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Parque Mutirama pode 
reabrir ainda esse mês
A Prefeitura de Goiânia anunciou que vai reabrir o Parque Mutirama ainda neste mês de 
maio. A informação foi divulgada ontem pelo vereador Andrey Azeredo, via Twitter. p3

Varias cidades 
protestam 

contra bloqueio 
de verbas da 
educação p5

Fábrica 
de linguiça 
é fechada p2

Bolsonaro 
se encontra 
com  Bush p5

Integrantes de facção paulista morrem 
em confronto com militares em Anicuns
Dois suspeitos de integrarem o PCC foram mortos após um confronto 
com policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE). p2
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Integrantes de facção paulista morrem 
em confronto com militares em Anicuns

Dois homens suspeitos 
de integrarem o Primeiro Co-
mando da Capital (PCC) foram 
mortos, nesta terça-feira, após 
um confronto com policiais da 
Companhia de Policiamento 
Especializado (CPE), no Resi-
dencial Santa Fé, em Anicuns. 
Conforme informações do 
CPE, a dupla estaria na cidade 
para assassinar um traficante 
local e eles já teriam cometido 
vários homicídios na região.

Os suspeitos possuíam uma 
extensa ficha criminal, tendo 
passagens por homicídios e 
tráfico de drogas. Populares dis-
seram aos militares que a dupla 
estava morando na residência 
e sempre efetuavam disparos 

com armas de fogo no local.
Ainda de acordo com a cor-

poração, os militares se deslo-
caram para o endereço após 
receberem denúncia de que 
os suspeitos estariam residin-
do no local. Quando a equipe 
chegou na residência foi rece-
bida a tiros pela dupla. Os mi-
litares revidaram os disparos e 
atingiram os suspeitos.

Os homens foram socor-
ridos e levados para o pronto 
socorro de Anicuns, mas não 
resistiram e foram a óbito na 
unidade de saúde. Com os sus-
peitos os policiais apreenderam 
um revólver calibre 38 com três 
munições e uma pistola 9 milí-
metros com 11 munições.
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Prefeitura de Aparecida promove ensaios 
fotográficos gratuitos para grávidas

A Prefeitura de Apareci-
da de Goiânia lançou, 
neste mês de maio, 

um projeto que presenteia di-
versas grávidas da cidade com 
ensaio fotográfico digital. O Re-
tratos de Mãe vai sortear, todo 
mês, três gestantes que façam 
pré-natal na rede municipal de 
Saúde. As interessadas devem 
se inscrever pelo site saude.
aparecida.go.gov.br, na aba 
“Acompanhamento de Ges-
tantes”, ou nas unidades Bási-

cas de Saúde do município.
As contempladas serão 

contactadas por equipe da 
prefeitura, que orientará 
e agendará o ensaio. Cada 
gestante receberá, gratuita-
mente, uma foto imprensa 
e um CD com 20 fotografias 
tratadas e digitalizadas. 

Serão fornecidos figurinos 
e maquiagens para as partici-
pantes do projeto. O ensaio 
será realizado por fotógrafos 
profissionais, em praças e 

parques de Aparecida. Será 
permitido, inclusive, a partici-
pação dos futuros papais e de 
filhos das gestantes. 

O primeiro sorteio será re-
alizado no dia 24 de maio. Na 
segunda-feira (26) o prefeito 
receberá as sorteadas. “Nós 
sabemos que muitas grávidas 
têm o sonho de registrar esse 
momento tão importante, 
mas que muitas vezes, pe-
las dificuldades do dia a dia, 
não conseguem. Um sonho 

compartilhado por nós da 
Prefeitura e que agora será 
realidade para muitas futu-
ras mamães, que terão esse 
momento eternizado. Estou 
muito feliz em saber que o 
Retratos de Mãe proporcio-
nará essa realização para 
diversas mulheres”, afirma o 
prefeito Gustavo Mendanha.

