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Violência no Brasil supera a 
mexicana e empata com Iraque
O Brasil registrou 65.602 homicídios no ano retrasado, um aumento de 4,2% em relação ao ano anterior e, o mais preocupante, um número 
recorde que equivale a 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes - mais do dobro, por exemplo, da taxa de homicídios do Iraque em 2015. p3

Morte de 
mulheres em 
casa cresce p2 

João de Deus 
retorna ao 
presidio p2

Bolsonaro sanciona lei que libera
internação involuntária a dependentes
O texto agora prevê e facilita a internação involuntária de 
usuários de droga, quando esta ocorre sem o consentimento. p5
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João de Deus retorna ao 
Complexo Prisional de Aparecida

João Teixeira de Farias, 
de 77 anos, deixou ontem o 
Instituto de Neurologia e re-
torna ao Complexo Prisional 
de Aparecida de Goiânia. A 
saída do médium da unidade 
de saúde ocorre após nega-
tiva de dois habeas corpus 
pela Sexta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
na última terça-feira.

A Diretoria-Geral de Ad-
ministração Penitenciária 
(DGAP) foi notificada pelo Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
também nesta quinta-feira 
sobre a determinação judicial 
de transferência do médium. 
O órgão informou que não vai 

divulgar como será o retorno 
e rotina de João de Deus na 
unidade penitenciária.

Por meio de nota, Institu-
to de Neurologia de Goiânia 
informou que a alta da inter-
nação já tinha sido autoriza-
da pela equipe médica que 
acompanhava o paciente. A 
saída de João Teixeira de Fa-
ria do local dependia apenas 
da DGAP. Na semana passa-
da, os médicos que acom-
panham o paciente encami-
nharam um laudo à justiça 
informando que João Teixei-
ra de Faria já se encontrava 
em condições de ter alta da 
internação hospitalar.

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Centro-oeste é região que mais 
se industrializou em dez anos

A região Sudeste perma-
nece liderando a ativida-
de industrial brasileira, 

mas vem perdendo nos últimos 
anos fábricas e empresas para 
a região Centro-Oeste. A con-
clusão é da Pesquisa Industrial 
Anual, divulgada ontem pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

Em 2017, os estados do 
Sudeste eram responsáveis 
por 58% do valor adiciona-
do da indústria brasileira, 
seguida pelas regiões Sul 
(19,6%), Nordeste (9,9%), 
Norte (6,9%) e Centro-Oeste 
(5,6%).  Em dez anos, porém, 

a participação da região Su-
deste se reduziu em 4,2 pon-
tos percentuais. Já o Centro-
-Oeste registrou o maior 
avanço (1,9 pontos percen-
tuais), seguido pela região 
Sul (1,3) pontos percentuais.

“Esse deslocamento pro-
dutivo em direção ao Centro-
-Oeste se deu, principalmente, 
em razão da migração de plan-
tas agroindustriais que eram 
dedicadas à fabricação de pro-
dutos alimentícios e passaram 
a participar da produção de 
biocombustíveis”, diz o IBGE.

A fabricação de produtos 
alimentícios é atividade indus-

trial que mais gera valor no 
país. Em 2017, foi responsável 
por 20,7% do valor da trans-
formação industrial no Brasil, 
com crescimento de 7,2 pon-
tos percentuais em dez anos.

Na região Centro-Oeste, 
lidera a relevância no valor 
adicionado dos três estados 
e do Distrito Federal. Em 
Mato Grosso, por exemplo, 
representa 56,5% do total. 
A indústria alimentícia é a 
principal atividade de 16 
das 27 unidades da fede-
ração, incluindo São Paulo. 
Além do Mato Grosso, Acre 
(66,7%), Rondônia (66,7%) e 

Tocantins (59,8%) devem a 
ela mais da metade de suas 
atividades industriais.

O estado com maior 
concentração em um único 
segmento, porém, é o Pará, 
onde 75,7% do valor adicio-
nado da indústria é gerado 
pela extração de minerais 
metálicos. O estado é sede 
de duas das maiores opera-
ções da Vale -as minas Cara-
jás e S11D- além de ativida-
des de outras mineradoras.

