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Mercado reduz projeção de 
decrescimento econômico
Instituições financeiras voltaram a reduzir a projeção para o crescimento da economia neste ano e em 2020. A estimativa para do PIB 
- a soma de todos os bens e serviços produzidos no país - caiu de 1,98% para 1,97% este ano. Foi a sexta redução consecutiva. p3

PF atualiza 
Sistema

Nacional de 
Armas p2

Bolsonaro 
troca ministro 
do MEC p5

Israelenses 
tentam pouso 
na Lua p4

Viúva de músico morto pelo exército 
diz que militares riram após os 80 tiros
Luciana Oliveira perdeu o marido, o músico Evaldo Rosa dos Santos, após 
o carro da família ser alvejado por 80 tiros de uma equipe do exército. p2
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armário
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Presos envolvidos em 
homicídio de caráter 
homofóbico, em Formosa

no último sábado, Vitor 
Fonseca campos, 22 anos, 
e Handerson Pires dos Reis, 
30 foram presos por envol-
vimento no homicídio do fi-
sioterapeuta carlos Augusto 
Araújo, na madrugada de 3 
de abril, em Formosa. A víti-
ma foi morta com um tiro na 
cabeça depois de ter marca-
do um encontro com um dos 
suspeitos pelas redes sociais.

de acordo com a Polícia 
civil (Pc), inicialmente, as in-
vestigações apontaram que o 
intuito dos criminosos era rou-
bar o veículo de carlos devido 

a dívidas de droga. depois, foi 
descoberto o assassinato ti-
nha caráter homofóbico.

O corpo do fisioterapeuta 
foi jogado em uma ribanceira 
e o carro foi incendiado nas 
proximidades da gO-116. Ao 
atearem fogo no carro do fi-
sioterapeuta, Handerson e 
Vitor ficaram com rostos, bra-
ços e pernas queimados pe-
las chamas. As prisões foram 
feitas pelo grupo de Investi-
gação de Homicídios (gIH) de 
Formosa, com apoio do gru-
po de Repressão aos crimes 
Patrimoniais (gepatri).
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PF atualiza Sistema 
Nacional de Armas

A Polícia Federal (PF) 
divulga no diário Ofi-
cial da união (dOu) 

de ontem as normas e os 
procedimentos para implan-
tação e funcionamento do 
novo Sistema nacional de 
Armas (Sinarm). A platafor-
ma, denominada Sinarm II e 
que está sendo atualizada, 
entrará em funcionamento 

no próximo dia 22 de abril, 
que, segundo a portaria, é a 
mesma data em que haverá 
mudança nos procedimen-
tos referentes a aquisição, 
transferência, emissão e 
renovação de registro, guia 
de trânsito, ocorrência e 
porte de arma de fogo.

todos os requerimen-
tos referentes a armas de 

fogo devem ser feitos agora 
no Sinarm II, assim como 
o cadastramento das ar-
mas produzidas no País ou 
importadas e a movimen-
tação de estoque. Os pro-
cedimentos devem ser reali-
zados por representante do 
fabricante ou importador 
devidamente cadastrado.

A PF avisa que os reque-

rimentos de emissão de 
porte funcional continuarão 
a tramitar no Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI) 
e deverão ser inseridos no 
Sinarm II pelas unidades de 
controle de armas.

“Os links de acesso e as 
orientações sobre os proce-
dimentos a serem adotados 
serão disponibilizados, na 

data de implantação do Si-
narm II, no endereço eletrô-
nico: http://www.pf.gov br/
servicos-pf/armas, diz a por-
taria. “Por razões técnicas 
de migração de sistemas, 
será suspenso o recebimen-
to de novos requerimentos 
no âmbito do Sinarm entre 
os dias 08 e 18 de abril de 
2019”, acrescenta.
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Viúva de 
músico morto 
pelo exército 
diz que militares 
riram após tiros

Luciana Oliveira, enfer-
meira que perdeu o marido, 
o músico Evaldo Rosa dos 
Santos, 46, neste domingo, 
após o carro da família ser 
alvejado por 80 tiros de uma 
equipe do exército, disse que 
os militares deram risada 
após o incidente, em guada-
lupe no Rio de Janeiro.