Projeto
Inscrições pelo site sau-

de.aparecida.go.gov.br, na 

aba “Acompanhamento de 
Gestantes”, ou nas UBS’s de 
Aparecida; Três gestantes se-
rão sorteadas todos os me-
ses; Ensaios realizados em 
praças e parques da cidade; 
Figurinos e maquiagens gra-
tuitos para as participantes; 
Permitida a participação dos 
futuros papais e de filhos das 
gestantes; Cada participante 
receberá uma foto imprensa 
e um CD com 20 fotografias 
tratadas e digitalizadas

Wigor Vieira

Por falta de 
higiene, Polícia 
Civil fecha 
fábrica de 
linguiças e 
de espetinhos

Em uma ação conjunta 
com o Procon Goiânia e a 
Agrodefesa, agentes da De-
legacia Estadual de Defesa 
do Consumidor (Decon) 
fecharam, nesta terça-feira, 
em Goiânia, duas empresas 
que fabricavam alimentos 
sem autorização e em péssi-
mas condições de higiene. A 
operação, batizada de “Tira-
-gosto Indigesto”, culminou 
com a prisão de duas pesso-
as e na apreensão de quase 
400 quilos de produtos im-
próprios para o consumo.

No Parque Industrial 
João Braz, em um galpão 
onde eram produzidos 
lingüiça e bacon, a polícia 
descobriu que o estabeleci-
mento usava, para a comer-
cialização dos produtos, um 
selo de inspeção estadual 
de uma empresa que já 
havia fechado. Além dessa 
irregularidade, os agentes 
constataram que a máquina 
e a mesa onde era fabricada 
a lingüiça não tinham ne-
nhum tipo de higienização, 
a câmara fria estava fora da 
temperatura adequada, e a 
pururuca era deixada para 
secar dentro de uma bacia, 
em cima do telhado, onde 
existiam muitos gatos.

“Encontramos também 
vários produtos vencidos 
que estavam sendo usados 
para a conservação da car-
ne”, destacou o delegado 
Rodrigo Godinho, adjunto 
da Decon e responsável 
pela operação. Os alimentos 
ali fabricados, ainda segun-
do as investigações, eram 
revendidos para pequenos 
supermercados de Goiânia.

A falta de higiene foi 
ainda maior na segunda 
empresa visitada pelos poli-
ciais, no Bairro Capuava. Em 
um cômodo usado para a 
fabricação de espetinhos, os 
agentes encontraram caixas 
de papelão com alimentos 
no chão, sem qualquer co-
bertura, e ao lado de fezes 
e urina de animais. O local 
também não contava com 
câmara fria para o arma-
zenamento de carne, e os 
espetinhos eram manipu-
lados sem qualquer prote-
ção, além de não possuírem 
embalagens ou rótulos que 
pudessem identificá-los. 

Três pessoas são presas por extração ilegal de madeira

Os policiais civis de 
Hidrolândia, ao apurar 
informação sobre crimes 
na zona rural da cidade, 
prenderam em flagrante 
delito, nesta terça-feira, 
Agostinho P. Filho, Sebas-
tião Duarte e Enatan Mar-

tins. Os três são suspeitos de 
cometer crime ambiental.

Sebastião e Enatan, a man-
do de Agostinho, utilizando 
uma motosserra, extraíam an-
gico da propriedade arrendada 
por Agostinho no exato mo-
mento em que foram flagrados 

pelos policiais civis. Com eles 
foram apreendidas 3 grandes 
toras da madeira, a motossera 
e uma prancha de madeira que 
já havia sido cortada. Os envol-
vidos responderão pelo crime 
do artigo 45 da Lei 9.605/98 
(lei de crimes ambientais.

Reprodução
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Citybus 2.0 completa 90 dias e investe 
em sistema de monitoramento
Todo novo serviço de 

transporte precisa de 
maturação e ajustes. 

Desde que entrou em fase 
de testes, o CityBus 2.0 re-
cebe avaliação dos usuários 
pelas redes sociais e pro-
move melhorias no serviço. 
O tempo médio de atendi-
mento da solicitação da via-
gem até o embarque está 
estabilizado em 8 minutos. O 
deslocamento até os pontos 
virtuais também tem se con-
figurado muito melhor que 
do que o projeto inicial. A 
distância de caminhada é de 
apenas alguns passos, cerca 
de 75 metros, o que reforça 
o conceito “Esquina a Esqui-
na”. As rotas também foram 
melhoradas e um miniônibus 
foi acrescido, totalizando 15. 
Mas o maior investimento 
durante a fase de testes de 
90 dias de circulação do City-
Bus 2.0 foi na segurança.

