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Aparecida de Goiânia 
amplia rede de saúde 
A prefeitura de Aparecida de Goiânia ampliou a rede de saúde para combater a covid-19 no município. O prefeito Gustavo 
Mendanha informou que foi feita a entrega de mais 20 respiradores com monitores para o Hospital Municipal de Aparecida. p2

Governo 
define critérios 
para a queima 
controlada p2

Produção 
industrial 
cai 1,2% p3

Balança 
comercial 
recua 12,3% p3

Nova parcela do auxílio emergencial 
começa a ser paga na segunda
A Caixa Econômica Federal começará a creditar a segunda parcela do 
auxílio emergencial de R$ 600 a partir da próxima segunda-feira. p2
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Nova parcela do auxílio emergencial 
começa a ser paga na segunda
A Caixa Econômica Fe-

deral começará a cre-
ditar a segunda par-

cela do auxílio emergencial 
de R$ 600 a partir da pró-
xima segunda-feira (18/5), 
informou nesta quinta-feira 
(14) o presidente do banco 
estatal, Pedro Guimarães, 
durante a live semanal do 
presidente Jair Bolsonaro. 
O calendário de pagamento 
será detalhado em coletiva 
de imprensa nesta sexta-
-feira (15), às 15 horas, no 
Palácio do Planalto.  

“Nós começamos na 
segunda-feira. Amanhã, às 
15h da tarde, eu e o ministro 
Onyx [Lorenzoni, da Cidada-
nia] vamos dar todos os de-
talhes. Mas nós começamos 
na segunda e faremos toda 
a questão via mês de nasci-
mento, exatamente para que 
nós tenhamos uma tranqui-
lidade maior no pagamento. 
Amanhã a gente detalha”, 
antecipou Guimarães. 

Ao todo, cerca de 50 mi-
lhões de pessoas estão ins-
critas no programa, criado 
para garantir uma renda bá-
sica emergencial durante três 
meses, para o enfrentamento 
dos efeitos econômicos da 
pandemia do novo coronaví-
rus. O benefício é pago para 
trabalhadores informais e 
pessoas de baixa renda, ins-
critos do cadastro social do 
governo e no Bolsa Família. 

Contas digitais
Ainda segundo o presi-

dente da Caixa, o banco vai 
oferecer, de graça, uma con-
ta digital para todos os bene-
ficiários do auxílio emergen-
cial. Até então, o banco só 
havia aberto contas digitais 
para pessoas cadastradas 
que não tinham conta ban-
cária informada. “É o maior 
programa de inclusão digital 
do Brasil, que sem notícia, 
de todos os tempos, e numa 

velocidade muito grande”, 
enfatizou Guimarães.

 
Auxílio irregular
Durante a live, o presi-

dente Jair Bolsonaro comen-
tou sobre o pagamento irre-
gular do auxílio emergencial 
a militares. As irregularida-
des foram detectadas após 
o ministérios da Defesa e 
da Cidadania realizarem 
um cruzamento de dados e 
identificarem que 73,2 mil 

militares ativos, inativos, 
temporários, pensionistas e 
anistiados receberam a aju-
da do governo.   

“O que aconteceu com 
muitos recrutas, não sei 
precisar o número aqui. 
Como ano passado eles não 
declararam renda, e ficava 
difícil passar no filtro, eles 
se inscreveram como bene-
ficiários e receberam os R$ 
600, só que foram plotados, 
foram descobertos e, no 

nosso meio, quando alguém 
faz algo errado, o bicho 
pega. Então, vão devolver 
essa grana e vão sofrer, com 
toda certeza, uma punição 
disciplinar”, afirmou. 