”Eles riram. chamei 
eles de assassinos e eles 
riram. debocharam. Essas 
pessoas têm que pagar, 
principalmente pelo de-
boche. Eles debocharam o 
tempo todo. Vocês não sa-
bem o que estou sentindo, 
não desejo isso para nin-
guém”, disse Luciana.

A enfermeira afirmou 
que a ação dos militares foi 
repentina, quando a família 
ia para o chá de bebê de 
uma amiga. “não teve con-
fronto nenhum. Estávamos 
cantando e escutamos um 
estilhaço. O sangue espir-
rou em mim. meu filho não 
sabe e está perguntando do 
pai”, disse Luciana.

cunhado de Evaldo, 
Leandro Rodrigues ainda 
disse que o músico conse-
guiu salvar a família após 
ser atingido por um tiro nas 
costas. “Ele sentiu o tiro por 
trás e ainda conseguiu virar 
o carro, para salvar o david 
e a família, que estavam no 
banco de trás”, afirmou o 
cunhado, que estava com 
o laudo feito pelo Instituto 
médico Legal ontem.

Luciana e david conse-
guiram escapar do tiroteio, 
que continuou após um 
homem tentar socorrer 
Evaldo, segundo a enfer-
meira. uma amiga da fa-
mília também estava no 
veículo e se salvou.

“um moço veio socorrer 
e deram tiro nele. deram 
muito tiro. Vieram ao nosso 
encontro. meu marido não 
era bandido. Esperaram a 
gente passar e começaram 
a atirar. Abrimos a porta, 
meu padrasto foi socorrer 
e atiraram mais”, disse o 
cunhado. “nós vimos eles 
[militares] antes. A polícia 
e os militares têm que pro-
teger, como vão fazer isso? 
O que eu vou falar para o 
davi? Perdi o pai do meu 
filho, por quem devia prote-
ger a gente”, afirmou.

Criminosos agridem ex-primeira-dama 
de Itaberaí durante assalto

Ex-primeira-dama de 
Itaberaí, Eleni Soares, 
de 71 anos, foi agredida, 
neste domingo, durante 
um assalto à residência 
dela na cidade que fica no 
noroeste goiano. Segun-
do a filha da vítima, Eleni 
levantou por volta das 5h 
para rezar e foi surpre-
endida pelos criminosos 
armados. Eles levaram o 
carro, cheques, cartões 
bancários, documentos e 
dois celulares.

A idosa que foi agre-
dida com coronhadas 
e sofreu ferimentos na 
cabeça. Após ser socor-

rida por um vizinho, Eleni 
ficou internada em obser-
vação no Hospital munici-
pal de Itaberaí, mas rece-
beu alta no mesmo dia. 

Os criminosos abando-

naram o carro de Eleni a 5 
quilômetros de Itaberaí, na 
gO-070. Já os documentos 
foram achados em Itauçu. 
Até o momento nenhum 
suspeito foi preso.

Reprodução
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Mercado reduz projeção de 
crescimento econômico pela 6ª vez
Instituições financeiras 

voltaram a reduzir a pro-
jeção para o crescimento 

da economia neste ano e em 
2020. A estimativa para a ex-
pansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) - a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país - caiu de 1,98% 
para 1,97% este ano. Foi a 
sexta redução consecutiva.

Para 2020, o cálculo para 
o crescimento do PIB recuou 
de 2,75% para 2,70% na ter-
ceira 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), foi ajustada de 
3,89% para 3,90% este ano. 
Para 2020, a previsão para 
o IPcA segue em 4%. Para 

2021 e 2022, também não 
houve alteração: 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 
instrumento a taxa bási-
ca de juros, a Selic. Para o 
mercado financeiro, a Selic 
deve permanecer no seu 
mínimo histórico de 6,5% 
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 
referência para os demais 
juros da economia, é a taxa 
média cobrada nas nego-

ciações com títulos emiti-
dos pelo tesouro nacional, 
registradas diariamente no 
Sistema Especial de Liqui-
dação e de custódia (Selic).

