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Mercado reduz projeção de 
crescimento da economia
A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país - caiu de 2% para 1,89% este ano. Foi a quinta redução consecutiva. p3
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Bolsonaro publica foto com arma em 
Israel defendendo o porte de arma
Marcando sua localização em Jerusalém, Israel, Bolsonaro escreveu 
na legenda texto favorável ao decreto assinado em janeiro. p5
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Nos últimos meses o 
Zoológico de Goiâ-
nia ganhou 16 no-

vos integrantes. Além de 
sete animais que nasceram 
na unidade de conservação, 
outros nove foram transferi-
dos do Centro de Triagem de 
Animais Silvestres (Cetas) do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
para o parque. O local é aber-
to ao público de terça-feira a 
domingo das 8h às 17h.

Entre os novos animais, 
houve registro do nasci-
mento de duas onças-pin-
tadas, quatro cervos dama 
e uma arara-canindé. Já os 
que foram transferidos são 
quatro quatis, duas cobras 
(cascavel e jararaca), uma 
suçuarana, uma jaguatirica 
e um tamanduá bandeira.

“Ficamos extremamente 
felizes com esses nascimen-
tos, principalmente dos filho-
tes de onças-pintadas, pois 
o nosso trabalho está contri-
buindo para a manutenção 
de uma espécie ameaçada 
de extinção”, comenta o pre-
sidente da Agência Municipal 
de Turismo, Eventos e La-
zer (Agetul), Ronaldo Vieira. 
Hoje, 438 animais que inte-
gram o plantel do Zoológico 
e desses 196 nasceram no 
parque, localizado na Alame-
da das Rosas, no Setor Oeste. 

Conforme o supervisor-
-geral do Zoológico, Rapha-
el Cupertino, a reprodução 
em cativeiro é um processo 
complexo que envolve die-
ta adequada, boa adapta-
ção ao recinto e “química” 
entre o casal. Além disso, 
muitos animais que chegam 
aos zoológicos já estão com 
idade avançada e não con-
seguem mais reproduzir. 
“Por conta de todos esses 

aspectos e muitos outros, 
comemoramos os nasci-
mentos desses filhotes que 
nos próximos dias já estarão 
em exposição”, afirma.

A equipe comemora tam-
bém o fato de um exemplar 
ser melânico. Ele nasceu 
com uma pelagem da cor 
preta e que é mais difícil de 
aparecer entre os filhotes, 
pelo fato de ser um gene 
recessivo. “Nascer com essa 

pelagem já é extremamente 
raro e quando isso ocorre 
em cativeiro, o fato é mais 
raro ainda”, explica. Os cui-
dados da mãe foram essen-
ciais para a sobrevivência 
dos filhotes. “Eles ainda 
estão com mãe e recebem 
muito carinho dela”, conclui.

Já os filhotes de suçuara-
na, jaguatirica e tamanduá 
bandeira são órfãos e, graças 
a ida para Cetas, sobrevive-

ram. “Aqui no Zoo, a filhote 
de tamanduá está receben-
do quatro mamadeiras por 
dia. O nosso objetivo é a 
conservação das espécies. É 
uma das principais funções 
dos zoológicos. Além disso, 
esses animais não poderiam 
ser reintroduzidos na na-
tureza e aqui têm uma boa 
condição de vida, recebendo 
cuidados especiais diaria-
mente”, completa.

Reprodução

Suspeitos 
de matar 
mulher e 
esconder 
corpo dentro 
de colchão 
são presos, 
em Goiânia

Três homens foram 
presos suspeitos de 
matar Camila Alves dos 
Santos, de 28 anos, 
no início deste ano, e 
abandonar o corpo dela 
dentro de um colchão 
no Bosque dos Buritis, 
em Goiânia. De acordo 
com a Polícia Civil (PC), 
os detidos são: Thiago 
Pereira Dias, de 26 anos, 
vulgo “Pato Rouco”, Ma-
xwell de Paula Ribeiro, 
de 27, e Jair Paulo Perei-
ra Jorge, de 34.