Uma decisão do Tribunal 
de Contas de União (TCU) 
também obrigou os mili-
tares acusados de receber 
irregularmente o auxílio 
emergencial a devolverem 
os valores aos cofres públi-
cos. (Agência Brasil)

Marcos Corrêa

Aparecida 
de Goiânia 
amplia rede 
de saúde 
para casos 
de covid-19

A prefeitura de Apare-
cida de Goiânia ampliou a 
rede de saúde para com-
bater a covid-19 no mu-
nicípio. Nesta quinta-feira 
(14/5), o prefeito Gusta-
vo Mendanha informou 
que foi feita a entrega de 
mais 20 respiradores com 
monitores para o Hospital 
Municipal de Aparecida. 
Além disse, o prefeito 
destacou que a cidade 
conta agora com 123 lei-
tos de UTIs e seme UTIs. 
“É importante dizer que 
estamos preparando e 
capacitando o profissional 
da saúde. Para que nesse 
momento difícil possamos 
estar atuando”, disse. 

Segundo boletim di-
vulgado pela prefeitura 
nesta quinta-feira (14), 
Aparecida conta com 
139 casos de covid-19 
confirmados e 42 casos 
suspeitos. “Mesmo com 
a flexibilização e com a 
abertura de algumas ati-
vidades economias, nós 
tivemos uma subida no 
número de pessoas com 
a covid-19. Anteriormen-
te, estamos fazendo 15 
testagens por semana e 
agora estamos fazendo 
entre 250 e 300 testa-
gens por semana. Nos 
próximos dias vamos au-
mentar ainda mais esse 
número de testes”, res-
saltou o prefeito.

Segundo Gustavo Men-
danha, a prefeitura realiza 
todos os dias o crescimento 
de casos e também o nú-
mero de UTIs ocupadas. “Se 
tivermos 70% dos leitos de 
UTIs ocupados, automatica-
mente, estaremos fechando 
o comércio e indústrias da 
nossa cidade”, disse. 

O prefeito destacou 
que a fiscalização na cida-
de também foi ampliada. 
Segundo ele, são cerca 
de 400 pessoas fazendo 
o serviço de fiscalização. 
Ele ressaltou que estabe-
lecimentos que descum-
prirem as normas “terão 
os alvarás cancelados”.

Polícia Civil cumpre mandados em 
operação contra fraudes no Ipasgo

Governo define critérios para a queima controlada

A Polícia Civil deflagrou, 
na manhã desta quinta-feira 
(14/5), a segunda etapa da 
Operação BackDoor. A in-
vestigação gira em torno de 
irregularidades cometidas 
dentro do Instituto de Assis-
tência dos Servidores do Es-
tado de Goiás (Ipasgo). 

Ao todo, são 53 mandados 
de busca e apreensão, cum-
pridos nas cidades de Goiânia, 
Anápolis, Ceres, Aparecida de 
Goiânia, Inhumas, Itapaci, Ja-
raguá, Caldas Novas, Rialma, 
São Patrício e São Paulo, em 
desfavor de 25 pessoas físicas 
e 27 pessoas jurídicas. 

O objetivo da operação 
é apreender computadores, 
celulares, documentos, con-

tratos, extratos bancários e 
outros elementos de infor-
mação sobre os investigados 
e sua relação com o Ipasgo. 
A ação é coordenada pelo 
Grupo Especial de Comba-
te à Corrupção (Geccor) da 
Polícia Civil, e conta com a 
participação de 236 policiais 
civis e apoio de 50 peritos. 

Na primeira fase da ope-
ração, realizada em julho do 
ano passado, a polícia desco-
briu que vários dos servidores 
envolvidos no esquema eram 
terceirizados de uma empre-
sa contratada pelo Ipasgo, 
motivo pelo qual se instaurou 
outro inquérito com o objeti-
vo de apurar a relação entre a 
empresa e o instituto.

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentá-
vel (Semad), estabeleceu 
critérios para a chamada 
queima controlada que visa 
a prevenção de incêndios 
florestais e evitar graves 
danos aos ecossistemas 
durante período seco do 
ano e também como fator 
de produção e manejo em 
atividades agropastoris ou 
florestais, bem como para 
fins de pesquisa científica. 
A Instrução Normativa foi 
publicada na edição des-
ta quarta-feira (13/5) no 
Diário Oficial do Estado de 
Goiás e pode ser acessada 
no site da Semad.

