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STF suspende investigação de
assessor de Flávio Bolsonaro
O ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as investigações sobre movimentações financeiras suspeitas de Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar, que era lotado no gabinete do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro. p7

Alerta:
Frequência
de animais
peçonhentos
aumenta p3
(62) 3010-4014

Gasto mínimo
pra uma arma
é R$ 3,7 mil p4
(62) 98219-1904

Hemocentro
precisa de
doações p3
/diariodoestado

Corpo sem cabeça e em decomposição
é encontrado no Meia Ponte, em Goiânia
O Corpo de Bombeiros de Goiás resgatou um corpo sem cabeça que estava boiando no Rio Meia Ponte, Setor Negrão de Lima, em Goiânia. p2
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Confira as novas regras do
Passe Livre Estudantil

Reprodução

A

lém de anunciar o início do cadastramento
do Programa Passe Livre Estudantil (PLE) para esta
sexta-feira, a Secretaria de Estado de Governo (Segov) também informou a alteração nas
regras para a concessão do
benefício. O cadastramento e
o recadastramento do Programa vão até 29 de março e os
interessados devem realizar o
procedimento pelo site.
Segundo a Segov, a mudança visa aplicar o que está pre-

visto no decreto 7.911/2013
e que, após o período de
cadastramento, os dados serão rigorosamente checados.
Confira os requisitos para
conseguir o benefício:
I – residir no Estado de Goiás, em municípios que integram
a Região Metropolitana de Goiânia, de acordo com a lei;
II – ser usuário do transporte coletivo, mantendo cadastro prévio, ativo e atualizado
na entidade gestora do siste-

Corpo sem cabeça e em
decomposição é encontrado
no Meia Ponte, em Goiânia
O Corpo de Bombeiros
de Goiás resgatou ontem,
um corpo sem cabeça
que estava boiando no Rio
Meia Ponte, Setor Negrão
de Lima, em Goiânia.
Na manhã do último
domingo, uma cabeça
foi encontrada na calçada de um shopping
da capital. Ainda não foi
feita a identificação do

corpo encontrado hoje,
já que estava em decomposição, mas a principal
suspeita é que se trata
da mesma pessoa.
De acordo com o Corpo
de Bombeiros, pedestres
que passavam pelo local
e viram que um corpo que
boiava nas águas. As denúncias foram feitas por
volta das 16h06.
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ma de arrecadação de receitas
do transporte coletivo urbano
da região metropolitana;
III – estar matriculado em
qualquer instituição regular
de ensino fundamental, médio, técnico ou superior;
IV – manter assiduidade nas atividades escolares respectivas;
V – ser economicamente
carente, assim considerado o aluno pertencente a
grupo familiar que possua
renda bruta mensal de até

3 (três) salários mínimos;
VI – ser beneficiário direto ou indireto de programa social governamental
de erradicação da pobreza
ou bolsa universitária;
VII – não ter reprovação
por nota ou frequência em
mais de 1 (uma) disciplina
por semestre ou ano letivo;
VIII – não abandonar o
curso, ou dele desistir ou
evadir-se, ou mesmo trancar
disciplina no semestre, salvo
justo motivo, devidamente

comprovado junto à Administração do Programa;
IX – não ter desligamento anterior do Programa
PLE devido a descumprimento de exigências mínimas ou por fraude, nos
termos deste Regulamento;
X – assinatura do termo
de compromisso;
XI – decisão concessiva
do benefício por parte da Administração do Programa, de
acordo com a viabilidade orçamentária e financeira do PLE.

Polícia de Luziânia prende homem que
matou catador de material reciclável
A Polícia Civil de Luziânia, no Entorno do
Distrito Federal, prendeu
ontem na cidade um homem acusado de matar
um catador de material
reciclável a facadas. O crime foi registrado em novembro do ano passado
no Parque Estrela Dalva.
Segundo as investigações, Lucas Alves de Jesus,
de 23, conhecido como
Lucas Serralheiro, matou

Guilherme Nascimento Santos, 25 anos, logo após um
desentendimento por motivo
fútil. De acordo com a polícia,
Lucas agiu com bastante violência e golpeou várias vezes
a cabeça, o peito e os braços
da vítima com uma faca.
Ainda segudo a polícia, Lucas foi recentemente preso e
indiciado pela prática de um
homicídio registrado em fevereiro de 2018, mas já estava em liberdade novamente.

