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Governo propõe salário 
mínimo de R$ 1.040 para 2020
O governo propôs salário mínimo de R$ 1.040 para 2020, o que representa alta de 4,2% em relação ao atual (R$ 998). O valor 
consta do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018, apresentado pelo secretário especial de Fazenda. p2
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A Polícia Federal deflagrou a Operação Mendacium, com objetivo de desar-
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Governo propõe salário mínimo 
de R$ 1.040 para 2020

Pela primeira vez, o valor 
do salário mínimo ultrapassa-
rá R$ 1 mil. O governo propôs 
salário mínimo de R$ 1.040 
para 2020, o que representa 
alta de 4,2% em relação ao 
atual (R$ 998). O valor consta 
do projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2018, 
apresentado ontem pelo se-
cretário especial de Fazenda 
do Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues.

Até este ano, o mínimo 
era corrigido pela inflação 
do ano anterior medida 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) 
mais a variação do Produto 

Interno Bruto (PIB, soma 
dos bens e dos serviços 
produzidos no país) de dois 
anos anteriores. Como a lei 
que definia a fórmula dei-
xará de vigorar em 2020, o 
governo optou por reajustar 
o mínimo apenas pela infla-
ção estimada para o INPC.

A LDO define os parâme-
tros e as metas fiscais para 
a elaboração do Orçamento 
do ano seguinte. Pela legis-
lação, o governo deve enviar 
o projeto até 15 de abril de 
cada ano. Caso o Congresso 
não consiga aprovar a LDO 
até o fim do semestre, o pro-
jeto passa a trancar a pauta.
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Procon aponta aumento médio de 
6,28% no preço dos ovos de Páscoa 

DE olho na Páscoa, 
que será ce-
lebrada neste 

domingo, o Procon Goiás pre-
para uma pesquisa com preço 
de ovos de chocolate. Com 

objetivo de auxiliar os consu-
midores na hora da compra, o 
órgão foi para as ruas levantar, 
em 13 estabelecimentos, os 
preços de 82 itens como ovos, 
caixas de bombons, tabletes e 

barras de chocolates. 
O resultado da pesquisa 

será divulgado hoje. Dados 
preliminares demonstram au-
mento médio anual de 6,28% 
nos preços dos ovos de cho-

colate e redução de 2,75% nas 
caixas de bombons em relação 
à Páscoa de 2018. A variação 
nos preços de ovo de chocola-
te da mesma marca e tamanho 
pode chegar a 157%.

O levantamento completo, 
bem como uma série de dicas 
e cuidados a serem observa-
dos na hora da compra, estará 
disponível a partir das 8h de 
terça-feira no site do órgão

José Cruz

PM morre após 
ser baleado por 
policial civil em 
boate de Águas 
Claras, no DF

Uma briga em uma 
boate de Águas Claras, no 
Distrito Federal, na ma-
drugada de ontem, resul-
tou na morte de Herison 
de Oliveira Bezerra, te-
nente da Polícia Militar do 
Distrito Federal (PMDF). 
O suspeito dos disparos 
é um policial civil, que 
atirou três vezes contra a 
vítima. Uma mulher de 39 
anos também foi atingida 
na coxa e levada para o 
Instituto Hospital de Base, 
consciente e estável. 

A PMDF foi acionada 
por volta das 3h10. O po-
licial civil teria confessa-
do aos militares a autoria 
dos disparos. O policial 
não teve a identidade re-
velada, mas  é lotado na 
14ª Delegacia de Polícia 
(Gama). O tenente foi ba-
leado no tórax e encami-
nhado ao Hospital Regio-
nal de Taguatinga (HRT), 
mas morreu às 4 h.

O policial civil, de 39 
anos, foi levado até a 21ª 
Delegacia de Polícia (Ta-
guatinga Sul), em Águas 
Claras, e à Corregedoria-
-Geral de Polícia (CGP/
PCDF), onde foi autuado 
em flagrante por homi-
cídio e lesão corporal. O 
agente de segurança está 
à disposição da Justiça.