Ainda conforme a 
corporação, Camila teria 
sido morta dentro de um 
imóvel, conhecido como 
“casa das pedras”, que 
fica localizado próximo 
ao parque. À PC, os sus-
peitos negaram o crime.

Entretanto, consta nos 
autos que Thiago teria 
deixado uma certa quan-
tidade de droga com Ca-
mila, para que a mesma 
guardasse. A vítima teria 
vendido e consumido 
parte da substância.

Outro fato que teria 
agravado para a realiza-
ção do crime, teria sido 
uma dívida de um celu-
lar que Camila teria com 
Thiago e Jair. Por isso, 
teriam decidido matá-
-la. Maxwell, por sua 
vez, teria recebido R$ 
20 para ajudar a escon-
der o corpo no colchão 
e deixasse no parque.

No dia do crime, Ca-
mila foi encontrada por 
um guarda do Grupo de 
Patrulhamento Ambien-
tal (GPA), da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM). O 
corpo foi encaminhado 
para o Instituto Médico 
Legal (IML) para identifi-
cação, já que ela estava 
sem documentos. Am-
bos já possuem diversas 
passagens pela polícia e 
agora responderão por 
homicídio qualificado.

Detento é morto a facadas por colega 
de cela, em Aparecida de Goiânia

Um reeducando foi 
morto dentro da Colônia 
Agroindustrial do Regime 
Semiaberto, em Apareci-
da de Goiânia, na noite 
deste domingo. Segundo 
a Polícia Civil (PC), Breno 
Hugo Luiz de Oliveira, de 
26 anos, foi atingido com 
golpes de faca dentro da 
cela que ocupava.

Conforme expõe a 
corporação, agentes ou-
viram gritos de socorro 
na ala C-1 e, ao chega-
ram na cela, encontraram 

Breno ferido nas costas. Ele 
foi atendido pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu), mas não re-
sistiu aos ferimentos e mor-
reu no local.

Na sequência, os agen-
tes viram uma faca sen-
do lançada no galpão. Ao 
questionarem quem teria 
atirado o objeto, Hudson 
Paiva Neto, de 38 anos, con-
fessou o crime. Ele já cum-
pre pena por homicídio.

Um inquérito foi aberto 
e o caso será investigado 

pelo Grupo de Investi-
gações de Homicídios 
(GIH) de Aparecida de 
Goiânia. Em nota, a 
Diretora-Geral de Ad-
ministração Penitenci-
ária (DGAP) destacou 
que “foram tomadas 
providências e que um 
processo administrativo 
disciplinar foi instaura-
do para apuração da au-
toria do crime e poste-
rior aplicação da sanção 
disciplinar em confor-
midade com a lei.”

Zoológico de Goiânia ganha 
16 novos integrantes
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Mercado reduz projeção de 
crescimento da economia
A estimativa para a 

expansão do Pro-
duto Interno Bruto 

(PIB) - a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país - caiu de 2% para 
1,89% este ano. Foi a quin-
ta redução consecutiva.

Para 2020, a estimativa de 
crescimento do PIB recuou 
de 2,78% para 2,75% na se-
gunda redução consecutiva. 
As projeções de crescimento 
do PIB para 2021 e 2022 per-
manecem em 2,50%.

Os números constam 
do boletim Focus, publica-
ção semanal elaborada com 
base em estimativas de ins-
tituições financeiras sobre os 
principais indicadores econô-
micos. O boletim é divulgado 
às segundas-feiras, pelo Ban-
co Central (BC), em Brasília.

Inflação
A estimativa da inflação, 

calculada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), permanece em 
3,89% neste ano. Em relação 
a 2020, a previsão para o 
IPCA segue em 4%. Para 2021 
e 2022, também não houve 
alteração na projeção: 3,75%.