Durante o interrogatório de
hoje, logo após a prisão, Lucas
Serralheiro preferiu ficar calado.
Ele está à disposição da Justiça.
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Prazo para
pagamento
do IPTU com
desconto vai
até segunda
Donos de 123 mil lotes
vagos têm até a próxima
segunda-feira (21) para
quitar à vista, com 10%
de desconto, ou pagar a
primeira das 12 parcelas
do Imposto Territorial Urbano (ITU) 2019. As guias
para pagamento do tributo devem ser emitidas via
internet, por meio do site
da Prefeitura de Goiânia;
em uma das três unidades
Atende Fácil ou na rede
Vapt Vupt da Capital. No
caso do ITU, não há envio
de boletos às residências
dos contribuintes.
Este ano, o valor devido
por proprietários de áreas
não edificadas foi corrigido
apenas pela inflação acumulada em 2018 que, segundo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
indicador oficial de inflação
no país, foi de 4,39%. Não
houve aumento real no
valor do imposto. Ao todo,
as 123 mil inscrições territoriais devem à cidade mais
de R$ 173,7 milhões. O valor que comporá as receitas
do Tesouro Municipal, no
entanto, depende da quantidade de cidadãos que
pagarem o que é devido
ao município. “Os cidadãos
precisam refletir sobre a
importância de pagar tributos, de estar adimplente
em relação às obrigações
fiscais. O valor que deixa de
ser arrecadado falta à população, à cidade, por isso
intensificamos as ações de
combate à sonegação. O
objetivo da Secretaria de
Finanças não é colocar dinheiro no cofre, é construir
a cidade”, pondera o secretário municipal de Finanças, Alessandro Melo
Frente ao resultado
obtido no ano passado,
a Secretaria Municipal de
Finanças (Sefin) estima
que o ITU deve injetar pelo
menos R$ 105 milhões no
caixa da prefeitura. Desse
valor, R$ 34 milhões devem ser pagos à vista em
decorrência dos 10% de
desconto oferecidos para
pagamento em cota única.
O percentual de abatimento em Goiânia, inclusive, é
superior ao oferecido nas
12 maiores cidades do País.
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Com baixo estoque, Hemocentro
precisa de doações de sangue
O
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O Hemocentro busca
parcerias para aumentar o
estoque. Empresas, igrejas
ou comunidades que desejarem realizar a doação,
e que tiverem mais de 80
candidatos, a entidade realiza a coleta externa com
a unidade móvel. Para
agendar, basta ligar no telefone (62) 3201-4101.
“Para aqueles que já
são doadores de sangue ou
querem doar pela primeira
vez, esta também é uma
boa oportunidade, já que
não existe tanta demanda,
e o atendimento aqui no
Hemocentro pode ser até
mais rápido”, disse Kamilla.

Hemocentro
de
Goiás
informou
que o número de
bolsas de sangue está em
torno de 240. O ideal seria
500, uma vez que a unidade atende todos os hospitais públicos do Estado.
Isso se deve ao fato do período de férias, quando as
doações diminuem e a demanda aumenta. Na tentativa de mudar a realidade do estoque, a unidade
pede doações de sangue.
De acordo com a coordenadora de captação, Kamilla Leles, o Hemocentro
de Goiás atende pessoas
portadoras de doenças que
precisam de transfusões,
acidentados, pacientes que
estão passando por alguma
cirurgia, inclusive transplantes, entre outros.
“Mesmo com o avanço da medicina, não existe um substituto para o
sangue, então a gente faz
esse apelo para as pessoas doarem principalmente
nesses meses mais críticos
que são janeiro, fevereiro,
julho e dezembro. Uma
doação pode salvar até
quatro vidas”, explicou.