O texto estabelece que 

os proprietários de terra, pes-
quisadores e outros devem 
ter Autorização de Queima 
Controlada emitida pela Se-
mad e que detalha as exigên-
cias para a execução da ativi-
dade, conferindo segurança 
jurídica e ambiental.

Segundo a secretária Andréa 
Vulcanis, o objetivo é minimizar 
danos, de forma controlada, 
com incêndios florestais, prin-
cipalmente durante o período 
de estiagem. “Temos ativida-
des que dependem deste tipo 
de ação em seus planejamen-
tos e que devem realizá-las de 
forma controlada, com normas 
rígidas de segurança e acompa-
nhamento profissional”, afirma. 
“Com a norma publicada, supri-
mos uma lacuna antiga e garan-
timos um controle mais seguro 

para a prevenção de incêndios 
florestais em Goiás”, disse.

A instrução normativa lista 
os requisitos para a emissão da 
Autorização de Queima Contro-
lada, entre elas uma Anotação 
de Responsabilidade Técnica 
(ART) do profissional responsá-
vel pela elaboração do projeto 
técnico e responsável técnico 
pela queima, engenheiro flo-
restal ou agrônomo, devida-
mente registrada no Conselho 
Regional de Engenharia e Agro-
nomia de Goiás (Crea-GO).

Os interessados deverão 
protocolar os pedidos na Se-
mad a partir desta quarta-feira 
(13), por meio dos sistemas 
eletrônicos que estão disponi-
bilizados no site da secretaria 
acompanhados da documenta-
ção prevista na norma.
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iBGe aponta queda de 1,2% 
na produção industrial goiana
O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatís-
tica (IBGE) divulgou, 

nesta quinta-feira (14/5), da-
dos atualizados da Pesquisa 
Industrial Mensal - Produção 
Física (PIM PF). Pela primeira 
vez na série, todos os Estados 
pesquisados registraram que-
da. O setor goiano registrou 
queda de 1,2% no primeiro 
trimestre do ano. O resul-
tado, segundo os dados, foi 
diretamente impactado pelas 
medidas de enfrentamento 
ao coronavírus, implementa-
das a partir da segunda quin-
zena de março.

De acordo com o consultor 
econômico da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 
(Fieg), Cláudio Henrique Oli-
veira, os piores resultados vie-
ram da metalurgia e fabrica-
ção de veículos automotores, 
na comparação de março com 
fevereiro. Já de janeiro a mar-

ço, o setor que mais recuou 
foi o alimentício, com queda 
de 2,23%, destacando-se a 
produção de carnes bovinas 
frescas ou refrigeradas e óleo 
de soja refinado.

Apesar da queda, o indi-
cador mantém-se positivo 
em 2,2%, quando conside-
rado o resultado dos últimos 
12 meses. Entretanto, Cláu-
dio Henrique alerta que os 
próximos meses devem indi-
car acentuado recuo.

“Goiás ainda teve um 
comportamento de menor 
impacto, considerando sua 
base produtiva em relação a 
outras unidades federativas. 
Contudo, os próximos resul-
tados trarão em síntese um 
viés de quedas mais acentua-
das, quer pelo prolongamen-
to da paralisação das ativida-
des, quer pelo agravamento 
da crise econômico-financei-
ra das empresas”, pontua.

Reprodução

Reprodução

Balança comercial goiana recua 12,3% em abril
Relatório divulgado pelo 

Centro Internacional de Ne-
gócios (CIN) da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás 
(Fieg) aponta que a balança 
comercial goiana encolheu 
12,3% em abril, se comparado 
aos dados março. A queda, 
de R$ 58,1 milhões, só não 
foi mais expressiva devido à 
baixa nas importações, princi-
palmente dos Estados Unidos.

As exportações de Goiás 
somaram R$ 611,8 milhões 

em abril, contra R$ 748,1 mi-
lhões em março. A diminui-
ção, de 18,2%, foi causada, 
principalmente, pela redu-
ção das vendas de minérios, 
ferro-níquel (-57,9%) e ferro-
-nióbio (-33,2%). 