Os 15 miniônibus foram 
equipados com três câme-
ras em cada um, para garan-
tir a segurança do usuário, 
dos motoristas e, também, 
possibilitar a melhoria con-
tínua do serviço. As câme-
ras são conectadas à central 
de monitoramento da HP 

Transportes. Assim como no 
Transporte Público Coletivo 
Convencional, é possível tan-
to ao motorista quanto ao 
usuário denunciar qualquer 
ação suspeita, por meio do 
whatsapp: (62) 98591-8952.

“Levamos segurança a sé-
rio. Além de frota com revisão 
em concessionária Mercedes-
-Benz e motoristas profissio-
nais treinados e contratados 
pela HP Transportes, entende-
mos que precisamos investir 
sempre na segurança do nos-
so usuário e dos nossos inte-
grantes. Mesmo sabendo que 
esta é uma tarefa do poder 

público, esse foi mais um in-
vestimento que fizemos para 
contribuir para a segurança 
dentro dos veículos do City-
Bus 2.0”, explica Indiara Fer-
reira, diretora executiva da HP 
Transportes. Ela ressalta que o 
monitoramento também está 
em fase de testes, bem como 
o serviço do CityBus 2.0, mas 
pode ser aprimorado, caso 
seja percebida necessidade.

Os goianienses continu-
am a avaliar o serviço com a 
nota de 4,9, numa escala de 
1 a 5 estrelas. Dentre os itens 
mais bem avaliados estão o 
atendimento pelo motorista, 

que permanece em primeiro 
lugar, seguido de conforto e 
limpeza do miniônibus, em-
barque rápido e bom trajeto. 
Atualmente, o Citybus 2.0 
chega ao número de 32 mil 
cadastros nas plataformas 
iOS e Android. “Os números 
que temos estão dentro do 
esperado. Demonstram que 
as pessoas que fizeram uso 
do serviço aderiram ao con-
ceito e à proposta de valor. 
Esperamos que essa satisfa-
ção se transforme em indi-
cação do serviço a amigos e 
parentes para que possamos 
avançar para o lançamento 

oficial do serviço, já que ele 
ainda opera em fase de tes-
tes”, afirma o diretor de trans-
portes da HP, Hugo Santana.

O Citybus 2.0 lançou, ao 
longo dos 90 dias, promoções 
para incentivar a prática da co-
letividade e mobilidade urba-
na. Em fevereiro, criou a tarifa 
em grupo e, no mês de maio, 
aumentou o bônus para quem 
indica um novo usuário de R$ 
2,50 para R$ 10,00. “Sabemos 
que essa é uma experiência 
nova e precisa de tempo para 
que as pessoas conheçam e se 
apaixonem pelo CityBus 2.0. 
Por isso, buscamos incentivar 
as pessoas a experimentarem 
o serviço”, afirma a diretora 
executiva da HP, Indiara Fer-
reira. “Também praticamos a 
precificação competitiva. Es-
tamos sempre posicionando 
o preço abaixo dos aplicativos 
de corrida individuais para ga-
rantir a coletividade”, ressalta.

“As definições das rotas fo-
ram melhoradas com o apren-
dizado do aplicativo. Por exem-
plo, nos primeiros dias, o App 
orientava os motoristas a rea-
lizarem conversões em locais 
inapropriados. Hoje essa situ-
ação já está controlada, dificil-
mente ocorre”, explica Hugo. 

Outro grande e importante 
avanço foi o reconhecimento 
pelo App dos créditos de quem 
efetuava o pagamento em di-
nheiro. Antes, era necessário 
haver um cartão de crédito 
cadastrado para que o usuá-
rio acessasse os bônus. “Hoje 
todos os clientes já têm di-
reito ao benefício. Isso nos 
possibilita fazer ainda mais 
promoções para que o Ci-
tyBus 2.0 possa ser experi-
mentado a cada dia por no-
vos usuários”, explica Hugo.

Ele destaca que 100% das 
interações com os usuários é 
respondida nas Redes Sociais, 
com tempo médio de resposta 
de até 7 horas. Isso demonstra 
um grande investimento da HP 
Transportes no relacionamen-
to com o usuário do serviço 
para colher feedbacks nessa 
fase de teste. “Estamos traba-
lhando para ajustar o que for 
necessário. Por ser um serviço 
inovador na América Latina, 
temos muito cuidado em per-
sonalizar o CityBus 2.0 para 
o goianiense. A participação 
dos usuários tem sido muito 
importante com feedbacks 
pelo APP e pelas redes sociais 
CITYBUSBR no Facebook, Ins-
tagram e Twitter”, ressalta.

