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Suspeitos de roubo a bancos 
são presos em Goiânia
Equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) e do Grupo Antirroubo a Banco (GAB) apresentaram, na 
tarde de ontem, três suspeitos de integrar quadrilha especializada em ataques à agências bancárias de todo o estado. p3

CNC projeta 
alta de 1,5% 
para vendas 

da Páscoa 
contra 2% 
de 2018 p3

Homem 
ameaça atacar 
alunos p3

Britney estaria 
em clínica 
psiquiátrica p8

‘Oi, meu nome é Bettina’: Empiricus  
é multada por propaganda enganosa
O Procon de São Paulo vai multar a empresa Empiricus por 
propaganda enganosa. a multa pode chegar a R$ 9 milhões. p2 
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beyoncé fara 
documentario 

na netiflix p8
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Engenheiros dizem não saber 
causa da tragédia em Brumadinho
A engenheira Ana Lúcia 

Moreira Yoda, da em-
presa Tractebel Engi-

neering, que assinou laudos 
de estabilidade da barragem 
de Brumadinho de 2017 a 
junho de 2018, disse ontem, 
na Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do Senado 
que investiga o rompimento 
da Barragem de Brumadinho 
(MG), que, enquanto atuou 
na mina, não havia nenhum 
indicativo de risco iminente 
de rompimento da estrutura.

A engenheira acrescentou 
que, à época, os indicadores 
estavam “dentro das leitu-
ras históricas”. A tragédia de 
Brumadinho matou mais de 
duzentas pessoas.

Ela esclareceu que, após 
uma reclassificação pela 
Tractebel do fator de se-
gurança da barragem, em 
junho de 2018, o gestor da 
Vale, responsável pelo con-
trato da Mina de Bruma-
dinho, Washington Pirete, 
achou melhor deixar a aná-
lise sob a responsabilidade 
da alemã Tüv Süd, que ates-
tou por último a estabilida-
de da estrutura na barra-
gem que se rompeu.

Ainda segundo Ana Lúcia, 
a justificativa para a troca de 
empresas dada pelo gestor 
foi de que a alemã teria es-
trutura melhor para avaliar a 
barragem. “A Tractebel deci-
diu não trabalhar mais com 

declarações de segurança 
de estruturas de barragens”, 
afirmou aos senadores.

Sobre o que teria cau-
sado o rompimento da es-
trutura em Brumadinho, a 
engenheira disse que não 
sabe responder. “Muito 
difícil [saber o que aconte-
ceu]. A coisa que está mais 
perturbando a comunida-
de técnica é essa pergunta. 
Eu não saberia dizer com 
os elementos que eu te-
nho. A gente tem tentado 
estudar, mas eu não sabe-

ria dizer, tenho medo de 
ser leviana”, concluiu.

Vale
Outro técnico ouvido 

hoje pela CPI do Senado 
foi o gerente de Geotecnia 
Corporativa da Vale, Ale-
xandre Campanha. Apesar 
de resguardado por habe-
as corpus, concedido pelo 
ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, ele decidiu responder a 
todas as perguntas.

Campanha se defendeu 

das acusações de ter coagi-
do engenheiros da Tüv Süd 
a atestar o laudo de estabi-
lidade da barragem.

“Nunca pressionei o se-
nhor Makoto [Namba] e 
nenhum funcionário da Tüv 
Süd”, disse. O gerente citou 
trechos de vários depoi-
mentos à Polícia Federal dos 
engenheiros que atestaram 
a segurança da barragem e 
enfatizou o fato deles terem 
dito reiteradas vezes que o 
laudo foi dado “com base 
em critérios técnicos”.

Habeas corpus
Amparados por habeas 

corpus concedido pela minis-
tra Rosa Weber, do STF, os en-
genheiros André Jum Yassuda 
e Makoto Namba ficaram ca-
lados durante a sessão da CPI.

