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Registro de posse de armas
cresce 879% em cinco anos
O arsenal e a concessão de registros para caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo, deram um salto nos últimos cinco
anos. As novas autorizações para a categoria aumentaram 879% no período, passando de 8.988, em 2014, para 87.989, em 2018. p3
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Chefe do tráfico no Riode Janeiro
morre após o próprio fuzil explodir
César Augusto Alta de Araújo, 30 anos morreu após ser atingido no
pulmão e no abdômen, por estilhaços de um fuzil que manuseava. p3
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Iris implanta escola de tempo
integral na Região Sul de Goiânia
O

Reprodução

prefeito Iris Rezende
implantou
ontem
a Escola Municipal
de Tempo Integral Sebastião
Arantes, localizada no Jardim
da Luz, Região Sul de Goiânia.
A solenidade contou com a
presença do secretário de
Educação e Esporte, professor Marcelo Costa, de vereadores representantes do
Poder Legislativo e da comunidade da região, representada por pais e responsáveis.
Iris Rezende enfatizou o
comprometimento da atual gestão municipal com a
educação de qualidade. A
educação em tempo integral
é uma ferramenta para melhorar os índices educacionais e promover transformações sociais.“A população de
Goiânia cresce permanentemente e a Prefeitura tem
que estar atenta para não
deixar faltar espaço no ensino de sua responsabilidade.
A cada ano, estamos aumentando espaços e número de
professores para que nenhuma criança cuja mãe trabalhe fora fique sem escola”,
explicou o prefeito.
O secretário de Educação
e Esporte, professor Marcelo
Costa, destacou o empenho
do prefeito de qualificar a
educação em Goiânia. “Esta
escola é resultado do estudo
de rede e permitiu a amplia-

ção do tempo escolar. Transformá-la em tempo integral
é o que nós, defensores da
educação, temos sonhado
há muito tempo. O caminho
para a Educação de qualidade passa pelo tempo integral. Aqui, as crianças terão
mais tempo para ficar na escola e atividades diversificadas, unindo núcleo comum
com o diversificado, na qual
o aluno também aprende, de
forma lúdica, as ferramentas
necessárias para o exercício
pleno da cidadania”, disse.
Roseli Silva, moradora da
região, tem uma filha na instituição e demonstra sua satis-

Excesso de velocidade foi a infração
mais cometida durante feriadão
Em apenas três horas de fiscalização na manhã de domingo, a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) flagrou 550 motoristas
em excesso de velocidade entre Brasília e Anápolis. O dado
foi apresentado no balanço
da Operação Semana Santa
2019, na manhã de ontem,
na sede da PRF, em Goiânia.
Segundo a corporação,
durante todo o feriado, 3.009
veículos foram flagrados em
excesso de velocidade. Na BR060, no quilômetro 2017, em
Varjão, policiais registraram
um motociclista a 210km/h. A
infração é gravíssima e o valor
da multa é multiplicado por
três, chegando a R$ 880. O

condutor também pode perder a carteira de habilitação.
Durante a operação, 1.932
condutores realizaram o teste
do etilômetro, sendo que 40
foram reprovados. Em 2018,
46 pessoas foram flagradas
dirigindo embriagadas.
Comparado com a Operação Semana Santa de 2018, a
PRF registrou um aumento no
número de acidentes: de 28
para 34. Contudo, o número
de mortes caiu de três para
apenas uma neste ano. O óbito foi registrado na noite de
sábado, na BR-060, em Anápolis, quando um homem, 37,
foi atropelado por um carro
ao tentar atravessar a rodovia.
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fação com a mudança. “Minha
filha, Julyane Silva, já estudava
aqui antes, agora ficou muito melhor, ela aprende mais,
tem recreações, alimentação
e eu fico mais tranquila com
ela na escola”, disse. Para a
aluna Maria Paula, estudante
do quinto ano, “a mudança foi
muito boa, aumentou o número de professores, tem várias
atividades, descanso, lanche,
almoço, é muito bom estudar
aqui”, afirmou a aluna.
A escola de tempo integral oferece um atendimento
de 9 horas diárias, com três
refeições. Atualmente rede
dispõe de 22 unidades pres-

tando esse atendimento. De
acordo com a diretora Maria
Cecília Campos, a comunidade está muito satisfeita
com esse atendimento, pois
o funcionamento acontece
“com atividades voltadas
para o cognitivo na parte da
manhã e no período da tarde
são atividades diferenciadas
propostas pelos professores
contextualizadas dentro daquilo que eles estão ministrando, mas de uma forma
mais lúdica, para não cansar
muito as crianças”, afirmou.

