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Casos de dengue crescem 432% 
no País, o clima está ajudando
Mesmo dois meses após o fim do verão, a doença no País ainda preocupa: do início do ano até o último dia 11, o total de registros foi 
432% maior, ante o mesmo período de 2018. O salto foi de 144 mil casos prováveis de infecção para 767 mil suspeitas reportadas. p3

Frequência 
escolar de 

beneficiários do 
Bolsa Família 

chega a 90,31%
p2

Tarifa de água e esgoto terá reajuste 
de 5,79% a partir de 1º de julho 

Ameaças levam Câmara a 
aumentar escoltas de deputados 

Resolução que autoriza o reajuste de 5,79% foi publicada pela Agência 
Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. p3

“Essa Legislatura, sem dúvida alguma, é a que tem o maior núme-
ro de deputados com escolta”, diz o diretor-geral da Câmara. p5
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LudmiLLA 
assume namoro
 com bailarina p8
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Homem é suspeito de 
matar ex-mulher após vê-la 
dançando com outro em bar

Uma mulher foi vítima de 
feminicídio, na noite do úl-
timo domingo, na cidade de 
Formosa. De acordo com a 
Polícia Civil (PC), Regina Braz 
da Costa, 37 anos, recebeu 
uma facada e depois foi atro-
pelada. O suspeito é o ex-
-marido, Alberto Pereira de 
Deus, de 57 anos. Ele teria 
decidido matar a ex-mulher 
após vê-la dançando com 
outro homem em um bar, no 
bairro Jardim Califórnia.

“As testemunhas disseram 
que o Alberto passou de carro 
na rua do bar algumas vezes. 

Por último, ele parou e cha-
mou a ex-mulher para conver-
sar. Quando ela saiu do bar, 
ele a segurou e desferiu um 
golpe de faca entre o ombro 
e o pescoço da vítima”, diz o 
boletim de ocorrência.

Ainda segundo as testemu-
nhas no local, após o golpe, 
Regina tentou entrar no carro 
do ex-marido. “Ele arrancou 
com o veículo e a arrastou por 
cerca de 20 metros. Regina se 
desprendeu e foi atropelada 
por Alberto. A vítima morreu 
no local e o homem conseguiu 
fugir”, diz o documento.
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Frequência escolar de beneficiários 
do Bolsa Família chega a 90,31%

A frequência escolar 
no primeiro bimestre 
dos estudantes bene-

ficiados pelo Programa Bolsa 
Família teve o melhor índice 
desde 2007. A taxa de alunos 
dentro da sala de aula em fe-
vereiro e março deste ano, 
que corresponde ao primei-
ro bimestre escolar, chegou 

a 90,31%, enquanto há doze 
anos registrou 66,22%..

Entre os motivos apre-
sentados pelos 10% restan-
tes dos estudantes que não 
mantém a frequência escolar 
estão doenças, problemas 
físicos, falta de transporte, 
gravidez e desastres naturais.

Os dados do Ministério 

da Educação mostram que 
dos mais de 13,8 milhões de 
estudantes beneficiários que 
entraram para o acompanha-
mento, 12,4 milhões tiveram 
a frequência escolar infor-
mada e 95,16% cumpriram 
o percentual mínimo de pre-
sença exigida pelo programa.

O Ministério da Educação 

monitora a frequência esco-
lar dos alunos com idade en-
tre seis e 17 anos cujas famí-
lias recebem o benefício do 
Bolsa Família. O pagamento 
está condicionado à presen-
ça mínima mensal de 85% 
nas aulas dos alunos de seis 
a 15 anos e de 75% dos ado-
lescentes entre 16 e 17 anos.

Para assegurar a partici-
pação no programa, os pais 
também precisam garantir 
que os filhos recebam cui-
dados básicos de saúde, 
como a aplicação de vaci-
nas. Os dados sobre a fre-
quência são essenciais para 
o direcionamento de diver-
sas políticas públicas.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Balança 
comercial tem 
superávit de 
US$ 6,061 
bilhões em maio

Depois de dois meses 
de queda, o superávit da 
balança comercial voltou 
a subir em maio. No mês 
passado, o país exportou 
US$ 6,422 bilhões a mais 
do que importou, alta de 
5,8% em relação ao resul-
tado positivo de US$ 6,073 
bilhões de maio de 2018.

