
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Terça-feira, 12 de Março de 2019  - Ano 12  nº 2006 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Todos os assentos dos ônibus 
podem virar preferenciais
Projeto de lei apresentado na Câmara de Goiânia pretende tornar preferencial todos os assentos do transporte coletivo da ca-
pital para idosos, gestantes, lactantes, obesos, pessoas com deficiência física e aquelas acompanhadas por criança de colo. p2

Chega a 11 
número de 
mortos em 

temporal em 
São Paulo p2

Homem mata 
dois vizinhos 
a tiros p2

Anitta quer 
esquecer beijo 
em Neymar p12

João de Deus tem depressão, perdeu 17 
quilos e pensa em se matar, diz defesa
Laudos médicos encomendados pela defesa afirmam que ele enfrenta 
problemas de saúde, como perda de memória, de peso e depressão. p3 
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Projeto pretende tranformar todos os 
assentos dos ônibus em preferenciais

Projeto de lei apre-
sentado na na última 
quinta-feira  (7) na Câ-

mara Municipal de Goiânia 
pretende tornar preferencial 
todos os assentos do trans-
porte coletivo da capital 
para idosos, gestantes, lac-
tantes, obesos, pessoas com 
deficiência física e aquelas 
acompanhadas por crian-
ça de colo. “Na ausência de 

usuários preferenciais, os as-
sentos livres serão utilizados 
pelos demais usuários”, diz o 
texto de autoria da vereado-
ra Tatiana Lemos (PCdoB).

Caso a proposta seja apro-
vada, as empresas que explo-
ram o serviço público de trans-
porte coletivo deverão afixar 
cartazes no interior dos veícu-
los informando que todos os 
assentos são de usos preferen-

ciais de idosos, gestantes, obe-
sos e pessoas com deficiência.

Ao justificar seu projeto, 
a vereadora lembrou que 
“atualmente uma pequena 
parcela dos assentos são des-
tinados a esses grupos prefe-
renciais. Entretanto, esse nú-
mero não atende a demanda, 
bem como as circunstâncias 
atuais. É preciso, então, alte-
rar esse quadro, amplian-

do a oferta de assentos a 
esses segmentos sociais”.

Tatiana acrescentou ainda 
que “em horários de superlo-
tação, nos horários de picos, 
por exemplo, muitas pessoas 
desses grupos acabam sendo 
transportadas em pé dentro 
dos ônibus, em todo o traje-
to. Muitas pessoas não agem 
com compaixão ao não ofere-
cer o assento para uma pes-

soa em tão condição. Falta 
de educação e desumanida-
de, sensibilidade e gentileza. 
Nossa proposta, portanto, 
tem elevado alcance social e 
humanitário”, concluiu.

Proposta semelhante já 
entrou em vigor em Brasí-
lia. Desde novembro do ano 
passado, todos os assentos 
dos ônibus e trens de metrô 
da cidade são preferenciais.

Tony Winston

Hyundai 
anuncia 
investimentos 
de R$ 125 
milhões em 
Piracicaba

A Hyundai Motor Brasil 
anunciou nesta segunda-
-feira, 11, investimentos 
de R$ 125 milhões para 
ampliar a capacidade pro-
dutiva da fábrica em Pi-
racicaba, interior de São 
Paulo, de 180 mil unidades 
ao ano para 210 mil. O gru-
po já opera em três turnos 
de trabalho desde 2013 e 
manterá seu quadro atual 
de 2,7 mil funcionários.

No ano passado, com 
trabalho 24 horas nos cin-
co dias úteis da semana e 
horas extras aos sábados, 
a empresa conseguiu pro-
duzir volume recorde de 
193 mil veículos. Agora, 
com a melhora do proces-
so produtivo, será possível 
ampliar a capacidade em 
30 mil unidades sem no-
vas contratações. O inves-
timento será aplicado em 
melhorias nas operações 
e aquisição de novos equi-
pamentos de alta tecnolo-
gia, inclusive robôs.

Em nota, o presidente 
da Hyundai Brasil, Eduardo 
Jin, afirma que a fábrica 
passou por diversas me-
lhorias, principalmente 
nas estruturas de solda, 
pintura e montagem. “O 
volume adicional de 30 mil 
veículos vai atender prio-
ritariamente o mercado 
brasileiro, respondendo às 
expectativas de crescimen-
to do mercado brasileiro”.