Rio e Espírito Santo têm 
grande peso da indústria do 
petróleo, que representou 
em 2017, respectivamente, 

35,3% e 34,2% do valor adi-
cionado das indústrias insta-
ladas nos estados.  No Rio, 
a fabricação de coque, pro-
dutos derivados de petróleo 
e biocombustível contribui 
com outros 22,4%, indicando 
também elevada concentra-
ção em um setor industrial.

Entre 2008 e 2017, ape-
sar do crescimento da in-
dústria alimentícia, a in-
dústria da transformação 
perdeu participação para 
a indústria extrativa, cuja 
importância na geração de 
valor da indústria brasileira 
passou de 9,9% para 13,5%.

Reprodução

Morte de 
mulheres 
dentro de casa 
cresce 17% em 
cinco anos

Cada vez mais, a mu-
lher corre mais risco de 
morte dentro de casa do 
que nas ruas. Isso porque a 
morte violenta intencional 
de mulheres no ambiente 
doméstico cresceu 17% 
em cinco anos, enquanto 
o assassinato de mulheres 
nas ruas diminuiu 3% no 
mesmo período.

Os dados apresenta-
dos pelo Atlas da Violên-
cia 2019 apontam para 
uma escalada do crime 
de feminicídio entre 2012 
e 2017. A publicação do 
Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) di-
vulgada nesta quarta-feira 
foi produzida em parceria 
com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública.

“Nesses cinco anos, o 
homicídio de mulheres 
cresceu 1,7%. Quando 
desagregamos os dados 
por local da morte, en-
contramos resultados 
com direções completa-
mente contrárias”, expli-
ca o pesquisador do Ipea 
Daniel Cerqueira, coorde-
nador do Atlas.

“Questiona-se se esse 
aumento, que se vê nas 
manchetes e no debate, 
reflete um aumento efeti-
vo no número de casos ou, 
por outro lado, uma dimi-
nuição da subnotificação 
pelo aprendizado das au-
toridades judiciárias sobre 
este tipo de crime”, diz.

Se, por um lado, os da-
dos do Ministério da Saúde 
nos quais o Atlas se baseia 
não permitem elucidar a 
tipificação legal ou a moti-
vação do agressor, por ou-
tro, o recorte do local do 
crime sugere tratar-se de 
uma morte violenta perpe-
trada por um conhecido da 
mulher vítima.

“A literatura interna-
cional traz evidências de 
que 90% das mortes den-
tro de casa são cometidas 
por alguém conhecido. E, 
portanto, o dado é o que 
chamamos de proxy [um 
dado utilizado para subs-
tituir outro de difícil men-
suração] para o crime de 
feminicídio”, explica, apon-
tando que muito provavel-
mente esses são casos de 
violência doméstica.

Preso casal que sacou R$ 150 mil 
após furtar dados de clientes bancários

Um casal foi preso em 
flagrante na tarde desta 
quarta-feira, dentro de um 
banco na Avenida Goiás, 
no Centro de Goiânia, no 
momento em que a mulher 
tentava sacar, com docu-
mentos falsos, R$ 150 mil 
que haviam sido retirados 
de forma fraudulenta da 
conta de um correntista da 
agência. Um dia antes da 
prisão, segundo a polícia, Ri-
cardo Lázaro Cardoso, de 44 
anos, e Cristiane Bruno Are-
des de Morais, de 43, con-
seguiram sacar R$ 150 mil 
furtados de outro cliente.

De acordo com o de-

legado Cássio Arantes Nas-
cimento, chefe do Grupo de 
Investigação de Estelionato 
e Outras Fraudes (GREF), da 
Deic, Ricardo Lázaro, que já es-
teve preso por estelionato, ins-
talou um cabo de internet no 
caixa eletrônico de uma agên-
cia bancária em Minas Gerais 
e conseguiu dados de pelo 
menos 300 clientes. “A partir 
de então, ele, que mora em 
Brasília, selecionou os clientes 
que tinham contas com mais 
dinheiro e veio à Goiânia junto 
com Cristiane para sacar os va-
lores desviados”, relatou.