A manutenção da Selic, 
como prevê o mercado fi-
nanceiro, indica que o co-
pom considera as alterações 
anteriores nos juros básicos 
suficientes para chegar à 
meta de inflação.

Ao reduzir os juros bási-
cos, a tendência é diminuir os 
custos 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 au-
menta a Selic, o objetivo é 
conter a demanda aqueci-
da, e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam 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.

marcelo camargo

Rotam prende 
foragido que 
matou assassino 
do cartunista 
Glauco

Projeto de lei propõe que escolas 
tenham autonomia para revistar alunos

Preso suspeito de sequestrar 
filhos e estuprar enteada de 
13 anos em Cidade Ocidental

A Rondas Ostensivas táti-
cas metropolitanas (Rotam) 
prendeu um foragido da jus-
tiça durante patrulhamento 
tático especial pelo Jardim 
Presidente, em goiânia.

Segundo a equipe que 
atuou na ocorrência, o ho-
mem possui extensa ficha 
criminal. Ele é autor de 
dois homicídios, um deles 
ocorrido em 2016, dentro 
do núcleo de custódia. na 
ocasião a vítima foi carlos 
Eduardo Sundfeld nunes, 
conhecido como cadu, as-
sassino confesso do cartu-
nista glauco e de seu filho. 

n.F.A. foi preso durante 
uma abordagem de rotina, 
após a equipe da Rotam 
que patrulhava a região 
perceber atitude suspei-
ta. na sua ficha criminal 
também há outros crimes, 
como posse e porte ilegal 
de armas e participação de 
rouba contra empresa de 
transporte de valores. 

A delegacia de Polícia 
de cidade Ocidental solu-
cionou, na última semana, 
um caso de sequestro e es-
tupro de vulnerável pratica-
dos supostamente por um 
homem, identificado ape-
nas como J. O. S.. As vítimas 
seriam a enteada dele, de 
13 anos, e dois filhos, de 6 
e 7 anos. O suspeito, a ado-
lescente e as duas crianças 
foram encontrados na cida-
de de São gonçalo do gur-
gueia, no estado do Piauí.

Os policiais iniciaram a 
investigação em busca do 
paradeiro de J.O.S. após a 
mãe das vítimas registrar 
boletim de ocorrência e de-
nunciar o sequestro. A mu-
lher informou que o ex-ma-
rido havia levado os filhos 
para a chácara do pai dele 
no último dia 23 de março 
e não os devolveu mais.

durante a apuração, a 
Pc descobriu que o ho-
mem estuprou e engra-
vidou a enteada e fugiu 
com ela e os dois filhos. 

de acordo com a corpo-
ração, o investigado se 
apresentava como mari-
do da garota no Piauí e 
afirmava que os filhos le-
gítimos seriam adotivos, 
na tentativa de ludibriar a 
população local.

um morador do mu-
nicípio teria reconhecido 
o suspeito após ver uma 
notícia veiculada sobre o 
caso. Ele acionou a polí-
cia local, que prendeu o 
homem e informou o fato 
aos investigadores de 
goiás. J.O.S será indiciado 
pelos crimes de seques-
tro qualificado e estupro 
de vulnerável. Somadas, 
as penas podem chegar a 
23 anos de prisão.

J.O.S. e a mãe das 
crianças, de 27 anos, fo-
ram casados por quase 
oito anos e estavam sepa-
rados há cerca de oito me-
ses. A mulher e os filhos 
retornaram para a casa da 
família, em ceilândia, no 
distrito Federal.

tramita na câmara 
dos deputados um pro-
jeto de lei que prevê que 
os estabelecimentos de 
ensino das redes públicas 
e privada de todo o País 
poderão adotar medidas 
de segurança para evitar 
a entrada de armas de 
qualquer tipo, drogas e 
outras substâncias peri-
gosas nas escolas.

O projeto, apresenta-
do pelo deputado fede-
ral goiano glaustin da 
Fokus (PSc), prevê que 
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a revista a pertences ou a 
revista pessoal somente 
poderá ser executada por 
profissional devidamente 
treinado e identificado.