O tenente Herison de 
Oliveira Bezerra é descri-
to como “supertranquilo” 
por colegas de corpora-
ção. Em 2018, quando 
a PMDF completou 209 
anos, o tenente Herison 
foi um dos homenagea-
dos em uma solenidade 
na Câmara dos Deputa-
dos. Segundo nota publi-
cada no site da PM em 15 
de maio daquele ano, “o 
tenente Herison de Oli-
veira Bezerra, com ape-
nas seis anos de serviços 
prestados na PMDF, recu-
perou mais de 50 armas, 
20 carros produtos de 
roubou ou de furto, pren-
deu quadrilhas de roubos 
e de tráfico de armas, 
além de mobilizar conti-
nuamente a sua equipe 
na arrecadação de cestas 
básicas para ajudar as fa-
mílias que passam neces-
sidades na comunidade 
do Sol Nascente. 

PRF detém três homens por crime 
ambiental e porte ilegal de munições

Três homens de 76, 57 
e 49 anos de idade foram 
presos na manhã de ontem 
na BR 060, em Rio Verde, 
por transportar ilegalmente 
pescados e munições.

Os detidos que viajavam 
em caminhonete Toyota Hi-
lux com placas de Catalão, 
foram parados em abor-
dagem de rotina e após 
fiscalização no interior do 
veículo, os agentes encon-
tram mais de cem quilos de 
peixes como Jaús, Caranhas 
e Pirapitanga, além de 
mais de uma centena de 
munições de calibre 12.

Segundo informações 

dos homens, eles estavam 
pescando no Rio Piquiri, na 
divisa do Estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do 
Sul, e estavam voltando para 
Araguari onde residem.

Eles foram detidos e enca-
minhados para a Central de 
Flagrantes local onde foram 
enquadrados em crime am-
biental, por pesca predatória, 
e por porte ilegal de munições.
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PF busca 21 pessoas por fraude de 
R$ 20 milhões no seguro-desemprego
A Polícia Federal de-

flagrou na manhã 
de ontem a Opera-

ção Mendacium, que tem 
como objetivo desarticular 
organização criminosa es-
pecializada em fraudes no 
seguro-desemprego. Agen-
tes cumprem 21 mandados 
de prisão preventiva e 12 de 
busca e apreensão em São 
Paulo, Mauá (SP), Porangatu 
(GO) e Ibicuí (BA).

Mendacium, o nome da 
operação, significa falsida-
de em latim. A investigação 
identificou 408 empresas ine-
xistentes que eram utilizadas 
por membros da organização 
criminosa para o recebimen-
to do seguro-desemprego.

O Ministério da Econo-
mia apurou que entre 2015 
e 2019 a organização inves-
tigada recebeu R$ 20,5 mi-
lhões em benefícios fraudu-
lentos. Foram bloqueados 
R$ 10,5 milhões, valor que a 
organização criminosa ainda 
receberia em parcelas a ven-
cer do benefício.

A Delegacia da Polícia Fe-
deral em Presidente Pruden-
te (SP) começou a apurar os 
crimes em outubro de 2017, 
a partir da denúncia de um 

trabalhador. Segundo ele, 
uma pessoa não identificada 
estaria recebendo seguro-
-desemprego em seu nome. 
Na primeira fase da investiga-
ção, os líderes da organização 

criminosa foram presos em 
flagrante em um escritório 
no bairro da Penha, na zona 
leste de São Paulo.

No local, foram encontra-
dos documentos falsos, equi-

pamentos para a falsificação, 
material de informática e 
aproximadamente R$ 420 mil 
em espécie. A partir da análi-
se dos materiais apreendidos 
na primeira fase da operação, 

outros membros do grupo fo-
ram identificados.

Segundo a PF, os inte-
grantes continuavam com 
as atividades da organiza-
ção mesmo após as prisões 

dos líderes e por isso foram 
determinadas as prisões 
preventivas. Os detidos res-
ponderão pelos crimes de 
participação em organização 
criminosa e fraude.