Quem pode doar?

Pessoas em boas condições de saúde; Quem tem
entre 16 e 69 anos, desde
que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos
(menores de 18 anos, precisam de autorização); Pessoas com peso mínimo de
50 kg; Quem dormiu pelo
menos 6 horas nas últimas
24 horas; Pessoas alimentadas (evitar alimentação
gordurosa nas 4 horas que
antecedem a doação).

Frequência de animais peçonhentos
aumenta no período chuvoso, alerta SES-GO
Reprodução

É durante a temporada de
chuva, período em que grande parte do Brasil se encontra atualmente, que se percebe com mais frequência a
presença de animais peçonhentos em casas e apartamentos e, principalmente,
em residências próximas a
grandes áreas verdes.
Dados do Centro de Informações
Toxicológicas
da Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (CIT/SES-GO) revelam que em 2018
foram registrados 6.979
acidentes por animais peçonhentos. Os escorpiões são
responsáveis por 4.118 deste
total de acidentes, o que representa 59% dos casos.
As serpentes representam 16% dos casos, as aranhas correspondem a 9%,
as abelhas a 5%, e outros
animais peçonhentos, 11%.
Os números são parciais,
pois como é início de ano
ainda podem ocorrer alterações, correções e inclusões de novas notificações
no banco de dados do Sistema de Informação de Agra-

vos de Notificação (SINAN).
O processo de urbanização também estimula o aumento da exposição a estes
animais. O escorpião, por
exemplo, se alimenta de baratas e, portanto, sobrevive
em ambientes urbanos com
facilidade. Além disso, o depósito e acúmulo de lixo, entulhos e materiais de construção junto às habitações
podem servir de abrigo para
os animais peçonhentos.
A coordenadora do CIT/
SES-GO, Dilza Diniz Dias, diz

que a melhor forma de evitar
acidentes é adotar medidas
de prevenção. “Recomendo
manter a casa e a área ao
redor limpas, uma vez que
o lixo e entulhos podem
servir de abrigo para cobras
e escorpiões. Se encontrar
algum tipo de cobra ou escorpião, é preciso informar à
secretaria de Saúde do município onde mora”, orienta.
Segundo Dilza, caso
ocorra um acidente com
escorpião ou cobra, o indicado é lavar o local da pi-

cada com água e sabão
e levar a vítima imediatamente ao serviço
de saúde mais próximo
para que possa receber
o tratamento em tempo.
Também é necessário
entrar em contato com
o Centro de Informações
Toxicológicas da SES-GO,
pelos telefones 0800
6464 350 ou 0800 722
6001. A ligação é gratuita e pode ser feita até
por telefones celulares.
No caso de serpentes,
ela orienta cuidado redobrado para trabalhadores rurais e praticantes de ecoturismo.

O que fazer para
controlar?

As medidas de controle e manejo populacional
de escorpiões baseiam-se na retirada/coleta dos
escorpiões e modificação
das condições do ambiente, a fim de torná-lo
desfavorável à ocorrência, permanência e proliferação destes animais.

Resultado do Enem
será divulgado hoje
Os resultados do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2018 serão
disponibilizados hoje, às
10h. O horário foi confirmado há pouco pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep).
As notas individuais
poderão ser acessadas
pela Página do Participante ou pelo aplicativo
Enem 2018. É preciso informar CPF e senha.
O Inep também divulgará os resultados gerais,
com a proficiência média
das quatro áreas de conhecimento e da redação,
no portal da autarquia.
O Enem foi aplicado
nos dias 4 e 11 de novembro de 2018. Desde
o dia 14 de novembro,
estão disponíveis as provas e os gabaritos oficiais. Também estão disponíveis vídeos com os
enunciados e as opções
de respostas da video-