Além disso, as medidas 
serão adotadas apenas se 
houver indício de que alguém 
esteja com intuito de entrar 
com armas ou drogas, se a 
pessoa não quiser mostrar 
o conteúdo do que leva vo-
luntariamente ou se existir 
autorização prévia, por es-
crito, de alguém da família.

Segundo o deputado fe-

deral, o projeto vai al-
cançar as iniciativas já 
existentes. “A impossibi-
lidade prática de coibir 
a entrada de armas de 
fogo na escola só esti-
mula o desrespeito pela 
nobre função de educar, 
aumentando a sensação 
de impunidade e fazen-
do com que os jovens 
agressivos imponham sua 
indisciplina nos próprios 
colegas, funcionários e 
professores”, diz o texto 
do projeto de lei.
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Missão israelense tenta 
pouso na Lua nesta quinta

na última quinta-feira 
(4), a espaçonave israe-
lense Beresheet concluiu 
com sucesso a manobra 
que a colocou em órbita 
da Lua. O sucesso deixa a 
missão muito próxima de 
se concretizar como a pri-
meira daquele país – e a 
primeira no mundo todo 
a ser promovida pela ini-
ciativa privada – a pousar 
em nosso satélite natural.

desenvolvida pela or-
ganização não governa-
mental SpaceIL, a Bere-
sheet tinha por objetivo 
disputar o Prêmio x Lu-
nar google, competição 
que terminou sem ven-
cedores no começo do 
ano passado. O projeto 
prosseguiu mesmo assim 
e partiu da terra em 21 

de fevereiro deste ano, 
embarcado num fogue-
te Falcon 9 da empresa 
americana Spacex.

O pequeno módulo de 
pouso que, descontado 
o combustível, tem ape-
nas 180 kg custou cer-
ca de uS$ 100 milhões, 
recolhidos por meio de 
doações. de início, ele 
foi colocado numa ór-
bita alongada ao redor 
da terra e, com seus 
próprios propulsores, foi 
paulatinamente amplian-
do as voltas em torno do 
planeta, até atingir uma 
trajetória com apogeu de 
400 mil km no dia 20 
de março. com isso, em 
seu afastamento máxi-
mo do planeta, cruzaria 
a órbita da Lua.

Reprodução

Papa beatificará padre brasileiro 
Donizetti Tavares de Lima 
O papa Francisco reco-

nheceu um milagre 
que teria ocorrido 

por intercessão do padre 
brasileiro donizetti tavares 
de Lima. com a decisão, o 
sacerdote será beatificado, 
de acordo com informações 
da comunicação do Vatica-
no. O processo foi aberto em 
1992, segundo a Arquidioce-
se de São Paulo. A decisão 
foi anunciada durante audi-
ência da congregação das 
causas do Santos.

no evento, o papa ain-
da reconheceu as “virtudes 
heroicas” de frei damião 
de Bozzano (italiano radica-
do no Brasil) e do paulista 
nelsinho Santana. com a 
condição, eles passam a ser 
considerados “veneráveis” 
pela Igreja católica.

O padre donizetti nasceu 
em 3 de janeiro de 1882 em 
cássia (mg). durante o sacer-
dócio, realizou diversas obras 
sociais em tambaú, municí-
pio do interior de São Paulo, 
onde viveu por 35 anos e 
morreu em 16 de junho de 
1961. dentro os trabalhos 
sociais que realizou estão a 
fundação do Asilo São Vicen-
te de Paulo e da Associação 

de Proteção à maternidade 
e Infância de tambaú. criou 
também a congregação 
Mariana, a Irmandade das 
Filhas de maria e o círculo 
Operário tambauense.

Segundo o Vaticano, o 
padre era devoto de nossa 
Senhora Aparecida e, em 
vida, já seria ligado a “sinais 
milagrosos”. “Exerceu seu 
sacerdócio como Jesus, a 
serviço dos pobres, dos mar-
ginalizados e doentes. Viveu 
de maneira simples e humil-
de, sempre à disposição do 
povo”, diz texto divulgado 
pela Secretaria para a comu-
nicação da Santa Sé.

também reconhecido 
pelo papa, Frei damião nas-
ceu em Bozzano, na Itália, 
em 5 de novembro de 1898, 
e morreu no Recife, em 31 
de maio de 1997. Ele foi da 
Ordem dos Frades menores 
capuchinhos. O frade che-
gou ao Brasil em 1931, onde 
se dedicou “às populações 
mais pobres do país e às San-
tas missões”, diz o Vaticano.