Reprodução

Tribunal do 
Júri condena 
PC a cumprir 9 
anos de prisão 
por morte 
da esposa

Parque Mutirama deve 
reabrir ainda este mês 

SMT divulga alterações 
no trânsito na região da 
Pecuária de Goiânia

O policial civil Aluísio 
Araújo de Paula Frazão, de 54 
anos, acusado de assassinar 
a esposa Renata Georgiana 
Souza Leite, de 32, foi conde-
nado a nove anos de prisão 
em regime fechado nesta ter-
ça-feira, em Goiânia. A sen-
tença foi dada após sessão 
do Tribunal do Júri da 3ª Vara 
dos Crimes Dolosos Contra a 
Vida. Como o crime ocorreu 
antes da criação da Lei do 
Feminicídio, Aloísio foi julga-
do por homicídio simples. A 
pena foi fixada pelo juiz Jes-
seir Coelho de Alcântara.

Aluísio deverá cumprir a 
pena na Penitenciária Ode-
nir Guimarães, antigo Ce-
paigo. Ainda que tenha sido 
culpado pelo crime, o agen-
te permanece com seu cargo 
junto à Polícia Civil (PC). Para 
o magistrado, “o fato prati-
cado não tem a ver com o 
exercício de sua profissão”.

Em virtude da Pecuá-
ria 2019, o trânsito nas 
proximidades do Parque 
de Exposições Agrope-
cuárias, em Goiânia, so-
frerá algumas alterações 
a partir de amanhã. O 
cruzamento entre a Ave-
nida Armando de Godoy 
e 5° Avenida será fecha-
do. Outras alterações 
serão realizadas em pe-
ríodos específicos. O flu-
xo será monitorado pela 
Secretaria Municipal de 
Trânsito (SMT). 

Segundo a SMT, até 26 
de maio haverá bloqueios 
temporários nas noites 
de grandes shows, caso 
necessário. No sábado, 
dia que é esperando um 
grande público, agentes 
vão realizar bloqueio 
com cones e cavaletes 
para ajudar no acesso 
de veículos e pedestres 
ao local do evento.

Outro ponto que 

será monitorado e po-
derá contar com blo-
queio temporário é na 
Rua 200 com a 227, 
acesso à Marginal Bota-
fogo. Nos demais luga-
res, o trabalho será para 
manter o fluxo o mais 
próximo da normalida-
de dos dias comuns.

O estacionamento 
da Rua 250 (feira) será 
controlado com recuo 
do controle da entrada 
e saída pela 250 com a 
5° avenida. A SMT con-
seguiu, via acordo com 
a Sociedade Goiana de 
Pecuária e Agricultura 
(SGPA), reservar seis 
vagas para veículos de 
aplicativos na Rua 250. 
Além disso, haverá área 
reservada para mototáxi 
na Avenida Fuad Rassi e 
na Rua 250 e Táxi na 250, 
Quinta Avenida e Aveni-
da Armando de Godoy 
com a 5° Avenida.

A Prefeitura de Goi-
ânia anunciou que vai 
reabrir o Parque Muti-
rama ainda neste mês 
de maio. A informação 
foi divulgada ontem 
pelo vereador Andrey 
Azeredo, via Twitter. 

“E aqui no 2º Encon-
tro de Gestores, a Prefei-
tura de Goiânia anuncia 
a reabertura do Parque 
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Mutirama no final deste 
mês de maio”, escreveu o 
parlamentar na rede social. 

O 2º Encontro de Ges-
tores é realizado no Centro 
de Convenções da PUC Goi-
ás. Segundo o prefeito Iris 
Rezende, o evento busca o 
“aprimoramento das ações 
dos colaboradores da admi-
nistração municipal”. 

O Parque Mutirama está 

fechado desde julho de 
2017, depois que um 
brinquedo quebrou e 
deixou várias pessoas fe-
ridas. A partir de então, 
foi iniciada uma reforma 
nas atrações do parque. 
Em janeiro deste ano, 
27 brinquedos passaram 
por vistoria, mas ainda 
não havia sido definida a 
data de reabertura.
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ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Novo projeto

Samba e arte Gestão jurídica 2

Gestão jurídica

Doações Experiência

Café cooperativo

Experiência 2

Evolução

Sabor Em Alagoas
A Monkey Goiânia inaugura hoje, mais um 
projeto que visa “apoiar as novas bandas 
goianas e festejar as velhas de guerra”, 
explica o proprietário da casa Marlos 
Miyagi, mais conhecido como Japão. O 
Ensaio Aberto terá entrada gratuita. Nesta 
primeira edição, sobem aos palcos as 
bandas Black Hells e a já conhecida Light 
River Company, a partir das 20 horas.