prova em língua brasileira de sinais (Libras).
O Inep divulgará, no
dia 18 de março, o espelho da redação, ou seja,
detalhes da correção dessa prova. Isso é feito após
os processos seletivos dos
programas federais. A correção tem função apenas
pedagógica e não é possível interpor recurso.
A nota dos treineiros,
aqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para
testar os conhecimentos,
também será divulgada
no dia 18 de março.
Com o Enem, os estudantes poderão concorrer a vagas no ensino
superior público pelo
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas
em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos
(ProUni), e participar do
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
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O gasto mínimo para ter uma
arma em casa é de R$ 3,7 mil
O

cidadão que decidir
adquirir um revólver ou pistola após a
entrada em vigor das novas
regras para a posse de armas
desembolsará, no mínimo,
cerca de R$ 3,7 mil para regularizar sua situação, cumprindo a todos os pré-requisitos
exigidos por lei. O valor inclui
a aquisição do armamento
escolhido e a obtenção dos
documentos necessários.
A Agência Brasil consultou
a empresa brasileira Taurus
sobre a sugestão de preço
médio para a venda de armas
de calibres permitidos (.38 /
.380 / .22 / .36), mas como
não obteve respostas até a
publicação desta reportagem, consultou a sites de diferentes lojas que oferecem
seus produtos na internet.
O revólver mais barato
encontrado, um .38 de cinco
tiros, custa a partir de R$ 3,1
mil. As mesmas lojas oferecem

Reprodução

revólveres .22 a partir de R$ 4
mil. A pistola de mesmo calibre
custa a partir de R$ 6 mil.
Um revólver .36 pode ser
adquirido por R$ 4 mil e a pistola .380 a partir de R$ 5 mil.
Conforme explicou, por telefone, o vendedor de um dos

estabelecimentos, os preços
são para a venda online, podendo variar na loja física.

Despesas

A aquisição de uma
arma ainda envolve outros
custos. É preciso, por exem-

plo, pagar R$ 88 para a Polícia Federal (PF) a fim de
obter o registro necessário
para manter o revólver em
casa ou no local de trabalho. Com a publicação do
Decreto nº 9.685, ontem
(15), a validade do Certificado de Registro de Arma
de Fogo aumentou de cinco
anos para dez anos.
O decreto também estipula que, ao solicitar o
registro, o interessado que
vive ou trabalha em local
com crianças, adolescentes ou pessoa com deficiência mental deve declarar
possuir cofre ou local seguro com tranca para armazenar a arma.
O Estatuto do Desarmamento, de 2003, prevê pena
de detenção de até dois anos,
além de multa, a quem permitir que crianças, adolescentes
ou pessoas com deficiência
mental apanhem a arma.

Avaliação

O candidato que comprar
um revólver ou pistola também precisa se submeter a
uma avaliação psicológica
que confirme que ele está
apto a possuir uma arma
em casa ou local de trabalho. Para ser aceito, o laudo
deve ser emitido por um
profissional devidamente
habilitado e credenciado
pela Polícia Federal (PF).
A relação de psicólogos
credenciados em todo o país
está disponível no site da
PF. O custo da avaliação, no
entanto, é referenciado pelo
Conselho Federal de Psicologia (CFP). A tabela de honorários ainda disponível no
site do conselho sugere os
preços mínimo (R$ 280,87) e
máximo (R$ 655,36).
A legislação estabelece a
obrigatoriedade de o candidato comprovar capacidade
técnica para manusear uma

arma de fogo. A relação de
instrutores de armamento
e tiro credenciados também
está disponível no site da PF,
que afirma que o valor cobrado pela aplicação do teste não pode exceder R$ 80.
No entanto, dois instrutores ouvidos pela reportagem
explicaram que, a este valor,
devem ser acrescidos os custos com a munição gasta e,
se necessário, despesas com
o aluguel de uma arma e do
estande de tiros. Somadas,
todas estas despesas podem
variar entre R$ 240 e R$ 300,
dependendo da localidade.
Os demais documentos
exigidos, como as certidões
negativas de antecedentes
criminais e de que o interessado não está respondendo a
inquérito policial ou a processo criminal, podem ser obtidas pela internet, sem custos,
nos sites da Justiça Federal,
Estadual, Militar e Eleitoral.
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Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES LIGUE (62)
9 9452- 2980 whatsaap
CONSULTOR DE VENDAS
: ANTONIO CRUZ
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 570,16 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas 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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
-------------------------------
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STF suspende investigação sobre
Queiroz, ex asessor de Flávio Bolsonaro
O