Este foi o terceiro melhor 
resultado da série histórica 
para o mês, só perdendo 
para maio de 2017 (supe-
rávit recorde de US$ 7,661 
bilhões) e de 2016 (supe-
rávit de US$ 6,43 bilhões). 
Com o resultado de maio, 
a balança comercial – dife-
rença entre exportações 
e importações – acumula 
superávit de US$ 22,806 
bilhões nos cinco primei-
ros meses de 2019, valor 
5,9% inferior ao do mesmo 
período do ano passado.

No mês passado, as ex-
portações somaram US$ 
21,394 bilhões, com alta de 
5,6% em relação a maio de 
2018 pelo critério da média 
diária. As vendas de manu-
faturados cresceram 29,5% 
na mesma comparação, 
com destaque para gaso-
lina (R$ 0 para R$ 123 mi-
lhões), óleos combustíveis 
(197,3%), laminados planos 
de ferro e de aço (168%) e 
partes de motores e turbi-
nas para aviação (151,8%).

As exportações de se-
mimanufaturados subiram 
15,4% em relação ao mes-
mo mês do ano passado, 
com destaque para ferro 
fundido (92,3%), semima-
nufaturados de ferro ou de 
aço (73%) e óleo de soja 
bruto (68,6%). Apesar do 
início da safra, as vendas 
de produtos básicos caí-
ram 3,9%, puxadas pelo 
recuo nas exportações de 
minério de cobre (-32,3%), 
soja em grão (-30,3%) e fa-
relo de soja (21%).

As importações soma-
ram US$ 14,972 bilhões, 
com alta de 7,8% em rela-
ção a maio do ano passado 
pelo critério da média di-
ária. As compras de com-
bustíveis e de lubrificantes 
aumentaram 27,5%, in-
fluenciadas pela valoriza-
ção do petróleo no merca-
do internacional durante 
boa parte do mês.

PRF apreende 600 quilos de 
maconha na BR-060, em Jataí 

Uma equipe da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
apreendeu, ontem, cerca 
de 600 quilos de droga na 
BR-060, em Jataí. O fla-
grante aconteceu durante 
abordagem a um cami-
nhão de carroceria aberta, 
que transportava carga 
mal acondicionada. Um 
homem, de 37 anos, e uma 
mulher, de 29, foram presos. 

No veículo foram en-
contrados 11 “bolsões” 
utilizados para transpor-
tar adubo, cobertos com 
palhas de soja e capins. 

Por baixo, centenas de table-
tes de maconha. De acordo 
com o homem que condu-

zia o veículo, eles seguiam 
para Goiânia e receberia R$ 
10 mil pelo transporte.

Reprodução
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Casos de dengue crescem 432% no País, 
mudanças climáticas prolongam surto 
A investigadora de 

polícia Juliana Gon-
çalves, de 41 anos, 

ficou dois dias de cama por 
causa da dengue no mês 
passado. “As dores passa-
ram, mas ainda tenho man-
chas vermelhas pelo corpo. 
Foi horrível.” Além dela, três 
colegas de trabalho foram 
infectados. “Tenho certeza 
que os mosquitos vêm de 
um rio ao lado da delegacia”, 
diz Juliana, de Caraguatatu-
ba, litoral norte paulista.

Mesmo dois meses após 
o fim do verão, a doença no 
País ainda preocupa: do iní-
cio do ano até o último dia 
11, o total de registros foi 
432% maior, ante o mesmo 
período de 2018. O salto 
foi de 144 mil casos prová-
veis de infecção para 767 
mil suspeitas reportadas. As 
mortes pelo vírus também 
saíram de 88 a 222 - a maior 
parte (80) em São Paulo.

O número de infectados 
explodiu em 20 Estados e no 
Distrito Federal. Há quatro 
sorotipos do vírus. A epide-
mia e a incidência maior nes-
ses Estados são explicadas 
pela disseminação do tipo 
2, diz o coordenador-geral 
dos Programas Nacionais 

de Controle e Prevenção da 
Malária e das Doenças Trans-
mitidas pelo Aedes do Minis-
tério da Saúde, Rodrigo Said. 
“As últimas epidemias foram 
pelos vírus 1 ou 4”, diz.

“Esse sorotipo (2), que 
circulava pouco e por isso 
havia pequena proteção 

imunológica, voltou agora 
e deixou a população mais 
suscetível.” O clima, segun-
do Said, também tem papel 
importante. Chuvas inten-
sas nas últimas semanas 
fizeram larvas do mosquito 
transmissor, o Aedes aegyp-
ti, eclodirem. Além disso, 

temperaturas mais altas criam 
condições favoráveis ao inseto.