Segundo o executivo, 
com essa ampliação a 
marca “poderá manter 
sua participação de mer-
cado ao longo do ano.” A 
fábrica produz os mode-
los HB20 - terceiro carro 
mais vendido no País atu-
almente - e o utilitário-
-esportivo (SUV) Creta. 
Por não ter capacidade 
de atender a demanda, 
a Hyundai vinha reduzin-
do sua participação no 
mercado , que em 2016 
chegou a 10% e a colocou 
como quarta maior mar-
ca em vendas no Brasil.

No primeiro bimestre 
deste ano ela ficou em sé-
timo lugar no ranking, com 
7,5% de participação no 
mercado de automóveis e 
comerciais leves e vendas 
de 28,7 mil veículos. 

Chega a 11 número de mortos 
em temporal em São Paulo

Homem mata dois vizinhos a tiros 
no município de Bonfinópolis

O temporal que atingiu São 
Paulo entre a noite de domingo 
e a madrugada de ontem dei-
xou 11 mortos, de acordo com o 
chefe da Casa Militar do governo 
estadual, Coronel Walter Nyakas 
Júnior. A forte chuva provocou 
alagamentos e desmoronamen-
tos na capital paulista e região 
metropolitana de São Paulo.

Foram quatro mortes 
em Ribeirão Pires e uma em 
Embu das Artes, todas decor-
rentes de deslizamentos de 

terra. Os outros óbitos ocor-
reram por afogamento em 
São Bernardo do Campo (1), 
Santo André (1), São Caetano 
do Sul (3) e São Paulo (1).

Depois de sobrevoar as 
áreas inundadas na capital 
paulista e região metropoli-
tana de São Paulo, nesta ma-
nhã, o governador do estado, 
João Doria, determinou prio-
ridade para o atendimento a 
desabrigados e remoção de 
moradores de áreas de risco.

Um homem de 61 anos 
foi preso na manhã de on-
tem após matar dois vizi-
nhos a tiros no município 
de Bonfinópolis. Segundo a 
Polícia Militar, o crime acon-
teceu por volta das 6h.  

Conhecidos do suspei-
to afirmaram à polícia que 
ele sofre de problemas 
mentais. Nesta manhã, o 
homem atravessou a rua 

e atirou várias vezes contra 
um vizinho de 77 anos que 
estava varrendo a calçada. O 
homem não resistiu aos feri-
mentos e morreu no local. 

Ainda segundo informa-
ções, uma outra vizinha acor-
dou com o barulho e saiu na 
porta de casa para ver o que 
estava acontecendo. Nesse 
momento, o homem também 
atirou contra ela. A vítima, 

negócios

de aproximadamente 45 
anos, chegou a receber os 
primeiros socorros, mas 
acabou falecendo. 

O autor do duplo ho-
micídio se sentou na 
calçada para aguardar a 
polícia, e acabou preso. O 
caso será investigado pela 
Polícia Civil. O delegado 
Carlos Levergger está à 
frente das investigações.
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João de Deus tem depressão, perdeu 17 
quilos e pensa em se matar, diz defesa
Laudos médicos enco-

mendados pela defesa 
do médium João Teixei-

ra de Faria, o João de Deus 
- que está preso preventiva-
mente desde 16 de dezem-
bro, no Complexo Prisional 
de Aparecida de Goiânia 
- afirmam que ele enfrenta 
sérios problemas de saúde, 
como perda de memória, de 
peso e uma depressão grave 
que o levou a pensar em se 
matar. Os documentos, assi-
nados por um cardiologista e 
por um psiquiatra que o exa-
minaram em 22 de fevereiro, 
foram revelados pela revista 
Veja e obtidos por O GLOBO. 
A defesa de João de Deus 
os encomendou para tentar 
conseguir sua liberdade ou 
ao menos uma transferência 
para um hospital.

Às 9 horas de sexta-feira 
(08),  dois  promotores do 
Ministério Público foram ao 
Núcleo de Custódia do Com-
plexo Prisional de Aparecida 
de Goiânia, em Goiás, para 
verificar o estado de saúde 
do réu, que foi considerado 
“absolutamente normal” pe-
los promotores. Foi o quarto 
interrogatório prestado aos 
investigadores pelo líder re-
ligioso. Sobre os dois laudos 

apresentados, os promotores 
da força-tarefa do MP dizem 
que deveriam ter sido requi-
sitados por uma junta médica 
oficial, e não encomendados 
pela defesa, para ter credibili-
dade perante à Justiça.

Pedidos negados
O médium está preso 

sob a acusação de assediar 
mulheres que procuravam 
atendimento em seu cen-
tro espiritual em Abadiânia 
(GO). Ele já teve pedidos de 

soltura negados tanto pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) quanto pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). Um 
dos motivos alegados para 
sua prisão preventiva foi o 
risco de fuga, porque ele 
mantinha grande quantia em 
dinheiro guardada em casa.