A meta de inflação deste 
ano, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), 
é 4,25%, com intervalo de 
tolerância entre 2,75% e 
5,75%. A estimativa para 

2020 está no centro da meta: 
4%. Essa meta tem intervalo 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo.

Para 2021, o centro da 
meta é 3,75%, também 

com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual. O 
CMN ainda não definiu a 
meta de inflação para 2022.

Taxa Selic

Para controlar a inflação, o 
BC usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, a 
Selic. Para o mercado financei-
ro, a Selic deve permanecer no 
seu mínimo histórico de 6,5% 

Antônio Cruz/Agência Brasil

UFG reforça 
segurança 
após ameaça 
de atentado 
em Goiânia

Bombeiros de Goiás retornam a 
Brumadinho para auxiliar em buscas

A Universidade Federal de 
Goiás (UFG) acionou as polí-
cias Federal e Militar e, ainda, 
reforçou a segurança interna 
no Câmpus Samambaia, em 
Goiânia, após receber um e-
-mail com mensagem conten-
do ameaças de atentado na 
instituição. O e-mail foi rece-
bido na manhã de ontem.

Em nota, a reitoria refor-
çou que as medidas foram 
adotadas com o objetivo de 
proporcionar a manutenção 
de todas as atividades com 
segurança e tranquilidade.

No e-mail, com o assunto 
‘contando as balas’, o autor diz 
que irá entrar na Faculdade de 
Ciências Humanas e Filosofia 
e no prédio da Faculdade de 
Jornalismo e “exterminar es-
querdistas, homossexuais, for-
nicadores e negros.” O autor 
ainda afirma que irá atirar con-
tra “gordas de cabelo colorido, 
maconheiros e adúlteros que 
entrarem na sua frente.”

Equipes do Corpo de 
Bombeiros de Goiás retor-
naram, no último fim de 
semana, para Brumadinho 
(MG) a fim de auxiliar nas 
buscas por vítimas que ain-
da não foram localizadas. O 
envio das equipes foi deter-
minado pelo governador 
Ronaldo Caiado e atende 
a uma solicitação do go-
verno de Minas Gerais.

As equipes enviadas 

Reprodução

no sábado são formadas por 
bombeiros militares e cães 
de resgate. A barragem da 
Mina Córrego do Feijão se 
rompeu no dia 25 de janeiro, 
matando centenas de pesso-
as e contaminando o Rio Pa-
raopeba, um dos afluentes 
do Rio São Francisco. 

Os rejeitos devastaram a 
área administrativa da mi-
neradora, incluindo o refei-
tório, onde muitos trabalha-

dores almoçavam na hora 
do rompimento. 

Goiás foi um dos pri-
meiros Estados a enviar 
ajuda após a tragédia que 
deixou 217 mortos e 87 
desaparecidos. Atualmen-
te, o trabalho de busca dos 
corpos das vítimas conta 
com 145 militares que 
trabalham em 23 frentes, 
com 83 máquinas pesadas, 
seis cães e um drone.

Balança comercial tem superávit 
de US$ 4,99 bilhões em março

A queda nas exportações 
fez a balança comercial fe-
char março com o menor 
saldo positivo em três anos. 
No mês passado, o Brasil 
exportou US$ 4,99 bilhões 
a mais do que importou. O 
saldo representa recuo de 
22,27% em relação ao su-
perávit de US$ 6,42 bilhões 
registrado em março do ano 
passado e é o menor para o 
mês desde 2016.

No mês passado, o país 
exportou US$ 18,12 bi-
lhões, queda de 1% em 
relação a março do ano 
passado pelo critério da 
média diária. As importa-
ções somaram US$ 13,130 
bilhões, com ala de 5,1% 
também pela média diária.

Com o resultado de mar-
ço, a balança comercial 
acumula superávit (expor-
tações menos importações) 
de US$ 10,889 bilhões nos 
três primeiros meses do 
ano, com recuo de 11,1% 
na comparação com o mes-
mo período de 2018, quan-
do o superávit tinha atingi-
do US$ 12,243 bilhões.