Em depoimento, Cristia-
ne confessou o golpe e disse 

que conheceu Ricardo através 
de um anúncio publicado em 
redes sociais. Por se dispor a 
usar documentos falsos para 
sacar o dinheiro, ela recebe-
ria, segundo a polícia, 5% do 
valor apurado na fraude. Ao 
ser autuado mais uma vez por 
estelionato, Ricardo preferiu 
ficar em silêncio e guardar 
manifestação para o juízo.

O dinheiro sacado na últi-
ma terça-feira, ainda de acordo 
com o delegado, já foi distribu-
ído em várias outras contas, o 
que impede a polícia de recupe-
rá-lo. Nesse caso, segundo Cás-
sio Arantes, o prejuízo fica com 
o banco e não com o cliente.
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Violência brasileira supera a 
mexicana e empata com Iraque
O Brasil registrou 

65.602 homicídios 
no ano retrasado, 

um aumento de 4,2% em 
relação ao ano anterior e, o 
mais preocupante, um nú-
mero recorde que equivale 
a 31,6 mortes para cada 100 
mil habitantes – mais do do-
bro, por exemplo, da taxa 
de homicídios do Iraque em 
2015 (ano mais recente com 
estatísticas da OMS, a Orga-
nização Mundial da Saúde).

A banalidade da morte 
violenta brasileira salta mais 
aos olhos quando se consi-
dera que o país não vive con-
flitos externos ou internos 
relevantes há décadas.

Para comparação: o Mé-
xico, com 129 milhões de 
habitantes, vive em conflito 
entre cartéis de narcotrafi-
cantes e forças do governo 
há anos. Em 2017, o país 
teve 29.168 assassinatos, ou 
22,5 por 100 mil habitantes, 
segundo dados da Organiza-
ção das Nações Unidas e do 
Banco Mundial. No mesmo 
ano, o Brasil entregou a taxa 
revelada nesta quarta-feira 
(5), de 31,6 mortes violentas 
por 100 mil habitantes.

A Colômbia teve em 2017, 

24 homicídios por 100 mil 
habitantes. O índice tende 
a declinar com o acordo de 
paz entre governo e a as Farc, 
assinado em 2016. Os colom-
bianos ainda enfrentam uma 
guerra interna contra grupos 
subnacionais, dos quais o 
Exército de Libertação Na-
cional se destaca. Ainda as-

sim está melhor colocado no 
ranking do que o Brasil.

O Brasil quase empa-
ta com o Iraque, país que 
passou por uma violenta 
guerra sectária na esteira 
da invasão americana de 
2003 e que, em 2017, vi-
via reflexos disso e os efei-
tos do combate ao grupo 

terrorista Estado Islâmico. 
Assim, naquele ano houve 
uma taxa de 34,4 mortos 
por 100 mil habitantes no 
país, marginalmente acima 
da registrada no Brasil.

Já o Afeganistão, outro 
país que passou por violen-
tos dez anos após as guerras 
em reação ao 11 de Setem-

bro de 2001, segue convi-
vendo com a insurreição do 
Taleban e de outros grupos. 
Na realidade, a agremiação 
fundamentalista ganhou 
tanto território que pode 
até voltar a partilhar o po-
der, a depender de negocia-
ções intrincadas em curso.

Lá, 2017 teve 9,67 assas-

sinatos por 100 mil habi-
tantes. Uma taxa “paulista”, 
para ficar na propaganda dos 
governos tucanos do maior 
estado brasileiro. Se quise-
rem encontrar consolo na hi-
pocrisia, as autoridades bra-
sileiras podem mirar a Síria. 
Arrasado por uma sangrenta 
guerra civil que envolveu 
grupos diversos, de sunitas 
seculares ao Estado Islâmico, 
contra o governo central em 
Damasco, a Síria teve 182,9 
mortos por 100 mil habitan-
tes em 2017.