Já na comparação com 
abril de 2019, houve um in-
cremento de 6,5%, sobretu-
do devido à alta das exporta-
ções para Espanha (110,1%), 
China (33,4%) e Tailândia 
(78,5%). A soja in natura 

mantém a liderança do co-
mércio internacional goiano, 
seguida por carnes desossa-
das de bovino e bagaços e 
outros resíduos sólidos da 
extração do óleo de soja.

As importações goianas 
também recuaram em abril 
na comparação com março, 
com queda de 28%. Enquanto 
em março, Goiás importou R$ 
278,3 milhões, em abril o total 
fechou em R$ 200,2 milhões. 

A baixa foi motivada pela 

redução das importações 
dos Estados Unidos, já como 
impacto do fechamento de 
diversas atividades devido à 
pandemia do coronavírus. No 
acumulado do ano, o saldo 
também é negativo, com re-
cuo de 25,5% nas importações.

Com o resultado, a ba-
lança comercial goiana re-
gistrou queda de 12,3% na 
comparação com março. Em 
relação a abril de 2019, hou-
ve incremento de 34,5%.
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Controle do coronavírus pode levar ainda 
cinco anos, diz cientista-chefe da OMS
Medidas de contin-

gência, mutações 
e a descoberta 

de uma vacina efetiva con-
tra a covid-19 são alguns 
dos principais fatores que 
vão determinar em quanto 
tempo a pandemia do novo 
coronavírus será controla-
da, de acordo com Soumya 
Swaminathan. Cientista-
-chefe da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), ela 
afirmou em um debate pro-
movido pelo jornal Financial 
Times que pode demorar 
até cinco anos para que o 
vírus seja controlado. “Eu 
diria que em um intervalo 
de quatro a cinco anos nós 
poderíamos controlar isso”, 
afirmou Swaminathan du-
rante a conferência virtual.

A cientista explica ainda 
que “não existe uma bola 
de cristal” para prever a 
contingência da covid-19, 
mas que uma vacina ainda 
é a melhor saída por ora. 
Ela também não descarta a 
possibilidade de que a pan-
demia se agrave ainda mais, 

após já ter provocado quase 
300 mil mortes e ter infec-
tado mais de 4,3 milhões de 

pessoas em todo o mundo.
Em suas redes sociais, 

Soumya Swaminathan re-

forçou que o prazo de cin-
co anos poderia ser menor, 
caso a vacina fosse desco-

berta a tempo e distribuída 
globalmente. Mas o proces-
so de desenvolvimento ain-

da está em estudo e testes 
em diversos países. “É mui-
to difícil prever. Se a solida-
riedade global resultar em 
vacinas e tratamento para 
todos, a situação poderá ser 
bem diferente daqui a dois 
anos”, afirmou.

Ainda assim, Swamina-
than frisou que nem a vacina 
seria um caminho completa-
mente eficaz, uma vez que o 
vírus pode sofrer mutações 
genéticas e invalidar a efici-
ência e segurança do que for 
desenvolvido até então. Para 
a cientista, o maior desafio 
dos governantes agora é ava-
liar os riscos e benefícios de 
diminuir gradativamente as 
medidas de isolamento social 
para descobrir como atingir 
uma nova normalidade.

No último dia 24, a OMS 
lançou uma parceria com vá-
rios líderes globais para uma 
colaboração internacional na 
descoberta de uma vacina 
contra a covid-19. Na oca-
sião, o governo do Brasil não 
enviou nenhum representan-
te e ficou de fora do acordo.

Geraldo Bubniak



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
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
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
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

-------------------------------
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
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
co, simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.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.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 

-------------------------------
MASSAGEM

-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
(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/
residência. Segunda a sex 
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 
gostoso. Isso tudo por 
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 
3637-7281
-------------------------------
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
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Roberto Carlos cancela 
edição de cruzeiro e retoma 
projeto na Praia do Forte 

Foi cancelada a edi-
ção de 2021 do Projeto 
Emoções em Alto Mar, o 
tradicional cruzeiro com 
Roberto Carlos. O anún-
cio foi feito nesta quinta-
-feira (14/5) pela assesso-
ria do evento, que estava 
marcado para fevereiro 
do próximo ano. A edição 
de 2022 do cruzeiro se-
gue confirmada. O cantor 
também confirmou a re-
tomada da programação 
na Praia do Forte. 

