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‘Validade da CNH vai ser
ampliada para dez anos’
Segundo Bolsonaro o ministro Tarcísio Freitas deverá declarar o fim da obrigatoriedade de aulas com simuladores, haverá
revisão nas questões de emplacamento e de medidas que afetam caminhoneiros e a ampliação da validade da CNH. p3

Bolsonaro
concede indulto
a presos com
doenças graves
e em estado
terminal p7
(62) 3010-4014

IML identifica todas as vítimas
do incêndio no CT do Flamengo p2
(62) 98219-1904
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Suspeito diz que degolou homem por ele
ter assediado sua mulher, em Anápolis
Dois homens foram presos suspeito de matar Flávio da Silva Petrino
dentro de casa no Bairro Industrial Munir Calixto, em Anápolis. p3
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IML identifica todas as vítimas
do incêndio no CT do Flamengo

O

Flamengo divulgou
nota no meio da
tarde deste domingo para informar que todos
os dez mortos no incêndio
ocorrido no CT do clube, na
madrugada de sexta-feira,
foram identificados. O Instituto Médico Legal (IML) estava com dificuldades para
identificar duas das vítimas.

Os dois últimos jogadores
identificados foram Jorge Eduardo dos Santos Pereira Dias
e Samuel Thomas de Souza
Rosa, ambos de 15 anos. Pela
manhã, uma tia de Jorge Eduardo havia reclamado publicamente da demora na liberação do corpo do sobrinho.
Devido à dificuldade na
identificação dos corpos, ha-

Seis detentos fogem
de presídio de Luziânia
Seis detentos fugiram,
ontem, do Centro de Inserção Social (CIS) de Luziânia,
no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar (PM), os reeducandos fugiram em direção
a um matagal nas proximidades da unidade prisional.
Os militares iniciaram as
buscas logo após a fuga e conseguiram localizar três do seis
fugitivos. O trio estava escon-

dido em um barranco, onde,
segundo a polícia, aguardava
resgate. Os detentos usaram
um telefone celular para fazer
contato com os comparsas.
Os recapturados foram
identificados como Guilherme Pedro de Jesus, Jonathan Ogleison de Souza
e José Alexandre de Oliveira Alves. Segundo a polícia, as buscas pelos outros
três presos continuam.
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via o temor de que a identificação só pudesse ocorrer a
partir de exames de DNA, o
que inevitavelmente levaria
dias para se obter um resultado. Agora, todos os dez jogadores mortos estão liberados
para sepultamento. Alguns
deles já foram enterrados,
em cerimônias ocorridas no
sábado e neste domingo.

Os demais jogadores
mortos no incêndio são Arthur Vinicius de Barros Silva, Pablo Henrique da Silva
Matos, Vitor Isaías Coelho
da Silva, Bernardo Augusto Manzke Pisetta, Gedson
Corgosinho Beltrão dos Santos, Áthila de Souza Paixão,
Christian Esmerio Candido e
Rykelmo de Souza Viana.

Alguns deles
já foram enterrados, em
cerimônias
ocorridas no
sábado e neste domingo

Com mais de 10 passagens pela polícia, homem
morre após confronto com militares em Cachoeira Alta
Um homem morreu
após trocar tiros com militares do Comando de
Policiamento Rodoviário
(CPR), em Cachoeira Alta,
a 357 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), Leandro
Lemos Negrão Sampaio,
de 32 anos, possuía mais
de 10 passagens pela polícia e quatro mandados
de prisões em aberto.
Segundo o sargento
Ferraz, durante o patrulha-

mento pela GO-206, os militares avistaram um VW Gol com
duas pessoas. Ao notarem a
presença dos policiais, ambos
tentaram fugir por uma estrada vicinal. Ao descer do veículo, a dupla atirou contra os
policiais, que revidaram.
Leandro foi alvejado. O
resgate foi acionado, mas ele
não resistiu aos ferimentos.
O outro homem conseguiu
fugir. O sargento acredita que
ele fugiu com drogas. “Não
sabemos a quantidade que

traziam, mas encontramos
duas embalagens do lado do
carro. Acreditamos que ele
possa ter levado o restante
dos entorpecentes”, conta.
Ainda segundo o sargento,
Leandro já havia fugido de dois
presídios de Mato Grosso: Comodoro e Sinop. O corpo ficou
aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) de Jataí. As drogas,
o veículo e o revólver calibre
38, que estava com Leandro,
foram encaminhados para a
Delegacia de Cachoeira Alta.