“Enquanto não esfriar 
para valer, os casos vão con-
tinuar”, diz Regiane de Pau-
la, do Centro de Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria 
da Saúde de São Paulo. O 
fenômeno climático El Niño, 

segundo ela, está fazendo 
com que o frio demore mais 
a entrar este ano no Sudeste.

Até o último dia 15, só 
quatro das 645 cidades 
paulistas não notificaram 
casos. Mais grave é o qua-
dro de Bauru, com 19,7 mil 
infectados e 21 óbitos. Em 

Tupã, onde o surto levou à 
cassação do prefeito (leia 
mais nesta página), o au-
tônomo Valdecir Freitas, a 
mulher e o filho de 13 anos 
foram infectados.

“Mantenho tudo limpo, 
mas tem terrenos baldios 
com lixo. Pagamos pelo 
descuido de outros”, re-
clama. Com a expectativa 
de inverno tardio e curto, 
cresce a necessidade de 
manter ações contra cria-
douros de Aedes. Segundo 
o ministério, mais de 80% 
dos mosquitos vêm de áreas 
residenciais. Outras cidades 
mantiveram no outono o 
uso do inseticida (fumacê).

A estratégia, para matar o 
Aedes adulto, é considerada 
menos eficaz que eliminar 
a água parada, que evita o 
nascimento do transmissor. 
O ministério diz ter 300 mil 
litros de inseticida vencidos 
e que, segundo informações 
preliminares recebidas esta 
semana, não estão adequa-
dos para uso. Segundo Said, 
as amostras desse produto 
foram encaminhadas a um 
laboratório credenciado, 
mas as respostas recebidas 
esta semana não foram favo-
ráveis ao uso do produto.

Reprodução

Tarifa de 
água e esgoto 
terá reajuste 
de 5,79% a 
partir de 
1º de julho

Três são presos e menor é apreendida suspeitos 
de matar taxista, em São Luis dos Montes Belos Vacinação contra gripe 

é estendida para toda 
população em Anápolis

A partir do próximo dia 1º 
de julho, a tarifa de água e es-
goto ficará mais cara em Goiás. 
Resolução normativa que au-
toriza o índice de reajuste de 
5,79% foi publicada pelo Conse-
lho da Agência Goiana de Regu-
lação, Controle e Fiscalização de 
Serviços Públicos (AGR). 

O mesmo percentual será 
cobrado na tarifa básica, ou 
custo mínimo fixo. As tarifas 
básicas, a partir de agora, são 
de R$ 6,36 para a categoria re-
sidencial social; R$ 6,72 para 
a categoria comercial 2; e R$ 
13,45 para residencial normal, 
comercial 1, industrial e pública. 

De acordo com a Saneago, 
o aumento ocorre anualmen-
te “como forma de reposição 
da inflação referente ao ano 
anterior, visa o equilíbrio eco-
nômico-financeiro da empre-
sa. Na composição dos custos, 
a energia elétrica representou 
47% do índice, conforme me-
todologia da AGR”.

A Prefeitura de Anápo-
lis anunciou que a vacina-
ção contra gripe será es-
tendida a toda população 
a partir desta semana. O 
município contará com 
com postos fixos e volan-
tes com salas de vacina, 
para imunizar o maior 
número de pessoas pos-
sível, até finalizar o esto-
que de vacinas destinado 
para a campanha.

“Vacinamos mais de 
80% dos grupos prioritá-
rios. A população idosa, 
por exemplo, deu um 
show de proteção com 
mais de 98% de adesão 
até o momento”, ressal-
tou o coordenador de 
Vigilância da Secretaria 
Municipal de Saúde, Júlio 
César Spíndola. 

Júlio César destaca 
que quem compõe um 
dos grupos considerados 
de risco e ainda não vaci-
nou deve procurar a uni-
dade de saúde com sala 

de vacina mais próxima.  
O coordenador ressaltou 
ainda a importância da 
imunização para estes 
grupos que são mais vul-
neráveis à contaminação 
pelo vírus da gripe. 

 
Vacinação 
assistida
Com intuito de garan-

tir a vacinação de pesso-
as que vivem em asilos 
ou tem dificuldade de se 
locomover, a Prefeitura 
de Anápolis promove um 
programa de vacinação 
assistida que realiza visi-
tas para imunizar os gru-
pos prioritários em vários 
locais cadastrados.

Para aderir ao progra-
ma é necessário entrar 
em contato com a uni-
dade mais próxima, por 
meio do agente de saú-
de, nas áreas cobertas 
pela Estratégia de Saúde 
da Família ou pelo tele-
fone: 3902-2493. 