Jornada Esportiva

Para animar a criança-

da nessa manhã também
foi realizada uma edição da
Jornada Esportiva, levando
brincadeiras e diversão para
compor esse momento tão
importante. O projeto tem
como objetivo trabalhar os
valores humanos e valorizar
o esporte na educação.
Dentre as modalidades
esportivas propostas estão
o golzinho, queimada, gincana, corrida, basquete de três
e voleibol. A parte recreativa
fica por conta de oficina de
dança, jogos de raciocínio,
oficinas de pintura facial e
balão, maquiagem, pula-pula, picolé, algodão-doce.

Quatro morrem após carro cair em
ribeirão na zona rural de Fazenda Nova
Reprodução

Quatro pessoas morreram em um acidente
na zona rural de Fazenda
Nova, ontem. As quatro vítimas estavam em
uma caminhonete Ford
Ranger que saiu da pista
e caiu em um reibeirão
com as quatro rodas para
cima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou os corpos de dentro
do carro. A suspeita é que
os quatro ocupantes tenham morrido afogados.
“Os vidros estavam
fechados. Duas vítimas
estavam de cinto de segurança e outras duas

sem cinto. Os corpos foram
retirados e deixados aos
cuidados do IML”, informou
a corporação.
Uma das vítimas, segundo o Corpo de Bombei-

ros, era um policial militar
aposentado. Os pertences
das vítimas foram deixados aos cuidados da Polícia Militar, que também
atuou na ocorrência.
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Divino Lemes
anuncia concurso
público com
2 mil vagas em
Senador Canedo
A Prefeitura de Senador Canedo lança, nos
próximos dias, edital de
concurso público com
cerca de 2 mil vagas para
provimento de cargos
nos níveis fundamental, médio e superior. De
acordo com o prefeito Divino Lemes, a preparação
do certame está em fase
final, com a elaboração
do Termo de referência.
Desde 2009, segundo ele,
os processos seletivos realizados pelo município
não conseguiram suprir
o déficit de profissionais
no serviço público. “É natural que a demanda por
serviços cresça”, diz.
A maior quantidade
de vagas será para os
cargos de professor e
apoio administrativo da
educação. Também serão abertas vagas para
técnicos de enfermagem,
enfermeiros,
médicos,
entre outros. O prefeito
não adiantou detalhes
sobre a remuneração,
limitando-se a dizer que
são “preços de mercado”.
A instituição responsável
pela realização das provas é o Itame.
A realização do concurso é decorrente da assinatura de um Termo de
Ajustamento de Conduta
(TAC) com os Ministérios
Público do Trabalho, Federal e Estadual. Atualmente, a Prefeitura de Senador Canedo tem cerca de
5 mil funcionários efetivos
e 2 mil comissionados.
O prefeito ressaltou a
importância do concurso
público para uma prestação de serviço de qualidade à sociedade e complementou que a valorização
dos servidores públicos,
por meio da qualificação
profissional, aprimora o
atendimento ao público.
“Eu acredito que o mais
importante é cumprir o
que determina a lei. O
concurso público vai valorizar quem mais estudou
e também profissionalizar o quadro. Tudo aquilo
que o servidor aprende, é
aplicado na carreira até a
aposentadoria, agrega valor ao quadro”, comenta.
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Registro de atiradores e colecionadores
de armas cresce 879% em cinco anos
O

arsenal e a concessão de registros para
caçadores, atiradores e colecionadores de armas de fogo — conhecidos
pela sigla CAC — deram um
salto nos últimos cinco anos.
As novas autorizações para a
categoria aumentaram 879%
no período, passando de
8.988, em 2014, para 87.989,
em 2018. Hoje, há 255.402
licenças ativas no Brasil. Já o
número de armas nas mãos
desse grupo foi de 227.242
para 350.683 unidades, um
crescimento de 54%.
Os CAC serão beneficiados por um decreto que o
presidente Jair Bolsonaro
prometeu assinar nos próximos dias. De acordo com o
presidente, a ideia é “facilitar a vida” desse grupo. Há
expectativa de que o governo desburocratize a obtenção do registro de CAC; amplie seu prazo de validade,
hoje de três anos; e estenda
a permissão para o transporte da arma carregada em
alguns trajetos a caçadores
e colecionadores — a regra
atual vale só para atiradores.
Procurada, a Casa Civil não
informou os detalhes do decreto. Afirmou que “as atua-

Chuva alaga
ruas, derruba
árvores e causa
falta de energia
em Goiânia
As fortes chuvas que caíram na região metropolitana
na tarde de ontem causaram
estragos em diversos bairros
da capital. Árvores caídas,
queda de energia, alagamentos e granizo foram alguns
dos problemas relatados pelos leitores do Mais Goiás.
Apesar dos estragos e dos
vídeos enviados à reportagem,
o Corpo de Bombeiros não tem
detalhes sobre possíveis feridos
e a Defesa Civil da capital não
foi acionada para atender nenhum caso. Ainda não há um
relatório oficial da Enel sobre
a extensão dos danos em relação a quedas de energia.
Diversas árvores caíram por
toda a cidade: três no setor Jaó;
duas no centro da capital, sendo
uma na rua 55 e outra nas proximidades da Praça Cívica; uma
na rua Caiapó, no setor Santa
Genoveva; na Av. T-2, no setor
Bueno; no setor Vila Nova; no
bairro Feliz; no Jardim Guanabara e uma no setor Aeroporto.