Tiroteio em
festa mata
homem e
deixa mulher
grávida ferida,
em Anápolis
Autor dos
disparos
foi localizado
e preso pela
polícia. Estado
de saúde
da mulher
é estável
Um homem foi morto e uma mulher grávida
ficou gravemente ferida
em um tiroteio que aconteceu na madrugada de
ontem em Anápolis, a 59
km de Goiânia. O homicídio aconteceu durante
uma festa que acontecia
em uma chácara.
De acordo com informações da Polícia Militar,
por volta de 1 hora, Leandro Santos Brito, de 34
anos, chegou na chácara, localizada no Distrito
Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Lá ele efetuou
muitos disparos contra
Vanderlei Machado e
Glauciane Alves Madureira, que está grávida.
Vanderlei não resistiu
aos ferimentos e morreu
no local. Glauciane foi
encaminhada em estado
grave para o Hospital de
Urgências de Anápolis.
De acordo com a assessoria do hospital, ela está
lúcida, estável sem necessidade de tratamento
cirúrgico até o momento.
Leandro fugiu do local
logo após os disparos,
mas foi identificado e localizado pela Companhia
de Policiamento Especializado (CPE) da PM. Ele
foi preso dirigindo um
veículo pela BR-153, nas
proximidades do Setor
Lírios do Campo.
No carro, policiais encontraram um revólver
calibre .38. Após a prisão,
ele confessou o crime e
foi encaminhado para a
Central de Flagrantes de
Anápolis. A motivação do
crime ainda é desconhecida. Leandro possui passagens por roubo.
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Ministério da Infraestrutura
vai ampliar validade da CNH
O

presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou em uma rede
social neste sábado que o
Ministério de Infraestrutura
anunciará a ampliação da
validade da CNH (Carteira
Nacional de Habilitação).
Segundo o presidente,
o ministro Tarcísio Freitas
também deverá declarar o
fim da obrigatoriedade de
aulas com simuladores e haverá revisão nas questões de
emplacamento e de medidas
que afetam caminhoneiros.
As decisões prometem uma
“desburocratização e economia” para o trânsito.
Em dezembro de 2018,
dias antes de tomar posse,
Bolsonaro afirmou que pretendia estender a validade
da CNH de cinco para dez
anos durante seu governo.
Na mesma postagem, o
presidente parabenizou a
gestão anterior do estado do
Rio de Janeiro por ter sancionado a lei que põe fim à vistoria anual de veículos feita
pelo Detran (Departamento
Estadual de Trânsito).
Segundo o novo texto, os
proprietários dos veículos
devem fazer apenas uma au-

Suspeito diz que
degolou homem
por ele ter
assediado a
mulher dele,
em Anápolis
Dois homens foram presos
suspeito de matar Flávio da
Silva Petrino dentro de casa no
Bairro Industrial Munir Calixto,
em Anápolis, a 55 quilômetros
de Goiânia. Na ocasião, Ítalo
Rangel Ferreira da Silva e Edson Benedito da Silva, de 34
anos, teriam degolado a vítima
com o auxílio de uma faca.
Segundo a Polícia Militar (PM), a corporação foi
acionada após receber a denúncia de um homicídio. Ao
chegar no local informado, os
policiais encontraram a vítima toda suja de sangue e degolada dentro de uma casa.
Ao fazer patrulhas pelo setor,
os policiais prenderam Ítalo.
De acordo com a corporação, o suspeito havia tomado
banho, mas foi encontrada uma
bermuda suja de sangue. Horas
depois, os policiais prenderam
Edson, que confessou o crime
e alegou que cometeu o homicídio pois a vítima estava “com
liberdades” com a mulher dele.