Três pessoas foram 
presas na manhã de on-
tem, suspeitas de mata-
rem o taxista Minerval 
Gomes dos Santos, de 
73 anos, durante uma 
corrida, em São Luis dos 
Montes Belos. Uma ado-
lescente, de 16 anos, 
também foi apreendida, 
suspeita de ter participa-
do do mesmo crime. De 
acordo com a Polícia Civil 
(PC), o idoso foi atingido 
com 13 facadas e teve o 
corpo abandonado em 
uma estrada vicinal.

Ainda segundo a cor-
poração, o filho da vítima 
foi na delegacia para regis-
trar o desaparecimento de 
Minerval. De acordo com 
o boletim preenchido, o 
idoso teria ficado sem dar 
notícias desde as 16 horas 
do último domingo (2). 
Diante as buscas, policiais 
militares conseguiram 
chegar até o ponto de 
táxi em que Minerval fi-
cava e testemunhas rela-
taram que ele teria saído 
com dois casais.

De acordo com o de-
legado Tiago Junqueira, 
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o grupo confessou o crime. 
Daiana da Silva, de 33 anos, 
teria desferido a primeira 
facada e Lucas Silva Costa, 
de 20, deu os outros 12 gol-
pes. Segundo os suspeitos, 
a vítima levou o grupo para 
a cidade de Sanclerlândia, 
mas eles teriam dito que não 
gostaram do local e pediram 
para voltar para São Luis. No 
meio do trajeto, eles entra-
ram numa estrada vicinal e 
anunciaram o assalto.

“Eles alegaram que queriam 
o carro da vítima, um VW Polo. 
Eles moravam próximo ao pon-
to de táxi onde a vítima traba-
lhava. Após isso, eles fugiram 

com o veículo, que foi en-
contrado em Novo Brasil, a 
cerca de 60 quilômetros do 
local”, explica o delegado.

O corpo do idoso foi 
encontrado na manhã 
desta segunda-feira e po-
liciais militares prende-
rem o grupo na cidade de 
Fazenda Nova. De acordo 
com o delegado, Daiana é 
a única que possui ante-
cedente criminal por trá-
fico de drogas. Os maio-
res devem responder por 
latrocínio e ocultação. A 
adolescente vai respon-
der por atos análogos aos 
mesmos crimes.
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Canadá vai suspender 
operações em sua 
embaixada na Venezuela

O Canadá vai suspen-
der operações na em-
baixada do país na Ve-
nezuela. A ministra das 
Relações Exteriores do 
Canadá, Chrystia Free-
land, disse em um comu-
nicado neste domingo 
que o regime do presi-
dente Nicolás Maduro “to-
mou medidas para limitar 
a capacidade de embaixa-
das estrangeiras de fun-
cionar na Venezuela”.

Segundo a nota, no fim 
deste mês “diplomatas 
canadenses na Venezuela 
não estarão mais em con-

dições de obter creden-
ciamento diplomático” 
pois seus vistos expirarão.

Freeland disse que o 
país não tem escolha a 
não ser suspender ime-
diatamente as operações, 
de forma temporária. A 
ministra afirmou ainda 
que o Canadá continuará 
se manifestando contra o 
regime de Maduro.

O Canadá pertence ao 
Grupo Lima, que liderou 
o esforço para reconhecer 
o legislador de oposição 
Juan Guaidó como o líder 
legítimo da Venezuela.

Reprodução

Doadores prometem U$ 1,2 bi para 
reconstrução de moçambique
Doadores internacio-

nais prometeram con-
tribuir com US$ 1,2 

bilhão, para a reconstrução 
das áreas atingidas pelos ci-
clones Idai e Kenneth em Mo-
çambique. O anúncio foi feito 
pelo presidente do país, Filipe 
Jacinto Nyusi, no final de uma 
Conferência Internacional de 
Doadores que aconteceu até 
sábado na cidade da Beira.

Em seu discurso, Nyusi 
agradeceu “ao apoio crucial 
e as ações das Nações Uni-
das, sobretudo do Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) 
e da Federação Internacional 
da Cruz Vermelha, na respos-
ta imediata humanitária após 
os sinistros climáticos.”

Durante a conferência, 
foi lida uma mensagem do 
secretário-geral da ONU, o 

português António Guterres, 
na qual o mesmo pediu uma 
“resposta generosa” da co-
munidade internacional “para 
traduzir em gestos concretos 
a solidariedade para com um 
país que sofreu uma das pio-
res catástrofes ambientais ja-
mais vividas em África.”