O evento Fuá Encontro de Sambistas, co-
mandado por Fernando Boi, recebe hoje, 
a partir das 21 horas, os músicos Xandão 
e Vinícius (Chama Noix), no Lowbrow Lab 
Arte e Boteco. A casa abre às 19 horas 
com a exposição Desatado, mostra co-
letiva que reúne obras produzidas pelos 
artistas Karollez Viana, Adriano Borges 
(Dico) e Cristiano Freitas (Dongou).

O evento, marcado para amanhã, 
quinta-feira (16), às 18h30, será realiza-
do no decorado do residencial Reserva 
Parque Areião, da Brasal Incorporações, 
que fica no Setor Marista. Entre um 
bate-papo e outro, os convidados 
contarão com degustação da cerveja 
artesanal Cavalo Louco e petiscos.   

A consultora e sócia-diretora da 
TOTVS Juritis, Simone Salomão, é a 
convidada especial de encontro do 
Comitê Estratégico de Advocacia da 
Amcham Goiânia (Câmara Americana 
de Comércio), que discutirá sobre “As 
vantagens competitivas de uma gestão 
jurídica profissionalizada”. 

O Mega Moda Park arrecadará hoje 
e amanhã, doações de peças novas 
femininas, masculinas e infantis, 
além de calçados e acessórios, para 
serem vendidos no Bazar Solidário 
do Hospital de Câncer de Goiás-HCG. 
O ponto de coleta será no Balcão 
de Atendimento - SAC do shopping, 
localizado na região da 44.

O evento Lide Futuro Experience 
aconteceu no Grá Bistrô, no último 
dia 06. A iniciativa tem o objetivo de 
promover networking e gerar maior 
proximidade entre os jovens empre-
endedores e executivos que integram 
o Grupo de Líderes Empresariais em 
Goiás.  O chef goiano, Ian Baiocchi, 
assinou o cardápio do jantar e contou 
sobre a sua trajetória de vida.  

O presidente da Sicredi Cerrado, Zeir 
Ascari e o gerente da agência Taman-
daré do Sicredi, Fabio Pires, receberam 
convidados para um café cooperativo 
na manhã desta terça-feira (14). No 
encontro foi discutido temas como o 
cooperativismo, a atuação do Sicredi 
na região e na comunidade, além das 
novas tendências e soluções financei-
ras disponíveis na instituição.

Na segunda parte, o sócio e adminis-
trador do Grupo Monino, Domingo 
Neto, destacou como seu buffet e res-
taurantes se diferenciaram dos demais 
da capital, reforçando a importância 
da empregabilidade, do atendimento 
com excelência, dos treinamentos e da 
qualidade de produtos.

Hoje estreia nos cinemas de 
todo o País, o filme Kardec, 
com Dalton Vigh, Guida 
Vianna e Leonardo Medeiros. 
Dirigido por Wagner de Assis.

Os procuradores do Estado, 
Bruna Rodrigues Tannús e 
Raimundo Donato Miranda 
completam hoje, mais um ano 
de vida, quando recebe os 
abraços e felicitações de sua 
família e amigos.

Mais do que a cor do cabelo, quando 
falamos do hit que estourou nos 
anos 90 Lôraburra - do cantor 
Gabriel O Pensador, temos uma 
questão social importante por trás 
da letra. O Boticário, aproveitou o 
lançamento de Match Liga dos Colo-
ridos, para convidar Gabriel e Jade 
Baraldo a reescreverem o single, 
deixando de lado estereótipos e 
preconceitos. “Evolução” traz em sua 
letra o respeito a todas as opiniões 
e o empoderamento das mulheres, 
sem reforçar estereótipos.

A convite da empresária Fábrica 
Calixto, a Cârnati Linguiças Artesa-
nais estará servindo suas delícias 
no Rancho APorca da pecuária 
2019. A inauguração do Rancho 
será amanhã e promete muitas 
surpresas para seus convidados.

Os empresários Raul Motta e 
Gustavo Guimarães chegam de Belo 
Horizonte em Maceió com o projeto 
de BH UAI BALADA BUS , um ônibus 
luxuoso com Dj, bar, segurança 
e todo climatizado. O promoter 
Wilton Rocha é o promoter .