Jr Manolo

todeclaração para informar
a segurança veicular e ambiental do automóvel.
Quem prestar informações falsas poderá ser pro-

cessado civil e criminalmente. Os veículos que fazem
transporte escolar, de carga
e coletivos de passageiros
continuam obrigados a fazer

a vistoria no estado.

Nova CNH

O país contará com uma
nova versão da Carteira Na-

Número de mortes em Brumadinho
sobe para 165 neste domingo

Agência Brasil

Subiu para 165 o número de mortos pelo
rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho (MG). Há ainda 160
desaparecidos, segundo
informou ontem a Defesa
Civil de Minas Gerais.
Na manhã deste domingo, 17º dia de buscas
por vítimas, os trabalhos
foram retomados pelos
bombeiros com o auxílio
de 35 máquinas pesadas e 11 aeronaves. Os
focos de buscas por vítimas estão na usina de

instalação de tratamento
de minério (ITM) na parte
administrativa - refeitório,
casa e estacionamento -, na
área da ferrovia e em locais
de acúmulo de rejeitos.
O efetivo total envolvido
é de 352 pessoas, com 35
equipes em campos, das
quais 150 militares do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais, 129 bombeiros militares de outros Estados, 64
integrantes da Força Nacional de Segurança e 9 voluntários. Também reforçam as
buscas 19 cães farejadores.

A barragem 1 da mina
Córrego do Feijão em
Brumadinho se rompeu
no dia 25 de janeiro. Os
rejeitos atingiram a área
administrativa da empresa, uma pousada e
comunidades que moravam perto da mina. As
causas da tragédia ainda
não foram esclarecidas.
A principal linha de investigação sobre as causas do colapso é o acúmulo anormal de água
e a falha no sistema de
drenagem da barragem.

cional de Habilitação até
2022. Em formato de cartão de plástico e com microchip, a adoção do novo
documento estava prevista
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para a partir de 1º de janeiro
deste ano, mas foi adiada.
Segundo resolução do
Contran (Conselho Nacional
de Trânsito), os órgãos e entidades de trânsito terão que
estar adaptados para a emissão do novo formato até 31
de dezembro de 2022.
Os motoristas que tiverem o documento ainda dentro da validade em
papel não precisarão fazer
a troca, que ocorrerá no
momento de renovação. O
valor das emissões será definido pelos Detrans dos estados e do Distrito Federal..
De acordo com o órgão,
a atualização reduzirá as
chances de fraude e terá integração com outros países.
O cartão se assemelha a um
cartão de crédito convencional, com chip que possibilita
a inserção de dados dos condutores e amplia as formas
de utilização do documento.
Segundo o Denatran
(Departamento Nacional
de Trânsito), que fará o
controle do acesso aos dados gravados no chip, não
há risco de leitura de dados sigilosos do condutor.
Entre as alternativas para
uso do novo documento estão o pagamento de pedágio
e transporte público, o controle de acesso a prédios e
universidades e a identificação biométrica que poderá
usar as digitais contidas no
chip para validação de identidade em bancos e serviços
públicos, por exemplo.

Prefeitura de Goiânia
oferece mais de mil vagas
para iniciação esportiva
A Secretaria Municipal
de Educação e Esporte
(SME) disponibiliza para
2019 cerca de mil vagas
para a iniciação esportiva.
Modalidades como natação, futebol, futsal, atletismo, musculação, ginástica
funcional, basquete e voleibol são ofertadas à comunidade goianiense nos
turnos matutino, vespertino e noturno e terão início
ainda no mês de fevereiro.
Interessados com idade acima de seis anos podem procurar os seguintes
polos: Clube do Povo, no
setor Alto do Vale; Centro
Esportivo do Setor Pedro
Ludovico; Praça da Juventude, no Jardim das
Aroeiras; Academia do
Servidor, no Paço Municipal; Parque Residencial
Aquários; Parque Odilon
Soares; E.M. Professor Hilarindo, no Parque Buriti;
E.M.Dom Tomás Balduíno, no Jardim do Cerrado