Já nelsinho Santana nas-
ceu em Ibitinga, também no 
interior paulista, em 31 de 
julho de 1955. Ele morreu em 
Araraquara (SP) em 24 de de-

zembro de 1964, aos 9 anos, 
em decorrência de um cân-
cer no braço. de acordo com 
o Vaticano, o menino “prati-
camente morou” no hospital 
entre os 7 e 9 anos, onde fez 
a primeira comunhão. na-
quele período, chegou a ter 
o braço esquerdo amputado. 
“Ele mesmo anunciou a sua 
morte previamente. O lugar 
onde nelsinho foi enterrado, 
com o passar do tempo, tor-
nou-se alvo de muitas visitas 
por graças alcanças atribu-
ídas a ele”, afirma texto da 

Secretaria para a comuni-
cação da Santa Sé.

Além dos brasileiros, o 
papa reconheceu outros cinco 
“veneráveis”. São eles: p sa-
cerdote italiano carlo cavina, 
morto em 1880; Raffaele de 
Sant’Elia a Pianisi, sacerdo-
te italiano falecido em 1901; 
Vittorino nymphas Arnaud 
Pagés, nascido na França e li-
gado ao Instituto dos Irmãos 
das Escolas cristãs; consolata 
Betrone, monja italiana morta 
em 1946; e gaetana tolomeo, 
italiana morta em 1997. 

Fotos: Pincel’Art Filmes e Fotografias
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Lazer Humor
A artista plástica Eloisa Lobo inicia 
hoje, dia 9 de abril, às 18h um 
painel de 20 metros quadrados 
na fachada da Época galeria de 
Arte na Avenida 136. com o título 
natureza Branca, a obra traz 
cunho crítico discutindo o abuso 
do povo perante a natureza.

Os atores Amanda constantino, 
ReiderArtonny, Lara Brito, Alírio 
gomes, guilherme de Paula, 
Wesley twin, Fábio Henrique, 
André duarte, Alex neder, Juliana 
martins e Lya Silva fazem parte do 
elenco do musical infantil Branca 
de neve e os Sete Anões, dirigido 
por Luiz Roberto Pinheiro, em 
cartaz no teatro madre Esperança 
garrido, domingo, dia 14, às 17h.

O manakai Sport and Food está 
se preparando para a 5ª Etapa do 
circuito manakai nos dias 27 e 28 
de abril para os níveis Iniciante e 
Intermediário e dias 04 e 05 de 
maio para os níveis avançado. 
O idealizador do projeto Felipe 
Fernandes, a frente do manakai 
receberá atletas de futevôlei, 
vôlei de praia para competir. 

O Outback Steakhouse traz de 
volta nesta Páscoa: o chokkie, 
ovo de chocolate inspirado na 
icônica sobremesa chocolate 
thunder From down under, que 
traz meio ovo de chocolate meio 
amargo recheado com nozes 
pecãs, com creme trufado de cho-
colates branco e meio amargo e 
decorado com chocolate branco.

no dia 20 de abril (feriado de 
aleluia) acontecerá em Pirenópolis 
o Festival Fogo de chão. Idealizado 
pelo produtor de eventos Jorge ne-
ris, sob comando do chef Assador 
Will navarro, dos assadores Saulo 
Ferreira, Fernando (magrão), Fabim 
Pereira, Leandro Rosa, Vinicius 
Ferreira, Fernando Oliveira, chef 
auxiliar marcão churrasqueiro.

A mostra Estar irá realizar amanhã 
sua festa de pré-lançamento, 
juntamente com a demonstração 
e venda dos ambientes. Em uma 
casa no setor marista, a mostra 
com tema Brasil-Portugal chega 
para proporcionar uma experiência 
arquitetônica sensorial. O evento 
se iniciará no dia 19 de agosto.

