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Jovem é feita de refém 
ao vivo pelo Facebook
Uma jovem foi feita de refém na noite de segunda-feira, em Rio Verde. O homem que abordou a jovem na 
porta de sua casa exigiu que o momento fosse registrado por uma transmissão ao vivo no Facebook. p3

Sobe para 7 
o número 
de mortos 

em temporal 
no Rio p3

Iris prepara 
R$ 1 bilhão 
em obras p2

Dupla é presa 
por matar 
pelo tráfico p3 

EUA querem que Mourão trate com 
militares chavistas na Venezuela
Mourão, se reuniu com o vice americano, Mike Pence, que teria 
pedido a Mourão para negociar com os militares da Venezuela. p4
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Cigarros contrabandeados 
são apreendidos em Goiânia

2.500 pacotes de ci-
garros foram apreendidos 
pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), na BR-153, 
em Goiânia, na manhã de 
ontem. Segundo a corpo-
ração, o condutor do veí-
culo, de 20 anos, não era 
habilitado e já possuía 
passagem pela polícia.

Ainda conforme a PRF, 
os agentes abordaram o 
veículo, com placa de São 
Paulo, pois estava em atitu-
de suspeita. Ao questioná-
-lo, segundo a corporação, 
o jovem se mostrou ner-
voso e apresentou diversas 

contradições. Na revista ao 
veículo, os militares encon-
traram 50 caixas de cigarros 
contrabandeados.

Aos policiais, o jovem 
contou que adquiriu o 
veículo no Paraguai, por 
R$ 45 mil. Ele teria pago, 
inicialmente, R$ 30 mil e 
o restante seria pago em 
uma outra oportunidade 
de contrabando. O jovem 
já possui antecedentes 
criminais por tráfico de 
drogas. Todo o material 
apreendido foi encami-
nhado para a sede da Po-
lícia Federal em Goiânia.
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Iris prepara R$ 1 bilhão 
em obras para Goiânia
O prefeito Iris Rezende 

celebra relatório di-
vulgado pelo Tesouro 

Nacional na segunda-feira ao 
antecipar a informação de 
que a cidade evoluiu da nota 
C para a B e agora se torna 
uma das poucas localidades 
do país apta a captar em-
préstimos com aval da União. 
Com isso, a Prefeitura de 
Goiânia pôs fim ao principal 
entrave para viabilizar o re-
capeamento de 628 ruas em 
107 bairros da Capital. Além 
de restauração de vias, até o 
final de 2020 o município já 
tem definido quase R$ 1 bi-
lhão para investimentos em 
obras, incluindo pavimenta-
ção de 31 bairros.

Passível de contratualizar 
mais de R$ 4,9 bilhões, nes-
te momento Goiânia pleiteia 
cerca de R$ 400 milhões 
para substituir 627 quilôme-
tros de pavimentação que, 
com deficiências estruturais, 
já não respondem a reparos 
paliativos, a exemplo das in-
tervenções conhecidas como 
“operações tapa-buracos”.

“Hoje a situação fiscal 
de Goiânia garante qual-
quer investimento até esse 
limite de R$ 4 bilhões”, diz 
o secretário municipal de 
Finanças, Alessandro Melo. 
“Aquilo que o prefeito Iris 

Rezende entender que a ci-
dade precisa, do ponto de 
vista técnico e da realidade 
fiscal, depois de dois anos 
de muito trabalho, pode ser 
feito”, assegura.

Em 2018, a cidade alcan-
çou nota C na Capacidade 
de Pagamento (Capag), por-
tanto, abaixo da classificação 
necessária à captação de 
recursos tendo o Governo 
Federal como avalista. Ago-
ra, a Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) aponta clas-
sificação A para Goiânia em 
dois dos três indicadores que 
compõem a análise: liquidez 
e endividamento.

 Apenas no índice pou-
pança corrente a cidade ob-
teve nota B. No ano passado, 
a classificação nesse quesito 
era C. Aperfeiçoar o desem-
penho em relação a esse in-
dicador é um dos objetivos 
da Secretaria de Finanças 
(Sefin) ao longo de 2019.

“No relatório da situação 
fiscal de entes federativos, 
divulgado pela STN, o pior 
desempenho de Goiânia era 
a ausência de liquidez”, diz 
o secretário. “Isso significa 
que Goiânia tinha mais dívi-
das na praça do que dinhei-
ro para pagar”, explica. “Tra-
ta-se de um efeito direto do 
déficit mensal da ordem de 

R$ 31 milhões que foi re-
vertido em 2018”, descreve. 
“Quando Goiânia passou a 
ter superávit, conseguimos 
melhorar a liquidez, que é 
o principal indicador da Ca-
pag”, pontua.

