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Motoristas da Metrobus
sinalizam greve para hoje

Trabalhadores da Metrobus se reuniram para discutir uma possibilidade de paralisação. O motivo é, segundo o deputado Alysson
Lima, escolhido para representá-los, falta do pagamento do dissídio anual e a irregularidade nos depósitos do vale-alimentação. p2
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Ronaldinho Gaúcho é processado
por ex-parceira de sua relação a três
Ela pede indenização de um terço do que o ex-jogador receberam
entre 2012 e o fim de 2018, período em que os dois estiveram juntos. p8
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Entrega de máquinas fortalece
agricultura familiar em Aparecida
N
Reprodução

ovas máquinas e
equipamentos agrícolas foram entregues pela prefetirua de
Aparecida de Goiânia com o
objetivo de apoiar a agricultura familiar e fortalecer a
produção rural para geração
de emprego e renda no campo. Os maquinários foram adquiridos por meio de emenda
parlamentar do deputado federal Delegado Waldir, do PSL.
Ao todo, oito máquinas
estarão à disposição dos agricultores que poderão fazer
uso gratuito dos equipamentos. A solenidade de entrega
foi realizada na Praça Castro
Alves, no setor Cidade Satélite São Luiz e segundo o
prefeito Gustavo Mendanha
a iniciativa fortalece a agricultura familiar, desenvolve o
meio rural e leva ao homem
do campo condições para que
ele empreenda, através da
produção e comercialização
dos frutos do seu trabalho.
“Embora Aparecida tenha
uma área rural bem pequena,

cerca de 10% do território do
município é usado com esta
finalidade, ainda existem centenas de famílias que tiram
seu sustento da terra. Por isso,
a partir de hoje, elas serão
auxiliadas e poderão utilizar
esses equipamentos”, disse o
prefeito que completou. “Estamos investindo na agricultura
familiar do município visando
fortalecer, cada vez mais, o desenvolvimento agrícola e crescimento econômico de Apare-

cida e as máquinas tornarão a
vida do produtor rural menos
penosa, aumentando ainda
sua produtividade”, destacou
Gustavo Mendanha.
Ao todo foram investidos
R$ 500 mil na compra das
máquinas agrícolas que auxiliarão os produtores rurais a
garantir a sua renda. “Gostaria de parabenizar o prefeito
Gustavo que, mais uma vez,
cumpriu sua parte aplicando
o recurso devidamente. O

parlamentar faz a destinação
da emenda e o prefeito faz a
aplicação do recurso, e assim
tem acontecido em Aparecida. Já teve emendas que mandei para outras cidades e os recursos eram perdidos por falta
de interesse do gestor e isso é
lamentável”, pontuou o deputado Delegado Waldir (PSL).
Aniversário - A solenidade
de entrega dos maquinários
agrícolas aconteceu dentro
de mais uma edição do Ba-

lanço Geral no Bairros da Record Tv Goiás. No local foram
ofertados pela prefeitura,
em parceria com a emissora,
diversos serviços públicos
gratuitos como atendimentos na área da Saúde e Social, Procon, entrega de mudas pela Secretaria de Meio
Ambiente, dentre outros.
“O mês de maio em Aparecida será marcado por diversas
festividades em comemoração
ao aniversário da cidade, que
completa 97 anos de fundação
no próximo dia 11. Os festejos
tiveram início no dia 1º com a
festa do trabalhador, hoje com
o Balanço Geral e do dia 08 a
12 será realizada a tradicional
festa que é o Aparecida É Show,
com muitos shows musicais e
rodeios. E a festa será para o
povo aparecidense comemorar
junto, com portões abertos todos os dias. E no dia 11 teremos
o desfile cívico na Avenida Independência”, sublinhou Gustavo
ao lado do vice-prefeito Veter Martins, de vereadores e
secretários municipais.