As atrações já confirmadas são 
a banda u2 cover sob comando 
de Rubinho gabba e mono-
grove. O Festival all inclusive 
acontecerá no Haikai, Jardim 
gastronômico, na Rua do Lazer 
e promete surpreender com 
algo nunca antes visto na cidade 
turística de Pirenópolis.

Parceiro da missão África, o goiânia 
Shopping é ponto de arrecadação 
de leite em pó. As doações podem 
ser feitas até o dia 26 de abril, no 
balcão do SAc (Piso 1). todo o leite 
arrecadado será encaminhado ao 
projeto missão África, que atua 
no socorro imediato às vitimas do 
cliclone Idai, em moçambique. 

O Sicredi liberou, em 2018, 
aproximadamente R$ 4,1 bi-
lhões por meio do Pronaf, em 
mais de 120 mil operações. 
Pessoal do Fast Açaí vamos cui-
dar dos estoques das suas fran-
quias espalhadas por goiânia. 
dias desses, não havia casquinha 
para ser vendida no quiosque do 
Shopping Bougainville.
Será que a administração do 
Flamboyant Shopping center e a 
Prefeitura de goiânia não viram 
a necessidade de um semáforo 
na esquina onde fica instalado o 
Ita Parque de diversões?

O Flamboyant Shopping center 
promove entre os dias 10 e 21 de 
abril, a oficina “Pequenos gran-
des chefs”. Os participantes, de 
4 a 12 anos, serão transformados 
em verdadeiros chefs e estimu-
lados a soltar a imaginação na 
cozinha. As crianças participantes 
terão à disposição ingredientes 
para preparar dois recheios para 
o seu ovo de colher: bolo de 
cenoura e palha italiana, onde a 
principal estrela será o chocolate. 
Além disso, terá a participação 
especial do coelhinho da Páscoa.

de 12 a 18 de maio vai acontecer o 
Beer Fest & comedy do Rio Quen-
te, onde os hóspedes da Pousada 
do Rio Quente poderão curtir os 
melhores comediantes em shows 
diários, participar de workshops e 
oficinas com mestres cervejeiros.

Os comediantes Fabiano cambo-
ta, nando Viana, Rafael Portugal, 
Rodrigo marques e thiago Ventu-
ra se apresentam em goiânia, no 
próximo dia 22, com o stand-up 
“A culpa é do cabral”, às 20h, no 
teatro Rio Vermelho.

O gerente de produto telecom Paulo José, o presidente do grupo fujioka Teruo 
Fujioka, a gerente de marketing Roberta Tibery e o diretor comercial Dvair Borge 
durante o lançamento do celular Samsung Galaxy S10, no Rooftop Sky Garden

Cyro Miranda Neto, Alessandra Câmara e Myllene 
Baldi Gifford foram conhecer o novo smartphone

ZONA FRANCA

O artista plástico Homero 
participou do evento

Reprodução
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Um ano após filiação, Joaquim 
Barbosa se reaproxima do PSB

um ano depois de as-
sinar sua filiação ao PSB 
para disputar o Palácio do 
Planalto, o ex-presidente do 
Supremo tribunal Federal 
(StF) Joaquim Barbosa se 
reaproximou do partido. Em 
reunião com o presidente 
da legenda, carlos Siqueira, 
na semana passada, ficou 
combinado que o magistra-
do vai integrar um conselho 
de relações internacionais 
que vai formular o discurso 
da legenda na área.

O colegiado será co-
ordenado pelo deputado 
Alessandro molon (RJ), líder 
da oposição no congresso 
e nomeado secretário de 
relações internacionais do 
PSB nacional. A participação 
de Barbosa foi comemora-
da entre os pessebistas, que 
enxergam nele um potencial 
candidato presidencial em 
2022, além de um símbolo 
da chamada “ nova política” 
que pode ajudar a eleger 
prefeitos ano que vem.

“A minha insistência 
com a candidatura dele 
ano passado era porque eu 
já fazia o exame que aquela 
eleição não podia dar em 
boa coisa. O sistema políti-
co estava necrosado, como 
continua. Era preciso trazer 
gente nova, não profissio-
nal, para o mundo da políti-
ca”, disse Siqueira ao jornal 
O Estado de S. Paulo.

