica, armário em todas
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, garagem, 3 elevadores, cond.
R$350. F (62) 981304240
e zap 984873063. Creci
22415
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
-------------------------------

Empregos
------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

Serviços
CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------AS MELHORES MASSAGENS: Massagem Tailandesa, 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 prazer. F:
98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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 –
------------------------------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, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Onyx apresenta 35 metas para
os primeiros 100 dias de governo
O

Valter Campanato

no Bolsa Família, que atende
14 milhões de famílias.
O governo pretende
apresentar um Projeto de
Lei (PL) chamado “PL Anticrime”. É um projeto para,
segundo o governo, aumentar a eficácia no combate
ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção.
Com o PL Anticrime, a ideia
é “reduzir pontos de estrangulamento do sistema
de justiça criminal”.
Segundo Lorenzoni, as
metas foram selecionadas
por cada um dos ministérios. “Não são todas [as metas] nem necessariamente
as mais importantes. São
metas que o governo vai se
empenhar para ter a condição de apresentar após
100 dias de governo. Estamos apresentando metas
finalísticas escolhidas pelos
ministérios, marcando o
compromisso dos ministérios com essa meta.”

ministro-chefe da
Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, apresenta nesta tarde, no Palácio do Planalto, as 35
metas prioritárias dos
primeiros 100 dias de governo. Dentre elas, está a
redução da máquina administrativa. A estimativa do
governo é extinguir 21 mil
funções comissionadas e
gratificações.
“Vamos lutar internamente para fazer essas reduções dentro dos 100 dias.
Cada vez que diminuirmos
a estrutura do governo federal, reduzimos os níveis
hierárquicos, reduzirmos o
dispêndio com chefia, assessoramento e cargos comissionados, mais dinheiro
sai da atividade meio e vai
para a ponta”, disse Onyx.
O ministro enfatizou que
o governo se esforçará para
cumprir as metas. Outra
meta é incluir o 13º benefício

EUA e Brasil reconhecem
Juan Guaidó como presidente
interino da Venezuela
Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas
à Venezuela em 2017, que
dificultaram as fontes de financiamento do regime chavista. Com isso, o governo
e empresas estatais deram
calote em títulos da dívida e
tiveram de procurar outras
formas de recurso, principalmente na exportação de
ouro. Essas punições também afetaram a produção de
petróleo venezuelana indiretamente, porque o governo
tem tido dificuldades para
honrar seguros e compromissos com fornecedores.
“Incentivamos
outros
governos do Hemisfério
Ocidental a reconhecer o
Presidente da Assembleia
Nacional, Guaidó, como o
Presidente Interino da Venezuela, e trabalharemos
construtivamente com eles
em apoio a seus esforços
para restaurar a legitimidade
constitucional”, acrescentou
Trump. “Continuamos a responsabilizar diretamente o
regime ilegítimo de Maduro
por quaisquer ameaças que
possam representar à segurança do povo venezuelano.”
O presidente americano
elogiou também as manifestações desta quarta-feira na Ve-

nezuela. “O povo da Venezuela
se manifestou corajosamente
contra Maduro e seu regime
e exigiu a liberdade e o Estado
de Direito”, escreveu Trump.
O governo brasileiro reconheceu nesta quarta-feira,
23, Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela. O líder opositor se
declarou presidente interino
do país durante as manifestações pela renúncia do
presidente Nicolás Maduro.
Minutos após o anúncio, o
presidente dos EUA, Donald
Trump, reconheceu Guaidó
como presidente de facto e
convocou líderes latino-americanos a fazerem o mesmo.
Em nota divulgada pelo Itamaraty, o governo afiram que
apoiará “política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a
paz social voltem à Venezuela.
Os governos da Colômbia, do Chile do Paraguai e
do Peru fizeram o mesmo. O
Canadá e a Organização dos
Estados Americanos (OEA)
também
reconheceram
Guaidó como presidente interino nesta quarta-feira.
O governo do México,
no entanto, segue reconhecendo Maduro como o presidente da Venezuela.