Um dos responsáveis 
pelo laudo, o psiquiatra Leo 
de Souza Machado, escreveu 
que João de Deus “só não 
cometeu suicídio pois ain-
da tem sua filha pequena e 

não quer morrer sem voltar 
a vê-la, além de não querer 
‘contrariar a Deus’”, segundo 
a reportagem da Veja.

O laudo também diz que 
“o paciente mostrou- se com 
higiene precária, cabelos de-
sarrumados, barba grande e 
descuidada, halitose suge-
rindo ausência de escovação 
dentária regular, trajava uni-
forme da unidade onde está 
recolhido e este estava sujo 
e com manchas de urina”.

A falta de higiene tem se 

refletido na saúde do mé-
dium, que já teve infecção 
urinária e diarreia. O psiquia-
tra diz que o médium “deve 
ser hospitalizado, sob risco 
de negligência médica”.

Segundo a reportagem, des-
de que foi preso, João de Deus 
perdeu 17 quilos e só dorme 
com a ajuda de medicamentos.

Ouvido pela revista, o 
médium afirmou que sua 
rotina na cadeia tem sido 
“muito dura”, mas que tem 
sido bem tratado por to-

dos, “dos presos aos guar-
das”. Ele também voltou a 
reafirmar sua inocência: 
“Não pratiquei nenhum 
abuso contra ninguém”.

Tática comum
Silvana Batini, Procurado-

ra Regional da República no 
Rio de Janeiro e professora 
da FGV Direito, explica que, 
dentro da linha de argumen-
tação da defesa de João, 
existem dois motivos cen-
trais para se pedir reconside-
ração de uma prisão preven-
tiva: idade acima de 80 anos 
e alguma doença grave. Para 
ela, não é o caso.

- Ele ainda não chegou 
aos 80 anos e a depressão é 
um mal que está dentro da 
média da realidade carcerá-
ria brasileira. Na realidade, 
a depressão, de certa forma, 
faz parte da situação prisio-
nal, num geral. Se todos os 
presos fossem pedir a mes-
ma coisa, com base em de-
pressão, esvaziaram-se pra-
ticamente todas as cadeias. 
Esse é um argumento muito 
comum em estratégias de 
defesa, mas só se leva em 
consideração doenças que 
estão acima da média prisio-
nal, o que não é o caso.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

PRF-GO 
apreende 
quatro ônibus 
escolares com 
irregularidades 
em Rio Verde

Equipe goiana vence novamente etapa 
nacional da Copa do Mundo de Física

Homem é preso suspeito de 
agredir e estuprar adolescente 
transexual, em Iporá

Quatro ônibus escolares 
foram apreendidos ontem 
em Rio Verde por apresen-
tarem irregularidades. Os 
veículos levavam estudantes 
que moram nos bairros que 
margeiam a BR-060 para es-
colas do município.

Um dos ônibus flagra-
dos pela Polícia Rodoviária 
Federal estava com lotação 
excedente, cerca de dez 
alunos eram transportados 
em pé. Em outros três veí-
culos de transporte escolar 
os alunos não utilizavam o 
cinto de segurança. 

Além destas irregulari-
dades, foram detectadas 
outras infrações como 
bancos soltos, retrovisores 
em desacordo com a legis-
lação, simbologia de saída 
de emergência irrregular e 
cintos de segurança presos 
debaixo dos  bancos.

Um homem foi preso, 
na última quarta-feira 
(6), suspeito de agredir 
e estuprar uma adoles-
cente transsexual de 17 
anos, em Iporá, região 
Central de Goiás. Crime 
teria ocorrido na última 
terça-feira (5), feriado 
de Carnaval, após a jo-
vem não aceitar manter 
relação sexual com o 
suspeito, Felipe Cesar 
dos Santos, de 27 anos.

Uma equipe da Polí-
cia Militar (PM) localizou 
Felipe quando ele estava 
em casa, dormindo. Ele 
foi preso em flagrante 
e autuado por estupro 
qualificado. Segundo o 
delegado plantonista, 
Marlon Souza Luz, o cri-
me ocorreu na lancho-
nete do suspeito. O casal 
teria trocado carícias, 
mas a jovem não acei-
tou se relacionar sexu-
almente com o homem. 
Ele teria ficado nervoso 

e começou a espancá-la.
O delegado ainda 

conta que a adolescente 
conseguiu fugir pulan-
do uma das janelas do 
estabelecimento e caiu 
em cima de engrada-
dos de refrigerante. Em 
seguida, ela encontrou 
algumas amigas e que a 
levaram ao Hospital Mu-
nicipal de Iporá. Amigos 
e familiares da vítima 
estiveram na unidade 
de saúde. O pai da víti-
ma a acompanhou até a 
Delegacia de Polícia Civil 
(PC) do município para 
denunciar o crime.