 
Crédito
Diante da Capacidade de 

Pagamento divulgada nesta 
segunda-feira, a Prefeitura de 
Goiânia solicitará à STN ava-
liação da operação de crédito 
junto à CAF (Corporação An-
dina de Fomento - Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina) a partir dos dados de 
2018 e o encaminhamento 
do projeto de reconstrução 
asfáltica ao Senado Federal.

A aprovação pelos sena-

dores é o último passo para 
liberação da transação. A 
meta é que o contrato de 
operação de crédito seja as-
sinado até o final de junho e 
que as obras comecem já no 
segundo semestre, de acor-
do com o trâmite do proces-
so licitatório.

“Com a situação da pre-
feitura organizada, e esse in-
dicador da Capag é um gran-
de resultado desse equilíbrio 
fiscal que o prefeito Iris Re-
zende vem buscando, agora 
é deslanchar os investimen-
tos”, destaca o secretário de 
Finanças, Alessandro Melo. 
“A ideia é que, a partir deste 
ano, com a retomada da si-
tuação fiscal favorável, a ca-
pacidade de pagamento se 

reverta em benefícios para a 
cidade”, conclui.

No pacote de obras prio-
ritárias à administração, com 
investimentos em torno de 
R$ 1 bilhão, destacam-se 
pavimentação asfáltica de 
todos os 31 bairros habi-
tados que não possuem o 
benefício; a continuidade 
da Avenida Leste-Oeste; o 
prolongamento da Marginal 
Botafogo; a construção de 
um viaduto na confluência 
entre o Jardim Novo Mundo 
e Marginal Botafogo; a con-
clusão do Hospital e Mater-
nidade Oeste; a sequência 
das obras do BRT e do par-
que Macambira Anicuns e 15 
novos Centros Municipais de 
Educação Infantil (Cmeis).
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Goianos vão 
representar 
o Brasil no 
Campeonato 
Mundial de 
Robótica

Dez alunos do Sesi Goi-
ás vão representar o Brasil 
no Campeonato Mundial 
de Robótica, que será re-
alizado de 17 a 20 de abril 
em Houston, no Texas. A 
competição reúne milha-
res de estudantes dos en-
sinos fundamental, médio 
e superior de 70 países. 
O evento é realizado com 
apoio de grandes empre-
sas como a Qualcomm, 
Google, Apple, LEGO e 
Boeing, além da parceria 
com a Agência Espacial dos 
Estados Unidos, NASA.

Os estudantes de Goiás 
são os únicos da região Cen-
tro-Oeste que estarão na 
disputa. O Brasil também 
será representando por 
participantes oito equipes 
de São Paulo, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul. Os 
goianos possuem entre 12 
e 18 anos e competem com 
outras 127 equipes na cate-
goria FIRST Tech Challenge 
(FTC) World Championship. 
O tema desta temporada 
são as viagens espaciais. 
Nada mais emblemático, já 
que, em 2019, a agência es-
pacial americana celebra os 
50 anos da missão Apollo 
11, que levou o homem 
pela primeira vez à lua. O 
município do Texas possui 
um dos principais centros 
espaciais da NASA, res-
ponsável pela preparação 
dos astronautas

Os alunos garantiram 
vaga para a disputa após 
vencerem o Festival Na-
cional de Robótica reali-
zado, em março, no Rio 
de Janeiro. Eles constru-
íram um robô capaz de 
executar tarefas guiado 
por controle remoto e 
também de forma autô-
noma, com ajuda de sen-
sores e movimentos pré-
-programados. A prova 
é baseada nos principais 
desafios de astronautas 
durante a fase de reco-
nhecimento de terreno.

O robô criado pelos 
alunos executa ativida-
des como movimentar-
-se, transpor obstáculos 
na arena, identificar e 
recolher minerais na su-
perfície do planeta.

Idoso é preso por ameaçar membros 
de instituição religiosa, em Piranhas

Um idoso identificado 
apenas como V.P.B., de 62 
anos, foi preso suspeito 
de ameaçar membros de 
uma instituição religiosa. 
O caso aconteceu no As-
sentamento São Domin-
gos, no município de Pi-
ranhas, na segunda-feira.

De acordo com infor-
mações da Polícia Civil 
(PC), equipes da cor-
poração de Aragarças e 
de Piranhas cumpriram 
mandado de busca e 
apreensão na casa do 
suspeito após denúncia 
de que ele estaria ame-

açando fiéis residentes no 
assentamento. No local, 
os policiais encontraram 
duas espingardas carabi-
na calibres .22 e .38, esta 
última com mecanismo de 
fuzil, além de diversas mu-
nições intactas.