I; E.M Professor Lourenço
Ferreira Campos, no Jardim
Guanabara II; e Escola Municipal de Tempo Integral
no Jardim Novo Mundo.
Interessados podem
procurar qualquer um dos
polos para inscrição na
modalidade de sua preferência. De acordo com
o gerente de Iniciação
Esportiva, Esporte Educacional e Rendimento da
SME, Aguinaldo Lourenço
Filho, a Prefeitura disponibilizará kits de material
para os polos. “São kits
com materiais específicos
para cada modalidade,
para uso dos professores
e alunos”, ressaltou.
Érika Dias de Sousa é
a professora de natação
do Clube do Povo. Segundo ela, as aulas oportunizam a vivência do
esporte para muitos que
não conhecem e não têm
a oportunidade de fazer
alguma modalidade.
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Cultura da fartura impulsiona
desperdício de alimentos no Brasil
A

cultura do “é melhor sobrar do que
faltar” impulsiona o
desperdício de alimentos no
Brasil, aponta uma pesquisa
recente realizada pela Embrapa com apoio da Fundação Getúlio Vargas. O gosto
pela fartura, desde a ida ao
supermercado até o preparo
das refeições, e a preferência por comida fresca à mesa
faz com que cada brasileiro
jogue mais de 40 quilos de
comida no lixo por ano.
Além de ser associada à
hospitalidade e ao cuidado
com a família, a abundância
está ligada ao status, aponta
o estudo. “O Brasil é um país
muito desigual, e a comida
sinaliza riqueza. Famílias que
enfrentaram pobreza no passado, por exemplo, tendem
a gostar de preparar uma
mesa farta, como forma de
mostrar que vivem tempos
melhores”, afirma Gustavo
Porpino, analista da Embrapa e líder da pesquisa sobre
desperdício, realizada no
âmbito dos Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil.
Ter a despensa sempre
abastecida também traz
tranquilidade para quem
tem baixo poder aquisitivo. Por ser prioridade no
orçamento, a comida é
comprada e estocada em
grandes quantidades para
garantir que será suficiente
para todo o mês. Contudo,
o preparo de porções exageradas e o não reaproveitamento das sobras fazem
com que parte da comida
vá diretamente para o lixo.
A classe social não é o

Reprodução

que determina o desperdício, aponta a pesquisa da
Embrapa. “As famílias que
desperdiçam pouco não são
necessariamente as mais pobres, mas as que adotam hábitos de consumo mais sustentáveis”, explica Porpino.
Na prática, são as pessoas que fazem compras
menores, preparam lista
de compras e reutilizam
as sobras em novas refeições. A pesquisa, que ouviu 1.764 pessoas de toas
as classes sociais e regiões
do país, aponta que quem

tem maior consciência sobre o impacto do desperdício no orçamento tende
a descartar menos comida.
Segundo o estudo, a família brasileira joga fora
quase 130 quilos de comida
por ano, uma média de 41,6
quilos por pessoa. Os alimentos que mais vão para
o lixo, por percentual do total desperdiçado, são: arroz
(22%), carne bovina (20%),
feijão (16%) e frango (15%).
Cálculos do Instituto Akatu, ONG voltada ao consumo
consciente, indicam que se
uma família brasileira que
gasta em média 650 reais
por mês com alimentos reduzisse pela metade o desperdício com comida e depositasse o valor equivalente