Motoristas da Metrobus
sinalizam greve
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Trabalhadores da Metrobus, empresa rodoviária
que opera a linha do Eixo
Anhanguera, se reuniram na
manhã deste domingo para
discutir uma possibilidade
de paralisação. O motivo é,
segundo o deputado Alysson
Lima (PRB), escolhido pelos
trabalhadores para representá-los nas negociações,
falta do pagamento do dissídio anual (reajuste) e também a irregularidade nos depósitos do vale-alimentação.
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De acordo com o político,
que participou da conversa
onde mais de 300 funcionários estiveram, os motoristas
resolveram aguardar essa
semana tanto para negociar
com o presidente da Metrobus, Paulo César Reis. Caso as
demandas não sejam atendidas, uma paralisação está pré-agendada para hoje. A Metrobus afirmou que não irá se
pronunciar a respeito do assunto por enquanto, visto que
não participou da assembleia.
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Inscrições
para o Enem
começam hoje
As inscrições para o
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019
começam hoje, às 10h
(no horário de Brasília), e
podem ser feitas até o dia
17, exclusivamente pela
internet, por meio da Página do Participante. As
provas estão marcadas
para os dias 3 e 10 de novembro (dois domingos
consecutivos). A taxa de
inscrição custa R$ 85 e
deve ser paga até o dia 23
de maio, de acordo com o
cronograma do exame.
O participante terá até
o dia 17 de maio para atualizar dados de contato, escolher outro município de
provas, mudar a opção de
língua estrangeira e alterar
atendimento especializado e/ou específico. Depois
dessa data, nenhuma informação poderá ser alterada.
O candidato que precisar de atendimento especializado e específico deve
fazer a solicitação durante
a inscrição. O prazo para
pedidos de atendimento
por nome social vai de
20 a 24 de maio.
Quem já concluiu o
ensino médio ou vai concluir ainda este ano pode
utilizar as notas no Enem,
por exemplo, em programas de acesso à educação superior, de bolsas
de estudo ou de financiamento estudantil.
A prova também pode
ser feita pelos chamados
treineiros – estudantes
que vão concluir o ensino
médio depois de 2019.
Neste caso, os resultados
servem somente para
autoavaliação, sem possibilidade de concorrer
efetivamente às vagas
na educação superior ou
para bolsas de estudo. Esses participantes devem
declarar ter ciência disso
já no ato da inscrição.

Isenção

Mesmo quem solicitou
a isenção da taxa precisa
se inscrever. Estudantes
que entraram com recurso
relacionado ao pedido de
isenção já podem verificar
o resultado. As informações
foram divulgadas na quinta-feira (2) no Sistema Enem.
É necessário fazer login para
acessar o resultado.
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Maia defende Bolsonaro
após críticas de prefeito NY
Reprodução

O

presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), saiu em defesa
do presidente Jair Bolsonaro
após críticas do prefeito de
Nova York, Bill de Blasio. O
político norte-americano comemorou no Twitter o cancelamento da viagem de Bolsonaro a Nova York, onde o
brasileiro receberia o prêmio
Pessoa do Ano, organizado
pela Câmara de Comércio
Brasil-Estados Unidos.
“O seu ódio não é bem-vindo aqui”, disse Blasio.
Rodrigo Maia respondeu.
“O prefeito de NYC critica
a intolerância de Jair Bolsonaro mas age da mesma
forma. Discordo em muitas
coisas do presidente Bolsonaro na agenda de valores
mas não há saída para os
nossos desafios sem diá-

logo e respeito”, disse o
presidente da Câmara, no
Twitter, neste sábado (4/5).
Horas antes, Bill de Blasio
tinha dito que os “nova-iorquinos não fecham os olhos
para a opressão” e “nós expusemos sua intolerância”.
“Ele (Jair Bolsonaro) correu.
Não fiquei surpreso - valentões geralmente não aguentam um soco”, tuitou o prefeito da cidade.
Em outra postagem, ele
disse que Bolsonaro ataca
os “direitos LGBTQ e seus
planos são destrutivos para
o nosso planeta”. O comentário de Maia sobre Bolsonaro vem em um momento
de melhora no clima entre
os chefes da Câmara e do
Planalto. Após farpas trocadas publicamente, algumas
arestas foram aparadas nas
últimas semanas. No sába-

do passado, dia 27 de abril,
o presidente da República
chegou a afirmar que “está
namorando Rodrigo Maia”
e que ele é “meu parceiro”, após conversarem no
aniversário do ministro do
Tribunal de Contas da União
Walton Alencar Rodrigues.
No domingo, 28, o presidente recebeu Maia no
Palácio do Planalto e ambos trataram da Reforma da
Previdência, pauta em que
os dois estão empenhados.
O cancelamento da viagem
de Bolsonaro a Nova York,
segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, se deve
a protestos. Ele iria pessoalmente receber o prêmio
Pessoa do Ano, organizado
pela Câmara de Comércio
Brasil-Estados Unidos, no
próximo dia 14. Além de