As empresárias Karine Terra  e Gracy Ramos prestigiaram a amiga Clarinda Jesus (ao cen-
tro), na noite de coquetel em comemoração de 1 ano da Lumiina Iluminação no Setor Bueno

O palestrante Vítor Cruz (à esquerda) recebeu a empresária Ana 
Amélia Ribeiro e o administrador Murilo Rodrigues no evento de 
lançamento do seu livro “A estratégia mais importante da vida”, 
na terça-feira (14), na Livraria Saraiva do Flamboyant Shopping

ZONA FRANCA

O casal Poliane e Jean Pierre 
também estava no coquetel 
da Lumiina Iluminação
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Bolsonaro se encontra 
com George W. Bush 
nos Estados Unidos

O presidente Jair Bol-
sonaro se reuniu ontem 
em Dallas, nos EUA, com 
o ex-presidente ameri-
cano George W. Bush e 
disse que tem se informa-
do pela internet sobre as 
manifestações contra os 
cortes na educação que 
acontecem em dezenas 
de cidades brasileiras.

“Tem o General He-
leno aqui, que é o chefe 
do gabinete de seguran-
ça institucional, que pe-
riodicamente me passa 
informações do que está 
acontecendo lá”, acres-
centou o presidente, que 
mais cedo chamou de 
“idiotas úteis” e “massa 
de manobra” os partici-
pantes dos protestos.

Bolsonaro afirmou 
ainda que conversou com 
o ex-presidente ameri-
cano sobre a Venezue-
la e sobre a Argentina. 
“Rapidamente passei da 
Venezuela pra Argentina, 
porque na Argentina há 
possibilidade de voltar 
a senhora ex-presidente 
(Cristina Kirchner). E, em 
voltando, nós podemos 
correr risco de a econo-
mia deles não indo bem e 
o populismo voltar àque-
le local, nós temos uma 
nova Venezuela no sul 
da América do Sul”, afir-
mou. Perguntado se Bush 
compartilhava dessa pre-
ocupação com o futuro 
da Argentina, Bolsonaro 
respondeu: “Com toda 
certeza, pelo semblante, 
acredito que sim”.

Convite
O presidente está 

em Dallas para receber 
uma homenagem da 

Câmara de Comércio Bra-
sil-EUA que originalmente 
estava prevista para ser 
entregue em Nova York. 
Ele mudou a viagem após 
o local escolhido em Nova 
York desistir de receber o 
evento e empresas tam-
bém desistirem de patro-
cinar a homenagem.

Consultado na última 
quinta-feira (9) sobre se 
o prefeito de Dallas havia 
convidado Bolsonaro para 
visitar a cidade texana, o 
porta-voz da Presidência, 
Otávio Rêgo Barros, afir-
mou que “o convite inicial 
realizou-se a partir do ex-
-presidente dos Estados 
Unidos, George W. Bush, 
e os outros eventos estão 
sendo coordenados entre 
a nossa chancelaria e as 
autoridades americanas 
que gostariam de participar 
desse processo”.

A assessoria de George 
W. Bush disse nesta quarta 
(15) que o ex-líder ameri-
cano “não esteve envolvido 
na organização da viagem e 
não fez o convite para a vin-
da (de Bolsonaro) a Dallas”. 
“Mas claro que ele concor-
dou em encontrar o Pre-
sidente Bolsonaro em seu 
escritório quando soube de 
sua visita à cidade - uma cor-
tesia que ele regularmente 
faz a dignitários quando es-
tão na área - e teve um bom 
encontro com ele”.

Bolsonaro disse nesta 
quarta que “quando foi deci-
dido vir pra cá, logicamente 
o nome do Bush foi levado 
em conta, e interessava a 
gente ter esse contato com 
ele, e pronto ele se mani-
festou favorável também. 
Então tivemos uma reunião 
bastante proveitosa”

Cidades em todo o Brasil 
protestam contra bloqueio 
de verbas da educação  

Em diversas cidades bra-
sileiras, estudantes, tra-
balhadores da educação 

e sindicalistas se mobilizaram  
para protestar contra o blo-
queio de verbas das universi-
dades públicas e de institutos 
federais. Convocados por enti-
dades como a União Nacional 
dos Estudantes (UNE) e a Con-
federação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação (CNTE), 
os atos também criticam a 
possibilidade de extinção da 
vinculação constitucional que 
assegura recursos para o setor 
e a proposta de reforma da 
Previdência. Segundo a CNTE, 
há atos previstos nas 27 capi-
tais brasileiras e em várias ou-
tras cidades do país.