Reprodução

Preso trio 
suspeito de 
planejar ataque 
a agências 
bancárias 

Polícia Civil investiga homem que ameaçou 
praticar atentado em faculdade de Goiânia

Filho de vereadora 
de Bom Jesus é preso 
suspeito de envolvimento 
na morte da mãe

Três homens suspeitos 
de planejar atacar agências 
bancárias no último final de 
semana foram presos em 
Goiânia, Aparecida de Goi-
ânia e Trindade. Também 
foram apreendidos explo-
sivos que seriam utilizados 
nos crimes. Os resultados da 
operação foram apresenta-
dos ontem pela Polícia Civil.

De acordo com as investi-
gações, os suspeitos haviam 
planejado atacar quatro insti-
tuições bancárias no Estado. A 
polícia apurou, ainda, que eles 
agiriam sob as ordens de um 
detento do sistema prisional. 
A suspeita é que eles integrem 
uma facção criminosa.

Foram detidos Gustavo 
Henrique Ferreira de Jesus, 
Paulo Ricardo Souza Siqueira e 
Bruno Pereira de Oliveira, que 
estava foragido do presídio de 
Rio Verde. Os três possuem di-
versas passagens pela polícia e 
tiveram as prisões em flagran-
te convertidas em preventivas.

A Polícia Civil prendeu, 
no dia 12 de abril, o pe-
cuarista Daiton Rodrigues 
Oliveira Rocha, suspeito 
de participar do assassi-
nato da mãe e ex-verea-
dora Roseli Aparecida de 
Oliveira (DEM), em Bom 
Jesus de Goiás, na região 
sul do estado. O manda-
do de prisão preventiva 
foi expedido pela Justiça 
do município, porque, su-
postamente, Daiton esta-
ria ameaçando o padras-
to, no curso do processo.

O filho da vereadora 
chegou a ser preso em 
flagrante por posse ile-
gal de munição no último 
dia 5, quando a Polícia 
Civil cumpriu mandado 
de busca e apreensão na 
residência do suspeito, 
mas foi solto após pagar 
fiança de R$ 5 mil. Se-
guindo a polícia, foram 
apreendidos um celular e 

notebook de uso pessoal 
do investigado que foram 
encaminhamos para exa-
me pericial.

O processo que gerou 
a prisão de Daiton, se-
gundo a polícia, é o que 
apura a autoria e mate-
rialidade do assassinato 
da vereadora, morta em 
dezembro de 2018.  O 
ex-marido dela, pai de 
Daiton, Vilmar Rodri-
gues da Rocha, e outros 
quatro homens já estão 
presos pela suspeita do 
crime. “Surgiram novos 
elementos no processo, 
como depoimento tes-
temunhais, que levaram 
o Ministério Público a 
representar novamente 
pela prisão do Daiton e 
agora a Justiça entendeu 
que os elementos eram 
suficientes e decretou a 
prisão dele”, disse o dele-
gado Rogério Moreira.

A Polícia Civil realizou, 
ontem, um mandado de 
busca e apreensão na 
casa de um homem de 31 
anos em Goiânia. Através 
de um perfil falso nas re-
des sociais, ele disse que, 
se tivesse oportunidade, 
praticaria os mesmos atos 
ocorridos na Escola de 
Suzano-SP na faculdade 
onde estuda. A identidade 
do suspeito e a instituição 
onde ele estuda não fo-
ram divulgadas por uma 
questão de segurança.

A operação foi realiza-
da pela Delegacia Estadu-
al de Repressão a Crimes 
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Cibernéticos (DERCC) por 
volta das 8 horas no Setor 
São Judas Tadeu, região nor-
te da capital. Durante o cum-
primento do mandado, a 
polícia não encontrou armas 
de fogo nem explosivos, mas 
foram encontrados muitos 
medicamentos controlados.

A delegada responsável pelo 
caso, Sabrina Leles, afirmou que 
o suspeito confessou ter feito 
as ameaças dias após a chacina 
em Suzano. “Vamos enviar um 
alerta a coordenação da insti-
tuição onde ele estuda”, disse a 
delegada. “Pelo que pudemos 
perceber, o que ele precisa é de 
acompanhamento”, concluiu.