Ambos são responsáveis 
pelo laudo de estabilidade da es-
trutura da barragem da Mina do 
Córrego do Feijão, que se rom-
peu no dia 25 de janeiro. A presi-
dente da CPI, senadora Rose de 
Freitas (Podemos-ES) disse que 
vai recorrer da decisão para que 
os engenheiros voltem à CPI.
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Mulher é presa 
suspeita de 
encomendar 
morte de 
ex-marido 
em Goiânia

Os suspeitos do homicí-
dio e ocultação de cadáver 
de Marcelo Oliveira foram 
apresentados ontem pelo 
Grupo Antissequestro da 
Polícia Civil. Inicialmente, 
Marcelo foi dado como 
desaparecido. A ex-mulher 
dele, Kelley Ramos Fernan-
des, teria planejado o crime 
com a ajuda do atual na-
morado, Sebastião Jahnsen 
Mendes Pimentel. 

De acordo com as inves-
tigações, Kelley e Sebastião 
contrataram dois motoristas 
de aplicativo de transporte 
para ajudar no assassina-
to. São eles: Luís Fernando 
dos Santos e Maitherson 
Oliveira Silva. Eles teriam 
recebido R$ 5 mil. 

Segundo o delegado 
Thiago Martimiano, respon-
sável pelas investigações, 
Kelley morava na mesma 
casa com a vítima e queria 
ficar com o imóvel. Ela afir-
mou que o ex atrapalhava o 
relacionamento atual e por 
isso brigavam muito.

 
Crime
As investigações apon-

tam que a mulher deixou 
o namorado e os motoris-
tas entrarem na casa. Os 
três atacaram a vítima com 
socos e chutes até que ele 
perdesse a consciência. Em 
seguida, o enrolaram em 
um lençol e o colocaram no 
porta-malas de um veículo, 
levando-o até uma estrada 
localizada entre Ouro Verde 
e Damolândia.

 Ao perceber que Marce-
lo ainda apresentava sinais 
vitais, Sebastião desferiu 
diversos golpes de faca. Em 
seguida, segundo relatado 
por um dos motoristas con-
tratados para execução do 
crime, o atual namorado de 
Kelley teria dito que “queria 
ver a vítima morrer”. 

Depois do crime, os 
três teriam voltado para 
Goiânia e os motoristas 
receberam o valor combi-
nado das mãos de Kelley 
no estacionamento de um 
supermercado. Na mesma 
noite, o trio voltou ao local 
e colocou fogo no corpo de 
Marcelo, que ficou parcial-
mente carbonizado.

Procon vai multar Empiricus 
por propaganda enganosa
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O Procon de São Paulo vai 
multar a empresa Empiricus 
por propaganda enganosa. 
A penalidade está relaciona-
da à polêmica envolvendo o 
caso Bettina. Segundo a Fo-
lha de S. Paulo, a multa pode 
chegar a R$ 9 milhões. 

Na campanha, uma mu-
lher chamada Bettina Rudol-
ph aparece em anúncios no 
YouTube afirmando ter ficado 
milionária em pouco tempo.  

“Oi, meu nome é Bettina, te-
nho 22 anos e R$ 1,042 milhão 
de patrimônio acumulado”, diz 
jovem em apenas seis segundos.

O órgão de proteção ao 
consumidor disse que a ga-
rantia de resultados de in-
vestimentos informada pela 
empresa “demonstra-se en-
ganosa e capaz de induzir o 
consumidor ao erro”. 
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Suspeitos de integrar quadrilha de 
roubo a bancos são presos em Goiânia
Equipes da Rondas Os-

tensivas Táticas Me-
tropolitanas (Rotam) 

e do Grupo Antirroubo a 
Banco (GAB) apresentaram, 
na tarde de ontem, três sus-
peitos de integrar quadrilha 
especializada em ataques à 
agências bancárias de todo o 
estado. Os detidos atuavam, 
principalmente, em agências 
do Banco do Brasil.

