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Inflação oficial sobe para 
0,75% em março, diz IBGE
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial subiu para 0,75% em março 
deste ano. Em fevereiro, a taxa havia sido de 0,43%. A taxa também ficou acima do 0,09% de março do ano passado. p2

A primeira 
foto de uma 

buraco negro 
da humanidade

p4

Quadrilha 
de receptação 
é presa p3

Lava Jato 
quer aumentar 
pena de Lula p5

Preso suspeito de ter vendido arma 
usada no massacre em Suzano
A Polícia prendeu o suspeito de ter vendido o revólver calibre 38 
e parte das munições usada no massacre da Escola Raul Brasil. p2
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Suspeito de ter vendido arma 
usada em Suzano é preso

A Polícia Civil prendeu 
ontem, o suspeito de ter 
vendido o revólver cali-
bre 38 e parte das muni-
ções usada no massacre 
da Escola Raul Brasil, em 
Suzano, no mês passado, 
que terminou com a mor-
te de oito vítimas e dos 
dois atiradores. Ele deve 
responder por homicídio 
com dolo eventual por ter 
presumido o risco de pro-
vocar as mortes.

Cristiano Cardias de 
Souza, o Cabelo, teve a pri-
são temporária decretada 
pela Justiça nesta sema-
na. Policiais da delegacia 

de Suzano, responsável 
pela investigação do caso, 
fizeram campana na casa 
do suspeito, na área rural 
da cidade, e conseguiram 
capturá-lo nesta tarde. 
Não houve resistência.

Segundo as investiga-
ções, Souza teria negocia-
do a venda do revólver, 
com a numeração raspa-
da, e de munições com 
o menor G. T. M., de 17 
anos, que liderou o ata-
que à escola. As conver-
sas entre os dois ficaram 
gravadas em aplicativo de 
mensagem, analisadas pe-
los investigadores.
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Inflação oficial sobe para 
0,75% em março, diz IBGE
O Índice Nacional de 

Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), 

que mede a inflação oficial su-
biu para 0,75% em março des-
te ano. Em fevereiro, a taxa 
havia sido de 0,43%. A taxa 
também ficou acima do 0,09% 
de março do ano passado.

Segundo dados divulga-
dos nesta quarta-feira (10/4) 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o IPCA acumula taxas 
de inflação de 1,51% no ano 
e 4,58% em 12 meses.

A taxa de março foi a 
maior para o mês desde 2015 
(1,32%). O acumulado do 
ano é o maior para um pri-
meiro trimestre desde 2016 
(2,62%). O acumulado em 12 
meses é o maior desde feve-
reiro de 2017 (4,76%).

Segundo o IBGE, a infla-
ção de março foi fortemen-
te influenciada pelas altas 
de preços dos alimentos e 
bebidas (1,37%) e dos trans-
portes (1,44%), que respon-
deram por 80% da taxa de 
inflação no mês.

Os alimentos para consu-
mir em casa ficaram 2,07% 
mais caros no mês. Entre os 
produtos alimentícios que in-
fluenciaram o comportamen-
to da inflação estão o tomate 
(31,84%), a batata-inglesa 
(21,11%), o feijão-carioca 

(12,93%) e as frutas (4,26%).
A alta dos transportes 

foi influenciada pelo pre-
ço dos combustíveis, que 
subiram 3,49% no mês. A 
gasolina ficou 2,88% mais 
cara e o etanol, 7,02%.

Outros grupos de des-

pesa que registraram au-
mento da taxa de fevereiro 
para março foram artigos 
de residência (de 0,2% para 
0,27%) e vestuário (de 
-0,33% para 0,45%).

Quatro grupos de des-
pesa continuaram regis-

traram inflação em março, 
mas com taxas mais mode-
radas do que no mês ante-
rior: habitação (que caiu 
de 0,38% para 0,25%), saú-
de e cuidados pessoais (de 
0,49% para 0,42%), des-
pesas pessoais (de 0,18% 

para 0,16%) e educação 
(de 3,53% para 0,32%).

Comunicação foi o único 
grupo de despesas que re-
gistrou deflação (queda de 
preços) em março (-0,22%). 
Em fevereiro, havia registra-
do estabilidade de preços.