Em comunicado à im-
prensa, a PC confirmou que 
a postagem foi feita no dia 
19 de março. A polícia con-
firmou também que ele já 
frequenta a instituição de 
ensino há quatro anos. A 
denúncia anônima afirmou 
que o suspeito é conheci-
do “como um homem que 
apresenta comportamen-
to estranho, transmitindo 
potencialidade em con-
cretizar a ameaça”.

O suspeito não foi pre-
so. Ele foi intimado a com-
parecer na delegacia para 
prestar maiores esclareci-
mentos sobre o caso.
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Chamas consomem o teto da Catedral de 
notre-Dame, principal torre desmorona 
O incêndio que atinge 

a Catedral de Notre 
Dame, no centro de 

Paris, na França, na tarde de 
ontem, destruiu sua princi-
pal torre, disse Emmanuel 
Grégorie, vice-prefeito de 
Paris, lamentando os “da-
nos colossais”. Os bombeiros 
lutavam para controlar as 
chamas, que já haviam co-
meçado a consumir também 
as torres dianteiras.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, o fogo pode 
estar relacionado com as 
obras de renovação que es-
tavam sendo feitos no edi-
fício, que data de 1163. A 
polícia de Paris, no entanto, 
diz que é cedo para identifi-
car as causas do incêndio e 
não há registro de vítimas. 
A Promotoria anunciou a 
abertura de uma investi-
gação para determinar as 
circunstâncias do incêndio, 
que começou às 18h30 lo-
cais (13h30 em Brasília).

“Agora começamos uma 
missão de tentar salvar as 
preciosas obras de arte e 
estamos dando prioridade 
de ampliar a segurança nas 

imediações para proteger 
os turistas e os vizinhos dos 
riscos de desmoronamento”, 
acrescentou o vice-prefeito 
a um canal de TV. “Não vai 
sobrar nada da estrutura 
(do teto), que data do sécu-
lo 19 de um lado e do 13 de 
outro”, disse o porta-voz da 
catedral, André Finot.

A catedral passa por um 
processo de restauração 
em sua torre estimado em 
US$ 6,8 milhões (R$ 26,8 

milhões). Seria feita uma 
renovação na “agulha” de 
250 toneladas de chumbo 
que ficava no topo da prin-
cipal torre. O fogo teria co-
meçado no sótão, na base 
da torre, de onde podem 
ser vistas saindo chamas e 
fumaça preta. Imagens de 
TV mostram que as chamas 
se projetam muito acima da 
construção.

A prefeitura de Paris iso-
lou o local e está montando 

um grande efetivo para com-
bater as chamas. A catedral, 
do século 12, é um dos prin-
cipais pontos turísticos da 
cidade e ficou famosa por 
ser o cenário do clássico 
romance de Victor Hugo O 
Corcunda de Notra-Dame. 
Ela recebe uma média de 13 
milhões de visitantes ao ano. 
As chamas atingem princi-
palmente a nave principal da 
catedral gótica. Incrédulos, 
pedestres pararam ao longo 

do Rio Sena, que margeia a 
catedral, para acompanhar 
o incêndio. “Um terrível 
incêndio está em curso na 
Catedral de Notre Dame. Os 
bombeiros estão combaten-
do as chamas”, disse a pre-
feita de Paris, Anne Hidalgo, 
em sua conta no Twitter.

“Estamos em contato 
com a Diocese de Paris e 
peço à população que res-
peite o perímetro de segu-
rança.” Uma multidão se 
aglomerou nas margens do 
Rio Sena para acompanhar a 
tragédia. Fontes oficiais dis-
seram que o incêndio está 
atingindo toda a armação 
que sustenta o telhado da 
catedral, que é todo feito de 
carvalho. Um porta-voz do 
Corpo de Bombeiros desta-
cou a dificuldade de acesso 
para controlar o fogo.