A polícia chegou aos três 
detidos, Iago Graciano Silva, 
Luciano do Nascimento e Elo-
an Lopes Martins após a pri-
são de Marcelo Antônio Mar-
ques e Cristiano Dias. Os dois 
últimos eram tidos como os lí-
deres das ações da quadrilha. 
“Um quarto suspeito, Douglas 
Emílio Souza, morreu em con-
fronto com policiais”, afirma 
o subcomandante da Rotam, 
capitão José Cortez.

Em coletiva de impren-
sa na sede da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP-GO), 
as equipes falaram sobre a 
Operação Integração, a qual 
terminou com a prisão dos 
três suspeitos na tarde da 
última terça-feira (2).

De acordo com o delega-
do Samuel Moura, da GAB, 
as equipes policiais moni-
toraram a quadrilha por 15 

dias. Durante as investiga-
ções, os policiais descobri-
ram também, o porte de 
armas de fogo e o envolvi-
mento dos suspeitos com 
tráfico de drogas. “Eles ex-
plodiam caixas eletrônicos, 
pegavam o dinheiro e com 

ele compravam drogas e ar-
mas” conta o delegado.

“A gente esperava que eles 
fizessem uma nova ação nas 
instituições financeiras para 
efetuarmos o flagrante.  Mas 
com a descoberta do plane-
jamento de homicídios de 

rivais, tivemos que antecipar 
nossa ação para última terça-
-feira”, explica o delegado.

Com eles foram apreendi-
dos uma sub-metralhadora 
calibre. 380; uma pistola 
calibre .9 milímetros; dois 
revólveres calibre .357; além 

de explosivos e maconha.
As últimas atuações dos 

suspeitos foram em 26 de 
janeiro na cidade de Bela 
Vista e em 3 de março, 
quando tentaram roubo em 
um banco de Vianópolis.

De acordo com Samuel 

Moura, as próximas medidas 
a serem tomadas pela Polícia 
é “pedir a prisão preventiva 
dos rapazes que já estavam 
presos, que eram tidos com 
líderes, e pedir medidas ad-
ministrativas de isolamento 
deles”, finaliza.
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Homem 
ameaça 
atacar 
alunos da 
Universidade 
Federal de 
Jataí, diz 
direção

CNC projeta alta de 1,5% para as 
vendas da Páscoa contra 2% de 2018 Após DNA inconclusivo, 

gêmeos terão que pagar 
pensão à criança

A direção da Uni-
versidade Federal de 
Jataí informou que 
na noite desta terça-
-feira um homem 
não identificado te-
ria entrado na uni-
dade e feito ameaças 
a alunos do curso de 
Educação Física. 

Ainda segundo a 
nota da direção, o ho-
mem não realizou o 
ataque, fugiu e ainda 
não foi localizado. A 
equipe de segurança 
da instituição foi acio-
nada e realizou ron-
dasno Campus Jatobá. 
O relatório com o fato 
será encaminhado à 
Polícia Federal. 

A Justiça de Goiás de-
terminou que dois irmãos 
gêmeos sejam incluídos 
na certidão de nascimen-
to de uma menina e que 
paguem, cada um, pen-
são alimentícia no valor 
de 30% do salário míni-
mo. O caso aconteceu em 
Cachoeira Alta, após exa-
me de DNA não conseguir 
identificar a verdadeira 
paternidade. 

Segundo o Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJ-GO), 
os irmãos se faziam va-
ler da aparência idêntica 
para “ocultar traições e 
angariar maior número 
de mulheres”. 

“Um dos irmãos, de 
má-fé, busca ocultar a 
paternidade. O compor-
tamento não deve re-
ceber guarida do Poder 
Judiciário, que deve re-
primir comportamentos 
torpes, mormente no 
caso em que os reque-

ridos buscam se benefi-
ciar da própria torpeza, 
prejudicando o direito 
ao reconhecimento da 
paternidade biológica 
da autora, direito este 
de abrigo constitucional, 
inalienável e indisponível, 
intrinsecamente ligado à 
dignidade da pessoa hu-
mana (art. 1º, inciso 3, da 
Constituição da Repúbli-
ca)”, destacou o juiz.