Procurado, Barbosa não 
foi encontrado. Segundo o di-
rigente pessebista, o partido 
não teve na ocasião a “com-
preensão exata” do momento. 
“Algumas lideranças não rea-
giram tão bem ou não tiveram 
entusiasmo (com a candidatura 
Barbosa). Ele não se sentiu mui-
to seguro e acabou desistindo.

A história podia ter sido 
completamente diferente se 
eu tivesse mantido a candi-
datura.” O deputado federal 
Júlio delgado (mg) lembra 
que uma das ponderações 
internas feitas, à época, à can-
didatura de Barbosa era a au-
sência de vida partidária antes 
da filiação. “Se ele trazer na 
secretaria suas contribuições, 
participar de reuniões, falar 
com a militância e ajudar na 
formação política, acredito 
que isso pode ser visto como 
uma boa entrada”, afirmou.

Para o parlamentar, o go-
verno tem deixado a desejar 
em aspectos internacionais e 
Barbosa pode contribuir nes-
sa área. “O Joaquim tem uma 
visão mais global do processo 
que estamos colocados, e vê 
por aí um caminho para come-
çar a ter essa militância que, lá 
na frente, pode caminhar para 
uma candidatura”, afirmou. 
delgado ressaltou, no entan-
to, que Barbosa pode apenas 
entrar no mundo partidário e 
não disputar eleições, como o 
próprio presidente do PSB.

Bolsonaro demite Vélez e 
Abraham Weintraub será o 
novo ministro da Educação

O presidente Jair Bolso-
naro confirmou on-
tem, a demissão do 

ministro da Educação, Ricardo 
Vélez Rodríguez, alvo de críti-
cas dentro e fora do governo 
e pressões diversas. O ministro 
enfrentava uma crise que vem 
desde sua posse, com disputa 
interna entre grupos adversá-
rios, medidas contestadas, re-
cuos e quase 20 exonerações.

Bolsonaro informou em sua 
conta no twitter que Abraham 
Weintraub será o novo chefe 
da pasta. “Abraham é doutor, 
professor universitário e possui 
ampla experiência em gestão e 
o conhecimento necessário 
para a pasta. Aproveito para 
agradecer ao Prof. Velez pe-
los serviços prestados”, es-
creveu o presidente.

na sexta-feira, 5, num ex-
plícito processo de “fritura 
pública” do auxiliar, Bolsona-
ro afirmou que o ministério 
“não estava dando certo”. “É 
uma pessoa bacana, hones-

ta, mas está faltando gestão, 
que é uma coisa importan-
tíssima. Vamos tirar a aliança 
da mão esquerda e pôr na 
mão direita ou na gaveta”.

neste três meses de gover-
no, Vélez perdeu até o apoio 
de seu “padrinho”, o escritor 
Olavo de carvalho, influencia-
dor do bolsonarismo. Olavo 
afirmou que não iria fazer nada 
contra Vélez, a quem chamou 
de “traiçoeiro”. “mas garanto 
que não vou lamentar se o bo-
tarem para fora do ministério”.

O novo
Indicado para assumir o 

ministério da Educação no 
lugar de Ricardo Vélez Rodri-
gues, o economista Abraham 
Weintraub também é um as-
síduo seguidor das teorias do 
escritor Olavo de carvalho. Ele 
defende que é preciso vencer 
o que chama de “marxismo 
cultural” das universidades a 
partir dos ensinamentos do 
guru do bolsonarismo.

Essa ideia foi apresenta-
da por ele em dezembro a 
apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro durante um even-
to organizado por seu filho, o 
deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), em Foz do Iguaçu.

na cúpula conservadora 
das Américas, Weintraub falou 
à plateia que os militantes de 
direita deveriam adaptar as te-
orias de Olavo para vencer os 
embates teóricos com os mili-
tantes de esquerda, inclusive 
adotando o seu jeito de falar 
com xingamentos. “Quando 
um comunista chegar para 
você com o papo ‘nhoim 
nhoim’, xinga. Faz como o Ola-
vo de carvalho diz para fazer. E 
quando você for dialogar, não 
pode ter premissas racionais”, 
disse no evento.