Marcelo Camargo

Produção 
de TVs no 
Brasil cresce 
6% em 2018

Os números referentes 
à produção de televisores 
no Brasil em 2018 apre-
sentaram crescimento de 
6% em relação ao ano de 
2017. De acordo com a 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Produtos 
Eletroeletrônicos (Ele-
tros), foram produzidas 
mais de 12 milhões de 
unidades, contra 11,3 mi-
lhões em 2017.

“É um resultado 
abaixo do previsto, mas 
satisfatório diante de 
um ano em que todo o 
setor passou por enor-
mes dificuldades, como 
a greve dos caminho-
neiros, o tabelamento 
do frete, a alta de ma-
térias-primas, além das 
incertezas do consumi-
dor diante de um am-
biente político e econô-
mico instáveis”, destacou 
José Jorge do Nascimen-
to, presidente da Eletros.

Especificamente so-
bre os televisores, ele 
explicou que as estima-
tivas iniciais eram de 
12,5 milhões de unida-
des: “Temos de lembrar 
que era o ano da Copa 
do Mundo, quando sa-
zonalmente sempre se 
vende grande volume de 
TVs”. No total, a indús-
tria de eletrodomésticos 
e de eletroeletrônicos 
representa 3,34% do 
Produto Interno Bruto 
(PIB) da indústria. 

No ano passado, as 
TVs de 45 polegadas re-
presentaram 72,3% do 
total e acima de 45” fi-
caram com 27,7%. Só as 
TVs de 32 polegadas fi-
caram com 41,8% do to-
tal. As Smart TVs ficaram 
com produção de 9,741 
milhões de unidades ou 
85% de participação.

Em 2017 esses nú-
meros ficaram em 8,452 
milhões e 74,3%, res-
pectivamente. Em ja-
neiro de 2019, de acor-
do com a Eletros, foram 
produzidas 626 mil uni-
dades de TVs e a expec-
tativa do presidente da 
entidade, José Jorge do 
Nascimento, é fechar o 
ano com cerca de 12 mi-
lhões de unidades. 

Polícia Civil desarticula quadrilha que 
comandava tráfico de drogas da cadeia

A Delegacia Estadual 
de Investigação de Ho-
micídios (DIH), desenca-
deou ontem a Operação 
Cárcere, que teve como 
alvo detentos da Casa de 
Prisão Provisória (CPP) e 
da Penitenciária Odenir 
Guimarães (POG). Na 
ação, foram cumpridos 
oito mandados de prisão 
e seis mandados de bus-
ca e apreensão.

De acordo com a Polí-
cia Civil, os investigados 
fazem parte de uma qua-
drilha que comandava o 
tráfico de drogas dentro e 
fora dos presídios da ca-

pital. Foram detidos Thiago 
Eduardo Gonçalves, 18 anos, 
João Vinícius, 23, Victor José 
Alves Bueno, 20, Cleidson 
de Santana Lopes, 38, Rúlio 
Santos Cruz, 23, e Rosilene 
Costa, 38.

O secretário de segurança 
pública do Estado, Rodney 
Miranda, que a operação 
investiga, principalmente, 
homicídios relacionados ao 
tráfico. “Além dos homicí-
dios, também a disputa de 
territórios e disputa de fac-
ções. A operação visa solu-
cionar cerca de dez mortes, 
mas esse número pode ser 
bem maior. Vamos saber a 

medida que as investigações 
se aprofundarem”.

Foram detidos responsá-
veis por matar rivais da qua-
drilha na região Noroeste e 
Central de Goiânia. Segun-
do o delegado Rômulo Fi-
gueiredo de Matos ao todo 
dez pessoas estão detidas.  
“Quatro já estavam presas e 
agora foram detidas outras 
seis. Todos os presos são 
membros de uma organi-
zação criminosa conhecida 
nacionalmente, envolvidos 
em diversas mortes em 
Goiânia, principalmente 
nas regiões noroeste e cen-
tral da capital”, explicou .
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Prefeitura de Aparecida inicia instalação 
de 540 quilômetros de fibra óptica
Com objetivo de me-

lhorar a qualidade 
do serviço prestado 

à população com o projeto 
‘Cidade Digital’, a Prefeitu-
ra de Aparecida de Goiânia 
iniciou, nesta terça-feira, a 
implantação da rede de fibra 
óptica na cidade. Ao todo, 
serão instalados 540 quilô-
metros de cabeamento em 
diversas regiões da cidade.