Guterres assegurou que “a 
ONU intensificará a sua ação 
em Moçambique para fazer 
face aos efeitos, de curto e 
médio prazo, da catástrofe”. 
Segundo ele, os desastres em 
Moçambique alertam “tam-
bém para a urgência do com-
bate às alterações climáticas.”

Necessidades
O chefe da ONU diz que 

existem “enormes desafios”, 
como atender às necessida-
des básicas das populações, 

e combater o risco de epide-
mias e o impacto alimentar 
devido à perda das colheitas.

Guterres lembrou que Fun-
do Central das Nações Unidas 
de Resposta a Emergências 
já disponibilizou um total de 
US$ 24 milhões e “as Nações 
Unidas e os seus parceiros 
humanitários mobilizaram-se, 
desde a primeira hora.”

Segundo ele, as Nações Uni-
das “apoiaram, no terreno, os 
esforços do governo moçam-
bicano, contribuindo para a 
coordenação do apoio interna-
cional, distribuindo alimentos, 
água potável e medicamentos 
e disponibilizando abrigo aos 
desalojados.”Para Guterres, “o 
apoio humanitário de emer-
gência dará, progressivamente, 
lugar a um apoio à reconstru-
ção e aos esforços do governo 

local de desenvolvimento do 
país.” Ele terminou dizendo: “as 
Nações Unidas não se esquece-
rão de Moçambique.”

Ajuda brasileira
O contingente brasileiro da 

Força Nacional de Segurança 
Pública, que se encontra em 
Moçambique, em trabalho de 
assistência humanitária na cida-
de de Beira e nas regiões atin-
gidas pelos ciclones Idai e Ken-
neth, teve a sua permanência 
prorrogada até o dia 7 de junho.

A prorrogação atende a ma-
nifestação feita pelo Ministério 
das Relações Exteriores. Os 
24 bombeiros brasileiros que 
estão agora em Moçambique 
chegaram para render o efeti-
vo que estava no país desde o 
início de abril, trabalhando na 
missão de ajuda humanitária, 
após a passagem do ciclone 
Idai, no dia 14 de março.

Além dos bombeiros, o 
governo brasileiro enviou, no 
âmbito do Grupo de Trabalho 
Interministerial sobre Assistên-
cia Humanitária Internacional, 
coordenado pelo Ministério 
das Relações Exteriores, dois 
aviões de transporte Hércules 
C-130, da Força Aérea Brasilei-
ra (FAB), com ajuda humanitá-
ria para Moçambique.

Fotos: Fausi Humberto
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Espetáculo Parceria Na TV
As estilistas Maisa Gouveia e Natalia 
Gouveia vão mostrar a coleção 
Envolver Gyn, hoje, às 19h, durante a 
3ª edição do evento Toda Noiva Sonha, 
promovido pela cerimonialista Juliana 
Moura, na CasaCor Goiás. Os acessó-
rios serão de Tâmara Brossmann, make 
up de Fatima Bastos e sapatos da Ana 
Morena. Na decoração: Ricardo Mello. 
E no Buffet: Fernando Hanna.

A publicitária Manoela Moraes, 
da Couture Mkt, e a socialite 
Glaucia Racy organizam hoje, das 
14h às 22h, o Absoluto_, um novo 
formato de reunião de marcas para 
vendas, com produtos de luxo de 
diversos segmentos. O evento será 
na Central de Decorados da Brasal 
Incorporações, no Setor Marista. O 
serviço de manobrista será gratuito.

O Lowbrow Lab Arte e Boteco abriga 
a partir de amanhã a exposição O 
pintor e o fotógrafo do artista plás-
tico Omar Souto. Às 22h, tem início 
o especial Beatles com a banda Kar-
mica. A entrada neste dia é gratuita. 
Até 31 de julho, a casa vai expor 42 
telas inéditas que integram o acervo 
do fotógrafo Waldemy Teixeira.

Dinho Ouro Preto se apresenta no 
dia 25, no Flamboyant In Concert, 
onde apresenta uma seleção 
de clássicos do rock nacional e 
internacional. Os ingressos para 
o show já estão disponíveis para 
trocas, mediante apresentação 
de notas fiscais de lojas do Flam-
boyant. Confira o regulamento no 
site: www.flamboyant.com.br.

O cantor Victor Castilho faz 
show hoje durante a inau-
guração do Welt Burger, na 
Galeria Pátio do Lago, às 19h.