O número já era meta-
de do registrado no pico da 
guerra, três anos antes, e 
vem decaindo desde que a 
intervenção russa em favor 
da ditadura local aproxima o 
conflito de um fim.

É um dado de difícil 
aferição, tomado da fonte 
mais confiável, a ONG Ob-
servatório Sírio dos Direitos 
Humanos. Seja como for, 
fornece uma medida com-
parativa com a guerra diá-
ria nas ruas do Brasil, país 
que teve conflito em suas 
fronteiras pela última vez 
nos anos 1860 e que não 
registra embates internos 
relevantes desde 1932.

Reprodução

Prefeitura 
de Senador 
Canedo sorteia 
lotes para 50 
famílias carentes

MP-GO apura desvios de dinheiro 
em Associação Espírita de Inhumas

MP investiga participação de fun-
cionários em crimes de João de Deus

A Prefeitura de Senador 
Canedo realizou o sorteio 
dos lotes onde serão cons-
truídas as novas casas de 50 
famílias despejadas de uma 
área ocupada irregularmen-
te no município.  As novas 
casas serão construídas no 
Residencial Jardim do Lago, 
com recursos municipais e 
da Agência Goiana de Habi-
tação (Agehab), oriundos do 
Cheque Moradia.

Inicialmente abrigadas no 
Ginásio do Jardim das Oli-
veiras, as famílias são acom-
panhadas pela Diretoria de 
Habitação do Município, e 
já receberam o benefício do 
aluguel social.

O sorteio foi realizado 
com a presença do prefei-
to Divino Lemes, secretária 
Lucivane Dionizio, represen-
tando a primeira-dama Lau-
deni Lemes, os vereadores 
Vilmar Lima e Capergiane 
Silvestre, além dos secretá-
rios municipais Joubert Silva 
e Antônio Rocha Granado. 

Durante a apresentação 
à imprensa da 10ª denún-
cia contra o médium João 
de Deus na quarta-feira, a 
força-tarefa do Ministério 
Público de Goiás (MP-GO) 
informou que o órgão in-
vestiga uma possível rede 
de proteção e apoio aos cri-
mes sexuais pelos quais ele 
é acusado. Os promotores 
afirmam que funcionários, 
voluntários e empresários 
ligados ao líder espiritual 
tinham consciência e con-
tribuíam para que os abusos 
ocorressem e para que as 
vítimas não denunciassem.

“Podemos adiantar que 
está sendo investigado de 
que forma os funcionários 
contribuíam, se eles tinham 
atuação determinante para a 
prática destes crimes, como 
essa estrutura de apoio fun-
cionava para fins de possível 
responsabilização criminal. 
Não podemos afirmar o mo-
mento, como e quem será de-
nunciado, mas podemos dizer 
que existe sim uma apuração 
e direcionamento neste sen-
tido”, explicou à imprensa o 
promotor Augusto Souza.

Os abusos da última de-

núncia aconteceram entre 
2015 e 2018, na presença 
de diversas pessoas que, 
conforme o MP, eram ins-
truídas a ficar olhos fecha-
dos e cabeça baixa durante 
todo o tempo de oração. 
Caso abrissem os olhos, 
eram convidadas a se retirar 
do local. Segundo a força-ta-
refa, os funcionários da Casa 
eram os únicos que ficavam 
de olhos abertos e tinham 
conhecimento de tudo o que 
acontecia dentro da sala.

“Eles não só tinham 
conhecimento dos fatos, 
como também contribuíam 
para viabilizar os delitos e 
impedir que as vítimas de-
nunciassem, fazendo com 
que elas duvidassem do 
ocorrido. Uma das vítimas, 
depois de passar por essa si-
tuação, foi até um funcioná-
rio para relatar o que tinha 
ocorrido. Ele disse que isso 
era comum, normal, que 
não tinha nada de sexual 
no ato, que era algo asse-
xuado. Isso dissuadiu com-
pletamente essa pessoa de 
tomar alguma providência”, 
contou a promotora Ariane 
Patrícia Gonçalves.