As ameaças, segundo 
testemunhas, se intensifica-
ram depois do atentado na 
escola em Suzano. Confor-
me o delegado responsável 
pelo caso, Ricardo Galvão, 
o suspeito afirmava que en-
traria na igreja durante uma 
cerimônia e efetuaria dispa-
ros de arma de fogo.

O idoso nega as amea-
ças e diz que as denúncias 
foram feitas porque os mo-
radores sentem inveja da 
produção dele no assen-
tamento. Segundo ele, os 
religiosos deixaram de se 
reunir para realizar as ceri-
mônias por medo das amea-
ças por cerca de 4 semanas.

O homem, que respon-
dia em liberdade por tenta-
tiva de homicídio, foi con-
duzido à cadeia pública de 
Caiapônia, onde permane-
ce detido. Ele irá responder 
por posse irregular de arma 
de fogo e ameaça.
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Jovem é feita de refém e crime é 
transmitido ao vivo pelo Facebook
Uma jovem foi feita 

de refém na noite 
de segunda-feira, 

em Rio Verde. O homem 
que abordou a jovem na 
porta de sua casa exigiu que 
o momento fosse registra-
do por uma transmissão ao 
vivo no Facebook.

O rapaz teria abordado a 
moça na porta de sua casa 
para rouba – lá e a levou 
para um dos quartos. O pai 
da jovem que estava em casa 
no momento do ocorrido, 
conseguiu fugir sem que fos-
se visto pelo bandido e acio-
nado a polícia.

Segundo a Polícia Militar, 
somente depois de duas ho-
ras de negociação, o bandi-
do liberou a vitima. Todo o 
momento foi transmitido ao 
vivo, nas imagens, é possí-
vel ver a jovem com a arma 
apontada na cabeça, assim 
como também é possível 
ouvir parte das negociações 
dos policiais com o rapaz.

Uma das exigências do 
jovem era que os policiais 
chamassem a imprensa e 
a mãe. As negociações só 
foram finalizadas quando 
o Batalhão de Operações 

Especiais (Bope) ouviu um 
disparo de dentro da resi-
dência. Ao entrarem no lo-
cal, os agentes encontram 
o suspeito baleado de ras-
pão em seu rosto.

De acordo com a PM, o 
jovem identificado como 
Matheus Campos Olivei-
ra, teria pedido para que 
a vítima, Herlandia Nunes 
Rodrigues saísse na frente 
com a arma de fogo, mo-
mento em que a jovem ati-
rou no seqüestrador.

O suspeito, que já tem 
outros antecedentes cri-
minais por lesão corporal, 
ameaça, roubo e tráfico de 
drogas foi levado para uma 
unidade de saúde da re-
gião. A vítima e o os outros 
envolvidos no caso, foram 
levados para o 8º Distrito 
Policial de Rio Verde para 
registrar a ocorrência.

Segundo o delegado 
Adelson Canedo Junior, a 
vítima já foi ouvida e será 
liberada, assim que o jo-
vem sair do hospital. Ele 
também explica que o ra-
paz será autuado por roubo 
e seqüestro, e encaminha-
do ao presídio da cidade.

Reprodução

Dupla é presa 
suspeita de 
matar homem 
por comando 
do tráfico

sobe para 7 o número de 
mortos em temporal no Rio

FMI reduz projeção 
de crescimento do PIB 
brasileiro para 2,1%

Dois homens foram presos 
ontem, suspeitos de assassinar 
Rafael Jeferson, o “Coxinha”, 
em Caldas Novas. Segundo 
a Polícia Civil, Wanderson de 
Lima Rodrigues, de 20 anos, e 
Maxwel Lemes da Fonseca, de 
19, também são integrantes da 
facção criminosa Primeiro Co-
mando da Capital (PCC).

A rixa entre facções cri-
minosas seria a motivação, 
segundo o delegado Wlisses 
Valentin. O crime contra Rafa-
el ocorreu no último dia 15 de 
março. A vítima, de acordo com 
o delegado, seria integrante do 
Comando Vermelho (CV).

A dupla também é aponta-
da como autores da tentativa 
de homicídio de Bruno Ferreira 
Geraldo, que ocorreu em 19 
de fevereiro, no Setor Jardim 
Privê. Wlisses explica que, em 
ambos os casos, as vítimas fo-
ram surpreendidas por diver-
sos disparos. Bruno também 
seria simpatizante do CV.