“O autor negou a prá-
tica do estupro. Disse 
que mantiveram outras 
práticas sexuais, como 
sexo oral e tudo teria 
sido consentido. Alegou 
que a vítima se lesionou 
ao pular as janelas do es-
tabelecimento e cair em 
cima dos engradados”, 
declara o delegado.

Uma equipe de es-
tudantes de Goiás ficou 
em primeiro lugar na 
etapa nacional do Tor-
neio Internacional de 
Jovens Físicos (IYPT), 
considerada a ‘Copa do 
Mundo de Física’, que 
aconteceu em São Pau-
lo. Agora um integrante 
do grupo vai representar 
o Brasil na etapa inter-
nacional, que vai ocor-
rer em julho, na Polônia.

Os jovens ganharam 
o título após resolverem 
uma equação que explica 
porque um giroscópio em 
rotação, feito de material 
condutor, mas não fer-
romagnético, desacelera 
quando posicionado em 
um campo magnético. Os 
goianos, que são do Colé-
gio Arena, foram recep-
cionados na instituição 
de ensino pelo prefeito 
Iris Rezende e pelo gover-
nador Ronaldo Caiado. 

Outra equipe goiana, 
também do Colégio Are-
na, ficou em nono lugar. 
“Foram propostos a eles 
17 problemas para serem 

Google Street View

solucionados, e eles tinham 
que aceitar um desses para 
resolver. A equipe resolveu 
explicar a questão sobre o 
fenômeno que acontece 
para que uma bola leve seja 
captada por um funil depois 
que o ar é soprado através 
do objeto”, contou o profes-
sor Samuel Araújo

Segundo o professor de 
matemática, as situações-
-problema solucionadas pe-
los adolescentes são de nível 
de mestrado e doutorado 
em física, e demandaram 

meses de preparação. 
“Eles gostam disso. Eles 
são curiosos e trabalham 
muito com isso, se dedi-
cam 6, 7 meses por ano 
resolvendo esse tipo de 
problema”, disse.

O estudo que rendeu 
os troféus começou a ser 
feito pelos alunos no ano  
passado. Esta foi a segun-
da vez que uma equipe 
goiana chega à final e ven-
ce a competição. Os ado-
lescentes venceram outras 
21 equipes brasileiras.
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Modelo de avião que caiu na Etiópia é espinha dorsal de expansão da Gol

Versão atualizada do avião 
comercial mais vendido da 
história, o Boeing 737 MAX é 
também a espinha dorsal da 
recente expansão internacio-
nal da Gol. O modelo sofreu 
no domingo seu segundo aci-
dente em cinco meses.

Um 737 MAX 8 operado 
pela Ethiopian Airlines caiu 
minutos após a decolagem 
na Etiópia. Todos os 157 ocu-
pantes morreram. Não estão 
claras as causas do acidente.

A queda de um modelo 
semelhante operado pela 
indonésia Lion Air, em ou-
tubro, deixou 189 mortos 
– o avião caiu no mar 13 
minutos após decolar. As 
investigações preliminares 
apontam para um erro do 

sistema anti-stall (antipa-
rada), que foi alimentado 
com dados incorretos e for-
çou o nariz do avião para 
baixo mesmo após tentati-
vas dos pilotos de retomar 
o controle da aeronave.

Com 135 encomendas 
-dos modelos MAX 8 e 10-, 
a companhia é a única bra-
sileira a operar essa nova 
versão, cuja primeira unida-
de foi recebida pela Gol em 
junho de 2018. Atualmente, 
sete já estão em operação. A 
Gol espera concluir até 2028 
a renovação de toda sua fro-
ta dos atuais 737, fabricados 
nos anos 1990 e 2000.

Procurada, a companhia 
afirmou que tem a segurança 
em primeiro lugar, disse que 

acompanha a investigação 
do acidente na Etiópia e res-
saltou que cada companhia 
aérea tem uma operação 
diferente. Mais eficiente que 
seu antecessor, o 737 MAX 8 
foi a aposta da Gol para reto-
mar os voos para os Estados 
Unidos, suspensos em 2016 
em meio à recessão.

A aeronave é usada des-
de novembro nas rotas que 
ligam Brasília e Fortaleza a 
Miami e Orlando, na Flóri-
da. Em dezembro, o novo 
Boeing passou a voar entre 
São Paulo e Quito, e Can-
cún (México) deve ganhar 
um voo saindo de Brasília a 
partir de junho deste ano, 
também com um MAX 8.