Foi cumprido, nesta 
quarta-feira, um manda-
do de busca e apreensão 
no escritório de contabili-
dade Elite Contabilidade, 
em Inhumas. O objetivo é 
apurar supostos desvios 
de dinheiro da Associação 
Espírita Casa do Caminho 
pelo ex-presidente, que 
não teve o nome divulga-
do. A ação foi executada 
pelo Ministério Público 
de Goiás (MP-GO) e Polí-
cia Civil (PC),

De acordo com a 3ª 
Promotoria de Justiça 

Reprodução

da cidade, os indícios de 
desvio viram à tona após a 
negativa do ex-presidente 
em prestar contas regular-
mente ao conselho fiscal da 
Associação. Ainda segundo 
a promotoria, o homem 
acumulou a função de pre-
sidente e tesoureiro da ins-
tituição filantrópica.

Durante a ação, foi desco-
berto, na conta do ex-presi-
dente, um cheque no valor 
de R$ 35 mil, emitido pela 
associação e destinado a ele 
mesmo. Mesmo sendo ex-
-presidente, o MP-GO apre-

endeu  vários documen-
tos da associação espírita 
que estavam com ele.

A Casa do Caminho é 
uma entidade que aten-
de, em média, 100 pes-
soas com transtornos 
mentais e trabalha de 
forma filantrópica, sem 
fins lucrativos. Procura-
da, a entidade, por meio 
da direção, disse que 
pediu a investigação e 
que só vai se manisfestar 
depois de tomar conhe-
cimento dos fatos apura-
dos pelo MP-GO.
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Fausi Humberto Graça Pires

Graça Pires Graça Pires

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Aniversário

Contábil

Corrida

Workshop

Cancelado

Concerto Provas Arraiá
A produtora de eventos, Mirelle 
Pinheiro irá produzir o aniversário de 
Daniel Mateus, filho do empresário 
Alcir Marques (Fricó Alimentos), que 
acontecerá neste final de semana, so-
mente para convidados. Como todos 
os eventos em que ela está à frente, a 
festa promete ser badalada com show 
da banda Maluê e os Djs José e Êilo.

O Sescon-Goiás realiza em Goiânia, 
no dia 14 de junho, o curso Com-
pliance do ECF (Escrituração Contábil 
Fiscal), com preenchimento direto no 
validador PVA. Já no dia 15, o tema 
proposto é a segunda turma de In-
corporação Imobiliária e Construção 
Civil. O palestrante e especialista, Ga-
briel Villena irá participar do evento.

O Presidente do Grupo Servidone, 
Comendador Marcelo Servidone, a 
convite da Super Liga Desportiva de 
Velocidade e Hot Classics, participou 
recentemente da comemoração 
dos 10 anos da categoria Clássicos 
de Competição, no Autódromo de 
Interlagos em São Paulo.  Em um dia 
de chuva, acabou chegando em 7° 
lugar na sua categoria.

A Casa do Conhecimento, dirigida 
por Tata Melgaço, apresenta um 
novo workshop com a temática 
“Tendências”, ministrado pela 
consultora de moda, Sílvia Scigliano. 
O local escolhido, o showroom da 
Bontempo no Setor Marista, recebe-
rá os inscritos, dia 15 de junho, das 
9h às 13h30. As vagas para a partici-
pação do evento são limitadas.

A Monkey vai trazer hoje três 
das bandas de rock mais atuan-
tes da cidade. DogMan, Blowdri-
vers e Rural Killers se revezam 
no palco a partir das 22h.

Nos cinemas entrou em cartaz 
neste fim de semana, os filmes: 
X-Men: Fênix Negra, Juntos 
Para Sempre e Eu Acredito.

O colunista e estilista Nicholas 
Bárhtras festejou nova idade ao 
lado de amigos e imprensa na 
última quarta-feira (5), no Repu-
blikahs Restaurante e Café.