na época, Weintraub e seu 
irmão, Arthur, eram os respon-
sáveis por pensar a Previdência 
na equipe de transição do go-
verno. Quando Bolsonaro as-
sumiu a Presidência, Weintraub 

foi indicado como secretário-
-executivo da casa civil e Arthur 
foi para a equipe do ministro 
Paulo guedes (Economia). Ele o 
irmão apoiaram o presidente 
desde antes do início da cam-
panha eleitoral começar

Apesar de integrar a parte 
econômica do que seria o fu-
turo governo, Weintraub apro-
veitou a temática do evento 
para focar seu discurso no 
combate ao pensamento de 
esquerda. Os irmãos contaram 
que desde que começaram a 
ajudar Bolsonaro, ainda em 
2017, enfrentaram muita resis-
tência no meio acadêmico.

no evento de Foz do Igua-
çu, o agora ministro também 
disse que o País precisava “pa-
rar de fazer bobagem” para se 
chegar a uma situação ideal e 
defendeu o expurgo do comu-
nismo e disse que era preciso 
evitar ameaças como ataques 
terroristas islâmicos para que o 
Brasil se tornasse “um dos pa-
íses mais pacíficos do mundo”

Reproduçãomarcelo camargo



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

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------

------------------------------- 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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‘Ai Baby’: Joelma 
alcança topo do 
YouTube com novo clipe

O novo single da can-
tora Joelma, Ai Baby, 
está fazendo barulho nas 
redes sociais. O video-
clipe da canção, lançado 
na noite deste domingo, 
alcançou o topo do You-
tube e até o fechamento 
desta matéria estava no 
quarto lugar do ranking.

no vídeo, Joelma apa-
rece vestida de boneca. A 
maquiagem foi feita pelo 
artista Fernando tofanelli 
e a inspiração veio do pri-
meiro verso da faixa: “tá 
vendo esse rostinho deli-
cado”. Segundo o site Po-
pline, foram necessárias 
6 horas para que a arte 
ficasse pronta.

Joelma também trouxe 
cenários urbanos para o 
clipe, que foram assina-
dos pelo artista goiano 
Homero. A canção é mais 

uma parceria da cantora com 
o produtor sertanejo Blener 
maycom, que também assina 
18 Quilates e Perdeu a Razão. 
Outra vez, Joelma misturou 
elementos do calypso, ritmo 
musical que a levou ao estre-
lado, com o sertanejo.

Lisa sai do armário e 
assume ser bissexual 
em “Os Simpsons”

considerada a mais in-
teligente da família 
Simpson, Lisa deve se 

revelar bissexual em breve 
na série. A informação foi 
dada por um produtor da sé-
rie, Al Jean, ao jornal metro.

Arevelação será feita em 
um episódio ainda a ser lan-
çado e que vai mostrá-la e 
Bart no futuro. “Vemos Lisa 

como presidente dos Esta-
dos unidos e em uma relação 
lésbica poliamorosa. Já Bart 
curte sua vida como fazia no 
final do episódio Barthood. 
E margie e Homer estão OK 
com tudo isso”, adiantou. 

Ainda sobre o assunto, 
Jean contou que além de 
Lisa, outros personagens 
de “Os Simpsons” também 

serão introduzidos no futu-
ro da série. “Inclusive isso 
já ficou nas entrelinhas em 
uma das clássicas cenas de 
abertura da família no sofá 
se você reparar nos cartões 
de natal”, revelou.

Vale lembrar que nestas 
três décadas de um dos pro-
gramas mais tradicionais da 
tV norte-americana já apre-

sentou outros personagens 
LgBts. O primeiro foi o assis-
tente do mr Burns, Waylon 
Smithers. Outro caso é da 
personagem Patty Bouvier, 
que saiu do armário na 16ª 
temporada, depois de anos 
vivendo no armário. Além 
disso, recentemente a drag 
queen RuPaul também apa-
receu em um dos episódios.

Reprodução

No vídeo, 
a artista 
paraense 
aparece 
vestida de 
boneca e 
canta sobre 
escolher 
o homem 
certo