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) reduziu 
a projeção para o cresci-
mento do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil em 
2019 de 2,5% para 2,1%. 
Para o ano que vem, a 
previsão de alta passou 
de 2,2% para 2,5%. As es-
timativas, que atualizam 
números divulgados em 
janeiro, constam do rela-
tório Perspectiva Econô-
mica Mundial, cujo título 
é “Desaceleração de cres-
cimento, recuperação pre-
cária”, publicado ontem.

Em outubro, o FMI in-
dicou que a expansão bra-
sileira atingiria 2,4% em 
2019 e 2,3% em 2020. De 
acordo com o relatório, os 
desequilíbrios fiscais são 
um dos principais fatores 
que pesaram nas altera-
ções das previsões para o 
PIB do País, além de “rigi-
dez estrutural e termos de 
troca moderados”, que le-
vam o Brasil a ter um cres-

cimento estável, mas sem 
avanços expressivos. “No 
Brasil, a principal priorida-
de é conter a dívida pública 
em ascensão, mantendo in-
tactos ao mesmo tempo os 
necessários gastos sociais”, 
afirma o documento.

O FMI ressalta que o 
teto de gastos introduzido 
em 2016, que pretende 
obter uma melhora de 0,5 
ponto porcentual do PIB 
ao ano no resultado primá-
rio, é um passo na direção 
correta. “No entanto, são 
necessários mais ajustes”, 
aponta o órgão, ressaltan-
do que é importante “a re-
forma da Previdência Social 
para conter os crescentes 
desembolsos, enquanto 
protege programas sociais 
para os mais vulneráveis”. 
Para o FMI, como a infla-
ção no Brasil está perto da 
meta, “a política monetária 
pode continuar acomodatí-
cia para apoiar a demanda 
agregada, se necessário”.

Bombeiros localizaram 
na tarde desta terça-feira 
o corpo de Lucia Neves 
e o da neta, Julia Neves 
Aché, de 7 anos, no in-
terior de um táxi soter-
rado pela lama e pedra 
na Ladeira do Leme, Rio 
de Janeiro. Também foi 
encontrado o corpo do 
taxista. A informação foi 
confirmada pela delega-
da Valéria Aragão, da 12ª 
DP de Copacabana.

As duas estavam de-
saparecidas desde on-
tem quando deixaram o 
shopping, por volta das 
21h45m. Elas seguiam 
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para a casa quando foram 
surpreendidas pelo tempo-
ral. Os pais da menina estão 
fora do país e já foram infor-
mados das mortes.

O Corpo de Bombeiros 
encontrou dificuldades para 
resgatar os corpos das víti-
mas pois o táxi foi esmagado 
por uma pedra. Além disso, 
a chuva voltou a cair na re-
gião durante a tarde, o que 
ocasionou em determinados 
momentos a paralisação do 
trabalho dos militares por ris-
co de deslizamento de terra. 
Um tio de Julia acompanhou 
o resgate e deixou o local em 
uma viatura da Polícia Civil.

A filha da Lucia Neves, 
e mãe de Julia, Tatia-
na Neves, disse que sua 
mãe foi levar a menina 
a um aniversário no Rio-
Sul pouco antes das18h 
de ontem, quando ainda 
não estava chovendo no 
local. Ela avisou à mãe 
sobre o início da tempes-
tade e pediu para que 
mantivessem contato. A 
última mensagem de Lu-
cia para a família ocorreu 
às 21h49m, quando disse 
estar dentro de um táxi. 
Parentes das vítimas se 
mobilizaram para tentar 
encontrar avó e neta.
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EUa querem que Mourão 
trate com militares chavistas
O v i c e - p r e s i d e n t e , 

general Hamilton 
Mourão, se reuniu 

na segunda-feira com o vice 
americano, Mike Pence, e 
refutou a possibilidade de 
qualquer intervenção militar 
na Venezuela. Para Mourão, a 
pressão econômica feita pelos 
Estados Unidos sobre o regi-
me de Nicolás Maduro deve 
propiciar o fim do governo 
chavista. Pence teria pedido a 
Mourão para “usar sua expe-
riência” para negociar com os 
militares da Venezuela.

“Isso é um processo, não 
há solução imediata para 
esse processo vivido na Ve-
nezuela. A questão econô-
mica está chegando num 
ponto de estrangular o país 
e esse momento será o mo-
mento que as Forças Arma-
das (venezuelanas) então 
terão condição de assumir 
o poder e abrir o caminho 
para a saída do governo 
Maduro”, afirmou Mourão 
a jornalistas após a reunião.