José Cruz / Agência Brasil
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Aonde Shazam entra
no universo da DC

Diário do Estado
Reprodução

Reprodução

Ariana Grande divulga
capa e data de lançamento
do álbum ‘thank u next’
Aos poucos, Ariana
Grande vai tirando o véu
de seu novo álbum de estúdio, thank u next. Nesta
quarta-feira, a cantora pop
finalmente divulgou a capa
do disco, que a mostra de
cabeça para baixo, com o
tradicional rabo de cavalo,
em uma grande borda rosa.
thank u next está marcado para chegar às lojas

A

inda que os novos filmes da DC não tenham
tanta conexão ou o
foco em um universo compartilhado, Shazam! terá ligações
mais explícitas com alguns desses longas. Em entrevista para
o Screenrant, o astro Zachary
Levi explicou como o filme de
David F. Sandberg conecta-se
com os outros filmes, especificamente O Homem de Aço.
“Estamos definitivamente

dentro do mundo do DCEU.
Tudo o que acontece – de
novo, você deveria perguntar
aos meus superiores sobre
algumas dessas coisas – mas
no geral… Eu acho que desde
O Homem de Aço, tudo aquilo
aconteceu em nosso mundo.
Freddy é o cara dos quadrinhos – não só quadrinhos, ele
é fascinado por super-heróis.
Todos esses eventos, teoricamente, nós poderíamos

ter assistido no noticiário enquanto acontecia”, diz Levi.
“Curiosamente, Billy não
é tão ligado em super-heróis.
Billy é tão obcecado em encontrar seus pais, encontrar
sua família. E ele viveu nas
ruas algumas vezes entre
tudo isso. Para ele, tudo isso
está acontecendo a seu redor, mas ele não liga muito
sobre isso”, completa o ator.
Em Shazam!, Zachary Levi é

o herói titular, enquanto Asher
Angel vive seu alter-ego infantil,
Billy Batson. O elenco traz ainda
Jack Dylan Grazer (It: A Coisa),
Djimon Hounsou (Diamante de
Sangue) e Mark Strong (Kingsman: Serviço Secreto).
David F. Sandberg (Quando as Luzes se Apagam) dirige
o filme, que promete um tom
mais leve e bem-humorado.
Shazam! estreia nos cinemas
brasileiros em 4 de abril.

Com 10 indicações para ‘Roma’, o Oscar ensaia uma disputa polêmica
Havia a expectativa de o
mexicano Alfonso Cuarón ser
indicado para os Oscars de
direção e filme estrangeiro.
Isso não apenas ocorreu, no
anúncio feito na terça, pela
Academia de Hollywood,
como Roma - uma produção
da Netflix - cravou mais oito
indicações, transformando-se
em um dos recordistas do ano
- o mesmo número obteve A
Favorita, de Yorgos Lanthimos,
que estreia hoje, no Brasil.
Roma concorre também a
melhor filme, atriz e atriz coadjuvante, e Cuarón ainda foi
indicado nas categorias de fo-

tografia e roteiro original. Tudo
por um filme que o diretor, em
entrevista ao Estado, disse que
fez por uma necessidade pessoal, visceral, mas tinha dúvidas
se o público quereria ver. Algo
está mudando no cinemão.
A maneira mais óbvia de interpretar o elevado número de
indicações para Roma seria ver
como um recado que a Academia está enviando ao presidente Trump, que pressiona o
Congresso atrás de verba para
construir o muro segregando
os EUA do México. Cuarón já
recebeu o Oscar de direção,
por Gravidade - e abriu ca-

minho para que outros dois
mexicanos ganhassem mais
três vezes o prêmio: Alejandro
González Iñárritu, por Birdman
e O Regresso, e Guillermo del
Toro, por A Forma da Água.
Todos foram premiados
por filmes em língua inglesa,
mas agora não apenas o longa
é falado em espanhol como a
atriz Yalitza Aparicio, uma não
profissional, é índia. Yalitza,
por sinal, foi levar, na segunda, 21, seu apoio aos mexicanos que tentam fazer a travessia, mesmo ilegal, em Tijuana.
Roma é o primeiro filme em
língua espanhola indicado

para o Oscar principal. Tudo
isso é história, mas tem mais.
A Academia se adapta aos
novos tempos e se rende à Netflix, uma plataforma global de
filmes e séries via streaming
que atende a mais de 100 milhões de assinantes no mundo.
Além de Roma, outra produção
Netflix toma assento entre os
indicados - A Balada de Buster
Scruggs, dos irmãos Coen, que
concorre a três estatuetas. E não
se pode esquecer que, em 2019,
ao enumerar os melhores do cinema em 2018, a Academia selecionou três estrangeiros entre
os cinco diretores indicados.

e plataformas digitais no dia
8 de fevereiro. Segundo a
cantora, o disco terá duas capas: uma para a versão física
e outra para a versão digital.
Ariana Grande também
divulgou a tracklist oficial
do álbum. Ele trará os três
últimos singles lançados
pela cantora (thank u next,
imagine e 7 rings) e outras
nove faixas inéditas.