Após a implantação da 
rede, o serviço público mu-
nicipal será totalmente di-
gital, excluindo o alto uso 
de papéis e ainda tornan-
do o atendimento e acesso 
aos dados e documentos 
mais ágeis. A implantação 
da rede e o funcionamento 
do data center – que deve 
entrar em operação até ju-
lho – irá permitir também 
que 600 novas câmeras de 
videomonitoramento com 
reconhecimento facial e de 
placas de automóveis, se-
jam instaladas na cidade.

“Esse moderno sistema 
de videomonitoramento, 
denominado de Olhos de 
Águia, integrado às forças 
de segurança será mais uma 
ferramenta do poder público 
no combate à criminalidade 

em nossa cidade. Desta for-
ma ajudamos a reduzir os 
índices de roubos, furtos e 
assaltos e os equipamentos 
contribuem na elucidação 
de atos ilícitos, pois auxiliam 
na identificação de autores 
de crimes e veículos em si-
tuação irregular”, apontou o 
prefeito Gustavo Mendanha. 

De acordo com a Secre-
taria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, a rede de fibra 
óptica será implantada con-
forme cronograma estabe-
lecido entre o poder públi-
co e a empresa responsável 
pelo serviço. Inicialmente, 
serão instalados 90 km de 
cabos. Em seguida, outros 

lotes chegarão ao municí-
pio é serão implantados até 
que sejam concluídos os 
540 km contratados.

Para acompanhar e ga-
rantir o pleno funcionamen-
to da iniciativa que visa dar 
agilidade e maior qualidade 
ao serviço prestado ao ci-
dadão, a prefeitura criou a 

Comissão de Desburocratiza-
ção – que irá revisar todo o 
fluxo para auxiliar as unida-
des prestadoras de serviços 
à comunidade.

A fase inicial do Cidade 
Digital em Aparecida abran-
ge 4 ações principais: a ins-
talação de 540 km de fibra 
óptica, a ampliação do vide-

omonitoramento da cidade, 
implantação de 200 pontos 
de acesso livre e gratuito à 
internet e contratação de 
um data center próprio para 
o controle de gastos públi-
cos. O investimento será de 
R$ 56 milhões.

“Estamos implantando 
primeiro a parte de infraes-
trutura básica para que pos-
samos trabalhar processos e 
projetos. Isso vai tornar a ci-
dade mais atrativa, gerando 
mais e melhores oportunida-
des para todos, melhorando 
a qualidade de vida da popu-
lação. Mas o projeto é ainda 
mais ousado do que parece, 
pois vai fazer de Aparecida 
uma vitrine do país na área 
da produção de inteligência. 
Queremos nos tornar a ci-
dade das startups, que real-
mente sonha e pensa a mo-
dernidade. E não estamos 
apenas levando internet, 
é um investimento que irá 
mudar toda a concepção de 
gestão, que irá implementar 
um novo modelo de gover-
nança, e que será ao mesmo 
tempo inteligente e conecta-
do com as reais necessida-
des das pessoas”, destacou 
Gustavo Mendanha.

Wigor Vieira

Suspeitos 
de integrar 
organização 
criminosa 
morrem em 
troca de tiros

Polícia desarticula quadrilha de 
receptação de veículos em Goiânia 

Prefeitura de Goiânia 
garante nova pavimentação 
em mais de 600 ruas

Três suspeitos de integrar 
uma organização criminosa fo-
ram mortos na tarde de terça-
-feira, durante um confronto 
com policiais militares do Tá-
tico Operacional Rodoviário 
(TOR). De acordo com a corpo-
ração, os suspeitos já possuíam 
outros antecedentes criminais.

A equipe patrulhava pela 
GO-040, quando foi informa-
da que indivíduos em uma 
casa no Residencial Itaipu 
estariam cometendo crimes, 
entre eles o tráfico de drogas.

No endereço a equipe se 
deparou com os três na porta, 
mas entraram ao avistarem a 
viatura. Na sequência, os milita-
res também adentraram, mas 
foram recebidos a tiros. No re-
vide foram baleados Nevython 
Matheus Costa Silva, de 18 
anos, Paulo Artur dos Santos, 
de 29, e um terceiro indivíduo 
que não foi identificado.