Reprodução

A medida, porém, foi considerada de difícil fiscalização
por policiais. Isso porque, ao
abordarem uma pessoa que
alega ser atirador, eles não
têm acesso rápido aos registros do Exército para conferir
a autenticidade do certificado de CAC. A permissão ainda teria aberto brecha para
atiradores transitarem com a
arma, mesmo quando estão
fora do trajeto permitido. Os
CAC, por sua vez, dizem que
cumprem as normas.

Preocupação

lizações e regulamento que
versam sobre armas no Brasil
estão sendo avaliadas e, oportunamente, serão divulgadas”.
Os números aos quais o
GLOBO teve acesso são de levantamento do Instituto Sou
da Paz, obtidos por meio da
Lei de Acesso à Informação
junto ao Exército, responsável pelo registro e fiscalização da categoria. Para Bruno
Langeani, gerente da organização, o volume de armas
atinge nível “assustador”:
— É superior ao número
de armas de todas as em-

presas de segurança privada
no país, que soma 244 mil
unidades. Se considerarmos
que em São Paulo há 120 mil
policiais, entre militares e
civis, essa categoria de caçadores, atiradores e colecionadores tem mais armas que
a polícia do estado.
Especialistas atribuem o
crescimento da categoria não
apenas à popularização do tiro
esportivo, mas ao aumento
do número de civis que querem arma para defesa pessoal
e não conseguiam comprovar
a “efetiva necessidade”, o que

era necessário até janeiro,
quando o presidente editou
decreto que, na prática, extinguiu essa exigência.
— Muita gente que quer
fugir da burocracia da Polícia
Federal (que concede a posse)
acha que o CAC é alternativa
mais rápida. Mas o Exército
exige que o atirador realmente faça aulas de tiro. Senão, o
registro é tirado — diz Rodrigo
Pimentel, ex-capitão do Bope
e consultor de segurança.
Hoje, as condições para ser
um CAC são quase as mesmas
para quem deseja ter a posse

Sobe para 24 total de mortos
na tragédia na Muzema, no Rio
Reprodução

Morreu ontem Adilma
Ramos Rodrigues, de 35
anos, vítima do desabamento de dois edifícios
na comunidade da Muzema, na zona oeste do
Rio de Janeiro, no dia 12.
Com isso, sobe para 24
o número de mortes. Há
sete sobreviventes.
Adilma estava internada em estado grave
no Hospital Municipal
Lourenço Jorge, mas foi
transferida na noite de
quinta-feira (18) para a
rede privada, a pedido
da família, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde.
Em nota, o Hospital
Unimed-Rio informou
que ela foi admitida
na unidade no dia 18,
“após ser vítima de politraumatismo e passar
por prévias abordagens,
incluindo parada cardíaca por 10 minutos em
outra instituição”.
Segundo o hospital,
ela permaneceu sedada,
entubada, em ventila-

ção mecânica e com “uso
de amina vasopressora e
diálise contínua”.
Na noite do dia 19 a paciente apresentou “quadro de
sepse, com hemoculturas positivas”, ou seja, infecção generalizada, o que foi piorado com
grave alteração no sangue,
chamada de discrasia sanguínea, e disfunção hepática.
Na noite de ontem, Adilma teve insuficiência respiratória, chamada tecnicamente de “síndrome de
desconforto respiratório e
hipoxemia refratária”, culminando no óbito às 4h40 da
madrugada de hoje.
Adilma era casada com
o pastor Cláudio Rodrigues,

de 40 anos, que foi a primeira vítima do desabamento. Ele foi enterrado
no dia 14, no Cemitério
do Pechincha, na região
de Jacarepaguá, também
na zona oeste.
A filha do casal, Clara
Rodrigues, de 10 anos,
também ficou ferida na
tragédia, mas teve alta
nos primeiros dias.
Duas vítimas continuam internadas. Paloma
Paes Leme, de 44 anos, e
o filho dela, Rafael, de 4
anos, estão na Unidade Intermediária Pediátrica do
Hospital Municipal Miguel
Couto, na Gávea, com
quadro clínico estável.

de uma arma de fogo: não
ter antecedentes criminais e
comprovar aptidão técnica e
psicológica. Eles ainda precisam ser filiados a um clube de
tiro e frequentar o local para
realização de treinos.
Até 2017, os atiradores
só podiam levar suas armas do local de guarda ao
de treino ou competição
sem munição. Essa regra foi
abrandada no governo Michel Temer, permitindo que
o deslocamento seja feito
com a arma carregada, sob
a justificativa de autodefesa.