Por motivos de problemas de 
saúde com o ator Gustavo Valen-
te, da Cia. Teatral 3 em Athos,  a 
produção do espetáculo comuni-
cou o cancelamento da peça Os 
Últimos Dias de Paulo de Tarso, 
cuja apresentação seria amanhã, 
dia 8 de junho, no Teatro Goiânia. 
Como ainda não há previsão de 
nova data, o público que adquiriu 
ingressos poderá solicitar a 
devolução do dinheiro nos pontos 
de vendas onde fez a compra. Os 
que adquiriram pela internet, de-
vem solicitar o cancelamento no 
próprio site: ciadeingressos.com.

A banda Yeman apresenta músicas 
autorais e releituras que exploram 
o ritmo sem medo de navegar por 
outras vertentes. O show será rea-
lizado hoje pelo projeto Sexta tem 
Concerto, no Lowbrow Lab Arte e 
Boteco, a partir das 22h. 

A psicóloga Ana Carolina Ribeiro mi-
nistra palestra, neste domingo, 9, no 
Instituto MasterClass, para estudan-
tes que vão fazer a prova do ENEM. 
Ela vai falando ar sobre ansiedade e 
como lidar com as emoções para se 
sair bem na prova. 

A Capital Mídia, a PUC TV e par-
ceiros realizam dia 27 de junho, a 
partir das 20h, o Arraiá do Mídia 
Solidário 2019, na sede da Capital 
Mídia. O evento visa reverter seus 
lucros para ajudar pessoas que 
vivem no lixão de Goiânia.

O banqueteiro Fernando Hanna, o decorador Ricardo Mello e a cerimonialis-
ta Juliana Moura brilharam no evento Toda Noiva Sonha, na CasaCor Goiás

A estilista Maisa Gouveia, a empresária Anne Bastos, a modelo Adriana 
Gonzaga e a estilista Natalia Gouveia participaram do evento na CasaCor

Lucia Brossmann e Renata Brossmann re-
presentando Tâmara Brossmann Acessórios

O empresário Fernando Cavalcanti e a advogada 
Isabela Gismondi também estavam no evento

ZONA FRANCA
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‘Não prevalece’, diz Maia 
sobre proposta que elimina 
multa para motorista que levar 
criança sem cadeirinha

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), disse 
ao blog ontem acreditar 
que não será aprovado na 
Casa o trecho do projeto 
enviado pelo presidente 
Jair Bolsonaro que prevê 
eliminar multa para mo-
torista que levar criança 
sem cadeirinha.

“Não prevalece, tudo 
que tratar de segurança, 
que impactar nisso, não 
tem chance de prospe-
rar”, disse o deputado.

Na terça-feira, Bolsona-
ro entregou pessoalmente 
ao Congresso um projeto 
de lei que altera o Código 
de Trânsito Brasileiro. Uma 
das ideias propõe elimi-
nar multa para motoristas 
que transportarem crian-
ças de forma irregular.

O texto diz que a viola-
ção do artigo 64, que dis-
põe dessas regras, “será 
punida apenas com ad-

vertência por escrito”, mas 
ainda precisa ser aprovado 
por deputados e senadores 
para entrar em vigor.

O uso da cadeirinha 
pode reduzir em até 60% a 
chance de morte de crian-
ças em acidentes de trânsi-
to, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil, o número de 
acidentes fatais com crian-
ças transportadas em veí-
culos caiu 12,5% desde que 
uso do item se tornou obri-
gatório, em 2008, de acordo 
com levantamento do Mi-
nistério da Saúde. Naquele 
ano, foram 319 registros, 
contra 279 em 2017 (últi-
mos dados disponíveis).

Esse número represen-
ta 40% das 697 mortes de 
crianças no trânsito regis-
tradas em 2017. O levan-
tamento também abrange 
atropelamentos e coli-
sões envolvendo motoci-
cletas e bicicletas.

Bolsonaro sanciona lei que 
libera internação involuntária 
de dependente químico
O presidente Jair Bolso-

naro sancionou, com 
muitos vetos, uma 

lei com mudanças na política 
contra drogas. O texto agora 
prevê e facilita a internação 
involuntária de usuários de 
droga, quando esta ocorre 
sem o consentimento.