Nos três primeiros meses 
do ano, as exportações so-

maram US$ 53,026 bilhões, 
retração de 3% em relação 
ao mesmo período de 2018 
pelo critério de média diá-
ria. As importações totali-
zaram US$ 42,138 bilhões, 
recuo de 0,7% na mesma 
comparação.

Em março, as exporta-
ções de produtos básicos 
aumentaram 7,9% em re-
lação ao mesmo mês do 
ano passado, com des-
taque para algodão bru-
to (+123,6%), milho em 
grãos (+86,7%), fumo em 
folhas (+38,9%) e farelo 
de soja (+30,2%). A venda 
de produtos semimanufa-
turados caiu 0,5%, puxada 
por açúcar bruto (-34,6%), 
celulose (-12%) e couros e 
peles (-10,8%).

A principal queda nas 
exportações ocorreu com 
os produtos manufatura-
dos, cujas vendas caíram 
6,5% em relação a março 
do ano passado. As maio-
res retrações ocorreram na 
venda de veículos de carga 
(-68,2%), óleos combustí-
veis (-49,6%), automóveis 
de passageiros (-41,4%) e 
autopeças (-13,4%).

ao ano, até o fim de 2019.
Para o fim de 2020, a pro-

jeção segue em 7,50% ao 
ano. Para o fim de 2020 e 
2021, a expectativa perma-
nece em 8% ao ano.

A Selic, que serve de refe-
rência para os demais juros 
da economia, é a taxa mé-
dia cobrada nas negociações 
com títulos emitidos pelo 
Tesouro Nacional, registra-
das diariamente no Sistema 
Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic).

A manutenção da Selic, 
como prevê o mercado fi-
nanceiro este ano, indica 
que o Copom considera as 
alterações anteriores nos ju-
ros básicos suficientes para 
chegar à meta de inflação. 
Ao reduzir os juros básicos, a 
tendência é diminuir os cus-
tos do crédito e incentivar a 
produção e o consumo.

Para cortar a Selic, a au-
toridade monetária precisa 
estar segura de que os pre-
ços estão sob controle e não 
correm risco de ficar acima 
da meta de inflação.

Quando o Copom aumen-
ta a Selic, o objetivo é conter 
a demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança.

Dólar
A previsão do mercado 

financeiro para a cotação 
do dólar permanece em R$ 
3,70 no fim do ano e em R$ 
3,75 no fim de 2020.
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Bolsonaro publica foto com 
arma em Israel defendendo 
armamento da população

O presidente Jair Bol-
sonaro publicou ontem 
uma foto em rede social 
segurando uma subme-
tralhadora. Marcando 
sua localização em Je-
rusalém, Israel, onde 
desembarcou neste do-
mingo, 31, para viagem 
oficial, Bolsonaro escre-
veu na legenda da foto 
texto favorável ao decre-
to assinado em janeiro 
que flexibiliza o posse de 
armas de fogo no Brasil.

“O que torna uma 
arma nociva depende 
100% das intenções de 
quem a possui. Defendo a 
liberdade, com critérios, 

para cidadãos que que-
rem se proteger e prote-
ger suas famílias”, escre-
veu o presidente.

Rebatendo críticas de 
especialistas a respei-
to da fraca fiscalização 
possibilitada com o novo 
decreto, além da opi-
nião pública que aponta 
aumento do índice de 
violência com a legaliza-
ção da posse, Bolsonaro 
conclui o texto afirman-
do que “Leis de desar-
mamento só funcionam 
contra aqueles que res-
peitam as leis; quem quer 
cometer crimes já não se 
preocupa com isso”.