Desde o lançamento do 

737 MAX, em 2017, a fabri-
cante americana já entregou 
350 unidades da família, que 
inclui uma versão menor, 
MAX 7, e duas maiores, 
MAX 9 e 10. Ainda há 4.661 
aviões a serem entregues 
para mais de cem clientes.

Após a queda do Lion 
Air, a Boeing desenvolveu 
uma atualização de softwa-
re para permitir que um 
cenário como o enfrentado 
no acidente na Indonésia 
pudesse ser superado. A 
FAA (autoridade de aviação 
dos EUA, na sigla em inglês) 
emitira na época uma dire-
tiva de emergência sobre o 
novo sensor de ângulo de 
ataque, que não funcionou 
corretamente no Lion Air.

Trump pedirá US$ 8,6 bilhões 
no orçamento de 2020 para 
muro na fronteira com o México

O presidente dos Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, planeja pedir US$ 
8,6 bilhões no orçamento 
de 2020 para financiar o 
muro que quer construir 
na fronteira do o Méxi-
co, afirmou seu assessor 
econômico, Larry Ku-
dlow, neste domingo. 

De acordo com o Wa-
shington Post, no orça-
mento para o ano fiscal de 
2020, Trump quer alocar 
US$ 5 bilhões do orçamen-
to do Departamento de Se-
gurança Interna e US$ 3,6 
bilhões do Pentágono para 
o projeto de fronteira.

Estes fundos se soma-
riam ao financiamento 
emergencial de US$ 6,7 bi-
lhões previstos de acordo 
com a declaração de “emer-
gência nacional” anunciada 
em 15 de fevereiro.

Na última vez em que 
Trump pediu aos parla-
mentares para aprova-
rem fundos para o muro 
da fronteira - por US$ 5,7 
bilhões -, a briga com o 
Congresso terminou em 
um “shutdown”, ou fe-
chamento parcial do go-

verno federal, de 35 dias.
“Trump vai continuar 

com seu muro. Ele vai insis-
tir na segurança das fron-
teiras, acho que é essen-
cial”, acrescentou Kudlow.

No entanto, os líde-
res democratas no Con-
gresso já reiteraram sua 
oposição ao financia-
mento de um muro.

“O presidente Trump 
causou danos a 8 milhões 
de americanos quando 
decidiu, de forma impru-
dente, fechar o governo 
para obter seu muro caro 
e ineficaz, que, como pro-
metido, deveria ser pago 
pelo México”, lembraram 
em comunicado conjunto 
a presidente democrata da 
Câmara dos Deputados, 
Nancy Pelosi, e o chefe da 
minoria democrata no Se-
nado, Chuck Schumer.

“O Congresso se recu-
sou a financiar o muro e ele 
(Trump) foi forçado a admi-
tir sua derrota e reabrir o 
governo. O mesmo cenário 
será repetido se ele tentar 
fazer de novo. Esperamos 
que ele tenha aprendido 
a lição”, disseram.

assembleia aprova decreto 
de Guaidó que declara estado 
de alarme na Venezuela

Por unanimidade, a As-
sembleia Nacional, con-
trolada pela oposição, 

aprovou ontem um decreto 
do autoproclamado presiden-
te interino Juan Guaidó, de-
clarando estado de alarme 
na Venezuela. Guaidó tam-
bém preside a Assembleia.

A justificativa apresenta-
da foi a “calamidade públi-
ca gerada pela interrupção 
sustentada do fornecimen-
to de eletricidade que afe-
tou a grande maioria dos 
venezuelanos”. O país so-
fre com blecautes desde 
quinta-feira (7) e em alguns 
estados a falta de energia já 
soma mais de 80 horas.

O regime de Nicolás Madu-
ro fala em sabotagem e acusou 
um ataque hacker com origem 
nos Estados Unidos, mas a 
oposição culpa o sucateamen-
to da rede elétrica do país.

Com a declaração do 
estado de alerta, as Forças 
Armadas são ordenadas a 
providenciar mobilizações 
necessárias para fornecer a 
devida proteção às instala-
ções e aos oficiais da Corpo-
elec, responsável pelo for-
necimento de energia.

Os oficiais de segurança 
também devem se abster de 
impedir ou criar obstáculos 
aos “legítimos protestos do 
povo venezuelano através 
dos quais expressam não 
apenas sua rejeição ao esta-
do deplorável do sistema elé-
trico do país, mas, acima de 
tudo, sua imensa indignação 
em relação aos responsáveis 
por sua inépcia e corrupção”, 
segundo trecho do documen-
to aprovado no Congresso.