críticas de Bill de Blasio, que
chegou a chamar Bolsonaro
de “ser humano perigoso”,
o Museu de História Natural
de Nova York havia se recusado a sediar o evento.
Ao longo da semana, algumas empresas retiraram
o patrocínio à premiação
após pressão de ativistas
de direitos LGBTQ e ligados
a minorias, que pediam boicote à premiação. Algumas
empresas decidiram deixar
de patrocinar o evento.
“Em face da resistência e
dos ataques deliberados do
prefeito de Nova York e da
pressão de grupos de interesses sobre as instituições
que organizam, patrocinam
e acolhem em suas instalações o evento anualmente,
ficou caracterizada a ideologização da atividade”,
disse Rêgo Barros.
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Maiores partidos
políticos já se rendem
a nome novo
O desgaste dos partidos
e da própria classe política
– marcado nas eleições do
ano passado pela rejeição
do eleitorado – já estimula
mudanças nas mais tradicionais e mais estruturadas
siglas do País. De imediato,
das 10 maiores bancadas
do Congresso, ao menos
cinco siglas já alteraram ou
estudam alterar o nome,
decisão que costuma ser
anunciada como um processo de busca de conexões com as redes sociais e
de renovação de estatutos
e programas.
Algo que o DEM, que
hoje preside tanto a Câmara quanto o Senado, fez
em 2007, quando deixou
de ser PFL e adotou a marca Democratas. O PSDB e
MDB, as duas maiores bancadas no Senado, devem ir
na mesma linha. O fenômeno, segundo especialistas, é uma tendência mundial e revela uma mudança
na relação do eleitor com
a política que dispensa
mediadores e tem campo
aberto no meio digital.
Depois de abolir “P” da
sigla, o MDB estuda passar
a se chamar apenas “Movimento”. O PSDB encomendou pesquisa para se reposicionar a partir de junho,
quando ocorrerá a convenção nacional. Principal liderança da legenda, o governador de São Paulo, João
Doria, fala em transformar
o partido em “digital”.
Ligado à Igreja Universal, o PRB vai se
transformar em Republicanos, como antecipou
o Estado. A intenção da
legenda é focar sua atuação no campo ideológico da centro-direita.

Originário do antigo
PCB, o Partido Popular
Socialista (PPS) foi rebatizado recentemente
como Cidadania, e tirou
o “Socialista” do nome
para receber os grupos de
renovação política, como
Agora, Livres e Acredite.
Entre os 74 partidos em
formação inscritos no
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 20 optaram por
nomes com cara de movimento: Iguais, Raiz, Tribuna
Popular, Animais, Força Brasil, Liga, Arena, UDN, Unidade Popular, entre outros.
O ex-deputado Roberto
Freire, fundador e líder do
Cidadania, observa que
a ideia de partido como
configurada hoje surgiu na
revolução industrial, com o
Partido Social Democrata
Alemão. Para ele, este conceito está com os dias contados. “O mundo exige outra forma de organização.
Os partidos vão deixar de
existir”, disse. “A comunicação direta com o eleitor
é uma nova realidade. Hoje
é só pelas redes. Ninguém
espera mais uma articulação partidária por células
em sindicatos de base.”
Outra sigla que mudou
de nome foi o Partido Trabalhista Nacional (PTN),
que se transformou em
Podemos em maio de
2017. “Somos cidadãos
do século 21, mas lidamos com instituições
concebidas no século 18.
O que mobiliza hoje a sociedade não é mais a ideologia de esquerda ou direita, mas as causas, que
são muito dinâmicas”,
disse a deputada federal
Renata Abreu (SP), presidente da legenda.
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Mais de 40 pessoas
morrem após pouso de
emergência na Rússia

AO

menos
41
pessoas morreram após
um incêndio que atingiu um
avião da Aeroflot durante
a aterrissagem. O acidente aconteceu durante um
pouso de emergência no
Aeroporto Internacional de
Sheremetievo, em Moscou,
neste domingo.
A bordo do avião estavam
78 pessoas, dentre elas cinco
tripulantes. 37 pessoas sobreviveram ao acidente, segundo
autoridades russas consultadas pela agência Interfax.
A companhia Aeroflot
divulgou uma lista parcial
com os nomes de 33 passageiros sobreviventes. Cinco
deles estão hospitalizados,
de acordo com a empresa.
A lista ainda está em atualização. Entre os mortos há

pelo menos duas crianças,
de acordo com o Comitê de
Instrução da Rússia.
Depois do pouso forçado,
um incêndio atingiu a aeronave. Uma TV russa registrou
o pouso da aeronave com
muita fumaça. Os passageiros evacuaram a aeronave
em rampas de emergência.
De acordo com a France
Press, o avião havia decolado do Aeroporto Internacional de Sheremetievo em
direção a Mursmank, no extremo norte da Rússia, mas
precisou retornar para o
ponto de partida por causa
de uma emergência.
A aeronave, do modelo
Sukhoi Superjet 100, “enviou
um sinal de emergência logo
após a decolagem, fez uma
primeira tentativa fracassada de pouso de emergência

e depois, no segundo, atingiu o solo com a fuselagem”.
A informação é de uma fonte do aeroporto citada pela
Interfax. De acordo com a
agência Ria Novosti, um problema elétrico teria causado
um incêndio no meio do voo.
Segundo a assessoria de
imprensa do aeroporto, a
aeronave, que operava o
voo SU-1492, tinha decolado normalmente às 18h02
(hora local; 12h02 em Brasília) e 28 minutos depois fez o
pouso de emergência.
Um vídeo mostra que, no
momento em que a aeronave toca o solo, ainda não há
incêndio aparente. O fogo
começa depois que o trem
de pouso é danificado. Outra
gravação, feita por um passageiro, mostra o fogo visto
de dentro da cabine.
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Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES 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 advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
-------------------------------