Reprodução

Papa diz ter se equivocado ao chamar 
feminismo de ‘machismo de saia’
O Papa Francisco re-

conheceu na noite 
de domingo, que 

se equivocou ao afirmar 
que “todo feminismo ter-
mina sendo um machismo 
de saia”. Segundo o líder 
da Igreja Católica, a “frase 
justa” que deveria ter pro-
nunciado é que “todo femi-
nismo pode correr o risco 
de se transformar em um 
machismo de saia”.

“Foi uma frase dita em 
um momento de muita in-
tensidade, quando estava 
escutando o testemunho de 
uma mulher que estava na li-
nha que eu queria e me dirigi 
ao feminismo com um pou-
co mais de crítica”, justificou 
durante entrevista ao canal 
espanhol La Sexta.

O pontífice se referia a 
uma afirmação que fez em 
22 de fevereiro, após ouvir 
uma declaração da espe-
cialista em Direito Canôni-
mo, Linda Ghisoni, durante 
uma reunião no Vaticano. 
Na entrevista, o papa ad-
mitiu ainda que as mulhe-
res são pouco representa-
das na Igreja Católica.

“O que temos atingido é 
nos dar conta que a figura 
da mulher vai além da fun-

cionalidade: a Igreja não 
pode ser Igreja sem a mu-
lher porque a Igreja é uma 
mulher, é feminina, é ‘a Igre-
ja’, não ‘o Igreja’”, declarou. 
Para o papa, todas as pes-
soas estão a “serviço”, mas 
que, no caso das mulheres, 
“além dos serviços, a elas é 

reservada a servidão, e isso 
não é bom, é triste”.

Ele se manifestou, con-
tudo, contrário ao aborto, 
embora entenda o “deses-
pero” de quem engravidou 
após um estupro. Sobre a 
prostituição, Francisco disse 
que respeita “toda pessoa” 

e que “cada um é senhor de 
suas decisões”.”Uma coisa é 
a mulher que quer exercer 
a prostituição porque gosta 
ou porque faz uma opção 
livre para ganhar dinheiro, 
mas outra são as garotas es-
cravizadas, a escravidão das 
jovens é um terror.”

ReproduçãoJúlia Konzen

Walter Folador

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Palestra

Design Gastronomia 2

Gastronomia

Esmaltes Mulheres

Jogos Bate-Papo

Autismo

Ela Wrap
Em alusão ao Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo, o 
Centro Estadual de Reabilitação 
e Readaptação Dr. Henrique 
Santillo (CRER)  promove hoje, 
curso gratuito com palestra do 
psicólogo e especialista Gustavo 
Tozzi, cofundador do Instituto 
Ninar. O evento é voltado para 
pais e familiares de autistas.

O lançamento do evento interati-
vo da 14ª edição do Anual Design 
LAB , para convidados, será hoje, 
às 19 horas, no Atrium Piso 2 do 
Flamboyant Shopping.  A estrutu-
ra conta com dois telões de 8m², 
sendo um externo sem áudio e 
um interno com áudio, para exibir 
os vídeos dos profissionais e 
projetos participantes.

Nesta temporada, há produtos 
com valor de R$ 35,00 em dias 
normais saindo por R$14,90 nas 
terças da promoção. No quesito 
percentual de desconto, a sele-
ção de ofertas traz pratos com 
economia de até 30%. Oportuni-
dade para aqueles que desejam 
aproveitar as vastas experiências 
gastronômicas do shopping.

A partir de hoje até dia 28 
de maio, exclusivamente às 
terças-feiras, das 10h às 22h30, 
os clientes que visitarem o 
Flamboyant Shopping podem 
conferir mais de 32 restaurantes 
ofertando criações especiais, 
bebidas, sobremesas e até refei-
ções completas, tudo a preços 
exclusivos para a data. 

Além dos cuidados voltados para 
sobrancelhas e cílios, a empresária 
Rose Lourenço amplia seu leque de 
serviços com a atenção direcionada 
também para unhas e cabelos. A 
inauguração oficial da esmalteria, 
acontece no dia 4 de abril, às 17h, 
na Rua 22, no Setor Oeste.