Guaidó também convo-
cou uma nova manifestação 
para terça-feira (12), como 

forma de protestar contra os 
blecautes: “Amanhã, às três 
da tarde (16h00 em Brasília), 
toda a Venezuela nas ruas”.

Segundo Guaidó, além 
da falta de eletricidade, em 
boa parte do país já começa 
a faltar água, a comida está 
apodrecendo e o transporte 
e as comunicações estão in-
terrompidos ou instáveis.

“Não há normalidade na 
Venezuela e nós não vamos 
permitir que se normalize a 
tragédia (...), por isso o decre-
to”, afirmou o líder da oposi-
ção, acrescentando que “tudo 
[é] produto da corrupção e da 
imperícia do regime”.

Segundo a agência de notí-
cias France Presse, para mini-
mizar as consequências da crise 
elétrica, o governo prorrogou 
a suspensão de atividades de 
trabalho e escolares, que ha-
via decretado na quinta-feira 

quando começou o problema 
de fornecimento de energia. 
O blecaute atinge a capital e 
22 dos 23 estados do país, que 
tem 30 milhões de habitantes.

Muitas casas têm tanques 
de água, porque sempre há 
racionamento na Venezuela, 
mas as bombas não funcionam 
sem luz. Em Caracas, morado-
res fazem fila para conseguir 
se abastecer nas fontes d’água 
aos pés da montanha Ávila.

Por conta da situação, o 
governo vai começar a distri-
buir alimentos e água potá-
vel nas áreas mais carentes.

Maduro sustenta que o 
apagão foi provocado por 
“um ataque cibernético ele-
tromagnético” cometido pe-
los Estados Unidos contra a hi-
droelétrica de Guri, no estado 
de Bolívar (sul), a principal da 
Venezuela e segunda da Amé-
rica Latina, depois de Itaipu.

Eduardo Verdugo

Carlos Barria



------------------------------- 
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
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 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
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
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 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 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 re-
visada 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 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
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 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

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 whatsa-
pp: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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------Veículos
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ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------

HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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
-------------------------------
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Governo federal exonera chefe de 
gabinete, secretário adjunto, assessor 
especial e três diretores do MEC

Em edição extra de 
ontem do “Diário Oficial 
da União”, o governo 
Bolsonaro exonerou seis 
nomes que ocupavam 
cargos do alto escalão do 
Ministério da Educação.

Veja os nomes exo-
nerados e os cargos que 
ocupavam: Tiago Tondi-
nelli (chefe de gabinete 
do ministro da Educação); 
Eduardo Miranda Frei-
re de Melo (secretário-
-executivo adjunto da 
Secretaria-Executiva do 
Ministério da Educação); 
Ricardo Wagner Roquetti 
(coronel que atuava como 
diretor de programa da 
Secretaria-Executiva do 
Ministério da Educação); 
Claudio Titericz (diretor 
de programa da Secreta-
ria-Executiva do Ministé-
rio da Educação); Silvio 
Grimaldo de Camargo 
(assessor especial do mi-
nistro da Educação); Tiago 
Levi Diniz Lima (diretor de 
Formação Profissional e 
Inovação da Fundação Jo-
aquim Nabuco). A portaria 
foi assinada por Abraham 
Weintraub, ministro-chefe 
substituto da Casa Civil. 

Nomeações
Na mesma edição do 

DOU, a Casa Civil tam-
bém publicou uma por-
taria nomeando novos 
ocupantes a três dos seis 
cargos que ficaram vagos:

Josie Priscila Pereira de 
Jesus será a nova chefe de 
gabinete do ministro Ri-
cardo Vélez Rodríguez; Ro-
bson Santos da Silva exer-
cerá o cargo de diretor 
de Formação Profissional 
e Inovação da Fundação 

Joaquim Nabuco; e Rubens 
Barreto da Silva será o novo 
secretário-executivo adjunto 
da Secretaria-Executiva do 
Ministério da Educação.

O cargo de assessor espe-
cial e os dois cargos de direto-
res de programas do MEC não 
tiveram novas nomeações.

Nota do MEC
Algumas das exonerações 

oficializadas já haviam sido 
divulgadas na semana passa-
da. Na tarde desta segunda, 
pouco antes da publicação 
da edição extra do DOU, o 
Ministério da Educação di-
vulgou uma nota afirmando 
que “as movimentações de 
pessoal e de reorganização 
administrativa, levadas a efei-
to nos últimos dias, em nada 
representam arrefecimento 
no propósito de combater 
toda e qualquer forma de 
corrupção” e que “ademais, 
envolveram cargos e funções 
de confiança, de livre provi-
mento e exoneração”.