A lei diz que a internação 
se dará a pedido de familiar 
ou do responsável legal ou, na 
absoluta falta deste, de servi-
dor público da área de saúde, 
da assistência social ou dos 
órgãos públicos integrantes do 
Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas (Sisnad), 
com exceção de servidores da 
área de segurança pública.

A internação involuntária só 
deverá ocorrer após a formali-
zação da decisão por médico 
responsável, será indicada de-
pois da avaliação sobre o tipo 
de droga utilizada, o padrão de 
uso e na hipótese comprovada 
da impossibilidade de utiliza-
ção de outras alternativas te-
rapêuticas previstas na rede 
de atenção à saúde.

Esse tipo de internação 
perdurará apenas pelo tempo 
necessário à desintoxicação, 
no prazo máximo de 90 dias, 
tendo seu término determi-
nado pelo médico respon-
sável. No entanto, a nova lei 
permite à família ou ao re-
presentante legal, a qualquer 
tempo, requerer ao médico 
a interrupção do tratamento. 
“A internação, em qualquer 
de suas modalidades, só será 
indicada quando os recursos 
extra-hospitalares se mostra-
rem insuficientes”, diz a lei.

“Todas as internações e 
altas de que trata esta lei de-
verão ser informadas, em, 
no máximo, de 72 (setenta e 
duas) horas, ao Ministério Pú-
blico, à Defensoria Pública e a 

outros órgãos de fiscalização”, 
acrescenta o texto, que ainda 
deixa “vedada a realização 
de qualquer modalidade de 
internação nas comunidades 
terapêuticas acolhedoras”.

O texto altera a Lei 
11.343/2006 e mais outras 12 
para tratar do Sisnad, definir 
as condições de atenção aos 
usuários ou dependentes de 
drogas e tratar do financia-
mento das políticas sobre dro-
gas. A norma tem origem em 
projeto de lei de autoria do ex-
-deputado e hoje ministro da 
Cidadania, Osmar Terra.

Embora valorize o papel 
das comunidades terapêuti-
cas no tratamento de depen-
dentes químicos, como previa 
o projeto aprovado no Con-
gresso, a lei sancionada trou-
xe vários vetos envolvendo 
esses centros de reabilitação, 
que, em sua maioria, funcio-
nam com base em fé religiosa, 
terapia pelo trabalho e pela 
abstinência. Bolsonaro vetou, 
por exemplo, o artigo que de-
finia a composição do Sisnad. 
Esse era justamente o trecho 
que incluía formalmente as 
comunidades terapêuticas 

acolhedoras no sistema.
“O dispositivo proposto 

define regras de competên-
cia, funcionamento e orga-
nização de órgãos do Poder 
Executivo, invadindo a com-
petência privativa do Che-
fe do Poder Executivo para 
dispor por decreto sobre tal 
matéria”, cita a razão do veto.

O texto determina que o 
tratamento do usuário ou de-
pendente de drogas deverá 
ser ordenado em uma rede 
de atenção à saúde, com prio-
ridade para as modalidades 
de tratamento ambulatorial, 
podendo, excepcionalmente, 
haver internação em unida-
des de saúde e hospitais ge-
rais, mediante autorização do 
médico devidamente regis-
trado no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) do Estado 
onde o estabelecimento da 
internação é localizado.

De acordo com a nova lei, 
entende-se por Sisnad o con-
junto ordenado de princípios, 
regras, critérios e recursos ma-
teriais e humanos que envol-
vem as políticas, planos, pro-
gramas, ações e projetos sobre 
drogas, incluindo-se nele, por 

adesão, os Sistemas de Polí-
ticas Públicas sobre Drogas 
dos Estados, Distrito Federal e 
municípios. “O Sisnad atuará 
em articulação com o Sistema 
Único de Saúde - SUS, e com o 
Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS”, diz a norma.