(cerca de 90 reais por mês)
numa poupança, acumularia
cerca de 1 milhão de reais
em 70 anos, considerando o
rendimento anual.
Além de pesar no bolso, o desperdício prejudica
o meio ambiente, pois os
recursos utilizados na agricultura para a produção
de alimentos, como água,
acabam sendo em vão.
“A Fao [Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura] estima que se o desperdício de
alimentos fosse concentrado
em um único país, ele seria o terceiro maior emissor
de gases de efeito estufa do
mundo, depois dos EUA e da
China, representando 8% das
emissões globais, e o maior

usuário de água, ultrapassando a Índia e a China”, compara Helio Mattar, diretor-presidente do Instituto Akatu.
Além da renda familiar
e de recursos naturais,
com o desperdício de alimentos aptos ao consumo
vai para o lixo também a
oportunidade de alimentar
quem sofre com a fome.
“No Brasil, o elevado
desperdício de alimentos
convive com a insegurança alimentar, uma combinação infeliz para um país
onde 22,6% da população
enfrenta algum nível de insegurança alimentar e com
54,8 milhões de pessoas vivendo com até 5,5 dólares
por dia, linha de pobreza
proposta pelo Banco Mun-

dial”, comenta Porpino.
A pesquisa sugere que
os brasileiros não estão
alheios aos malefícios
do desperdício. A grande
maioria dos entrevistados
(94%) tem consciência de
que devem evitá-lo. Segundo Porpino, as sobras
até são guardadas na geladeira, como forma de aliviar
a culpa, mas não são de fato
reaproveitadas. Assim, o descarte é apenas procrastinado.
No âmbito internacional,
um terço da produção total
de alimentos, ou 1,3 bilhão
de toneladas, vai para o lixo,
o que seria suficiente para
alimentar 2 bilhões de pessoas, de acordo com cálculos da Fao. Com base nesse
cálculo, é possível estimar
que 8,7 milhões de toneladas de comida são desperdiçadas no Brasil, o suficiente
para alimentar mais de 13
milhões de pessoas.
Ainda de acordo com
o estudo, os números do
Brasil o posicionam à frente da maioria dos países
europeus. Uma pesquisa
da União Europeia publicada em 2017, por exemplo,
revelou que na Alemanha,
Espanha, Holanda e Hungria
são desperdiçados, em média, 439 gramas de comida
por domicílio por semana,
enquanto no Brasil são 353
gramas por domicílio por dia.
Uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas é reduzir pela metade o
desperdício per capita de alimentos no mundo até 2030.
Segundo Mattar, quantificar
o desperdício de alimentos
e fortalecer os sistemas de
informação sobre a geração
e coleta de resíduos em cada
país é fundamental para que
tal objetivo seja alcançado.
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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
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

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
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
-------------------------------
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Bolsonaro concede indulto a presos com
doenças graves e em estado terminal
O
Agência Brasil

presidente Jair Bolsonaro assinou decreto de indulto para
conceder liberdade a presos
portadores de doenças graves e em estado terminal.
Assinado, o decreto será publicado na edição de hoje do
Diário Oficial da União.
O texto prevê indulto nos
seguintes casos: paraplegia, tetraplegia ou cegueira
adquirida posteriormente
à prática do delito ou dele
consequente. A condição
precisa ser comprovada por
laudo médico oficial ou por
médico designado pelo juiz
executor da pena. Também
foram beneficiados os presos com doenças permanentes que imponham limitação
de atividade e que exijam
cuidados contínuos que não
possam ser prestados no estabelecimento penal.
Portadores de doença
grave, de câncer ou de aids
também receberão o indulto, desde que em estágio
terminal. A partir da publi-

restritiva de direitos ou multa, que tiveram suspensão
condicional do processo e
nos casos em que a acusação
recorreu após o julgamento
em segunda instância.