Valéria* (nome fictí-
cio), mãe da criança, con-
ta que teve um relaciona-
mento breve com o pai 
da sua filha. Ela conheceu 
o homem numa festa de 
amigos em comum. “Ele 
me contou que tinha um 
irmão gêmeo, mas não 
cheguei a ser apresen-
tada. Na hora, não des-
confiei de nada”. Depois, 
quando precisou ligar os 
fatos, Valéria começou a 
colocar em dúvida a iden-
tidade do rapaz. 

A Páscoa terá, este 
ano, a terceira alta con-
secutiva nas vendas do 
varejo, segundo pes-
quisa da Confederação 
Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC). O aumento 
previsto é de 1,5% em 
relação ao ano passado, 
quando o faturamento 
cresceu 2%. As vendas 
devem atingir R$ 2,4 bi-
lhões em  todo o país.

O economista-chefe 
da CNC, Fabio Bentes, dis-
se que a expectativa para 
a data está condizente 
com o nível de atividade 
atual da economia, “com 
o nível de consumo e com 
desemprego ainda alto”.

Observou que essa 
data, que costuma im-
pulsionar o crescimento 
das vendas do comér-
cio, este ano vai dar um 
“empurrãozinho muito 
pequeno, porque o nível 
de desemprego ainda 
está muito alto”.

Outro fator que atra-
palha as vendas da Se-
mana Santa deste ano é 
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a alta do dólar nos últimos 
meses. Com isso, produtos 
como ovos de Páscoa e cho-
colates em geral, azeite e 
pescado, ao contrário do ano 
passado, este ano mostram 
preços mais salgados, devido 
ao dólar. “Isso tende a atra-
palhar um pouco as vendas 
da Páscoa”, disse Bentes.

O fator principal para o 
economista-chefe da CNC, 
entretanto, é a dificuldade 
de retomar a capacidade de 
consumo no ambiente de 
desemprego alto.

“Acho que isso está 
por trás desse número 
decepcionante das ven-
das de Páscoa”. O aumen-
to de 1,5% projetado para 
o faturamento do varejo 
na Semana Santa está 
bem distante da alta de 
9,5% registrada em 2010. 
O economista lembrou 
que esse foi um outro 
momento da economia, 
quando o Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma dos 
bens e serviços produzi-
dos no país) evoluiu 7,5%.
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Parlamento suspende 
imunidade de Guaidó
A Assembleia Nacio-

nal Constituinte da 
Venezuela, ligada ao 

governo de Nicolás Madu-
ro, aprovou a suspensão da 
imunidade parlamentar de 
Juan Guaidó, autodeclarado 
presidente do país e presi-
dente da Assembleia Nacio-
nal, que é de oposição. O 
pedido para a suspensão foi 
encaminhado pelo Tribunal 
Supremo de Justiça (TSJ).

O presidente da Suprema 
Corte, Maikel Moreno, argu-
mentou que Guaidó violou as 
medidas cautelares impostas 
contra ele, como a proibição 
de deixar a Venezuela. O au-
todeclarado presidente viajou 
para o Brasil, Paraguai, Argen-
tina e Equador em fevereiro.

O presidente da Assem-
bleia Nacional Constituinte 
da Venezuela (ANC), Diosda-
do Cabello, disse que a sus-
pensão da imunidade par-
lamentar de Guaidó é uma 
demonstração de justiça.

Além do fim da imuni-
dade, Guaidó é investigado 
pelo Ministério Público da 
Venezuela, ligado a Madu-
ro, por desrespeito à Cons-

tituição e às autoridades 
públicas ao autodeclarar-se 
presidente da República.

Guaidó está ainda proi-

bido de exercer cargos 
públicos por 15 anos. Se-
gundo a Controladoria da 
Venezuela, ele não for-

neceu informações sobre 
suas despesas e condições 
financeiras no período em 
que viajou para o exterior.