Os Estados Unidos têm 
adotado sanções econômi-

cas contra aliados de Ma-
duro. Mourão mencionou 
as últimas sanções impostas 
pelos americanos, na sexta-
-feira, que atingem o petró-
leo exportado da Venezuela 
para Cuba. Caracas envia a 
Cuba 59 mil barris de petró-
leo por dia, que equivalem a 

70% do consumo de Havana. 
“A situação está difícil, não 
tem bolinha de cristal para 
chegar e dizer é amanhã, ou 
semana que vem, mas eu 
vejo que o desenlace está 
próximo”, afirmou Mourão.

Segundo Mourão, Pence 
quis saber a opinião do bra-

sileiro sobre a crise no país vi-
zinho. Ele disse ter expressa-
do o que vem repetindo nos 
últimos dias: a solução para 
a crise na Venezuela precisa 
ser resolvida pelos próprios 
venezuelanos. “Nenhum de 
nossos países irá intervir na 
Venezuela de maneira militar. 

A questão militar é dos vene-
zuelanos”, afirmou Mourão.

Uma fonte da Casa Bran-
ca afirmou que Pence incen-
tivou Mourão a usar a expe-
riência como adido militar 
em Caracas para influenciar 
militares venezuelanos a 
romper com o chavismo. O 
governo americano espera 
que o Brasil ajude na inter-
locução com os militares do 
país vizinho, que até agora 
dão suporte a Maduro. “Ele 
tem a credibilidade de ser 
um líder importante na re-
gião com formação militar”, 
disse a fonte da Casa Branca, 
que pediu para não ser iden-
tificada. “É uma voz muito 
importante e está usando 
essa voz para avançarmos.”

Mourão, contudo, disse 
que não houve pedido de 
Pence para fazer a interlo-
cução com militares da Ve-
nezuela. O vice-presidente 
brasileiro avaliou que Ma-
duro já perdeu a capacidade 
de liderar as Forças Arma-
das venezuelanas. Os dois 
falaram sobre a presença 

militar da Rússia na Vene-
zuela. Mourão disse que a 
presença russa preocupa, 
porque o país é uma força 
externa ao continente. “A 
Rússia está tentando man-
ter os seus interesses, uma 
vez que investiu bastante 
dinheiro”, disse Mourão.

A reunião dos dois vice-
-presidentes durou cerca de 
30 minutos. Os dois também 
falaram sobre as relações do 
Brasil com a China. Pence 
apresentou a Mourão “pre-
ocupações” com relação a 
questões de propriedade in-
telectual e disputa tecnológi-
ca com relação à China, mas 
disse entender que o país é 
um grande parceiro comer-
cial do Brasil.

O vice-brasileiro disse ter 
deixado claro que o Brasil 
“busca com a China um re-
lacionamento estratégico na 
busca de beneficio mútuo 
para ambos os países”. Mou-
rão negou que os dois tenham 
falado sobre a eventual trans-
ferência da embaixada brasi-
leira em Israel para Jerusalém.

Fotos: Fausi Humberto

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Mesa posta

Homenagem
Karatê

Agronegócio

Bela
Beer

Beneficente Jogos

Encontro

Vendas Palestra
Giselle Bassi estará hoje na Villa 
Saudável, ensinando “Como 
receber na Páscoa”, às 19h, no 
espaço Experiência, localizado no 
piso 3, do Shopping Bougainville, 
no Setor Marista. O menu será 
assinado por Carol Morais.

Em comemoração ao aniversário 
de trinta anos do Sindipúblico será 
inaugurada nesta sexta-feira, dia 
12h, às 9h, a galeria de Presiden-
tes, na sede da entidade. A home-
nagem é uma forma de agraciar os 
relevantes serviços prestados por 
todos os presidentes durante a 
trajetória no sindicato. 

O atleta da seleção brasileira de 
Karatê Caio Junqueira, na categoria 
Sub-14 Masculino 55kg, disputará 
o Sul Americano, que acontecerá 
entre os dias 22 e 28 de abril, na 
cidade de Santa Cruz de la Sierra, 
na Bolívia. O karateca de 12 anos 
tem o patrocínio da Fast Açaí.

Os executivos do Sicredi, Zeir Ascari, 
Marcelo Rodrigues Ribeiro, Celso 
Figueira, Ricardo Caleffi e Volmir 
Antônio Maggioni, prestigiaram 
nesta segunda-feira (8), o lançamen-
to de uma das maiores feiras de 
agronegócio do Brasil, a Tecnoshow. 
O evento, que é realizado pela 
Comigo, acontece até dia 12 de abril 
na cidade de Rio Verde-GO.

Entre as celebridades mais 
cotadas para marcar eventos, a 
modelo e apresentadora Helen 
Ganzarolli estará em Goiânia 
neste sábado (13) para esbanjar 
beleza na inauguração do novo 
stand do Shopping Gallo, que está 
em obras e deve ser entregue até 
setembro. Os jornalistas Mariana 
Martins e Marcelo Vidal também 
integram a lista de convidados.  