O cancelamento do pro-
jeto marcado para o ano que 
vem se deu em razão da pan-
demia do novo coronavírus, 

que pode ter desdobramentos 
também em 2021. “Visando o 
conforto e o bem estar dos nos-
sos clientes e passageiros”, in-
formou a assessoria do  Projeto 
Emoções em Alto Mar. 

 
‘Emoções Praia 
do Forte’
Segue programado para 

2021 o projeto  ‘Emoções Praia 
do Forte’, que será realizado 
na Semana dos Namorados no 
complexo hoteleiro Iberostar 
da Praia do Forte, de 9 a 13 
de junho. Assim como no cru-
zeiro, o evento tem shows de 
Roberto Carlos na companhia 
de sua orquestra e coral.

Milton Nascimento 
e Criolo lançam EP 
para arrecadar doações

Criolo está cumprin-
do a quarentena do 
coronavírus em São 

Paulo, mas sua cabeça está 
preocupada com outra coisa. 
“Só fico pensando em quem 
não consegue estar em casa 
como eu estou”, desabafou 
por telefone. Cria do Grajaú, 
ele retomou a parceria ini-
ciada em 2014 com Milton 
Nascimento ao lançar o EP 
de quatro faixas Existe Amor 
como parte do projeto homô-
nimo para arrecadar doações 
à população em situação de 
rua na capital paulista.

Lançada no último dia 24, 
a campanha à qual ele e Mil-
ton atrelaram o lançamento 
do EP já arrecadou mais de 
R$ 125 mil, o suficiente para 

ajudar três mil pessoas. A 
meta final do projeto, ide-
alizado em conjunto com a 
agência AKQA e o Coala.Lab, 
do Festival Coala, é conse-
guir R$ 1 milhão.

Milton Nascimento, por 
sua vez, revela-se um artista 
incansável - nesta quinta-fei-
ra, 14, ele participa do festi-
val The New Gig, live organi-
zada pela Jazz Foundation of 
America para ajudar músicos 
de jazz e blues que enfren-
tam dificuldades financeiras 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. Além dele, 
lendas como Elvis Costello, 
Sheryl Crow, Bootsy Collins, 
Kim Wilson, Jon Batiste e Hot 
8 Brass Band também vão 
apresentar seus trabalhos.

Criolo e Milton Nascimen-
to se conheceram em 2012, 
nos bastidores do Grande 
Prêmio da Música Brasileira, 
após serem apresentados 
por Ney Matogrosso. Desde 
então, já trocaram participa-
ções nos shows um do outro 
e fizeram a turnê conjunta 
Linha De Frente, em 2014.

A dupla vem acompanha-
da pelo pianista recifense 
Amaro Freitas nas releituras 
de Existe Amor em SP, lança-
da originalmente no disco de 
estreia do rapper, Nó Na Ore-
lha; e Cais, clássico do Clube 
da Esquina (que ganharam 
videoclipes filmados apenas 
dias antes de a quarentena 
começar). Já o maestro Ar-
thur Verocai é responsável 

pela produção de O Tambor 
e Dez Anjos, esta última com-
posta por Criolo e Milton a pe-
dido de Gal Costa para Estra-
tosférica, seu álbum de 2015.

“Esse projeto começou há 
dois anos, quando começa-
mos a pensar duas músicas 
com músicos maravilhosos e a 
direção do Daniel Ganjaman”, 
explica Criolo. “Foi um encon-
tro de almas, com certeza, e 
sem medo nenhum de usar 
o clichê. Criolo, Amaro e eu 
temos muitas coisas em co-
mum”, afirma Milton - ou Bi-
tuca, como é apelidado. Criolo 
(por telefone) e Milton Nasci-
mento (por e-mail) falaram ao 
Estadão sobre o novo projeto 
- e também sobre os desafios 
da pandemia. Confira:
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