O texto sancionado institui 
a Semana Nacional de Políticas 
sobre Drogas, que será come-
morada anualmente na quarta 
semana de junho, e dispõe so-
bre a internação voluntária e a 
involuntária, que ocorre contra 
a vontade do dependente. So-
bre os vários vetos, Bolsonaro 
rejeitou ainda o trecho da rein-
serção social e econômica, que 
previa uma reserva de 30% das 
vagas em empresas vencedoras 
de licitação para obras públicas 
voltadas para pessoas atendi-
das pelas políticas sobre drogas.

Também ficou de fora da 
nova lei as deduções do Impos-
to de Renda (IR) nas doações 
por pessoas físicas ou jurídicas 
a projetos de atenção a usu-
ários de drogas, assim como 
vários pontos que tratavam da 
organização do Sisnad, incluin-
do funcionamento e composi-
ção de alguns conselhos.

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
-------------------------------   
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
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 fl ex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------

COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
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
-------------------------------

XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
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
-------------------------------

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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
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 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
-------------------------------
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 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 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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
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
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
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
-------------------------------
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Sérgio Malandro faz 
participação especial 
em ‘MIB: Homens de 
Preto Internacional’

O ator e humorista 
Sérgio Mallandro, 63, 
anunciou de surpresa que 
estará na versão brasileira 
do filme “MIB: Homens de 
Preto - Internacional”, que 
estreia nos cinemas na 
próxima quinta-feira (13).

“Você não me leva a 
sério, mas o futuro do 
planeta pode estar nas 
minhas mãos! Aguarde!”, 
escreveu o humorista na 
legenda de um vídeo que 
publicou nesta quarta em 
seu perfil no Instagram. 
Nas imagens, ele aparece 
falando expressões mar-
cantes de sua carreira.

Logo em seguida, o 
humorista publicou um 
outro vídeo com cenas 

do filme, cortadas por cenas 
dele conversando com o ET. 
“O mundo pode estar nas mi-
nhas mãos e você ainda não 
sabe Gluglu! MIB Homens de 
Preto Internacional dia 13 de 
junho nos cinemas vocês vão 
me ver na telona, vão se di-
vertir, o filme tá demais tá de 
arrepiar”, escreveu.

O papel de Mallandro é 
parte de uma iniciativa inter-
nacional em que países foram 
selecionados para incluir par-
ticipações de celebridades lo-
cais em sua versão do filme. 
Em “MIB: Homens de Preto 
– Internacional”, os Homens 
de Preto precisarão enfrentar 
a maior e mais global ameaça 
de todas: um espião infiltra-
do na organização MIB.

Chris Evans 
critica ‘Parada do 
Orgulho Hétero’

Chris Evans, 37, conhe-
cido por interpretar 
o Capitão América, 

usou as redes sociais nes-
ta quarta-feira para criticar 
uma notícia de que três 
homens em Boston (EUA) ti-
nham a intenção de fazer uma 
“Parada do Orgulho Hétero’.

“Uau! Que iniciativa legal, 
parceiros!! Mas só uma ideia, 

ao invés de uma parada do 
‘Orgulho Hétero’, que tal a 
parada do ‘Estamos tentando 
desesperadamente esconder 
nossos pensamentos gays 
sendo homofóbicos e porque 
ninguém nos ensinou a lidar 
com emoções quando éramos 
crianças’? O que vocês acham? 
Fica muito na cara?”, escreveu 
o ator em sua conta no Twitter.

Depois de se pronunciar, 
Evans explicou seu pensa-
mento: “Para aqueles que 
não entendem a diferença, 
veja abaixo. Ao invés de ir 
direto para a raiva (o que é, 
na verdade, apenas medo do 
que você não entende) tire 
um momento para pesquisar 
por empatia e crescimento”.

O ator continuou dizen-

do que “não há nada que eu 
tive de lutar, ou sofri, porque 
sou hétero. E então, não há 
nenhuma razão para ter or-
gulho disso. Grato pelo privi-
légio que tenho? Claro. Mas 
orgulho? Não vejo isso.”

Evans sempre procurou 
defender os direitos LGBT e 
seu irmão mais novo, Scott 
Evans, é assumidamente gay.
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