No comunicado, o MEC 
afirmou ainda que, “continua 
firme no propósito de dar pros-
seguimento aos trabalhos” de 
“apuração de indícios de irregu-
laridades no âmbito da pasta”.

Parte do grupo que foi 
exonerado nesta segunda é 
ligado ao escritor Olavo de 
Carvalho. Um deles, Silvio 
Grimaldo, afirmou no do-
mingo, em uma rede social, 
que o ministro Vélez “precisa 
se livrar dos maus conselhei-
ros e dos falsos amigos”.

Segundo ele, um grupo de 
seguidores de Carvalho foi 
nomeado para cargos dentro 
do Ministério da Educação 
após a posse de Jair Bolsona-
ro - o próprio ministro teria 
sido uma indicação de Olavo.

PEC do pacto federativo 
vai ajudar a aprovar 
reforma da Previdência

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, acredi-
ta que a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 
que pretende encaminhar ao 
Congresso Nacional propon-
do a revisão dos termos do 
pacto federativo ajudará o 
governo federal a aprovar a 
reforma da Previdência.

O superministro da Eco-
nomia avalia que a PEC, que 
propõe, entre outros pontos, 
descentralizar a arrecadação e 
desobrigar estados, municípios 
e União de fazerem investimen-
tos mínimos em certas áreas 
dará mais poder a parlamenta-
res, governadores e prefeitos.

Paulo Guedes afirma que 
é fundamental que o gover-
no federal reduza seus gas-
tos obrigatórios, como os de 
benefícios previdenciários.

A equipe econômica do go-

verno Bolsonaro aposta que 
deputados, senadores, gover-
nadores e prefeitos vão querer 
aprovar a PEC do pacto fede-
rativo porque dará mais liber-
dade para as administrações 
municipais, estaduais e federal 
elaborarem os orçamentos.

Para que os gestores públi-
cos realmente tenham recur-
sos para destinar a cada ano 
para as áreas que consideram 
prioritárias, é preciso reduzir o 
montante de gastos engessa-
dos do governo federal, pon-
dera o ministro da Economia.

Não adianta ter poder 
para destinar recursos para 
determinadas áreas se os 
gastos obrigatórios são res-
ponsáveis por mais de 90% 
do Orçamento da União.

Na proposta orçamentária 
de 2019, por exemplo, as des-
pesas primárias obrigatórias 

atingem R$ 1,589 trilhão. Já as 
despesas discricionárias pri-
márias, que o governo pode 
manejar com mais liberdade, 
somam R$ 112,6 bilhões, me-
nos de 7% do bolo total.

E os gastos com Previdência 
ficam com a maior parte das 
despesas primárias obriga-
tórias, um total previsto para 
este ano de R$ 638 bilhões. 
Gastos com pessoal e encargos 
estão em segundo lugar, num 
total de R$ 326 bilhões.

Ou seja, se o governo não 
conseguir reduzir - no médio 
e longo prazos - o total desti-
nado para este tipo de gasto 
primário, que não computa o 
pagamento de juros da dívida 
pública, de pouco adiantará 
desvincular e descentralizar o 
Orçamento da União.

A equipe econômica acre-
dita na viabilidade da trami-

tação das duas medidas (re-
forma da Previdência e PEC 
do pacto federativo) porque a 
proposta de mudança nas re-
gras previdenciárias começará 
pela Câmara dos Deputados.

Já a PEC do pacto federati-
vo será apresentada ao Sena-
do. E como uma dependeria, 
no médio prazo, da outra, a 
avaliação é de que podem ter 
uma tramitação semelhante 
nas duas casas legislativas.

O ministro da Economia 
ainda precisa acertar os deta-
lhes do texto da PEC do pacto 
federativo com o presidente 
Jair Bolsonaro, mas acredita 
que terá o apoio de governa-
dores, prefeitos e parlamen-
tares na tarefa de acelerar o 
envio da proposta ao Legislati-
vo. A expectativa é de que isso 
aconteça até o final de março 
ou, mais tardar, início de abril.

Reprodução
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“Tem coisa que quero 
esquecer”, diz anitta 
sobre beijo em Neymar

O beijo entre Anitta 
e Neymar, divulgado em 
primeira mão pelo UOL 
durante o Carnaval na Sa-
pucaí, ainda rende assun-
to. Em entrevista a Leo 
Dias, do “Fofocalizando”, 
exibida hoje, a cantora 
afirmou “não se lembrar” 
de ter ficado com o cra-
que em um camarote, no 
mesmo ambiente em que 
se encontrava a atriz Bru-
na Marquezine, ex-namo-
rada do jogador do Paris 
Saint Germain. O bate-
-papo aconteceu durante 
o Bloco das Poderosas 
ontem, em São Paulo.