Os empresários Fernando Jorge 
(Café Nice), Tiago Franco (Parada 
21), Hugo Siqueira (Chaguinha), 
Tom Rufino e Frederico Costa or-
ganizam o Artesanal Beer&Food, 
dia 20 de abril, das 12h às 00h, no 
Buteko do Chaguinha, em Pirenó-
polis (GO). O ingresso custa R$ 30 
e inclui uma caneca e um chopp.

A população da região oeste de 
Goiânia ganhou da indústria de 
alimentos GSA caixas de alimentos 
para apoiar cerca de cinco mil famí-
lias da região. A população recebeu 
macarrão instantâneo Sandella, 
refrescos Refreskant e salgadinhos 
Sanditos. A ação aconteceu na Esco-
la Municipal Joaquim Câmara Filho, 
no  Residencial Jardim Cerrado 4.

A 55ª edição dos Jogos Uni-
versitários do Estado de Goiás 
(JUGs) vai reunir 73 equipes de 
modalidades coletivas masculinas 
e femininas entre os dias 17 e 21 
de abril, em Rio Verde. Ao todo 
616 atletas estão inscritos nesta 
etapa. As inscrições encerraram 
na última quinta-feira (04).

A gerente Adriana Arouca e a ven-
dedora Rejane Maletier recebem 
clientes hoje durante coquetel de 
lançamento de nova coleção, na 
loja Ateen, no Flamboyant.

O músico Danilo Rodrigues, o “Dan”, 
é a atração do projeto D’BOA Música 
para o Bem, que acontece hoje, no 
Lowbrow Lab Arte & Boteco.

A Monkey Goiânia contará com 
duas noites de “Karaokê Cremoso 
Monkey”, hoje e amanhã, tendo a 
disposição milhares de músicas de 
estilos variados no karaokê.

A Faculdade Estácio de Goiás 
– Campus Estação, recebe ama-
nhã, às 18h30, o 14º encontro 
“Não Vai ter Psiu!”. O tema 
deste ano é a Violência contra 
a mulher: realidade, enfren-
tamento e independência. O 
evento, promovido pela Câmara 
Municipal de Goiânia, receberá 
diversas convidadas para falar 
sobre os 12 anos da Lei Maria da 
Penha, criada em sete de agosto 
de 2006. Entres as palestrantes 
estão a perita criminalNeide 
Maria de Oliveira e a psicóloga 
Aliciana Oliveira de Freitas.

O Passeio das Águas Shopping regis-
tou no quarto trimestre de 2018, de 
11,1%, fechando o ano com um cres-
cimento de 6,7%, acima da média do 
mercado que foi de 6,5%, segundo 
dados da Associação Brasileira de 
Shopping Centers (ABRASCE).

O Hospital Estadual de Doenças Tro-
picais dr. Anuar Auad realiza amanhã, 
às 16h, no auditório da unidade, 
palestra sobre políticas públicas de 
enfrentamento à violência. O evento 
contará com a ministração da psicó-
loga Paula dos Santos Pereira.

O ator Cristiano Mullins, a produtora Maze Alves, a atriz Isadora Castro e o ator 
Bruno Peixoto prestigiaram o evento “Jump Forever”, que aconteceu no Martim Cererê

Gissele Puga, Maria Guilherme, Eder Bueno 
e Rochelle Soares também estavam na festa

ZONA FRANCA

A empresária Regina 
Perri e o DJ Lincoln Turinni 

Reprodução
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Maia diz que vai atuar 
pela reforma, mas não 
como articulador

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afirmou que vai tra-
balhar pela aprovação da 
reforma da Previdência, 
mas não vai ser articula-
dor político para não ficar 
“levando pancada”. “Não 
vou ser mulher de malan-
dro, de ficar apanhando e 
achando bom”, afirmou.

“O presidente da Câ-
mara coordena 512 de-
putados, todos iguais. 
Eu recebo na residência 
da Câmara 50, 60 de-
putados. É diferente ser 
presidente da Câmara e 
presidente da República 
no sistema presidencia-
lista. Só não vou ficar no 
meio dessa briga levando 
pancada da base do pre-
sidente”, afirmou Maia 
em evento  promovido 
pelos jornais O Globo e 
Valor Econômico.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, tam-
bém disse que não tem 
pretensão de ser articu-
lador político do gover-
no. Na semana passada, 
ele participou de uma 
audiência na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) sobre reforma da 
Previdência que acabou 
com bate-boca com de-
putados da oposição. 
“Vocês viram meu de-
sempenho (na CCJ). Não 
tenho temperamento 
para isso. Não sou ani-
mal para fazer essa coor-
denação. Sou animal de 
combate, mas em econo-
mia”, afirmou, arrancan-
do risos da plateia.