Após avaliação feita 
pelo governo federal com 
objetivo de permitir ape-
nas contratos de operação 
de crédito em volumes 
sustentáveis, a Prefeitu-
ra de Goiânia pôs fim ao 
principal entrave para 
a reconstrução da pavi-
mentação de 628 ruas em 
107 bairros da Capital. De 
acordo com o relatório do 
Tesouro Nacional, a cida-
de evoluiu da nota C para 
a B no índice de Capacida-
de de Pagamento (Capag), 
e agora é uma das poucas 
localidades do país apta a 
captar empréstimos com 
aval da União. 

Passível de contra-
tualizar mais de R$ 4,9 
bilhões neste momento, 
Goiânia receberá cerca 
de R$ 400 milhões para 
substituir 627 quilôme-
tros de asfaltos que, com 
deficiências estruturais, 
já não respondem a re-
paros paliativos, a exem-

plo das intervenções po-
pularmente conhecidas 
como “operações tapa-
-buracos”.

“Hoje a situação fis-
cal de Goiânia garante 
qualquer investimento 
até esse limite de R$ 4 
bilhões. Aquilo que o 
prefeito entender que a 
cidade precisa, do ponto 
de vista técnico e da si-
tuação fiscal de Goiânia, 
depois de dois anos de 
muito trabalho, pode ser 
feito”, garantiu o secre-
tário municipal de Finan-
ças, Alessandro Melo. 

A Prefeitura de Goiâ-
nia solicitará ao Tesouro 
avaliação da operação 
de crédito junto à CAF 
(Corporação Andina de 
Fomento - Banco de De-
senvolvimento da Amé-
rica Latina) a partir dos 
dados de 2018 e o enca-
minhamento do projeto 
de reconstrução asfáltica 
ao Senado Federal.

Com objetivo de de-
sarticular uma organiza-
ção criminosa respon-
sável pela receptação 
de veículos roubados/
furtados, a Polícia Civil 
deflagrou, na terça-feira, 
a Operação Sétimo Selo. 
Já foram cumpridos 13 
mandados de prisão e 25 
de busca e apreensão em 
diversos endereços.

Segundo a polícia, a 

Reprodução

quadrilha também atuava 
na adulteração de sinais 
identificadores de veículos 
automotores e financiamen-
to para o tráfico de drogas. 
Durante a ação, foram apre-
endidos 30 veículos de luxo, 
além de 10 câmbios de veí-
culos, três motores de cami-
nhões e dois blocos de mo-
tores adulterados. 

Durante as investigações, 
a polícia descobriu um es-

quema sofisticado de la-
vagem de dinheiro, com a 
utilização de empresas e 
laranjas. Alguns veículos 
do grupo eram repassa-
dos a outros grupos cri-
minosos, principalmen-
te ligados ao tráfico de 
drogas. Houve sequestro 
judicial de nove imóveis, 
além de bloqueio bancá-
rio no valor aproximado 
de R$ 18 milhões.
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Imagens de buraco negro 
no espaço são registradas 
pela primeira vez

Pesquisadores da Fun-
dação Nacional de Ciência 
(cuja sigla em inglês é NSF), 
nos Estados Unidos, que 
atuam no projeto Telescó-
pio de Horizonte de Eventos 
(cuja sigla em inglês é EHT), 
revelaram ontem que, pela 
primeira vez, foram capta-
das imagens de um buraco 
negro no espaço. Os bura-
cos negros são objetos cós-
micos com massas imensas 
e tamanhos compactos. A 
presença desses objetos 
afeta o ambiente, poden-
do distorcer os conceitos 
de espaço-tempo e su-
peraquecendo qualquer 
material ao redor.

“Nós tiramos a pri-

meira foto de um buraco 
negro”, disse o diretor do 
projeto da EHT, Sheperd 
S. Doeleman, do Centro 
de Astrofísica Harvard e 
Smithsonian. “Este é um 
extraordinário feito cien-
tífico realizado por uma 
equipe de mais de 200 
pesquisadores.”

 
Detalhes
A imagem revela o bu-

raco negro no centro de 
Messier 87, uma enorme 
galáxia ao redor do pla-
neta Virgem. Este buraco 
negro está a 55 milhões 
de anos-luz da Terra e tem 
uma massa de 6,5 bilhões 
de vezes a massa do Sol.

Reprodução

Japão facilita entrada de
trabalhadores estrangeiros
Novos regulamentos 

para vistos japone-
ses entraram em 

vigor em 1º de abril, per-
mitindo que mais imigran-
tes entrem no Japão para 
ocupar algumas das deze-
nas de milhares de vagas 
de emprego que estão atu-
almente esperando serem 
preenchidas.