Arquivo pessoalFausi Humberto

Arquivo pessoal

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Beldades

Agito Jogos

Filho e mãe

Agito 2
Imposto

Cafés
Visita

PALESTRA

Sangue Comemoração
Diversas celebridades marcam 
presença esta semana no Goiânia 
Shopping. Hoje, a influenciadora 
Bella Falconi fará um bate-papo 
sobre vida saudável. Amanhã, a 
fashion blogger Niina Secrets e o 
coach Diogo Deja estarão por lá. No 
domingo, é a vez da influenciadora 
Rafa Kalimann fará presença vip em 
um dos restaurantes do shopping.

A programação do Centro Cultural 
Martim Cererê, unidade da Secretaria 
de Estado de Cultura (Secult Goiás), 
traz esta semana uma programação 
diversificada e direcionada a vários 
públicos. Na sexta-feira, dia 5 de abril, 
o espaço recebe oJump Forever, even-
to que reúne música, intervenções 
artísticas e muita diversão.

O congresso técnico dos Jogos Uni-
versitários de Goiás (JUGs) será no 
dia 13, no auditório central da Uni-
versidade de Rio Verde (UniRV), em 
Rio Verde, às 10 horas. O evento 
é aberto a todas as instituições de 
ensino superior que estão inscritas 
nos Jogos. Também vão participar o 
grupo de trabalho que atuará nesta 
edição do evento.

Paulo Gustavo estará em Goiânia, 
no dia 13, com a turnê do show 
musical “Filho da Mãe”, com sua 
mãe, Déa Lúcia, no Teatro Rio 
Vermelho. No palco, eles celebram 
esta relação tão especial, num 
show em que os dois vão cantar e 
contar as divertidas, é claro histó-
rias de tantos anos de convivência. 
Os ingressos já estão à venda.

Já no sábado, dia 6, é a vez do 
festivalCatuaba Sessions, que pro-
move uma mistura inusitada de 
estilos do mais bruto death grind 
ao sertanejo.  E no domingo, dia 
7, o Cererê abre espaço para a 
Feira das Minas, com bate-papo, 
apresentação de dança, entre 
outros entretenimentos.

O Sescon Goiás está dando supor-
te online para qualquer pessoa 
que precise declarar seu imposto 
de renda e tenha dúvidas sobre 
como fazer. Para solicitar informa-
ções, basta enviar seu questio-
namento para o email ir2019@
sescongoias.org.br. O prazo para 
declarar o imposto de renda este 
ano é até o dia 30 deste mês.

Entre sexta-feira (5) e domingo (7), o 
público do Shopping Cerrado poderá 
conferir um festival de cafés espe-
ciais: o Café Fest Brasil. O evento terá 
entrada gratuita, mas as palestras e 
demais exposições demandam ins-
crição prévia pelo sitehttps://www.
sympla.com.br/cafefestbrasil.

Durante visita da secretária muni-
cipal de saúde à Câmara Municipal 
de Goiânia para esclarecimentos 
sobre a falta de pediatras nos Cais 
de Goiânia, a vereadora Sabrina 
Garcez interpelou Fátima Mrué so-
bre investimentos da Prefeitura de 
Goiânia na saúde. A parlamentar 
indagou ainda sobre a quantidade 
de leitos para crianças na capital. 

Os cantores Fernando Boi, 
Grace Venturini e Sam do 
Cavaco serão as atrações de 
hoje dentro do projeto “Fuá 
Encontro de Sambistas”, no 
Lowbrow Lab Arte & Boteco.
A Ina Freitas Estética vai come-
morar seus 4 anos de sucesso, 
no dia 13 de abril, com palestras, 
cursos, muitos mimos e diversão 
para as clientes presentes.
O 12º Encontro do grupo das 
Casadinhas vai acontecer no dia 
27 de abril na casa da empresária 
Juliana Santos (Girotour Turismo).

O especialista em marketing digi-
tal Fernando Kimura vem hoje à 
Goiânia, falar sobre inovação em 
comunicação, neuromarketing e 
o uso consciente da tecnologia 
nas relações humanas. A palestra 
faz parte de evento organiza-
do pelos empresários Mário 
Valois, Eugênio de Carvalho e 
Patrícia Garrote que recebem 
no Goiânia Shopping um seleto 
grupo de executivos do mercado 
imobiliário, para um café da ma-
nhã. Kimura é especialista em 
Neuromarketing pela Universi-
dade de Buenos Aires.