A empresária Dani Vargas irá promo-
ver a conferência Mulher Manancial, 
que acontecerá nos dias 09 e 10 de 
abril no Memoratto. O programa 
é direcionado para mulheres que 
buscam o extraordinário de suas 
vidas, novos valores em seus relacio-
namentos, profissão, família. 

Já estão abertas as inscrições para 
quem deseja ser voluntário dos Jo-
gos Universitários de Goiás (JUG’s). 
As vagas são para diversas áreas 
e são é oferecido certificado de 
horas, uniforme e alojamento. As 
inscrições seguem abertas até o dia 
13 de abril e podem ser feitas pelo 
formulário disponível em https://
forms.gle/vviH3a7gKVvRF965A.

Raquel Fernandes é gestora de pes-
soas com formação em Letras/Lite-
ratura pela Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), e será uma 
das palestrantes do 2º Congresso 
Goiano de Registro Civil, realizado 
pela Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais de Estado de 
Goiás (Arpen- GO) e organizado 
pela Anna Barros Eventos. R

A TG Core realizou ontem no 
Ed. Trend Office Home, um 
happy hour onde apresentou 
os planos e as mudanças da 
empresa para 2019.

A terceira temporada de ‘La 
casa de papel’ ganha trailer e 
será lançado no dia 19 de julho, 
na plataforma digital Netflix.

O músico indicado ao 
Grammy deste ano, o Rapper 
Nipsey Hussle, de 33 anos, é 
morto a tiros em Los Angeles.

O Circuito de Atividades Deteti-
ves do Prédio Azul e o Clubinho 
Goiânia Shopping recebem 
hoje, cerca de 50 crianças que 
vivem a realidade do Transtor-
no do Espectro Autista (TEA) 
para uma experiência de muita 
diversão. A ação vem reforçar 
o Dia Mundial de Conscientiza-
ção do Autismo, no sentido de 
conscientizar, informar e, con-
sequentemente, gerar transfor-
mação de pré-conceitos sobre 
esse transtorno. A iniciativa é 
uma parceria do Shopping 
com o projeto TEAmamos.

A modelo Monick Camargo cele-
brará hoje seu aniversário de 26 
anos no Madrid Lounge em Goiânia. 
Com produção de Mirelle Pinheiro 
e decoração de Ricardo Mello, a 
festa  com tema ‘Neon’ contará com 
muitas surpresas e convidados vips.

A promoção “Wrap Premiado” 
da rede de franquias goiana Fast 
Açaí, presente em 12 estados e no 
Distrito Federal, premiará 5.130 
sortudos entre os dias 15 de abril 
e 30 de novembro de 2019, em 
todo o território nacional. 

Zeir Ascari, Presidente da Cooperativa Sicredi Cerrado GO, Ilma Gomes, Gerente 
da Agência 44 Mega Moda, Chrystiano Camara, Superintendente do Mega Moda 
e Celso Figueira, Presidente da Sicredi Central BRC, na inauguração da agência 
Sicredi na Praça da Moda, no piso G3 do Mega Moda Shopping, no último dia (30)

O Gestor Comercial Tiago Lopes prestigiou a gravação do 
DVD ‘Metamorfose’, da dupla sertaneja Gabi e Raphaela

ZONA FRANCA

O cantor e compositor goia-
no Pedro Scalon lança a 
segunda música do seu CD 
Translúcido, “Reencontro”

Reprodução
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Procuradoria pede que 
Temer volte para a prisão

O Ministério Público 
Federal (MPF) recorreu 
ao Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região (TRF2) 
pedindo a restauração 
da prisão preventiva do 
ex-presidente Michel Te-
mer, do ex-ministro Mo-
reira Franco e outros seis 
denunciados por crimes 
ligados a contratos de An-
gra 3, usina da Eletronu-
clear em construção.