Enquanto a comunidade 
empresarial japonesa aco-
lheu os novos regulamentos 
com um suspiro de alívio, há 
muitos no Japão que dizem 
que o governo cometeu um 
erro e está colocando em 
risco os empregos, a har-
monia social e até mesmo a 
segurança nacional.

A legislação, que foi apro-
vada em dezembro de 2018, 
inclui importantes revisões 
do sistema anterior para tra-
balhadores estrangeiros.

O novo visto tem duas 
versões, e ambas exigem 
que um candidato a em-
prego seja patrocinado por 
uma empresa japonesa. 
Trabalhadores em busca 
de trabalho também de-
vem fornecer evidências 
de que passaram em vários 

testes, incluindo um exa-
me de língua japonesa.

Quatorze áreas da in-
dústria, incluindo serviços 
de alimentação, limpeza, 
construção, agricultura, pes-
ca, reparação de veículos e 
operação de máquinas in-
dustriais, são cobertas pelo 
primeiro tipo de visto, des-
tinado a pessoas com habi-
lidades restritas de trabalho.

A permanência do tra-
balhador seria limitada a 
cinco anos, com a opção 
de renovação de visto. Os 

trabalhadores estrangeiros 
não poderiam trazer seus 
familiares para o Japão.

Já o segundo tipo de vis-
to permite que trabalhado-
res qualificados tragam suas 
famílias para o Japão, se 
cumprirem determinados 
critérios. Críticos afirmam 
que o governo do primeiro-
-ministro Shinzo Abe abriu 
uma porta para o assenta-
mento permanente de imi-
grantes no Japão.

O governo insiste que os 
trabalhadores só permanece-

rão temporariamente no país 
e que não são imigrantes.

Mão de obra urgente
Analistas do setor dizem 

que a escassez de mão de 
obra do Japão precisa ser 
resolvida com urgência, em-
bora avisem que os 47,5 mil 
vistos previstos para serem 
emitidos no primeiro ano 
e os 345 mil previstos para 
serem concedidos dentro 
de cinco anos ainda ficarão 
aquém do que as indústrias 
domésticas demandam.

José MarianoFausi Humberto
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Mirim Design
O Centro Cultural Martim Cererê, 
unidade da Secretaria de Estado de 
Cultura (Secult Goiás), recebe neste 
domingo, 14 de abril, mais uma 
edição da feira Mercado de Pulgas. 
O evento terá início a partir das 16 
horas e segue até às 23 horas, com 
variedade de produtos a preços 
acessíveis. A entrada é gratuita.

Na feira o público poderá conferir pe-
ças de antiguidades, roupas, louças, 
fotografias, relógios, selos, moedas, 
obras de artes, sapatos, livros, artigos 
de decoração, cds, DVDs, discos de 
vinil, gibis, selos e outros objetos 
colecionáveis, além de produtos arte-
sanais. A programação também terá 
discotecagem, comida de boteco, 
exposições e cultura rocker.

O Sicredi foi representado pelo 
presidente da SicrediPar, da Central 
Sicredi PR/SP/RJ e conselheiro do 
Woccu, Manfred Alfonso Dasen-
brock, na reunião do Conselho de 
Administração do Woccu (Conselho 
Mundial das Cooperativas de Crédi-
to), realizada entre os dias 3 e 5 de 
abril em Sopot, na Polônia.

Formada por Augusto César, 
Leandro Candido, Bianca Cruz e 
Rômulo Ulhoa, a equipe goiana 
“Rei do Gado”, estará represen-
tando Goiás, neste domingo, 
dia 14, na corrida mais louca do 
mundo, a Red Bull Ladeira Abaixo 
2019. A equipe “Rei do Gado” se 
destacou entre mais de dois mil 
projetos inscritos.

O Mercado de Pulgas é um evento 
colaborativo com troca e venda de 
objetos, coordenado por  Alexandre 
Perini, arquiteto e organizador do 
projeto. A ideia da iniciativa, segun-
do Alexandre, é reunir empreen-
dedores, colecionadores e artistas 
de Goiânia, com seus produtos 
criativos e serviços úteis, para troca, 
venda ou simplesmente exposição.

No dia 27 de abril, durante a 
passagem do espetáculo “Através 
da Íris” com Nathalia Timberg por 
Goiânia, acontecerá uma oficina 
gratuita sobre Direção Teatral 
com Maria Maya, diretora do 
espetáculo, no Teatro Sesi.