As musas do Goianão estarão 
doando sangue e recebendo os 
torcedores doadores, hoje, às 9 
horas, no Hemocentro. A doação 
de sangue conta pontos na esco-
lha da Musa do Goianão 2019.

O especialista em  Marketing digital e 
colunista social Delson Carlos come-
mora nova idade pra 300 convidados 
neste sábado (13), com uma deliciosa 
feijoada e show com a dupla Eddy e 
Bruno, no Oliveira´s Place.

A digital influencer Rafaella Kalimann ganhou festa de aniversário surpresa organizada 
pelos amigos Jan Mendanha, Marcella Ribeiro e Flavina Carneiro, no restaurante Bienna

Vera Molorune e Elpídio Fiorda ganharam um abraço 
da cantora Marilia Mendonça, no Esquina Mercatto

ZONA FRANCA

Os chefs Andre Evaristo e 
Monica Barcelos: responsá-
veis pelos quitutes da festa

Wilson Dias
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Bolsonaro deixa Israel e fala em ‘jogar 
pesado’ na reforma da Previdência
O presidente Jair Bol-

sonaro deixou Israel 
na manhã de ontem 

com a missão de angariar o 
maior número possível de 
parlamentares para votar a 
favor da reforma da Previ-
dência. “Missão cumprida 
aqui. Tenho audiência às 
8h30 na quinta-feira com 
parlamentares”, disse o pre-
sidente a jornalistas no hotel 
em que se hospedou em Je-
rusalém, antes de ir para o 
aeroporto rumo ao Brasil.

Bolsonaro demonstrou 
disposição em ceder em 
sua proposta de reforma, já 
que considera o Congresso 
“soberano para fazer po-
limentos” e tirar “alguma 
coisa” do texto. “Isso (con-
versas com parlamentares) 
eu tenho que enfrentar, 
mas conheço a maioria dos 
parlamentares. Não tenho 
problemas em dialogar com 
eles, não”, comentou. Ele 
disse que não sabia ainda 
com quem seria a primeira 
audiência no retorno ao País. 
Segundo Bolsonaro, a ideia é 
“jogar pesado” na reforma 
da Previdência. “Se der cer-
to, tem tudo para fazer o 
Brasil decolar.”

Nestes dias em Israel, ele 
mostrou preocupação, no 
entanto, com a possibilidade 
de as alterações propostas 
pelos deputados acabarem 
“desidratando” o projeto ori-
ginal. O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
já sinalizou que a capitaliza-
ção do sistema previdenciá-
rio e mudanças na aposenta-
doria rural e na assistência a 
idosos de baixa renda (BPC) 
não devem passar no Con-
gresso. “A gente gostaria que 
passasse como chegou, mas 
sabemos que vai ter mudan-
ças. Não existe projeto que 
não tem mudança, é coisa 
rara acontecer isso aí, ainda 
mais um projeto tão amplo, 

como é o da reforma da Pre-
vidência”, observou.

Segundo o presidente, 
não é questão de abrir mão 
da proposta enviada ao Le-
gislativo. “O deputado que 
eu fui durante 28 anos, na 
ponta da linha, sabe onde o 
calo dele aperta e questiona 
seu líder, e chega no Rodri-
go Maia: ‘Essa questão aqui, 
se não tirar, a gente vota 
contra o projeto como um 
todo’”, disse.

O presidente voltou a 
dizer que a boa reforma da 
Previdência é aquela “que 
passa”. Ele não quis entrar 
em detalhes sobre pontos 
aos quais o governo faria vis-
ta grossa se os deputados re-
solvessem fazer alterações. 
“Quem vai bater o pênalti é 
a Câmara dos Deputados e, 
depois, o Senado.” Segundo 
ele, o próprio PSL é um parti-
do de formação de base.