“Não acredito que 
eu vá ser o interlo-
cutor. Acredito que, 
na pauta econômica, 

posso ser alguém que vai 
ajudar o presidente da 
Câmara, do Senado, go-
vernadores e prefeitos”, 
completou o ministro. 

Após as farpas trocadas 
com o presidente Jair Bol-
sonaro ao longo do mês de 
março, Maia disse que não 
vai falar mais da quantidade 
de votos que o governo tem 
e nem da data para aprovar 
a reforma. “Não falo mais 
de prazo, nem de voto. Ago-
ra, se o governo vai ganhar, 
você pergunta para o Onyx 
(Lorenzoni, ministro da Casa 
Civil)”, afirmou.

De acordo com a atuali-
zação do Placar da Previdên-
cia, publicado pelo Estado, 
196 deputados disseram que 
votariam a favor do texto 
enviado ao Congresso, mas 
com modificações. Outros 
104 deputados votariam 
contra. O número foi atua-
lizado nesta segunda-feira. 
Alguns deputados que disse-
ram num primeiro momento 
que votariam a favor com 
mudanças mudaram de po-
sição nesta segunda. 

Segundo Guedes, os go-
vernadores e prefeitos es-
tão “quebrados”, e que vai 
haver mobilização no Con-
gresso Nacional. O Placar 
da Previdência, no entan-
to, mostra que os quatro 
Estados em pior situação 
ainda não conseguiram en-
gajar suas bancadas para a 
aprovação da reforma, que 
pode beneficiá-los, uma 
vez que as regras aprovadas 
também valerão para ser-
vidores estaduais. Menos 
da metade dos deputados 
eleitos por Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro e Goiás se declaram 
favoráveis à proposta. 

País só conservará 
meio ambiente se isso se 
tornar ‘negócio’, diz ministra 

A ministra da Agricul-
tura, Tereza Cristina, 
afirmou ontem, du-

rante audiência pública na 
Câmara dos Deputados, que, 
para se efetivar, a preserva-
ção ambiental precisa se tor-
nar “um negócio”. A ministra 
disse não conhecer ninguém 
que preserve algo do qual 
não seja proprietário. Segun-
do ela, o produtor rural só 
terá interesse de preservar 
se ganhar com isso.

“Só assim nós vamos con-
seguir preservar boa parte 
do nosso território – se você 
tornar essa preservação um 
negócio, para que ele [pro-
dutor rural] tenha interesse”, 
declarou. Para a ministra, 
“isso é humano”.

“Eu não conheço ninguém 
que preserve sozinho algu-
ma coisa que não é dele, que 
ele não ganhe por aquilo. 
Então, eu acho que isso aqui 
é muito importante que seja 
implementado o mais rápido 
possível. Agora, temos que 

fiscalizar”, ressalvou.
O Código Florestal Brasi-

leiro, atualizado em 2012, 
autoriza a criação de um pro-
grama de incentivo à conser-
vação do meio ambiente que 
contemple o pagamento aos 
produtores rurais pelos ser-
viços de preservação.

Conforme o código, se o 
programa for criado, agri-
cultores familiares teriam 
prioridade para receber a 
compensação. Atividades 
de manutenção das áreas 
de preservação permanente 
e de reserva legal poderiam 
compor o programa.

O Congresso, porém, ain-
da não aprovou projeto de 
lei que regulamente os cha-
mados Pagamentos por Ser-
viços Ambientais (PAS).

O que há hoje no Brasil 
são iniciativas dos estados, 
como, por exemplo, o ICMS 
ecológico. Nesse caso, pre-
feituras que investem em 
preservação contam com 
um repasse maior do a par-

cela à qual têm direito do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) transferido pelo res-
pectivo estado.

A Agência Nacional de 
Águas (ANA) criou um pro-
grama que utiliza o concei-
to de PAS. O Programa Pro-
dutor de Água estimula os 
agricultores a investirem no 
cuidado com as águas, rece-
bendo apoio técnico e finan-
ceiro para implementação 
de práticas de conservação.

Empresas privadas também 
desenvolvem iniciativas de 
PAS. Mas, não há uma lei na-
cional que estabeleça normas 
para esse tipo de pagamento.

O Senado chegou a ana-
lisar em 2015 uma proposta 
que instituía a Política Nacio-
nal de Pagamento por Servi-
ços Ambientais (PNPSA), mas 
o projeto foi arquivado devido 
ao fim da última legislatura.