A Procuradoria Re-
gional da República da 
2ª Região ressaltou que 
“as solturas afetam a in-
vestigação de crimes, a 
instrução do processo, a 
aplicação da lei e a recu-
peração de valores des-
viados”. Após a Operação 
Descontaminação, o MPF 
denunciou Temer, Morei-
ra Franco e outros sete al-
vos por corrupção passi-
va, peculato e lavagem de 
dinheiro. As informações 
foram divulgadas pela 
Procuradoria Regional da 
República da 2ª Região.

A Procuradoria afirma 
que “refutou a avaliação 
de que faltam os requisi-
tos para manter a prisão 
preventiva dos recém-
-denunciados. O Núcleo 
Criminal de Combate à 
Corrupção do MPF na 2ª 
Região (RJ/ES) concordou 
com a Força-tarefa Lava 
Jato/RJ que a prisão 
preventiva de Temer, 
Franco e outros segue 
amparada na legislação 
e na jurisprudência de 
tribunais, inclusive do 
próprio TRF2”.

“Os recursos foram 
protocolados e serão jul-
gados na 1ª Turma caso 
não sejam aceitos em 
decisão individual do de-

sembargador relator dos ha-
beas corpus”. A Procuradoria 
afirma que são “equivocadas 
três premissas da decisão 
liminar: a suposta falta de 
fundamentação concreta da 
decisão de 1ª instância (‘exa-
gero na narração’), a falta 
de contemporaneidade dos 
fatos e o distanciamento dos 
cargos públicos antes ocupa-
dos por alguns denunciados 
que foram presos”.

“A alegação de falta de 
contemporaneidade dos 
fatos, destacada na liminar, 
foi rebatida pelo MPF com 
base no entendimento do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) de que a análise de 
fatos contemporâneos deve 
ocorrer à luz do contexto de 
reiteração criminosa. Emba-
sando os recursos, o MPF 
citou habeas corpus similar 
do ex-ministro Antônio Pa-
locci, negado pelo STF. No 
esquema com a Eletronu-
clear, a prática criminosa se 
manteve em 2018, quando 
a prisão do então presiden-
te da República era vedada”.

“Outros argumentos 
que embasaram os pleitos 
da prisão preventiva, como 
o entendimento pacificado 
no STF de que a lavagem de 
ativos é crime permanente 
enquanto valores ilícitos 
estiverem sendo oculta-
dos e as evidências de que 
a saída da função pública 
não afasta riscos de novos 
crimes serem cometidos. 
O MPF questionou ainda a 
soltura decidida no dia 25 
sob alegações de que a li-
minar antecipou análise do 
mérito dos habeas corpus 
e violou o princípio da co-
legialidade (da 1ª Turma)”, 
afirma a Procuradoria, por 
meio de nota.

PGR cria sistema para 
acompanhar acordos 
de delação premiada

A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) 
criou um sistema para 

acompanhar os acordos de 
delação premiada que são 
realizados pelo Ministério 
Público Federal (MPF) nas 
principais investigações que 
estão em andamento no país.

Conforme os dados, des-
de 2014, no início das inves-
tigações da Operação Lava 
Jato, foram recuperados 
cerca de R$ 1 bilhão que 
foram desviados dos cofres 
públicos, sendo R$ 741 mi-
lhões referentes a multas 

pagas pelos desvios e R$ 
243 milhões em bens con-
fiscados dos envolvidos.

De acordo com o levan-
tamento feito pela PGR e 
divulgado à imprensa, 70% 
dos investigados que assi-
naram acordos de delação 
premiada homologados pelo 
Supremo são empresários. 
Do total de 216 delações, 
somente 2,3% foram feitas 
por políticos. A maioria dos 
acordos foi assinada nas in-
vestigações da Lava Jato.