O jornalista quis saber 
se Anitta já teve amné-
sia alcoólica. “Acontece 
comigo direto, já passei 
algumas vergonhas (por 
causa da bebida)”, res-
pondeu ela, aos risos.

Ao que Leo pergun-
tou: “Como você es-
quece que ficou com 
Neymar?” E a cantora 
disparou: “Não sei, amor, 
você também não esque-
ce de alguma coisa na 
sua vida? Tem coisa que 
quero esquecer, então 
esqueço também. Real-
mente sou desapegada 
com essas coisas. Quan-

do é coisa séria, aí não es-
queço, mas se é zoeira não 
tô nem aí”, afirmou ela.

A cantora preferiu não 
comentar sobre ter parado 
de seguir famosos no Insta-
gram, como Marquezine, Pa-
bllo Vittar e Preta Gil, e disse 
que sabe separar muito bem 
o “mundo real” do “mundo 
virtual”: “Tem gente que é 
uma coisa na internet e ou-
tra na vida real. Você me co-
nhece, sou o que sou”.

Anitta também falou que a 
parceria com Madonna vai sair 
em breve. “O trabalho é dela, 
então não posso falar porque 
cada um tem sua maneira de 
escolher e divulgar. Mas vai ter 
muita parceria, algumas que o 
povo vai ficar chocado. Está in-
crível”, adiantou ela.

A cantora completa 26 
anos em 30 de março e reve-
lou que o tema de sua festa 
será “fundo do mar”. Sobre 
quem vai convidar, Anitta 
mandou o recado: “Se esti-
ver namorando, talvez corte 
os outros contatinhos. Se 
estiver solteira, eu coloque o 
resto dos contatos”.

Por conta de projetos, 
a cantora, que trabalhou 
incansavelmente no Car-
naval, disse que não pre-
tende tirar férias tão cedo.

Maisa diz que incluirá 
minorias em novo programa: 
“Padrão de família mudou”

Com 16 anos de ida-
de e 14 de carreira, 
Maisa Silva estrea-

rá no próximo sábado (16) 
seu próprio programa no 
SBT, onde trabalha desde 
2007. E será empoderado, 
do jeitinho dela: a apresen-
tadora rebaterá “haters” (os 
xingadores da internet) e 
incluirá “todas as famílias”, 
incluindo as que fugirem do 
padrão conservador.

“Como tenho horário à 
tarde no SBT, que é um um 
canal aberto, não teria por 
quê restringir a presença 
de certas pessoas no meu 
programa. Até porque o SBT 

sempre foi uma emissora 
para a família, e as famílias 
são diferentes, não são to-
das iguais. Temos uma ideia 
de família padrão, de mãe, 
pai, filho. Mas hoje em dia 
as famílias estão mudando 
e mostrando que onde há 
amor há família”, disse hoje 
durante a apresentação do 
programa aos jornalistas. 

“Não quero proibir ou ba-
nir certas pessoas de virem 
ao programa. Quero que 
todo mundo sente aqui e 
tenha um papo legal. Quero 
que pessoas com opiniões 
diferentes venham aqui”.

O pensamento e o pro-

grama de Maisa contrastam 
com a guinada conservadora 
do SBT, principalmente após 
a vitória de Jair Bolsonaro na 
eleição presidencial. A emis-
sora inclusive ressuscitou 
um slogan da ditadura mili-
tar, “Brasil, ame-o ou deixe-
-o” --após a repercussão ne-
gativa, reconheceu o erro.

Maisa chorou ao falar da 
família, que a acompanha na 
TV desde quando decidiu ir 
ao “Programa Raul Gil” pela 
primeira vez, em 2005, na 
Record. Para ela, seus pais, 
Celso e Gislaine, gerenciam 
melhor sua carreira do que 
qualquer empresário.

“Se eu estiver doente, 
meus pais me levam ime-
diatamente ao hospital. Em-
presário nenhum faria isso 
porque só querem saber do 
lucro. Meus pais não visam o 
lucro”, disse, às lágrimas.

A cantora Gretchen, o 
jornalista Leo Dias e o in-
fluenciador digital Carlinhos 
Maia já gravaram o “Progra-
ma da Maisa”, que terá dois 
convidados por semana. 
Na estreia, Fernanda Souza 
relembrará sua carreira no 
SBT no quadro “Submaisa” 
e será entrevistada com o 
humorista Matheus Ceará, 
de “A Praça É Nossa”.
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