 
Curitiba
Na capital paranaense, 

manifestantes que partiram 
de diferentes pontos da cida-
de se concentram em frente 
à Universidade Federal do 
Paraná, na região central da 
cidade. Está prevista uma 
caminhada até o Centro Cívi-
co, a cerca de 2 quilômetros 

de distância. Dali, o grupo 
planeja seguir para a sede 
da prefeitura antes de se 
dirigir à Assembleia Legisla-
tiva, onde representantes do 
grupo devem se reunir com 
deputados estaduais. Até as 
11h, a Polícia Militar (PM) 
não tinha calculado o núme-
ro de manifestantes.

 
Salvador
A mobilização já lotava o 

Largo do Campo Grande, no 
centro, quando, perto das 
10h, estudantes, professo-
res, sindicalistas e apoiado-
res da manifestação saíram 
em caminhada com destino 
à Praça Castro Alves, distan-
te cerca de 1,5 quilômetro. 
A Polícia Militar acompanha 
a manifestação a fim de ga-
rantir a segurança das pes-
soas, mas não divulgará o 
número de participantes.

 
Brasília
Os manifestantes se con-

centraram em frente ao Mu-
seu da República, na Espla-
nada dos Ministérios. Dali, 

seguiram em direção ao Con-
gresso Nacional, portando 
faixas e cartazes contra o con-
tingenciamento de 3,4% das 
chamadas despesas discricio-
nárias, ou seja, aquelas não 
obrigatórias, que o governo 
pode ou não executar, e que 
incluem despesas de custeio e 
investimento. Do alto do car-
ro de som que acompanha a 
marcha, manifestantes discur-
sam em favor de mais inves-
timentos nas universidades 
públicas e sobre o risco de o 
corte de verbas inviabilizar as 
pesquisas desenvolvidas nos 
campus acadêmicos. Segundo 
cálculos da PM, às 11h, o ato 
reunia cerca de 2 mil pessoas.

Segundo a UNE, o contin-
genciamento coloca em risco 
a manutenção e a qualidade 
das universidades públicas, 
prejudicando seus atuais 
alunos e jovens que cursam 
o ensino médio e veem ame-
açada a possibilidade de in-
gresso no ensino superior.

MEC
O Ministério da Educação 

(MEC) garante que o blo-
queio de recursos se deve 
a restrições orçamentárias 
impostas a toda a adminis-
tração pública federal em 
função da atual crise finan-
ceira e da baixa arrecadação 
dos cofres públicos. Segundo 
o MEC, o bloqueio preventi-
vo atingiu apenas 3,4% das 
verbas discricionárias das 
universidades federais, cujo 
orçamento para este ano to-
taliza R$ 49,6 bilhões. Deste 
total, segundo o ministério, 
85,34% (ou R$ 42,3 bilhões) 
são despesas obrigatórias 
com pessoal (pagamento 
de salários para professores 
e demais servidores, bem 
como benefícios para ina-
tivos e pensionistas) e não 
podem ser contingenciadas.

De acordo com o minis-
tério, 13,83% (ou R$ 6,9 bi-
lhões) são despesas discricio-
nárias e 0,83% (R$ 0,4 bilhão) 
diz respeito àquelas para 
cumprimento de emendas 
parlamentares impositivas – 
já contingenciadas anterior-
mente pelo governo federal.

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
-------------------------------
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
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 

RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
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 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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

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

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
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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Pabllo Vittar inicia 
turnê pelos EUA 
no dia 8 de junho

Em sua primeira turnê 
pelos Estados Unidos e 
pelo Canadá, a cantora 
drag queen brasileira Pa-
bllo Vittar planeja passar 
por várias Paradas LGBTs. 
As apresentações come-
çam em Los Angeles, no 
dia 8 de junho, depois 
ela vai a Boston (9/6), 
Miami (21/6), Chicago 
(22/6), Toronto (23/6), 
Nova York (29/6) e São 
Francisco (30/6).