O responsável pelo Distri-
to 4 de Paris, Ariel Weil, afir-
mou que todos os bombeiros 
disponíveis na cidade foram 
para o local. O presidente 
francês, Emmanuel Macron, 
seguiu para a Catedral de 
Notre-Dame de Paris para 
acompanhar os trabalhos 

dos bombeiros e afirmou 
compartilhar da “dor de toda 
uma nação”. “Notre-Dame 
de Paris, presa das chamas, 
dor de toda uma nação. Pen-
samento para todos os ca-
tólicos e todos os franceses. 
Como todos os nossos com-
patriotas, estou triste hoje, 
quando vemos esta parte de 
nós queimando”, escreveu o 
chefe de Estado no Twitter.

Macron cancelou um dis-
curso que faria nesta tarde 
para anunciar medidas para 
conter os protestos dos “co-
letes amarelos” - manifes-
tantes contrários a seu go-
verno que há meses tomam 
as ruas do país - em virtude 
do incidente. Ele havia aca-
bado de gravar seu discur-
so televisionado, adiado 
para o momento sem nova 
data anunciada. O primeiro-
-ministro Edouard Philippe 
também visitará o lugar, 
informou seu gabinete. A 
Unesco disse estar ao “lado 
da França para restaurar e 
salvaguardar este patrimô-
nio inestimável”. A catedral 
foi declarada Patrimônio da 
Humanidade desde 1991.

Arquivo pessoalMarcela Porto
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Show Tubarões
O Hospital e Maternidade Nossa 
Senhora de Loudes (HEMNSL) dá 
início hoje, às 8h, no auditório da 
unidade, ao  curso de orientação 
a gestantes, Gestar Vidas. O 
objetivo é proporcionar às futuras 
mães uma gravidez tranquila por 
meio do esclarecimento de dúvi-
das sobre o período gestacional e 
puerpério. 

A capacitação, coordenada pelo 
Serviço Social e Capelania Hos-
pitalar da unidade, seguirá até o 
dia 23 de julho com reuniões no 
mesmo horário todas as terças-
-feiras. As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas pessoalmente 
na MNSL, sendo que a sociedade 
em geral pode se inscrever e o 
limite de vagas é para 20 pessoas.

Uma das novidades é a parceria 
com o Clube de Costura, espaço 
que faz parte do complexo do 
Mega Moda Shopping, onde 
também será oferecido uma 
programação de cursos persona-
lizados para atender a famosa e 
movimentada região da 44, maior 
polo de confecção do Centro-
-Oeste e o segundo do Brasil.

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial lança hoje a Esco-
la de Moda Senac. Sempre atento 
ao mercado local, a instituição 
realizou estudos que demonstra-
ram uma grande demanda por 
mão de obra especializada para o 
segmento no estado.

As lojas e a área de alimentação e 
lazer do Flamboyant irão funcio-
nar normalmente na sexta-feira, 
dia 19 de abril, feriado nacional 
da Paixão de Cristo. No domingo, 
21 de abril, feriado de Tiradentes, 
o horário de funcionamento tam-
bém seguirá normal com todas as 
lojas abertas.

O presidente da Comissão de Resi-
dência Médica (Coreme) do Hospital 
Estadual de Urgências de Aparecida 
de Goiânia Cairo Louzada (Huapa), 
o ortopedista Bruno Air Machado, 
participou em Campinas (SP), da 48ª 
edição do Exame para Obtenção do 
Título de Especialista em Ortopedia 
e Traumatologia (TEOT), conferido 
pela Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia (Sbot). 

A Copa Sesc está com inscrições 
abertas para esportes coletivos 
e individuais nas mais diversas 
categorias e idades: futsal, futebol 
soçaite, voleibol, basquete, judô, na-
tação, skate e xadrez. As inscrições 
prosseguem até quinta-feira, 25, 
exclusivamente pelo site: https://
www.sescgo.com.br/competicoes. 

A rainha da sofrência Marília Men-
donça e os sertanejos Humberto e 
Ronaldo são as principais atrações 
para o lançamento oficial do maior 
festival sertanejo, Caldas Country. 
O evento acontecerá nos próximos 
dias 19 e 20 de abril, em Caldas 
Novas (GO), e é comandado pela 
renomada digital influencer e em-
presária Ana Laura Clemente.

Giselle Bassi realiza o lançamento 
da nova coleção Pomar de Jacuti-
cabeiras, hoje, das 16h às 22h, na 
loja Tania Bulhões, no Flamboyant.