O texto disciplinava a 
classificação, o inventário, o 
cadastro, a avaliação e a va-

loração de bens e serviços 
ambientais e seus provedo-
res. Segundo Tereza Cristina, 
essa política de compensa-
ção precisa ser implementa-
da “o mais rápido possível”.

“Todo esse arcabouço 
de pagamentos de serviços 
ambientais, concessões flo-
restais, nós vamos ter que 
pôr em prática o mais rápido 
possível”, afirmou.

Ela disse que conversa 
“quase todos os dias” com o 
Ministério do Meio Ambien-
te “para que a gente tenha 
uma política conjunta sobre 
a legislação no que toca os 
produtores rurais”.

Para a ministra, é “justo” 
que o produtor receba in-
centivo financeiro para pre-
servar terras. “Os produtores 
rurais têm uma importância 
muito grande na preserva-
ção. Esse pagamento dos 
serviços ambientais resolve 
para aqueles que queiram 
manter a preservação e até 
preservar mais”, declarou.

Reprodução



------------------------------- 
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$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 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
------------------------------- 

Veículos
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ALUGUEL
-------------------------------
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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star Wars 9 será 
‘incrivelmente especial’, 
promete J.J. Abrams

J.J. Abrams foi um dos 
responsáveis pelo come-
ço dessa nova era de Star 
Wars, e tem a complicada 
tarefa de encerrar a tri-
logia e a saga Skywalker 
com o Episódio IX.

Em entrevista para o 
FastCompany, Abrams 
demonstrou sua confian-
ça com o resultado alcan-
çado no novo filme, que 
deve ganhar seu primeiro 
trailer nesta semana.

“Agora que voltei, a di-
ferença é que eu sinto que 
consegui. Tipo, eu sinto 
que esse desafio maluco 
poderia ter sido uma con-
torção desconfortáveis de 
ideias, respostas e repara-
ções que seriam bem ba-
gunçados. Estranhamen-
te, nós fomos meio que 
implacavelmente rigorosa 
sobre a história e nos for-
çamos a questionar e res-
ponder coisas fundamen-
tais no começo, coisas que 
não sabia como abordar. 
Eu sinto que chegamos a 

um lugar – sem querer azarar 
ou parecer confiante demais 
– que parece ser incrivelmen-
te especial. É um alívio estar 
em casa, e tenho gratidão de 
ter feito isso. E mais do que 
tudo, estou empolgado com 
o que acredito que temos”, 
anima o diretor

O episódio final da saga 
Skywalker nos cinemas traz 
veteranos da franquia como 
Carrie Fisher (que terá ima-
gens de arquivo utilizadas), 
Mark Hamill, Billy Dee Willia-
ms e Anthony Daniels.

Eles se juntam ao elenco 
formado por Daisy Ridley, 
John Boyega, Oscar Isaac, 
Adam Driver, Kelly Marie Tran, 
Matt Smith, Naomie Ackie, 
Dominic Monaghan, Keri Rus-
sell e Joonas Suotamo.

J.J. Abrams (Star Wars: O 
Despertar da Força) retorna 
para a cadeira de direção. Ele 
também assina o roteiro, ao 
lado de Chris Terrio (Liga da 
Justiça). Star Wars: Episódio 
IX estreia nos cinemas bra-
sileiros em 19 de dezembro.

Racionais MC’s anuncia 
turnê para comemorar 
30 anos de carreira

Depois de um único 
show em 2018, o Ra-
cionais MC’s voltará 

aos palcos neste ano para 
um turnê comemorativa. O 
grupo de rap começará uma 
leva de shows a partir de Ju-
nho, com oito datas marca-
das pelo Brasil. Como aponta 
a Exame, a primeira apresen-

tação acontece em Brasília, 
no dia 8 de Junho, no Ginásio 
Nilson Nelson, e a última em 
São Paulo, dia 12 de Outubro, 
no Credicard Hall.

A turnê acontecerá em 
parceria com a Time For Fun 
(T4F), que assinará a produ-
ção junto com a Boogie Nai-
pe, empresa de Mano Brown.

Tendo seu início em 
1988, o grupo comemora 
os 31 anos de carreira em 
grande estilo. Além dos 
shows, dois filmes sobre a 
história do Racionais estão 
sendo produzidos. O primei-
ro é um documentário, já 
pronto, dirigido por Juliana 
Vicente. O outro é um filme 

de ficção inspirado na histó-
ria da banda — ambos ainda 
não têm data de estreia.

Mais informações sobre 
a turnê comemorativa do 
grupo devem ser liberadas 
nas próximas semanas. O 
último disco de inéditas do 
Racionais é Cores & Valo-
res, de 2014.
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