A AVIVA Algar FLC, detentora dos 
complexos turísticos Rio Quente e 
Costa do Sauípe, acaba de fechar 
nova parceria com a Rede Snack, 
maior rede multiplataforma de 
social vídeo da América Latina, 
para a criação do canal Desafiyou, 
gravado dentro dos resorts Rio 
Quente e Costa do Sauípe.

A oficina, que é realizada através 
do Ministério da Cidadania pela 
Lei de Incentivo à Cultura – Lei 
Rouanet, tem como objetivo 
apresentar aos alunos a forma 
como é conduzida uma direção 
teatral, usando exemplos da forma 
de concepção, construção e decu-
pação de texto, análise cênica, ex-
ploração de ideias e movimentos 
cênicos, dentre outros recursos. 

A designer de moda Nélia 
Finotti, uma das professoras 
mais queridas das gradu-
ações da área em Goiás, 
inaugurou o Espaço Integra-
do de Moda no Shopping 
Estação da Moda.

O Lowbrow Lab Arte & Bo-
teco terá hoje, uma edição 
especial do evento “Fuá 
Encontro de Sambistas”, em 
comemoração ao aniversário 
do artista Fernando Mar-
ques, o ‘Fernando Boi’. 

O médico do esporte especialista 
em nutrologia, Felipe Pereira, 
será um dos palestrantes do 
Seminário Internacional de 
Nutrição Esportiva que acontece 
em Goiânia entre os dias 24 e 26 
de maio no Castro’s Park Hotel. O 
tema abordado pelo profissional 
da saúde vai ser “manejo do peso 
em modalidades de combate/
MMA: o elo entre a ciência e a 
prática”, um dos assuntos sobre 
os quais tem maior domínio. As 
inscrições podem ser feitas pelo 
Sympla ou pelo site do evento 
sinegoiania.bfeventos.com.br.

Neste sábado, dia 13, o grupo de 
influenciadores digitais mirins Goiás 
Fashion Kids e Teen celebrará seus 3 
anos com um Super Luau no Manakai 
Sport & Food, das 17h às 21h30. O Ma-
nakai está localizado no Park Lozandes.

Através de uma parceria com o 
estúdio Decoma Design, um dos 
grandes nomes da arquitetura de 
vanguarda, Luigi Mascheroni, em-
prega parte de seu talento à nova 
coleção da marca Bontempo.

O chef André Barros, o empresário Odilon Cascão Júnior, a chef Emiliana Azambuja e 
o produtor Claydson Francisco no lançamento da Páscoa na Richesse, do Setor Oeste

O casal de empresários Helena Ribeiro e Luiz Antônio Ribeiro 
comemorou Bodas de Prata durante uma cerimônia intimista 
na Praia do Patachó, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

ZONA FRANCA

Flavia Costa prestigiou Leo 
Dias no lançamento do livro 
Furacão Anitta, em São Paulo

Toru Hanai



Diário Do EstaDo Goiânia, 11 de Abril de 2019 5poder

José Cruz

Ministro diz que isenção 
de vistos é fundamental 
para gerar empregos

A manutenção do de-
creto do presidente da 
República, Jair Bolsona-
ro, que isenta visto bra-
sileiro para turistas dos 
Estados Unidos, Canadá, 
Japão e Austrália, foi 
defendido ontem, pelo 
ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio. 
Tanto na Câmara como 
no Senado, parlamenta-
res de oposição apresen-
taram projetos que sus-
tam os efeitos da medida.

Em audiência pública 
na Comissão de Desen-
volvimento Regional, o 
ministro destacou, no 
entanto, que o decreto 
é fundamental para a 
geração de emprego e 
renda no Brasil. Segun-
do Marcelo Álvaro, os 
quatro países que agora 
estão livres da exigência 
figuram entre os 20 paí-
ses que mais gastam com 
viagem no mundo

Nesse sentido, ele 
disse que, enquanto a 
média de gastos de um 
viajante no Brasil é de 
859 dólares, levando em 
conta tempo médio de 
estadia e gasto do via-
jante comum, os viajan-
tes desses países gastam 
quase o dobro, 1.566 
dólares na mesma média 
de tempo. “Queremos 
geração de emprego e 
renda ou uma política de 
reciprocidade por si só?”, 
questionou o ministro.