Segundo  a procuradora-
-geral da República, Raquel 

Dodge, o Sistema de Moni-
toramento de Colaborações 
(Simco)ajudará no controle 
das medidas estabelecidas 
nos acordos de colaboração 
com a Justiça. “Nós temos 
impulsionado essas medi-
das, muitas vezes, acionan-
do o relator dos casos no 
Supremo [Tribunal Federal], 
mas, desde o início da ges-
tão, percebemos que era 
preciso monitorar melhor 
esses acordos e assim au-
mentar a segurança jurídica 
e, efetivamente, nossa atu-
ação”, disse Raquel Dodge.

Tomaz Silva/Agência Brasil

Conforme os da-
dos, desde 2014, 
no início das 
investigações 
da Operação 
Lava Jato, foram 
recuperados 
cerca de R$ 1 bi-
lhão que foram 
desviados dos 
cofres público



------------------------------- 
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
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 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 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 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 Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 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 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, 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 pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
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, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
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Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

José Loreto faz 
publicação enigmática: 
“Se for para ser, será!”

José Loreto foi às re-
des com uma publicação 
enigmática. O ex-marido 
de Débora Nascimento, 
apareceu em clique den-
tro do avião em meio a 
uma viagem. Já na legen-
da um texto reflexivo.

Em clique ele apare-
ceu só com a metade 
do rosto e declarou na 
legenda: “Aquele exato 
momento que você es-
quece de uma p*ta ideia 
que você teve… quem 
nunca? Segue o baile e 
continua voando que se 
for para ser… será!!!”, 
escreveu e ainda com-
pletou com a tag: “Pen-
samentos de domingo”.

Não é a primeira vez 
que o ator global apare-
ce com mensagens mis-

teriosas. Recentemente em 
seu perfil, ele compartilhou 
o trecho de um poema que 
foi dedicado a Débora, ex-
-esposa, no casamento dos 
dois. O fato levantou ainda 
mais os rumores de uma re-
conciliação. Por parte do ex-
-casal, não houve nenhuma 
confirmação de volta.

A grande polêmica da se-
paração dos dois, foi o fato 
de rumores de traição terem 
acontecido da parte do ator. 
Até boatos de que o pivô da 
separação seria Marina Ruy 
Barbosa foram envolvidos. 
No entando a atriz negou. 
Já Loreto se prejudicou com 
toda a polêmica e pode ser 
afastado das novelas, de 
acordo com o colunista Ales-
sandro Lo-Bianco, do progra-
ma A Tarde é Sua.

Valesca Popozuda 
posta foto sensual
Valesca Popozuda es-

teve recentemente 
envolvida em polêmi-

cas, por conta de sua proxi-
midade com o maquiador 
Agustin Fernandez. Alheia a 
todos esses episódios, a can-
tora fez o que domina muito 
bem: sensualizar! Em foto 
que publicou no Instagram, 
levou internautas à loucura.

“Alguém cancela essa 
segunda-feira?”, escreveu 
Valesca, logo no fim da noi-
te de domingo. Na foto, ela 
aparece usando um sutiã 
verde, rendado e transpa-
rente que acabava deixan-
do seus mamilos à mostra. 
Além das quase 50 mil cur-
tidas, a funkeira recebeu 
uma enxurrada de elogios, 
devido ao clique.

“Que mulher linda” e 
“Maravilhosa” foram co-
mentários que se repetiam 
várias vezes. “O que é que 
é isso Valesca Popozuda, 
usando e abusando da de-
lícia do corpo”, comentou 
um seguidor mais ousado. 
“Meu sonho de consumo 
e da metade do planeta”, 
complementou outro fã. 

Novo EP e polêmicas
Valesca Popozuda retor-

nou ao cenário musical com 
novidades. No início de mar-
ço, lançou seu EP intitulado 
Carnavalesca – De Volta para 
Gaiola. Os singles foram dis-
ponibilizados nas principais 
plataformas digitais.

O álbum de Popozuda foi  
gravado em parceria com três 
blocos de rua do Rio de Janei-
ro – Amigos da Onça, Calci-
nhas Bélicas e O Rebu Bloco. 
O projeto deve trazer Valesca 
‘de volta ao passado’.

Reprodução