O presidente também 
disse contar com votos da 
bancada ruralista, conforme 
indicou a ministra da Agricul-

tura, Teresa Cristina, assim 
como os da área de saúde. 
“Hoje em dia você não vê 
deputado reclamando do 
ministro da Agricultura. Anti-
gamente, quando tinha pro-
blema, procurava o ministro 
e, se não era do partido dele, 
não tinha prioridade. Isso 
acabou. A gente espera isso 
deles”, argumentou.

O presidente comentou 
não ser contra colocar par-
lamentares nos ministérios 
e disse que tem “uns três 
ou quatro aí” e que eles são 
até uma forma de sentir me-
lhor a temperatura dentro 
da Câmara. Após uma série 
de atritos, Bolsonaro disse 
que está disposto a dialogar 
com Maia. “Se for a Brasília, 
estou disposto a conversar, 
posso ir até à casa do Maia”, 
comentou. Ele descartou, 
no entanto, a intermedia-
ção do governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
que vem ganhando cada vez 
mais espaço no cenário po-
lítico nacional.

“Pelo que fiquei sabendo, 
o Doria estava preparando 
um jantar na sexta agora. 
Falei para minha assessoria 
que, para mim, está barra 
pesada, ‘to’ com 64 anos, 
não dá para ter uma batida 
dessa não.” Bolsonaro afir-
mou não ter nenhum pro-
blema em conversar com o 
presidente do Legislativo e 
que poderia ser até um en-
contro particular.

“Somos do Rio”, ressal-
tou. “Para mim, é problema 
de saúde, é muito voo. Com-
plica, de repente eu ‘to’ aí 
com problema de saúde”, 
justificou. Ele disse que, na 
próxima semana, já terá 
também “várias saídas” den-
tro do Brasil. “Sou paraque-
dista e sei do desgaste que é 
subir e saltar.”

Pacote
Bolsonaro também disse 

nesta quarta que o pacote 
para impulsionar a econo-
mia será lançado na forma 
de uma medida provisória 

que está na Casa Civil, mas 
não deu mais detalhes sobre 
o projeto. Em Jerusalém des-
de domingo, ele comentou 
que os dias têm sido muito 
corridos e que leu o que a 
equipe econômica o enviou 
em uma “diagonal rápida”.

Segundo Bolsonaro, o 
projeto “tem tudo para tirar 
o Estado de cima do empre-
endedor”. “Não tenho deta-
lhes aqui. Mal deu tempo de 
ler essas questões. Eu me 
preparo para o dia seguinte. 
Vou ter folga no avião para 
tomar conhecimento do 
que realmente está aconte-
cendo no Brasil”, justificou. 
“Tem termo ali que eu não 
entendo. Me desculpa. É 
melhor falar isso do que 
fazer besteira”, disse a jor-

nalistas antes de partir de 
volta para o Brasil.

O voo dele deixou Israel 
às 3h20 (no horário de Bra-
sília). O Estadão/Broadcast 
registrou na terça-feira que o 
Ministério da Economia pre-
para um pacote de medidas 
para aumentar a produtivi-
dade, estimular a geração de 
empregos e tentar destravar 
a atividade econômica.

Previstas para acontecer 
em 90, 180 e 360 dias, as 
ações foram formuladas em 
quatro grandes planos que 
serão anunciados ao longo 
de abril: Simplifica, Emprega 
Mais, Brasil 4.0 e Pró-merca-
dos. Bolsonaro afirmou que 
cumprirá 90% das metas es-
tipuladas para os primeiros 
100 dias de seu governo, e 
que os 10% restantes serão 
“parcialmente atendidos”. 
A gestão dele completa 100 
dias daqui a uma semana.

“Sempre fui contra essa 
questão de meta porque 
aquele 1% que não é aten-
dido, vocês (jornalistas) vão 
lá e atiram de .50 em cima 
da gente”, disse à imprensa 
pouco antes de embarcar 
de volta ao Brasil. Armas de 
calibre .50 têm alto poder de 
destruição. O presidente en-
fatizou que, até hoje, todos 
os seus planos deram certo.