Outro dado do Exército
que traz preocupações, segundo Bruno Langeani, do Instituto Sou da Paz, é o número
de roubos, furtos e extravios
de armas dos CAC: 5.808 entre 2010 e 2016. A quantidade representa cerca de 2,5%
dos 237,6 mil armamentos
autorizados para a categoria
no período analisado.
O tipo de arma autorizada para os CAC, que têm
acesso até a calibres de uso
restrito, também preocupa,
na avaliação de Langeani. Segundo ele, o perfil desse armamento precisa ser levado
em consideração na hora de
avaliar os riscos dos desvios.

Chefe do tráfico no Rio
de Janeiro morre após
o próprio fuzil explodir
César Augusto Alta
de Araújo, 30 anos, conhecido como “PQD do
Chapadão”, morreu no
último domingo após
ser atingido no pulmão
e no abdômen, por estilhaços de um fuzil que
manuseava. Segundo a
Polícia Civil do Rio de
Janeiro, César foi encontrado em um hospital particular em São
João de Meriti, na Baixada Fluminense.
A morte foi confirmada na manhã desta segunda-feira pela Secretaria de Administração
Penitenciária do Rio de
Janeiro. A Polícia Militar
informou que chegou
até “PQD” depois de
uma ação para reprimir
o tráfico de drogas no
Complexo do Chapadão.
Denúncias indicaram
o paradeiro do traficante à polícia. No hospital,

ele foi reconhecido pelos policiais. César teria
participado de tiroteios
ocorridos em Brás de
Pina e é apontado como
um dos responsáveis
pelas disputas de território envolvendo o
morro do Cajueiro, no
bairro de Madureira, na
zona norte da cidade.
César Augusto já havia sido preso em 2015
durante uma operação
do Bope (Batalhão de
Operações
Especiais)
na comunidade. Além
dele, o chefe do tráfico
na ocasião, conhecido
como “Fu da Mineira”
também havia sido detido. Um fuzil calibre
50 foi apreendido com
a dupla. PQD foi solto
em setembro de 2018 e
o Disque Denúncia chegou a oferecer R$ 1 mil
por informações do seu
paradeiro.
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Para as mães

Pelo bem

O CineMaterna no Flamboyant
Shopping apresenta amanhã, dia 24,
o filme De Pernas Pro Ar 3. A sessão
começa as 14h10 e as 10 primeiras
mamães que chegarem com meia
hora de antecedência ganham cortesia. Os carrinhos de bebês também
podem ser estacionados próximos à
entrada da sala de cinema.

Mais de 200 crianças de escolas
públicas ganharam um presente
especial nesta Páscoa: um mega
café na maior piscina de bolinhas
do mundo, com direito a ovos de
chocolate. A ação foi Idealizada
pelo jornalista Matheus Ribeiro.
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Coluna
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
Arquivo pessoal

Moda

Livro

O cantor goiano Pedro Scalon se
apresenta amanhã, às 19h, durante
o lançamento da coleção outono/
inverno 2019 da loja. Scalon fará um
tributo a Cazuza com os principais
sucessos do artista, como Codinome
Beija-flor e O Tempo Não para.
Reprodução

A fonoaudióloga, especialista em
amamentação, Gabriela Brum é
uma das amigas convidadas pela
empresária e produtora cultural
Carolina Adôrno a assinar o livro
infantil Olhar de Mãe. A obra
reuniu amigas de infância para
escreverem suas experiências e
impressões sobre a maternidade
de maneira lúdica.

No palco

Livro 2

A atriz Regina Duarte desembarca
em Goiânia para a apresentação da
peça A Volta ao Lar, de Harold Pinter,
que acontece nos dias 3, 4 e 5 de
maio, no Teatro Goiânia. A peça, que
também é dirigida por Regina, fala
de disputa de poder, ciúme entre
irmãos, desejos proibidos, carências
afetivas, envelhecimento e solidão.

São prosas em forma de versos
que prometem encantar o leitor
a cada nova história. No livro,
Gabriela fala de Tomás, filho
definido como seu sonho a mais.
O lançamento será na livraria Pomar, dia 25 de abril e tem apoio
da Prefeitura de Goiânia e da Lei
de Incentivo à Cultura.

Virtual
O Passeio das Águas recebe até 12
de maio o Shopping do Futuro, uma
atração em realidade virtual que
tem como intuito mostrar como
será um empreendimento daqui 14
anos. O tour em 2033, feito com o
uso de óculos de realidade virtual,
mostra um ambiente totalmente conectado, onde a experimentação, o
entretenimento e o aproveitamento
do tempo são destaque.

Virtual 2
Em um único local, o visitante pode
comprar um tênis, fazer um check-up ou uma reunião de trabalho.
Todas as interações são feitas em totens virtuais. As sacolas de compras,
assim como o prato no restaurante,
são entregues por drones. Ao fim, o
visitante pode dançar em um show
holográfico no meio de uma multidão e ainda controlar as luzes do
local com o movimento dos braços.