As sete Paradas LGBTs 
que devem receber Pa-
bllo são LA Pride Festi-
val (Los Angeles), Royale 
Boston, Wynwood Pride 
(Miami), Chicago Pride 
Fest, Pride Toronto, New 
York Pride Island, São 
Francisco Pride. “Fiquei 
emocionada quando 
soube que iria fazer es-
ses shows”, conta Pabllo 
ao Estado. “Quero muito 
abraçar as pessoas por lá 
e dar o meu melhor.”

Durante a entrevista, 
Pabllo estava no Brasil, 
num raro momento de 
descanso, mas a conver-
sa foi por telefone. Em 
abril, Pabllo fez shows 
no México, Chile, Argen-
tina, Portugal, Irlanda e 
Inglaterra. De quebra, foi 
ao festival Coachella, nos 
EUA, e subiu ao palco 
duas vezes, para cantar 
com o grupo Major Lazer, 
com quem gravou, tam-
bém ao lado de Anitta, a 
música Sua Cara, e com 
a dupla Sofi Tukker, par-
ceria de Pabllo na can-
ção Energia. “Fiquei feliz 
porque nesses lugares 
havia muitos brasileiros, 
mas também muita gen-
te nascida nesses países 
vinha me cumprimentar 
por conhecer o meu tra-

balho”, revela a cantora.
Para os fãs internacio-

nais, Pabllo prepara o lan-
çamento de um EP dividido 
em duas partes. No projeto, 
estarão músicas em inglês, 
espanhol e português. O 
primeiro single ainda não 
foi definido, mas a equipe 
de Pabllo já tem um favo-
rita. “Há uma em espanhol 
que todos estão adorando, 
mas ainda não gravei.”

Os ritmos latinos devem 
ter forte presença no traba-
lho, principalmente a cumbia 
e o reggaeton. Mas Pabllo 
promete não deixar de lado 
os ritmos brasileiros, princi-
palmente os do Nordeste - a 
cantora é maranhense. “Não 
gosto de jogar nada fora, 
gosto de acrescentar.”

Em seu segundo e mais 
recente disco, Não Para Não, 
lançado no ano passado, ela 
já havia feito uma grande 
mistura de ritmos, entre eles 
o k-pop, que tem crescido 
no seu gosto. Pabllo elegeu 
a apresentação do grupo 
feminino coreano Blackpink 
como uma das melhores que 
viu no Coachella. Pabllo Vit-
tar garante que os seus dois 
EPs vão ter muitas parcerias, 
mas não citou nomes.

Um que é esperado é o 
DJ e produtor Diplo, líder 
do Major Lazer, com quem 
Pabllo já trabalhou em seus 
dois álbuns anteriores, nas 
músicas Então Vai e Seu Cri-
me. Além de gravar o projeto 
internacional, Vittar contou 
ao Estado que está traba-
lhando no terceiro álbum de 
estúdio, que deve chegar às 
lojas ainda este ano. Por isso, 
ela deve focar, no restante 
de 2019, apenas na música. 
Em 2018, apresentou na TV 
o programa Prazer, Pabllo 
Vittar no canal Multishow.

Com tiago iorc, 
MTV traz de volta 
Acústico MTV

A MTV Brasil anunciou 
ontem, o retorno do 
programa Acústico 

MTV, que contará com Tiago 
Iorc em sua primeira edição. 
O programa será gravado 
em São Paulo, no dia 30 de 
maio, e ainda não tem data 
de exibição definida. O show 

é exclusivo para convidados.
Na ocasião, Tiago Iorc 

apresentará pela primeira 
vez seu novo álbum, Recons-
trução. O disco teve lança-
mento surpresa, após Tiago 
fazer uma pausa de mais de 
um ano na carreira. As treze 
faixas foram divulgadas no 

mesmo dia, todas acompa-
nhadas por clipes, e chega-
ram ao Top 50 do Spotify.

O Acústico MTV foi um dos 
programas de maior sucesso 
da emissora. Entre os nomes 
que já passaram por ele, estão 
Legião Urbana, Rita Lee, Gil-
berto Gil, Capital Inicial, Char-

lie Brown Jr, Cidade Negra, Kid 
Abelha, Zeca Pagodinho, Ira, 
Titãs, Gal Costa, Os Paralamas 
do Sucesso, Lulu Santos, Cás-
sia Eller, Roberto Carlos, Jorge 
Ben Jor, O Rappa e Sandy 
& Junior. A última edição, 
com Arnaldo Antunes, ha-
via sido gravada em 2011.
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