A designer Maria Eugênia Calil 
recebe hoje convidados durante 
coquetel de inauguração da loja 
Maria Antonieta Joalheria, das 
18h30 às 22h30, na Galeria Via T-5.

O Grupo de rap Santa Rima se 
apresenta amanhã, no Guardians 
Empório Pub, às 21h. O rap e a 
rima são as marcas registradas 
deste grupo curitibano.

O casal Marcelo e Camila Storti, 
fundadores da Abissal Capita-
lismo Saudável, o arquiteto Leo 
Romano, e o incorporador da 
SIM Engenharia, Ricardo Maciel, 
estiveram entre os apoiadores da 
realização do 29º Diálogo Parsi-
fal21 em Goiânia, uma iniciativa 
do  EcoSocial que visa promover 
novas formas de fazer negócios, 
tendo como meta a saúde do 
organismo social. O tema do en-
contro: Sistema B, um movimento 
mundial que visa reunir pessoas 
interessadas em desenvolver um 
modelo econômico inclusivo.

A peça “Os Últimos Dias de Paulo 
de Tarso” será encenada no dia 8 de 
junho, às 21h, no Teatro Goiânia. O en-
redo se passa em Roma, onde Paulo de 
Tarso, interpretado pelo ator e também 
diretor do espetáculo Ricardo Bonfá, 
vive seus últimos dias na prisão.

A Generali (gestão de ativos e 
seguros), por meio de sua subsidi-
ária brasileira, fechou uma parce-
ria bilionária com o Grupo Novo 
Mundo, uma das maiores redes 
do país no segmento de móveis e 
eletrodomésticos. 

O diretor e consultor de investimentos 
da TG Core Asset, Gibran Stephan, 
esteve presente na Tv Record na 
última quinta-feira para falar sobre o 
mercado financeiro. No Jornal da Ma-
nhã ele tirou dúvidas sobre educação 
financeira e investimentos. 

Elpídio Fiorda Neto e a artista plástica Graça Estrela receberam convidados 
durante a Feijoada do Elpídio, realizada no Setor Bueno, no último sábado

Anselmo Pereira, Cléria Pimenta e Alex Franco 
se encontraram na tarde animada pelo Marquynhos SP

João Aimiri Tomaz e Cláudia Oliveira 
prestigiaram a famosa feijoada

Marylia Penna de Oliveira e Humberto Wal-
ter também estavam na Feijoada do Elpídio

ZONA FRANCA
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Ameaças levam 
Câmara a aumentar 
escoltas de deputados 

“Sabemos que você 
anda com escolta, mas o 
G., não.” A frase é parte 
de um e-mail com ame-
aça de estupro encami-
nhado à deputada Carla 
Zambelli (PSL-SP). Envia-
do por um remetente ve-
lado, o texto foi acom-
panhado de uma foto da 
parlamentar abraçada 
ao filho menor de idade 
e uma descrição porme-
norizada da violência 
sexual. Esta é uma das 
tantas mensagens envia-
das ao endereço oficial 
da deputada, que leva-
ram a Câmara a escalar 
dois policiais legislativos 
para escoltar os passos 
de Zambelli em Brasília. 

“Começaram a me 
ameaçar em 2015, na 
época do impeachment”, 
disse a parlamentar. “Já 
tentaram contratar pela 
internet uma pessoa 
para assassinar a mim e a 
meu filho.” Não é só ela. 
Talíria Petrone (PSOL-RJ), 
também acompanhada 
há pelo menos um mês 
por seguranças da Câ-
mara, diz que a violência 
política se ampliou.

“Isso é bastante gra-
ve para a democracia.” 
Opositoras no Congres-
so, Zambelli e Talíria 
fazem parte de uma 
“bancada” que vem 
crescendo nesta Legis-
latura: a dos parlamen-
tares escoltados. Atual-
mente, sete deputados 
andam protegidos pela 
Polícia Legislativa Fe-
deral, sendo cinco de-
les depois de ameaças 
de morte. No ano pas-

sado, havia apenas um de-
putado ameaçado - Jean 
Wyllys (PSOL-RJ).

Por se sentir perseguido 
e inseguro, ele renunciou 
ao mandato para o qual 
foi reeleito e deixou o País 
antes da posse. Além de 
Zambelli e Talíria, os outros 
parlamentares que foram 
alvo de ameaças e pediram 
proteção são Marcelo Frei-
xo (PSOL-RJ), jurado por mi-
licianos desde que presidiu 
uma CPI das Milícias na As-
sembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro, em 2009; a líder 
do governo na Câmara, Joi-
ce Hasselmann (PSL-SP); e 
Alê Silva (PSL-MG).