Elas
Julio da Silva e Bia Fagundes festejaram os aniversários de seus respectivos filhos, Sofia Fagundes, 3 anos e João Fagundes, 7 anos. A decoração ficou sob a batuta de Giselda Gomes

Prêmio
A Estácio, presente em todo
o território nacional com
cursos presenciais e a distância,
contando com mais de 500 mil
alunos matriculados, lança a
nona edição do Prêmio Estácio
de Jornalismo, que irá escolher
as melhores reportagens
veiculadas no país que tenham
o Ensino Superior como tema
central. O objetivo da premiação é fomentar a cobertura
jornalística sobre o assunto,
ampliando o debate e aumentando sua importância para o
desenvolvimento do país.

O

O jornalista Matheus Ribeiro durante ação solidária

Mariana Hipólito

ZONA FRANCA
A bela Andressa Suita vai marcar presença no coquetel de
10 anos da Posé, que acontece
no dia 24 de abril, das 19h às
23h, no Castro´s Park Hotel.
A dupla Lucas Moura & Cristiano gravam DVD amanhã,
com a participação de Pacheco e João Neto & Frederico.

Rafaela Gurgel e Ludmila Tiballi no
lançamento do RenOvo, da Mari Gourmet

Sri Lanka culpa grupo
jihadista por ataques
governo do Sri
Lanka apontou o
grupo
jihadista
NTJ (National Thowheeth
Jama’ath, ou Organização
Nacional Monoteísta, em
tradução livre) como responsável pelos ataques a igrejas e hotéis do país que deixaram 290 mortos e 500 feridos
no domingo de Páscoa.
O governo decretou estado de emergência a partir da 0h de terça-feira (23,
15h30 de segunda em Brasília). A medida aumenta os
poderes das forças de segurança, que poderão interrogar e prender suspeitos
sem ordem judicial.
Até agora, foram detidas
24 pessoas por suspeita de
relação com os ataques.
Rajitha Senaratne, ministra da Saúde, disse que os
atentados tiveram participação estrangeira.
“Os documentos de inteligência reportam que
organizações
terroristas
estrangeiras estão por trás
dos terroristas locais”, disse ela, em entrevista coletiva. O Sri Lanka pediu aju-
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O espetáculo infantil Branca de
Neve e os Sete Anões, um infantil de Luiz Roberto Pinheiro, será
apresentado no dia 28 de abril,
às 17 horas, no Teatro Goiânia.

Grupo Mulheres do Brasil- Núcleo
Goiás realiza evento Portas Abertas, na próxima sexta-feira, dia 26.
A ação contará com palestra da cofundadora e presidente do Grupo
Sabin, Janete Vaz. O evento, que é
gratuito, será realizado no espaço
do Grupo Empreza, na rua 135,
Setor Marista, a partir das 17h

Leitura
Em menção ao Dia Mundial do
Livro, comemorado hoje, o Passeio das Águas Shopping recebe,
até o dia 31 de maio, a Feira de
Livro Magic Kids que conta com
mais de cinco mil títulos, com
valores entre R$ 3,00 e R$ 70,00.
O objetivo é incentivar a leitura
e valorizar a cultura, oferecendo
livros com preços acessíveis.

Jardim suspenso em
Paris deve ganhar nome
de Marielle Franco

Reprodução

Reprodução

da de outros países para
investigar os ataques.
Apontado como autor dos
ataques, o NTJ era conhecido
no Sri Lanka por vandalizar
estátuas budistas. Em 2016,
seu secretário, Abdul Razik,
foi preso por incitar racismo.
Especialistas ouvidos pela
agência Reuters consideram
que é provável o envolvimento de grupos como Al
Qaeda ou Estado Islâmico,
pela complexidade e coordenação entre os ataques.
Nenhum grupo reivindicou a autoria das ações.
Investigadores
disseram
que sete homens-bomba
participaram dos ataques.
Dois deles se explodiram
no hotel de luxo Shangri-

-La, em Colombo. Os outros
miraram três igrejas e outros dois hotéis. A maioria
das explosões do domingo
ocorreu durante missas de
Páscoa ou em salões de hotéis, onde os hóspedes tomavam café da manhã.
Colombo decretou ainda
um dia de luto nacional para
terça-feira. O Sri Lanka não
registrava um cenário de tamanha violência desde o fim
da guerra civil, há dez anos.
Uma nova explosão ocorreu nesta segunda em uma
van que estava perto de uma
igreja. A bomba detonou
enquanto agentes tentavam
desarmá-la, segundo a agência Reuters. Não há informações sobre feridos.