ministro Luiz Fux,
vice-presidente do
Supremo Tribunal
Federal (STF), suspendeu as
investigações sobre movimentações financeiras suspeitas de Fabrício Queiroz,
ex-assessor parlamentar e
ex-policial militar, que era lotado no gabinete do deputado estadual e senador eleito
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). A
decisão é temporária.
Fux, que responde pelo
plantão judicial do Supremo até o início do mês
que vem, suspendeu a investigação até análise do
relator, ministro Marco
Aurélio Mello, sobre uma
reclamação protocolada
no STF pela defesa do deputado estadual e senador
eleito Flávio Bolsonaro
(PSL-RJ). O processo corre
em segredo de Justiça.
Responsável pelo procedimento de investigação criminal sobre o
caso, o Ministério Público
do Rio de Janeiro (MPRJ)
disse – por meio de nota
– que, “pelo fato do pro-

Nelson Jr

cedimento tramitar sob
absoluto sigilo, reiterado
na decisão do STF, o MPRJ
não se manifestará sobre
o mérito da decisão”.O
MPRJ informou que, pelo

fato tramitar sob “absoluto
sigilo”, não se manifestará
sobre o mérito da decisão.

Esclarecimentos

O nome de Fabrício

Queiroz consta em um relatório do Conselho de
Controle de Atividades Financeira (Coaf) que aponta uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em

AGMP e Asmego repudiam declarações de tenente-coronel
A Associação Goiana do
Ministério Público (AGMP)
e a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás
(Asmego) repudiaram ontem, as ameaças proferidas
pelo tenente-coronel Carlos Eduardo Belelli a membros do Ministério Público
de Goiás e do Judiciário.
O militar responde a
processo criminal no qual é
suspeito de integrar grupo
de extermínio. De acordo
com a denúncia do Ministério Público do Estado de
Goiás (MP-GO), Belelli e
os demais réus mataram
Darlei Carvalho da Silva e
Dallyla Fernanda Martins
por motivo torpe e com recursos que impossibilitaram
as defesas delas. O corpo da
segunda vítima, conforme o
órgão, foi escondido.
Em video publicado na internet pouco depois de sua
prisão, o tenente-coronel
ataca o Ministério Público
e o Judiciário. O acusado
também teria ameaçados
os investigadores durante o
interrogatório. Veja a nota
conjunta divulgada pela
AGMP e pela Asmego:

Nota de repúdio

A Associação Goiana do
Ministério Público (AGMP)

e a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás
(ASMEGO), entidades de
classes que representam
os Membros do Ministério
Público e os Magistrados
do Estado de Goiás, vem a
público REPUDIAR as declarações proferidas pelo
acusado Tenente-Coronel
Carlos Eduardo Belelli em
vídeo amplamente divulgado nas redes sociais.
Malgrado seja compreensível o inconformismo
do acusado que se encontra preso e responde
a processo criminal pela
prática de crimes gravíssimos, inclusive alguns de
natureza hedionda, não
se pode admitir que tal
circunstância lhe confira,
desprovido de qualquer
elemento fático, o direito
de atacar as instituições
que defendem o Estado
Democrático de Direito e
pautam suas ações pela legalidade e impessoalidade.
Outrossim, durante o
seu interrogatório, na presença de seu advogado, o
acusado proferiu graves
ameaças contra os membros do Ministério Público.
Com efeito, trata-se de
fato gravíssimo uma vez que
qualquer tentativa de inti-

midação de autoridades no
estrito cumprimento de suas
atribuições legais, mostra-se totalmente incompatível
com a importância do cargo
ocupado pelo acusado, integrante da Polícia Militar,
instituição séria e honrada a
qual sempre esteve irmanada com o Ministério Público
e Poder Judiciário na missão
de proteger a sociedade.
De outra sorte, nenhuma ameaça jamais terá o
condão de intimidar o Ministério Público ou a Magistratura, estando estas
associações solidárias a to-