“Essa Legislatura, sem dú-
vida alguma, é a que tem o 
maior número de deputados 
com escolta”, diz o diretor-
-geral da Câmara, Sérgio 
Sampaio. Por prerrogativas 
legais, o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), também tem direito à 
escolta. Existe ainda prote-
ção estendida ao deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
fruto de entendimento com 
o Gabinete de Segurança Ins-
titucional (GSI) da Presidên-
cia da República, responsá-
vel por garantir a integridade 
da família presidencial.

O “filho 03” do presiden-
te Jair Bolsonaro circula com 
dois, às vezes três agentes 
pela Câmara. No Senado, Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ) tam-
bém goza do benefício. Além 
dele, o presidente da Casa, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
possui segurança semelhan-
te à de Maia, feita pela Polí-
cia do Senado. Questionado, 
o Senado não respondeu 
se há outros casos.

Caiado diz que pretende 
fazer de Goiás uma referência
em proteção ambiental
Na abertura de ativi-

dades da Semana 
Nacional do Meio 

Ambiente, realizada ontem, 
o governador Ronaldo Caia-
do fez um compromisso de 
trabalhar para que Goiás, 
dentro de quatro anos, seja 
“referência internacional 
nos projetos de proteção 
ao meio ambiente”. Na fala, 
ele mencionou como impor-
tante marco nessa política 
de preservação o programa 
“Juntos Pelo Araguaia”, que 
será lançado em 5 de junho, 
com a presença do presi-
dente Jair Bolsonaro e do 
governador do Mato Gros-
so, Mauro Mendes.

Caiado lamentou como o 
patrimônio natural de Goi-
ás vem sofrendo com ações 
humanas, e afirmou que o 
maior instrumento de mu-
dança está na educação. O 
governador ressaltou que 
não é momento de “de-
monizar” nenhum setor da 
sociedade, e sim de unir 
esforços. “Não queremos 
um sentimento punitivo 
ou ameaçador. Acredito na 
orientação, na educação 
das crianças e de todos os 
nossos produtores rurais, 
na conscientização sobre a 
maneira como os rios que 
passam pela cidade estão 
sendo destruídos”, argu-
mentou. 

Titular da Secretaria de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável 
(Semad), Andréa Vulcanis 
defendeu que os goianos 
possam incorporar o nome 
da pasta e aplicá-lo no coti-
diano. “Precisamos promo-
ver o desenvolvimento junto 
com o produtor rural, com o 
cidadão urbano. Um desen-
volvimento que garanta que 

a qualidade econômica e 
produtiva possam se dar de 
uma forma mais consensual, 
mais harmônica com a pro-
teção do meio ambiente.”

Participaram da soleni-
dade servidores da Semad; 
deputados estaduais Eduar-
do Prado e Rafael Gouveia; 
deputados federais José 
Nelto, José Mário Schneider 
e Flávia Morais; o presiden-
te da Agência Brasil Central 
(ABC), Vassil Oliveira; os se-
cretários de Estado Antônio 
Carlos Neto (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento), 
Adriano Rocha Lima (De-
senvolvimento Econômico e 
Inovação) e Edival Lourenço 
(Cultura); o reitor da Uni-
versidade Federal de Goiás 
(UFG), Edward Madureira; 
além de representantes da 
Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Saneago.

Homenagens
Durante o evento, a Semad 

realizou a entrega do Prêmio 
Goiás Sustentável, contem-
plando pessoas, órgãos e en-
tidades responsáveis por prá-
ticas que contribuem com o 
desenvolvimento sustentável 
do meio ambiente. Os home-
nageados receberam um 
troféu assinado pela artesã 
Maria Aline Petersen, que 
utilizou material reciclável 
em sua fabricação

Entre os vários premiados 
estão o artista plástico Siron 
Franco (Modalidade Inova-
ção), Dr. Delson Leone Júnior 
(Instituição Pública), Comi-
go (Atividade Rural), Grupo 
Votorantim (Empresarial), 
Fazenda Maringá (Gestão 
Moderna e Inovadora), Insti-
tuto Onça Pintada (Ciências), 
Faeg (Terceiro Setor), Diva 
Jorge Asmar Duque (Ser-

vidora Pública). O prêmio 
também reconheceu três 
servidores de destaque da 
Semad: Luciano Ferreira Co-
elho, Álcio Duarte e Joseir-
ton Nogueira Lima. 