Também nesta segunda, a polícia encontrou 87
detonadores de bombas
em um terminal de ônibus de Colombo.
Dez dias antes dos ataques, um policial avisou as
autoridades de segurança
sobre uma possível ameaça do grupo NTJ às igrejas do país. O documento
com a denúncia foi visto
por agências de notícias. O
comando da segurança do
país disse que não chegou
a receber o alerta. O país
tem um longo histórico de
tensão entre a maioria budista e as minorias hindu,
muçulmana e cristã.
Segundo o último censo, de 2012, 75% da população do país é budista,
12,6 % é hindu, 9,7% é muçulmanas e 7,6% é cristã
(sendo a maioria católica).
Após o ataque, o governo decretou um toque de
recolher e bloqueou acesso
a redes sociais e a aplicativos de mensagens, como
Facebook e WhatsApp, com
a intenção de evitar o surgimento de boatos.

A comissão de denominação de ruas da prefeitura
de Paris determinou que
um jardim da cidade receba o nome da vereadora
brasileira Marielle Franco,
assassinada em 14 de março de 2018. Como informa
a agência RFI, o local escolhido é uma praça suspensa
no terraço de um hotel em
construção junto à Gare de
l’Est, uma das principais estações de trem da cidade.
Anne Hidalgo, prefeita da capital francesa,
expressou à ONG RED.Br
- Rede Europeia pela Democracia no Brasil, entidade à frente da iniciativa seu desejo de nomear um
local da cidade em homenagem a Marielle em fevereiro deste ano. Em 1º de
abril, o Conselho de Paris

votou a favor da proposta.
Falta agora a ratificação
pelo conselho do 10° distrito, bairro onde fica o futuro
jardim, e depois pelo Conselho de Paris. A decisão
final será tomada no dia
11 de junho. A inauguração
do Jardim Marielle Franco
deve ocorrer em outubro,
de acordo com a historiadora Juliette Dumont, que
faz parte da RED.Br.
Marielle Franco, vereadora pelo PSOL, e o motorista do carro em que ela
estava, Anderson Gomes,
foram executados em 14
de março de 2018, no bairro da Lapa, centro do Rio
de Janeiro. Desde então,
a prefeita de Paris publica
posts nas redes sociais em
homenagem a Marielle e
cobra a resolução do caso.
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Ministério da Agricultura pede
fim de lista de peixes ameaçados

O

ministério da Agricultura (Mapa) pediu ao ministro do
Meio Ambiente, Ricardo
Salles, a suspensão da lista
de espécies aquáticas ameaçadas de extinção. A pasta
afirma que esse cadastro
de animais em risco gerou
“grande repercussão negativa no setor pesqueiro” e
prejuízos econômicos.
A “Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção - Peixes e
Invertebrados Aquáticos”, publicada em 2014, busca identificar espécies que estejam de
alguma forma em risco e proíbe captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo,
beneficiamento e comercialização dos animais listados.
A lista foi feita a partir da
avaliação de risco de 5.148
espécies, incluindo 100% dos
peixes marinhos e continentais conhecidos em território
brasileiro, coordenada pelo
ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Dessas espécies,
475 (9%) foram classificadas
como ameaçadas de extinção,
dos quais 98 são peixes marinhos, 311, peixes continentais
e 66, invertebrados aquáticos.
Na lista de vermelha de
peixes ameaçados de 2018,
as 410 espécies estão divididas entre vulneráveis, em
perigo e criticamente em
perigo. No documento de pedido de suspensão ao qual a
Folha de S.Paulo teve acesso,
um dos alvos de crítica da Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP), parte do Mapa, é a
utilização de metodologias
da UICN (União Internacional
para Conservação da Natureza) para a elaboração da lista
de espécies ameaçadas.
A UICN é uma entidade
internacional composta por
governos, agências governamentais e ONGs, e responsável pela lista vermelha

de espécies ameaçadas, relação respeitada e adotada
internacionalmente.
“O Brasil deve se orientar
pelos seus próprios critérios
para definição e adoção das
políticas públicas que afetarão a fauna e a todos os brasileiros e não por critérios
de ONGs internacionais”,
afirma o documento do
Mapa que pede a suspensão
da lista nacional.
O pedido, assinado por
Jorge Seif Júnior, secretário
de aquicultura e pesca, é
considerado dentro do MMA
(Ministério do Meio Ambiente) uma tentativa de reviver
críticas antigas à lista de espécies ameaçadas, que há
anos sofre pressão de organizações pesqueiras e já passou
por duas suspensões devido
a decisões judiciais. A portaria, contudo, voltou a vigorar
no início de 2017.
A indústria pesqueira e
o documento da SAP argumentam que a elaboração
da lista não é responsabilidade exclusiva do MMA e
que o Mapa e entidades do
setor deveriam ser ouvidos.
Segundo membros e ex-servidores do MMA, o então
Ministério da Pesca participou do processo em grupos
de trabalho. Eles também
afirmam que a lista tem um
caráter científico de definição
de grau de risco de extinção.
A nota técnica da SAP
também critica o descarte de
peixes ameaçados capturados incidentalmente e afirma
que a lista contribui para desperdício de alimentos. “Ressalta-se que somos favoráveis
à conservação ambiental,
porém, de forma sustentável
econômica, social e biologicamente. Pois, entendemos
que simplesmente preservar
espécies marinhas sem pensar na abordagem ecossistêmica não traz efetividade
nem ao recurso pesqueiro