 
Apoio
O ministro pediu 

aos senadores apoio 
para aprovação do PL 
2724/15, já aprovado 
pela Câmara, que permi-
te que companhias aére-
as com 100% de capital 

estrangeiro atuem no Brasil 
e também moderniza a Lei 
Geral do Turismo.

“A abertura do capital 
estrangeiro é a melhor ma-
neira que nós temos de pro-
mover a competitividade en-
tre as empresas. Nós temos 
toda a garantia de que esse 
processo vai ser exitoso na 
redução do valor das passa-
gens aéreas”, defendeu Mar-
celo Álvaro, acrescentando 
que a medida é fundamental 
para o aumento de rotas.

Outra proposta conside-
rada estratégica pela pasta, 
que também depende do 
Congresso, é o PL 7425/17, 
que transforma a Embratur 
em uma agência de promo-
ção internacional do Brasil 
como destino no exterior. 
“A Embratur hoje é uma 
autarquia especial ligada 
ao Ministério do Turismo, 
o que a engessa, e muito, a 
sua própria atuação da pro-
moção do Brasil no exterior, 
e também na promoção dos 
grandes eventos”, criticou. 
Ainda segundo o ministro, 
no modelo que está hoje 
a Embratur não pode, por 
exemplo, ter parcerias com 
a iniciativa privada.

Lava Jato quer aumentar 
pena de Lula no caso 
do sítio de Atibaia

A força-tarefa da Ope-
ração Lava Jato quer 
aumentar a pena do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva no caso do sítio de 
Atibaia (SP). O petista foi con-
denado em 1.ª instância pela 
juíza Gabriela Hardt, em feve-
reiro, a 12 anos e 11 meses 
de prisão por corrupção e la-
vagem de dinheiro nas obras 
feitas pela Odebrecht e pela 
OAS na propriedade rural.

“Com base em conjunto 
probatório robusto, revelou-
-se esquema delituoso que 
se erigiu no seio e em des-
favor da Petrobras, do qual, 
consoante exaustivamente 
demonstrado, Lula ocupava 
posição central, cumpre re-
ferir que se desvelou, no âm-
bito da Operação Lava Jato, 
a estruturação de quatro nú-
cleos fundamentais (político, 
empresarial, administrativo 
e operacional), destinado à 
prática sistemática de crimes 
licitatórios, de corrupção, de 

lavagem de dinheiro, assim 
como na atuação de cartel 
das empreiteiras”, afirmou 
o Ministério Público Federal.

“Impende majorar, em 
sua fração máxima, a pena 
imposta pela prática de cor-
rupção passiva a Lula.” A 
apelação da Lava Jato vai ser 
analisada pelo Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região 
(TRF4). Os desembargadores 
da 8ª Turma, João Pedro Ge-
bran Neto, Leandro Paulsen 
e Victor Laus vão decidir se 
acolhem o recurso do Mi-
nistério Público Federal ou 
das defesas. “O Ministério 
Público Federal pugna pelo 
conhecimento e provimento 
do recurso nos termos colo-
cados, com a manutenção 
da sentença nos pontos não 
recorridos, mas reformando-
-a”, requereu a Lava Jato.

O petista foi sentenciado 
por receber R$ 1 milhão em 
propinas via reformas do sítio 
de Atibaia, que está em nome 

de Fernando Bittar, filho do 
amigo de Lula e ex-prefeito de 
Campinas, Jacó Bittar. A Lava 
Jato afirma que o sítio passou 
por três reformas: uma sob 
comando do pecuarista José 
Carlos Bumlai, no valor de R$ 
150 mil, outra da Odebrecht, 
de R$ 700 mil e uma tercei-
ra reforma na cozinha, pela 
OAS, de R$ 170 mil, em um 
total de R$ 1,02 milhão.

Também foram conde-
nados os empresários José 
Adelmário Pinheiro Neto, o 
Léo Pinheiro, ligado à OAS, 
a 1 ano, 7 meses e 15 dias, 
o pecuarista José Carlos Bu-
mlai a 3 anos e 9 meses, o 
advogado Roberto Teixeira a 
2 anos de reclusão, o empre-
sário Fernando Bittar (pro-
prietário formal do sítio) a 3 
anos de reclusão e o empre-
sário ligado à OAS Paulo Gor-
dilho a 3 anos de reclusão.