O jornalista e empresário Mar-
cilio Velasco vai comemorar seu 
aniversário no dia 19, durante um 
almoço com amigos no Caseratto.

A grife italiana Dolce&Gabbana 
chegou ao Flamboyant Shop-
ping. Localizada no Piso 3, a loja 
oferece um projeto arquitetôni-
co inspirado na exuberância das 
belezas naturais do Brasil.

O McDonald’s promete fazer 
o que muita gente tenta e 
não consegue: imitar o seu 
campeão de vendas. A linha 
completa dos “Novos Big” traz 
cinco sanduíches Big Fire,Big 
Malt,Big Four,Big Beef & 
Chickene e Big Bourbon. Todos 
com receitas mais elaboradas e 
combinações indulgentes, que 
levam ingredientes poucas ve-
zes vistos no cardápio da rede, 
como mostarda de cerveja, pe-
pperoni e molho sabor whisky.

Dia 30 de abril, às 19h30, o Flam-
boyant In Concert celebra o rock 
com Dado Villa Lobos & Marcelo 
Bonfá. A dupla irá apresentar 
show com repertório de dois 
álbuns clássicos: Dois e Que País 
é Este, da Legião Urbana.

A turminha de tubarões mais 
amada do momento chega em 
Goiânia para cantar com os peixi-
nhos do centro-oeste. No dia 4 de 
maio, Baby Shark fará um show 
muito especial ao vivo às 15h, no 
Teatro Madre Esperança Garrido.

Os amigos Jacob Facuri, Rodrigo Ximenes, Danilo Ferreira, Augusto Pipolo e Marcus Mestre 
celebraram seus aniversários com uma super festa no Manakai Sport & Food em Goiânia

Dr. Renato Faria e Will Navarro prestigiaram 
o Pré-Lançamento da Mostra Estar

ZONA FRANCA

O modelo e ator Pedro 
Henrique comemora 
nova idade hoje
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Bolsonaro esclarece fala 
sobre Holocausto e culpa 
“interpretações errôneas” 

O presidente Jair Bol-
sonaro enviou no sába-
do, uma carta às auto-
ridades de Israel com o 
objetivo de esclarecer 
sua declaração sobre o 
Holocausto. No docu-
mento, ele afirma que as 
interpretações errôneas 
só interessariam a quem 
deseja afastá-lo “dos 
amigos judeus”.

A carta foi enviada 
após o presidente de Is-
rael, Reuven Rivlin, dizer 
no Sábado no Twitter que 
“nem líderes partidários 
ou primeiros-ministros 
vão perdoar, nem esque-
cer”, em uma crítica à 
declaração de Bolsonaro, 
durante encontro com 
evangélicos no Rio de Ja-
neiro na quinta-feira, 11, 
de que “nós podemos 
perdoar, mas não pode-
mos esquecer” o exter-

mínio em massa de judeus 
durante a 2ª Guerra.

O Museu do Holocaus-
to disse que “ninguém está 
em posição de determinar 
se os crimes do Holocausto 
podem ser perdoados”. O 
vereador Carlos Bolsonaro 
(PSC-RJ) usou sua conta no 
Twitter neste domingo, 14, 
para esclarecer a mensagem 
do pai. Ele publicou a foto de 
uma página em branco em 
que consta uma frase escrita 
à mão e assinada pelo presi-
dente: “Quem esquece seu 
passado está condenado a 
não ter futuro”.

Segundo Carlos, a foto foi 
tirada pelo embaixador de 
Israel no Brasil, Yossi Shelley. 
Também no Twitter, ele ata-
cou a mídia ao dizer que a 
verdadeira mensagem deixa-
da por seu pai no Museu do 
Holocausto “você não verá 
na imprensa desinformada”.

João Doria quer ‘faxina’
e mudar nome do PSDB
Maior liderança tuca-

na hoje, o governa-
dor de São Paulo, 

João Doria, disse que o PSDB 
encomendou uma pesquisa 
para avaliar entre outras coi-
sas a possibilidade de uma 
mudança no nome do par-
tido. Além disso, aliados do 
governador planejam promo-
ver o que chamam de “faxina 
ética” na agremiação após a 
convenção nacional da sigla, 
que está marcada para junho.