nem ao bem-estar humano
dos que sobrevivem da atividade de pesca no país.”
Especialistas e membros
atuais e ex-servidores do
MMA ouvidos pela reportagem afirmam que as críticas
não têm fundamentação técnica. Segundo Fabio Motta,
pesquisador do laboratório
de ecologia e conservação
marinha da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo),
as avaliações para criação da
lista reúnem especialistas de
todo o país para construir
um panorama da situação
das espécies a partir dos
melhores dados disponíveis
naquele momento.
A análise de risco de extinção de animais marinhos
leva em consideração dados
como declínio populacional
da espécie ao longo do tempo e diminuição da distribuição geográfica pelo país, diz
Motta. “A lista é muito importante”, afirma Anna Carolina
Lobo, coordenadora do programa mata atlântica e marinho da WWF-Brasil. “Trata-se do principal documento
oficial e único com os dados
mais atuais do estado de saúde das populações de peixes
e demais invertebrados.”
Um dos pontos limitantes nessa análise é a qualidade dos dados disponíveis.
Segundo os pesquisadores
ouvidos pela reportagem,
há dados mais fiéis à realidade para apenas algumas
espécies e algumas regiões
do país, como no estado
de São Paulo, e, ao mesmo
tempo, existe um vácuo de
informações estatísticas oficiais em nível nacional.
“Um pano de fundo para a
história é que o Brasil parou
de fazer o monitoramento
dos estoques em 2008 e publicou seu último relatório
sobre o tema em 2011”, diz
Lobo. Na opinião de Motta,
a gestão pesqueira não vem

sendo levada a sério. “A gestão abrange a produção, deve
levar em conta a qualidade
do pescado e a qualidade de
vida dos pescadores artesanais. O problema de gestão
não é resolvido atacando
uma avaliação de espécies
ameaçadas e aumentando
o esforço de pesca para aumentar a produtividade.”
Ele afirma que a comunidade científica é sensível
ao modo de vida de pescadores artesanais ao mesmo
tempo em que busca garantir a proteção e uso sustentável de espécies aquáticas.
Além disso, as regras para a
possibilidade de exploração de espécies aquáticas
têm sido ampliadas. A proibição de captura com base
na lista de 2014 para peixes
como o budião-azul e o pargo só entrou em vigor no
passado, após adiamentos
de vigência da norma.
O MMA, em portaria publicada em 2018, também
citou a possibilidade de manejo sustentável para as espécies constantes na lista
oficial, desde que o uso seja
regulamentado e reconhecido como possível pela pasta,
pelo Ibama e pelo ICMBio, e
por especialistas.
“A indústria pesqueira já
está impactada, o desenvolvimento econômico também já está impactado, e
não é por conta de medidas
de salvaguarda ambientais,
mas pela superexploração
desenfreada”, diz Lobo.
Segundo a especialista,
a lista não ameaça o desenvolvimento econômico.
“Precisa dar um tempo para
as populações de peixes.
Passamos nos últimos anos
por crises dos principais estoques pesqueiros do país.
A recuperação deles é uma
medida extremamente importante que pode ajudar a
indústria pesqueira.”
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Com devolução de
aviões, Avianca cancela
mais voos em todo o país
A Avianca Brasil começou a devolver mais oito
aviões de sua frota às
empresas de leasing proprietárias das aeronaves.
Ao todo, 18 aeronaves
serão devolvidas a essas
empresas. Outras três
ainda estão em negociação, ainda sem prazo para
serem devolvidas.
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), as devoluções são
em cumprimento a decisões
judiciais, atendendo pedido
das empresas de leasing.
Algumas devoluções estão
sendo feitas gradualmente,
de forma a mitigar os efeitos
para os passageiros que viajaram no feriado de Páscoa.
Por determinação da
Anac, a companhia terá
de adequar sua malha aérea, seu sistema de venda
de passagens e dar “ampla divulgação dos voos
cancelados de forma a
minimizar o impacto pela
retirada das aeronaves”.
Em sua página na internet, a empresa vem informando aos passageiros
o cancelamento pontual
de voos da empresa, por
meio de uma lista atualizada com a identificação
dos voos cancelados.

De acordo com a Avianca,
o serviço visa minimizar o impacto na sua operação e aos
passageiros. A empresa afirma que manterá o compromisso, assumido com a Anac,
de informar com antecedência mínima de 72 horas os
voos que serão cancelados.