dos os membros envolvidos
que de alguma forma foram
atacados pelo acusado.
Por fim, a AGMP e a ASMEGO acompanharão todos
os desdobramentos do presente caso na defesa intransigente das garantias e prerrogativas das autoridades
ministeriais e judiciárias.
O ataque a um membro
atinge toda a instituição
que jamais irá refluir na
busca pela justiça!
Paulo Pereira dos Santos
Wilton, Vice Presidente da
AGMP / Müller Salomão,
Presidente da ASMEGo

uma conta em nome do
ex-assessor. O documento
integrou a investigação da
Operação Furna da Onça,

desdobramento da Lava
Jato no Rio de Janeiro, que
prendeu deputados estaduais no início de novembro.
O MPRJ marcou duas vezes o depoimento de Queiroz. Ele não compareceu,
justificando problemas de
saúde. A mulher Márcia
Oliveira de Aguiar e as filhas dele Nathália Melo de
Queiroz e Evelyn Melo de
Queiroz também faltaram
ao depoimento, alegando
que o acompanhavam em
tratamento em São Paulo.
Na semana passada, o
deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do
presidente da República,
afirmou – por meio das
redes sociais – que se
comprometia a comparecer para prestar esclarecimentos em novo dia
e horário. Como parlamentar, ele tem a prerrogativa legal de combinar
previamente a data e horário para depor.
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“Já pode sensualizar?”,
pergunta Juliana Paes

Diário do Estado
Reprodução

Intagram

‘Vidro’ termina a saga de
Shyamalan iniciada com ‘Corpo
Fechado’ e ‘Fragmentado’

J

uliana Paes deixou
seus seguidores de
queixo caído ao publicar em seu Instagram ontem uma clique com um
look arrasador. A atriz estava com um body recortado e supercavado, todo
brilhante. “É quase sexta
... já pode sensualizar?”,
brincou ela na legenda.
Em menos de meia
hora, o post já tinha
mais de 12 mil curtidas.
“Você pode tudo, rainha”, disse um fã. “Mulher perfeita”, declarou outro. “Vai com calma nessas
postagens, viu? Não tô em
dia com o cardiologista”,
escreveu mais um.

M. Night Shyamalan já
tinha três filmes no currículo quando ocorreu o
estouro de O Sexto Sentido. A história do garoto
que conversava com os
mortos fez sucesso de
público e crítica, ganhou
indicações para o Oscar.
Seguiu-se Corpo Fechado, outro sucesso, e um
filme que deu origem a
um verdadeiro culto.
David
Dunn/Bruce
Willis sobrevive a um acidente de trens e encontra
o Elijah Crumb, o Sr. Vidro
(Samuel L.Jackson), que
tenta convencê-lo de que
escapou porque possui
superpoderes. Passaram-se 17 anos - de altos e baixos para o diretor - e aí ele
surpreendeu de novo com
Fragmentado, sobre as
múltiplas personalidades,
mais de 20, do personagem de Kevin/James McAvoy. Surpreendeu mais

ainda ao revelar que era a
segunda parte de uma trilogia
iniciada com Corpo Fechado.
O fecho chega nesta quinta, 17, aos cinemas brasileiros, com Vidro. Na tela, o trio
David/Elijah/Kevin chega ao
fim de sua saga. Em dezembro, Shyamalan esteve em
São Paulo para participar da
CCXP. Veio falar sobre sua
trilogias e antecipar cenas
de Vidro. Levou o público
ao delírio em seu painel.
“Thank you guys, por
haverem acreditado que
era possível refletir sobre
a complexidade dos comic-books e dos super-heróis.”
Shyamalan falava com seu
público-alvo. Um evento em
que as pessoas se vestem
como seu super-herói (ou
super-heroína) preferido(a)
é o lugar certo para discutir
poderes especiais. Na Comic-Con, Shyamalkan mostrou os 22 minutos iniciais
- eletrizantes - de Vidro.