COROLLA XEI automatico 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: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive 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 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
-------------------------------
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PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
-------------------------------

LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
-------------------------------

ANO 12, Nº 2060
ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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Vingadores: Ultimato
bate Titanic e já é a 2ª
maior bilheteria mundial
“V

ingadores: Ultimato” é o novo
“rei do mundo”.
Com US$ 2,1 bilhões de arrecadação em apenas dois fins
de semana, o filme dos irmãos
Russo superou “Titanic”, o blockbuster de James Cameron,
e virou a 2ª maior bilheteria
mundial de todos os tempos.
Só na América do Norte,
a produção da Marvel já faturou US$ 619 milhões. Mas
o que impressiona é seu desempenho na China, onde
atingiu US$ 576M, a maior
bilheteria de um filme estrangeiro no país.
Curiosamente, o quarto
“Vingadores” ainda está longe
de dominar a bilheteria doméstica – aparece apenas em
9º lugar, muito atrás do líder
“Star Wars: O Depertar da Força” (US$ 930M). Mas já bateu
recordes nacionais em vários
países, incluindo Indonésia,
Malásia, Filipinas, Vietnã, Egito,
Etiópia, Omã, Catar, Arábia Saudita, Ucrânia, México, Colômbia, América Central e Paraguai.
Outros recordes que “Vingadores: Ultimato” derrubou neste
fim de semana foram: maior bilheteria mundial de IMAX de todos os tempos e primeiro filme a
faturar US$ 1 bilhão somente em
salas com projeção 3D.
Apesar desse fenômeno,
os distribuidores norte-americanos arriscaram realizar
três estreias no fim de semana. Elas ocuparam do 2º ao
4º lugares, faturando apenas
entre US$ 11M e 8,5M nos
Estados Unidos e Canadá.
Quem se deu melhor foi
um suspense B orçado em US$
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Ronaldinho Gaúcho é
processado por ex-parceira
de sua relação a três

5M, que inverte clichês raciais,
escalando o veterano Dennis
Quaid para aterrorizar um casal negro de classe média.
Sem previsão de estreia no
Brasil, “The Intruder” abriu
na frente dos mais badalados
“Casal Improvável”, comédia
com Seth Rogen e Charlize
Theron, e “Uglydolls”, animação repleta de cantores

famosos. Os dois últimos
podem até dar prejuízo para
seus respectivos estúdios.
A comédia conseguiu
agradar à crítica, com 83% de
aprovação, o que pode ajudar
em sua desempenho futuro e
servir de incentivo para o lançamento internacional. No
Brasil, a previsão de estreia é
apenas para 20 de junho.

Por
outro
lado,
“Uglydolls” foi considerado
horroroso, com 33%. A estreia no Brasil é na próxima
semana, em 15 de maio.
Confira abaixo os demais
rendimentos dos 10 filmes mais
vistos no final de semana nos
Estados Unidos e no Canadá, e
clique em seus títulos para ler
mais sobre cada produção.

O relacionamento a
três de Ronaldinho Gaúcho acabou e, segundo o
‘Blog do Léo Dias’, a jornalista mineira Priscilla Alves
Coelho entrou com uma
ação milionária na Vara
de Família do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro
contra R10. Ela pede indenização de um terço do
que o ex-jogador receberam entre 2012 e o fim de
2018, período em que os
dois estiveram juntos.
Ainda segundo o blog,
ela diz ter vivido um relacionamento a três com
Ronaldinho e ainda cita
no processo uma possível agressão no dia 17
de dezembro de 2018,
apesar de não ter feito
queixa do caso, as acusações por violência estão
no processo baseadas na
Lei Maria da Penha.
- Eles mantiveram um
relacionamento por seis

anos, viveram maritalmente
durante esse período, e ali
eles tem coisas a se discutir,
mas ainda é muito precoce
podermos falar sobre isso,
porque nós distribuímos
essa ação ontem. Eu prefiro
preservar as partes, até porque eu tenho por mim que
ainda haverá um momento
de se tentar uma reconciliação. Só não sei se teremos esse mesmo ânimo do
lado de lá. Mas há muito a
se discutir - afirmou.
O advogado de Ronaldinho Gaúcho, Sérgio Queiroz, disse não ter conhecimento do processo.
- Esse tipo de notícia
parece até piada. Desconhecemos qualquer processo recente em nome do
Ronaldinho e muito menos
vindo de uma das partes
por essa Priscilla. Muito
menos de agressão. Esse
processo, se existe, nunca
chegou até nós - afirmou.