Após o fiasco dos tuca-
nos nas eleições de 2018, 
quando o ex-governador de 
São Paulo Geraldo Alckmin 
recebeu a pior votação de 
um candidato presidencial 
do partido e a bancada da 
Câmara encolheu pela meta-
de, a atual direção executiva 
deve ser quase toda substi-
tuída por aliados de Doria.

O plano de reestruturar a 
sigla foi antecipado semana 
passada pela Coluna do Es-
tadão. “Nós vamos estudar. 
Defendo que façamos uma 
pesquisa a partir de junho. Já 
está previsto, inclusive. E que 
esta ampla pesquisa nacio-
nal avalie também o próprio 
nome do PSDB”, disse Doria, 
neste domingo, 14, depois de 
participar da convenção mu-
nicipal do PSDB de São Paulo.

“Melhor do que o achismo 
e o personalismo é a pesqui-
sa, ela representa a convic-
ção daquilo que emana da 
opinião pública”, justificou o 
governador. A ousadia divide 
opiniões no partido. “Em re-
lação a nome, não vejo como 
uma prioridade. O nome não 
é imutável mas é uma ques-
tão acessória”, disse o ex-go-
vernador Geraldo Alckmin, 
presidente nacional do PSDB.

Expurgo
Em conversas reservadas 

o governador tem defendi-
do a tese de que o partido 

deve adotar uma rigorosa 
linha ética de corte. Estão 
na mira o ex-governador do 
Paraná, Beto Richa, que foi 
preso em uma operação do 
Ministério Público do Paraná 
(MP-PR) que investiga desvio 
de recursos que deveriam 
ser usados na construção 
de escolas, o ex-governador 
Eduardo Azeredo, preso por 
desvio de recursos de esta-
tais mineiras, e o deputado 
federal Aécio Neves, réu por 
corrupção no Superior Tribu-
nal Federal (STF).

Outro que deve perder 
espaço no partido é o ex-go-
vernador Alberto Goldman. 
Desafeto do governador, ele 
chegou a ser expulso pelo 
diretório do PSDB paulista, 
mas o caso não prosperou 
na direção nacional. Entre 
quadros antigos do partido 

o movimento vem sendo tra-
tado como um “expurgo”.

“Precisamos saber se ele 
vai mesmo tomar o partido 
de assalto, como pretende. 
Dele não posso esperar ne-
nhum ato decente. Tudo é 
possível”, disse Alberto Gol-
dman. A motivação do pedi-
do de expulsão foi a decisão 
do ex-governador de apoiar 
Paulo Skaf (MDB) na eleição 
pelo governo paulista. Pro-
curado, o governador não 
quis se manifestar, mas seus 
aliados falam abertamente 
sobre o movimento.

“O novo PSDB que nós 
queremos ajudar a construir, 
não tem espaço para conde-
nados pela Justiça e, portan-
to, deverão obrigatoriamente 
deixar o PSDB”, disse a depu-
tada estadual Carla Morando, 
líder do PSDB na Assembleia 

Legislativa paulista. A deputa-
da vai integrar a executiva es-
tadual do PSDB e seu marido, 
Orlando Morando, prefeito 
de São Bernardo do Campo, 
no ABC paulista, irá para a 
executiva nacional.

O governador Doria es-
colheu o ex-deputado e ex-
-ministro da Cidades Bruno 
Araújo para suceder Alckmin 
na presidência nacional do 
partido. “O PSDB vai trabalhar 
forte no sentido de atender as 
demandas que a sociedade 
impõem aos gestores públi-
cos e filiados, no que tange 
aos critérios éticos. O partido 
vai seguir uma nova postura”, 
afirmou o secretário de De-
senvolvimento Regional de 
SP, Marco Vinholi, o escolhi-
do por Doria para presidir o 
diretório estadual do PSDB 
paulista a partir de maio.
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-------------------------------
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
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
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Odair José promove 
lançamento de álbum 
com dois novos singles

Prestes a lançar seu 37º 
álbum de inéditas, Odair 
José divulgou mais dois 
singles desse novo traba-
lho. ‘Fora da Tela’ já está 
disponível nas plataformas 
digitais (links abaixo) e ‘Ra-
paz Caipira’ sai na próxima 
sexta-feira (19). O lança-
mento do álbum está pre-
visto para dia 26 de abil. 