A juíza condenou os em-
presários Marcelo Odebre-
cht a 5 anos e 4 meses, Emi-

lio Odebrecht a 3 anos e 3 
meses, Alexandrino Alencar 
a 4 anos e Carlos Armando 
Guedes Paschoal a 2 anos. O 
engenheiro Emyr Diniz Costa 
Junior recebeu 3 anos de pri-
são. Todos são delatores e, 
por isso, vão cumprir as pe-
nas acertadas em seus acor-
dos. Gabriela Hardt absolveu 
Rogério Aurélio Pimentel, o 
“capataz” das obras do sítio. 
A pena aplicada pela juíza a 
Lula foi maior do que a im-
posta pelo ex-juiz federal 
Sérgio Moro no caso triplex. 
Em julho de 2017, o então 
magistrado da Lava Jato con-
denou o ex-presidente a 9 
anos e seis meses de prisão.

A pena foi elevada em ja-
neiro do ano passado pela 8.ª 
Turma do TRF-4 para 12 anos 
e um mês de prisão - o petis-
ta cumpre essa pena desde 
a noite de 7 de abril de 2018, 
quando passou a ocupar “sala 
especial” na sede da Polícia Fe-
deral em Curitiba, seu cárcere.

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

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

-------------------------------
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
-------------------------------
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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Peter Dinklage diz 
que “amou” o final 
de Game of Thrones

Peter Dinklage tinha 
muitas ideias para o que 
aconteceria com Tyrion 
Lannister na temporada 
final de Game of Thrones, 
e algumas delas se torna-
ram realidade – para sur-
presa do ator.

“Essa foi a primeira vez 
em que não pulei para 
o final. Por que? Eu pro-
vavelmente estava ame-
drontado. Todos nós nos 
sentimentos como prota-
gonistas de nossas séries. 
Levando em conta como 
as temporadas se desen-
rolaram, todos pensa-
mos em como acabaria. 
Quem vai ficar vivo? Se 
você morre, como vai ser 
Fazemos isso há 10 anos 
e isso pode te enlouque-
cer, os showrunners não 
falam e às vezes mudam 
de ideia”, diz Dinklage à 
Entertainment Weekly.

“Eu tinha ideias na mi-

nha cabeça e uma versão delas 
é o que acontece com Tyrion. 
David Benioff e D.B. Weiss fi-
zeram uma versão brilhante 
do que eu pensei. Se eu usar 
qualquer adjetivo, vou entre-
gar. Mas eu amei como acaba. 
Como acaba para todos. Eles 
têm um toque gentil lindo com 
alguns e um toque pesado 
com outros”, diz o ator.

A oitava e última tempo-
rada de Game of Thrones vai 
focar na luta final contra o 
Rei da Noite e seu exército 
de mortos-vivos. Os episó-
dios serão disponibilizados 
no Brasil pela emissora e 
pelo serviço HBO GO simul-
taneamente à exibição nos 
Estados Unidos.

Além da oitava e última 
temporada, a HBO já está 
planejando a produção de 
derivados de Game of Thro-
nes, um deles estrelado por 
Naomi Watts, ainda sem 
data de estreia.

Thiaguinho 
lança música com 
Luan Santana

Thiaguinho lança nes-
ta sexta o projeto 
“AcúsTHico” com 17 

singles lançados ao lon-
go de 2018, além de seis 
músicas que entram como 
novidade. Duas inéditas e 
quatro regravações.

O destaque é “Ando Men-

tindo Demais”, parceria com 
Luan Santana, que estará 
disponível nas principais pla-
taformas de música.

“Esse é um projeto que 
me rendeu muitos frutos 
positivos. Quando lancei o 
primeiro EP, não imaginava 
que o público iria recebê-lo 

com tanto carinho. A reper-
cussão foi tão positiva, que 
criei uma turnê acústica. 
Fizemos shows no Rio e em 
São Paulo com ingressos es-
gotados. Agora, pretendo 
também levar a turnê para 
todo o Brasil. Temos shows 
marcados em Curitiba, Reci-

fe, Fortaleza, Porto Alegre e 
muitos outros lugares”, ex-
plica o cantor.

Além do dueto com o ser-
tanejo, os fãs poderão ouvir 
a inédita “Eu Não Sou Os 
Outros” e as regravações de 
“Do Nada”, “Sem Ar”, “Ver-
sos Simples” e “A Estrada”.
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