“Tanto é que eu saí do 
zero e hoje sou presiden-
te”, disse, soltando uma 
gargalhada. Na sequência, 
comentou que estava rin-
do, mas que sentia estar 
envelhecendo de forma 
mais rápida desde que as-
sumiu a Presidência. “A 
barra é pesada, tá ok?”

Alan Santos



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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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: 3512-
2588
-------------------------------
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
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 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
-------------------------------

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 au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
CLASSI AMOR

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

MASSAGEM
-------------------------------
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 – 
(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
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
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. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
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Britney Spears estaria 
internada em clínica 
de saúde mental

Segundo informações 
do site TMZ, a cantora 
Britney Spears foi inter-
nada em uma clínica de 
saúde mental. Fontes do 
website afirmam que o 
motivo dar entrada na 
instituição foi uma piora 
no estado de saúde do 
pai da popstar. A cantora 
está internada há uma 
semana e deverá passar 
cerca de 30 dias no local.

Em novembro do ano 
passado, Britney anun-
ciou que daria uma pausa 
na carreira para cuidar da 
saúde do pai, Jamie Spe-
ars. Ela adiou por tempo 
indeterminado uma resi-
dência que faria em Las 
Vegas, chamada Domi-
nation, e dedicaria todo 
o tempo que tinha para 
estar ao lado do genitor.

“Eu nem sei como co-
meçar este assunto, por-
que é algo muito doloroso 
para mim. Não farei meu 
novo show, Domination. 
Estava muito empolgada 

para as novas performances 
e para encontrá-los ao longo 
do ano, então fazer isso parte 
meu coração”, escreveu Spe-
ars, à época, na declaração.

Com laços estreitos com 
o pai, segundo contaram 
fontes próximas à cantora, 
Britney teve problemas em 
aceitar que Jamie não me-
lhorará o estado de saúde. 
De acordo com o TMZ, ele 
fez duas cirurgias, mas sofre 
com diversas complicações 
da mais recente.

Boa relação com o pai
Em 2007, quando Britney 

Spears raspou a cabeça, teve 
problemas com drogas e 
com a Justiça e perdeu toda 
a credibilidade que tinha, foi 
o pai quem lhe deu todo o 
apoio necessário. Segundo 
conta o TMZ, foi a interven-
ção dele que fez a cantora se 
reerguer na indústria.

À época, Jamie Spears dis-
se que precisou fazer algo, 
com medo de acordar um dia 
“com a ligação de um legista”.

Beyoncé lançará 
documentário

DE acordo com 
informações 
da revista US 

Weekly, Beyoncé - que não 
sai para ficar de bobeira, e 
sim para fechar negócio - 
lançará dois projetos nos 
próximos meses. Um deles 
é um documentário com a 
Netflix, possivelmente so-
bre o Coachella de 2018.

O segundo é um novo 
álbum. Segundo a revista, 
Beyoncé teria regravado 
alguns dos hits antigos e 
fará o relançamento deles 
em um disco deluxe.

Fora dos holofotes
O último disco solo de 

Beyoncé, o aclamado Lemo-
nade, foi lançado em abril 

2016. De lá para cá, a cantora 
se dedicou a um disco con-
junto com o marido, Jay-Z, 
chamado Everything Is Love.

Deste álbum, saiu uma 
turnê mundial conjunta – 
que não passou pelo Bra-
sil, mas bem que poderia, 
não é? – e só. Depois disso, 
Beyoncé ficou quietinha, 
na sua, sem falar mais nada 

sobre projetos futuros.
No último dia 28/03, a can-

tora pop e o marido foram ho-
menageados no Glaad Media 
Awards. A premiação exalta 
celebridades que lutam pelos 
direitos civis e são aliados da 
causa LGBT. Beyoncé e Jay-
-Z dedicaram o prêmio aos 
familiares que fazem parte 
desta comunidade.
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