O álbum ‘Hibernar na 
Casa das Moças Ouvindo 
Rádio’ sairá pela Monstro 
Discos em edição física e 
digital. Diferente de seus 
discos anteriores, os elo-
giados “Dia 16” (2015) e 
“Gatos & Ratos” (2016), o 
novo trabalho traz alguns 
convidados especiais.  

Em fevereiro, Odair lan-
çou o primeiro single e o 
clipe de Chumbo Grosso, 
em que divide os vocais 
com Assucena Assucena e 
Raquel Virginia, do grupo As 
Bahias e a Cozinha Mineira. 
O single ‘Rapaz Caipira’ tem 
a colaboração do percussio-
nista Toca Ogan, de onde 
vem também Jorge Du Pei-

xe, que participa de ‘Imigrante 
Mochilheiro’. O novo trabalho 
que está prestes a ser lançado 
tem ainda a participação de 
Luiz Thunderbird, que faz algu-
mas interferências na condução 
da narrativa do álbum.

A casa das moças é o lu-
gar no imaginário de onde 
Odair observa e reflete so-
bre o mundo atual em suas 
novas canções. O espírito 
rock’n’roll de Odair José con-
tinua afiado. Se por um lado 
ele continua a mostrar seu 
olhar para o cotidiano, apon-
tando o dedo para o que 
se quer esconder em letras 
irônicas e bem-humoradas, 
por outro Odair reitera sua 
especial predileção pelo som 
das guitarras, com linhas de 
baixos simples e diretas, le-
vadas de bateria envolventes 
e arranjos vocais virtuosos.

‘Hibernar na Casa das 
Moças Ouvindo Rádio’ é um 
projeto da Odajó Produções, 
que sai com apoio do Progra-
ma de Ação Cultural (ProAc), 
uma iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo.

Última participação de Stan 
Lee em filme da Marvel será 
em ‘Vingadores: Ultimato’

O produtor de Vin-
gadores: Ultimato, 
Kevin Feige, já tinha 

dito que Stan Lee poderia 
aparecer no filme, assim 
como fez em outras produ-
ções da Marvel. Agora, além 
de certeza, sabe-se que essa 
será a última participação do 
mestre dos quadrinhos em 
algum trabalho da produtora.

Desde 2000, foram pelo 
menos 27 aparições. A primeira 

delas, naquele ano, foi em X-
-Men, quando ele fez um ven-
dedor de hot dog. “É seu último 
compromisso com o cinema”, 
disse o diretor Joe Russo ao site 
Mashable. Anteriormente, ele 
havia dito que não tinha cer-
teza se Lee havia gravado uma 
cena para o próximo Homem-
-Aranha: Longe de Casa.

Enquanto os irmãos Russos 
não diziam como, exatamente, 
seria a participação especial de 

Lee no filme, eles estavam felizes 
em relembrar o tempo com a 
lenda dos quadrinhos. Anthony 
Russo, que se autodenomina 
“nerd dos quadrinhos” quando 
criança, lembra como foi “estra-
nho”, de um jeito bom, quando 
Lee ia ao set de filmagem.

“Nós temos todas essas 
estrelas de cinema no set, e 
quando Stan chegou ao set, 
todo mundo era como criança 
novamente”, disse ele. “Sem-

pre foi muito divertido filmar 
essas participações porque ele 
era muito charmoso”, com-
pletou. Stan Lee morreu em 
novembro do ano passado, 
aos 95 anos, e, embora os fãs 
possam se sentir tristes ao ver 
o rosto dele na tela pela uma 
última vez, Ultimato parece 
ser um bom final. “Eu tenho de 
dizer, eu acho surpreendente 
que essa seja sua última apari-
ção”, comentou Joe.
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