Lista

cação do decreto, caberá ao
juiz do processo conceder ou
rejeitar o perdão da pena. A
medida será aplicada após o
juiz ouvir o Ministério Público (MP) e a defesa do condenado, na hipótese de condenado primário, desde que
não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Restrições

O decreto tem restrições.
Está proibido o indulto a condenados por corrupção (ativa
e passiva), crimes hediondos,
de tortura e tráfico de drogas.
Também não serão libertados presos condenados por
crimes cometidos com grave
violência contra pessoa, por

envolvimento com organizações criminosas, terrorismo,
violação e assédio sexual.
Outros crimes não contemplados no decreto são
estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de
lascívia mediante presença de
criança ou adolescente e favorecimento da prostituição ou

de outra forma de exploração
sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.
O decreto proíbe ainda o
indulto aos condenados por
peculato, concussão e tráfico de influência. A medida
também exclui aqueles que
tiveram a pena privativa de
liberdade substituída por

Planalto vê Igreja Católica Como potencial opositora
O Palácio do Planalto
quer conter o que considera
um avanço da Igreja Católica
na liderança da oposição ao
governo Jair Bolsonaro, no
vácuo da derrota e perda de
protagonismo dos partidos
de esquerda. Na avaliação da
equipe do presidente, a Igreja
é uma tradicional aliada do PT
e está se articulando para influenciar debates antes protagonizados pelo partido no interior do País e nas periferias.
O alerta ao governo veio
de informes da Agência Bra-

sileira de Inteligência (Abin)
e dos comandos militares.
Os informes relatam recentes encontros de cardeais
brasileiros com o papa Francisco, no Vaticano, para discutir a realização do Sínodo
sobre Amazônia, que reunirá
em Roma, em outubro, bispos de todos os continentes.
Durante 23 dias, o Vaticano vai discutir a situação
da Amazônia e tratar de temas considerados pelo governo brasileiro como uma
“agenda da esquerda”.

O debate irá abordar a situação de povos indígenas, mudanças climáticas provocadas
por desmatamento e quilombolas. “Estamos preocupados
e queremos neutralizar isso aí”,
disse o ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, que
comanda a contraofensiva.
Com base em documentos
que circularam no Planalto,
militares do GSI avaliaram que
os setores da Igreja aliados a
movimentos sociais e partidos
de esquerda, integrantes do

chamado “clero progressista”,
pretenderiam aproveitar o Sínodo para criticar o governo
Bolsonaro e obter impacto
internacional. “Achamos que
isso é interferência em assunto
interno do Brasil”, disse Heleno
Escritórios da Abin em Manaus, Belém, Marabá, no sudoeste paraense (epicentro de
conflitos agrários), e Boa Vista
(que monitora a presença de
estrangeiros nas terras indígenas ianomâmi e Raposa Serra
do Sol) estão sendo mobilizados para acompanhar reuni-

ões preparatórias para o Sínodo em paróquias e dioceses.
O GSI também obteve informações do Comando Militar da Amazônia, com sede
em Manaus, e do Comando
Militar do Norte, em Belém.
Com base nos relatórios
de inteligência, o governo
federal vai procurar governadores, prefeitos e até autoridades eclesiásticas que
mantêm boas relações com
os quartéis, especialmente nas regiões de fronteira,
para reforçar sua tentativa

A lista da pessoas que entram nos requisitos deverá
ser encaminhada à Defensoria
Pública, ao MP, ao Conselho
Penitenciário e ao juízo da
execução pela autoridade que
detiver a custódia dos presos.
De acordo com o texto,
caberá ao condenado, a seu
representante, ao cônjuge,
companheiro,
ascendente,
descendente ou à sua defesa
dar início ao procedimento.
O indulto tramitará de ofício,
quando os órgãos de execução
penal não se manifestarem.
Bolsonaro assinou o decreto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está
internado no local desde o
dia 28 em razão de uma cirurgia para retirar bolsa de colostomia e religar o intestino.

de neutralizar o Sínodo.
O Estado apurou que o
GSI planeja envolver ainda
o Itamaraty, para monitorar
discussões no exterior, e o
Ministério do Meio Ambiente, para detectar a eventual participação de ONGs e
ambientalistas. Com pedido
de reserva, outro militar da
equipe de Bolsonaro afirmou que o Sínodo é contra
“toda” a política do governo
para a Amazônia – que prega a defesa da “soberania”
da região. “O encontro vai
servir para recrudescer o
discurso ideológico da esquerda”, avaliou ele.