Recuperação judicial

No último dia 5, a assembleia de credores aprovou o
plano de recuperação judicial
em uma reunião que durou
mais de sete horas. O plano
prevê a divisão da empresa
por meio da criação de sete
unidades produtivas isoladas
(UPIs), que serão levadas a leilão. Seis UPIs conterão partes
dos direitos de pousos e decolagens (“slots”) da Avianca
nos aeroportos de Congonhas,
Guarulhos e Santos Dumont e
uma vai englobar o programa
de fidelidade da empresa.
O plano de recuperação
da empresa aérea foi homologado no último dia 12
pelo juiz Tiago Henriques
Papaterra Limongi, da 1ª
Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. De acordo com a decisão,
a empresa permanecerá em
recuperação judicial até que
se cumpram as obrigações
previstas no plano.
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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
------------------------------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$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 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$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 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
-------------------------------

diariodoestadogo.com.br

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$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
-------------------------------
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ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

VENDA
AP. DE GOIÂNIA

------------------------------ST. SANTO ANTÔNIO
Vendo lote de esquina
c/ 365 m² de área na
rua. Em frente a escola
preço a combinar. Tratar
(62) 981304240 e zap
984873063. Creci 22415.
-------------------------------

VENDA
NOVA VENEZA

------------------------------ST. SAN MARCO 3qts.,
sala, cozinha, banheiro,
garagem. F: (62) 984552895 / 99903-8386
-------------------------------

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------IMÓVEL DE ESQUINA
contendo uma casa de
2/4 cozinha americana,
banheiro, sala, varanda
ou área c/ banheiro, mais
3 sala, comercial com 64
m² cada uma, sendo que
o de esquina é de 128
mts. Todas a casa na
cerâmica portas e janelas
da casa de blindex, R. 19
lt 01 qd 27 Residencial
Prado, em frente ao Posto de Saúde Prado. 250
mil o 350 quitado. F:(62)
981304240
zap
creci
22415.
------------------------------LOTE de 300 antes com
2/4 c/ suíte, cozinha americana piso e cerâmica,
portas e janelas de blindex toda murada. Preço
60.000 mil ou 160 mil
quitada, rota 1-20-470 qd
3 tl 5 Residencial Prado.
F: (62) 981304240 e zap
984873063, creci 22415.
-------------------------------
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Bieber aparece em
show de Ariana e
anuncia novo álbum
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Música de Madonna
e Maluma é boicotada
em rádios britânicas
devido à idade da cantora

A

fastado dos palcos desde a última
turnê ‘Purpose’, o
cantor Justin Bieber fez
uma participação surpresa
no show da cantora Ariana Grande. O fato ocorreu
neste último domingo, no
festival Coachella, nos Estados Unidos. Nos últimos

anos, Justin, que vivia se
metendo em polêmicas,
tem se resguardado e cuidado mais da espiritualidade.
Meio tímido, Bieber
cantou ao lado de Ariana
Grande o seu hit ‘Sorry’. Ele
conversou um pouco com o
público, levando o festival a
loucura do início ao fim de

sua apresentação. Recentemente Ariana e Justin dividiram uma participação na faixa Earth, do cantor Lil Dicky.
“Não tinha a menor ideia
de que estaria aqui esta
noite. É a minha primeira
vez no palco em dois anos,
então tenho que recuperar
meu ritmo, meu estilo”, dis-

se o cantor, que não tinha
preparado nenhum look especial para a aparição.
Como se não bastasse
a apresentação surpresa,
enquanto estava saindo do
palco Bieber ainda anunciou
o lançamento de um novo
álbum. “Muito obrigado, e a
propósito, álbum em breve”.

Madonna lançou no
dia 17 a faixa Medellín,
uma parceria com o cantor colombiano Maluma.
A canção, que é o primeiro single do novo disco da
popstar, Madame X, estaria sendo boicotada da
programação de rádios britânicas. O motivo: a idade
da cantora, que completou 60 anos em 2018.
Uma publicação do jornal Daily Star expôs a polêmica, focando nas emissoras Radio 1 e Radio 2, da
BBC. Segundo uma fonte
ouvida, “o público alvo da
Radio 1 é de ouvintes de
15 a 29 anos; muitos deles nasceram em 2005”.
Por isso, a cantora não
teria relevância para ouvintes mais jovens.
Após a repercussão
do assunto, a BBC enviou
um comunicado oficial

à imprensa. “As rádios são
responsáveis por decidir as
músicas que tocam, baseadas no que a audiência pretende ouvir. Nenhum outro
critério é levado em consideração”, lê-se no texto.

Não é a primeira vez

Quando Madonna começou a divulgação do disco Rebel Heart, a mesma emissora
também não tocou o carro-chefe do projeto, a canção
Living For Love. Naquele
ano, o mesmo jornal entrevistou uma fonte da Radio 1
que afirmou a mesma coisa:
a música não seria tocada
devido à idade da popstar.
Mesmo sem o apoio da
rádio, a canção chegou à 26ª
posição das paradas musicais
do Reino Unido. Ainda não
há como prever o desempenho de Medellín, por ter sido
lançada há poucos dias.