Outra personalidade ho-
menageada foi Leolídio di 
Ramos Caiado, in memo-
riam. Tido como um dos 
maiores defensores do meio 
ambiente, o goiano foi o pri-
meiro secretário da área e 
também autor de seis livros 
relacionados ao tema. O Rio 
Araguaia, a vida sertaneja e 
a conservação do patrimô-
nio natural deram tom aos 
manuscritos, tão elogiados 
nesta manhã por Leão di 
Ramos Caiado e dona Diva 
Jorge Asmar Duque, ela uma 
grande amiga da família. Os 
dois contaram histórias so-
bre Leolídio, destacando seu 
amor pela natureza. 

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 fl ex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 fl ex 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$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 fl ex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 fl ex 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 
fl ex 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 fi re 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
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
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
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 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 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
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
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$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
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$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------

NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

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

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

------------------------------- 
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 – 
-------------------------------
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
-------------------------------
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Lucas Figueiredo

‘Não posso julgá-lo’, diz 
Tite sobre acusação de 
estupro contra Neymar

Compenetrado, me-
dindo bem as palavras e 
ladeado pelo auxiliar téc-
nico Cleber Xavier e pelo 
coordenador Edu Gas-
par, o técnico da seleção 
brasileira, Tite, concedeu 
uma entrevista coletiva 
que durou 47 minutos 
ontem. E o assunto quase 
na íntegra foi Neymar.

O treinador não fez 
uma defesa direta do 
atacante - que está sen-
do acusado de estupro -, 
mas disse que “não pode 
julgá-lo”. O técnico ainda 
afirmou que o jogador é 
“imprescindível tecnica-
mente”, mas complemen-
tou que isso não significa 
que seja “insubstituível”.

Tite sabia que seria 
bombardeado por per-
guntas sobre seu princi-
pal atacante, assim como 
já acontecera no dia da 
convocação, quando a 
temática foi a agressão a 
um torcedor quando es-
tava defendendo o Paris 
Saint-Germain. Dessa vez, 
contudo, ele agiu diferen-
te: respondeu a todas as 
perguntas, mas não se 
aprofundou em nenhuma 
delas no momento em 
que o jogador é alvo de 

acusação de estupro.
“Primeiro eu sei da im-

portância do assunto, sei 
da real dimensão. Sei tam-
bém que o assunto é pes-
soal e tem um tempo para 
que as pessoas possam 
julgar os fatos. Eu não vou 
julgar”, disse Tite. “Os as-
suntos que nós tratamos, 
pessoais, foram leais. Eu 
não posso julgar.” Dizendo-
-se “em paz”, Tite classifi-
cou Neymar como “extraor-
dinário jogador de futebol”.

E foi além. “Tecnica-
mente ele é imprescindí-
vel (à seleção)”, afirmou o 
treinador. Depois, comple-
tou: “quando a gente fala 
imprescindível, não quer 
dizer insubstituível”.

Paciente - mais do que na 
entrevista que deu no dia da 
convocação da seleção bra-
sileira para a Copa América 
-, Tite argumentou que seu 
foco na Granja Comary não é 
apenas o atacante.

“Entendo que vocês te-
nham a busca de informa-
ções, mas quero que vocês 
entendam também que 
meu foco é a preparação 
de um grupo de 23 para en-
frentar o Catar”, declarou, 
citando o amistoso desta 
quarta-feira, em Brasília.

Ludmilla assume 
namoro com bailarina 
Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla en-
trou para o time dos 
comprometidos. Nes-

ta segunda-feira, 3, o colu-
nista Leo Dias revelou que 
ela está namorando uma 
integrante de seu grupo de 
bailarinas. A informação foi 

confirmada à reportagem 
pela assessoria da cantora.

“Estou namorando com 
a minha bailarina e melhor 
amiga Brunna Gonçalves. E a 
música Espelho, que está no 
meu novo DVD, foi dedica-
da a ela”, disse ao colunista. 

Brunna Gonçalves é bailari-
na de Ludmilla desde 2017. 
Até a publicação desta re-
portagem, ambas ainda não 
haviam comentado a novida-
de em suas redes sociais.

A cantora lança nesta segun-
da-feira o seu novo DVD, Hello 

Mundo, com uma sessão em 
um cinema do Rio de Janeiro. O 
show foi gravado em fevereiro 
deste ano na Jeunesse Arena, 
na capital fluminense, e conta 
com a participação especial de 
Anitta, Léo Santana, Simone e 
Simaria, Ferrugem e Jão.
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