8

viral

Goiânia, 11 de Fevereiro de 2019

Jack Black aceitaria
viver o Pinguim

Diário do Estado
Reprodução

Reprodução

Henrique e Juliano cancelam
show após a morte de funcionário
na montagem do palco

T

he Batman, filme de
Matt Reeves sobre o
herói, está em fase de
seleção de elenco e o que não
falta são candidatos para o
longa. Para ET Canada, mais
um ator de mostrou disposto

a participar do filme.
Jack Black foi questionado
se aceitaria viver o Pinguim.
Apesar de maquiavélico, o
personagem também tem um
certo senso de humor. “Sim.
Seria um bom papel. Seria di-

vertido”, afirmou Jack Black.
Mesmo sabendo que é um
bom papel para ele, o ator
conta que não gosta de falar
sobre isso. Jack Black fica
preocupado com a interpretação que isso pode gerar.

“Eu odeio me oferecer e dizer isso porque quando eu não
consigo o papel, todo mundo diz
que o Jack tentou o filme. Eu não
tentei nada. Eu estou apenas dizendo talvez seja um bom papel
mesmo”, esclareceu o ator.

“Não deixaria minha filha dançar na boquinha da garrafa”
Reprodução

Eterna loira do Tchan, Carla
Perez sempre será lembrada
com muito carinho e saudosismo dos fãs do grupo de axé. Ao
lado do cantor Xanddy, Carla
construiu uma família ao longo
dos últimos 19 anos de união.
Ao Observatório dos Famosos, Carla relembrou parte
da sua trajetória. Ela foi convidada para desfilar de lingerie
para a grife brasileira Nayane
Rodrigues, na noite do último
sábado (09) em São Paulo.
Momentos antes de desfilar pela grife, a também
apresentadora revelou que é
apaixonada por roupas ínti-

mas. Ela ainda falou do estilo
de vida que os filhos, Camilly
Vitória, 17, e Victor Alexandre,
15, levam nos EUA. Além disso
ela falou sobre o conservadorismo que vem atingindo vários setores da sociedade.
Carla foi categórica e afirmou que não deixaria a filha
dançar na boquinha da garrafa,
um dos maiores hits do grupo:
“Vejo uma geração mimimi
muito gigante, as pessoas estão ficando muito mais maldosas. Eu dancei e vi muitas
crianças dançando sem maldade alguma, era outra época”.
“Muito mais diferente

[época]. Hoje vejo uma geração mimimi muito gigante,
que faz com que as pessoas se
culpem por algo que, às vezes,

ela não teve a intenção de fazer por maldade. E, ao mesmo
tempo, as pessoas estão ficando muito mais maldosas”.

Carlos Barbosa de
Souza, 30, integrante da
equipe da dupla sertaneja Henrique e Juliano,
morreu neste sábado
durante a montagem do
placo para um show em
Uberaba, Minas Gerais. O
show foi cancelado.
“A família Henrique e Juliano está de luto, hoje um
dos integrantes da equipe
sofreu um acidente e, infelizmente veio a óbito. Compartilhamos com a família
de Carlos Barbosa de Souza, Carlão, o sentimento
de perda e dor”, publicou
a dupla em seu Instagram.
“Que Deus receba
nosso companheiro em
seus braços e conforte
o coração de seus entes
queridos. Descanse em
paz Carlão”, complementou o comunicado.
De acordo com informações da assessoria de
imprensa da dupla, a suspeita é de que a morte te-

Carlos
Barbosa
de Souza
integrante
da equipe
da dupla
sertaneja,
morreu
nha sido provocada por uma
forte descarga elétrica, mas
ainda aguardam a perícia.
Ele sofreu uma parada
cardiorrespiratória e chegou
a ser atendido por socorristas e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), que não conseguiram reanimá-lo. A vítima
trabalhava na finalização
da estrutura e a apresentação, que aconteceria neste
sábado no Central Park.

