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Quadrilha atuava no tráfico e
aplicava golpes por telefone
Uma ação da Polícia Civil que buscava prender uma quadrilha que aplicava golpes por telefone acabou descobrindo que o
grupo também atuava fortemente no tráfico de drogas em Aparecida. Seis pessoas foram presas e autuadas em flagrante. p3

Museus
goianos tem
programação
especial até
o dia 19 p3
(62) 3010-4014

Dois são presos em Aparecida de
com 22 mil carteiras de cigarros

Investigação sobre eleição da presidência do Senado está em fase final

Dois homens foram presos em Aparecida de Goiânia ontem com mais
de 22,5 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. p3

Passados 100 dias da atual legislatura, a Polícia Legislativa do Senado ainda
não concluiu o inquérito que investiga suspeita de fraude na eleição. p5
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Iris quer difundir arte lírica em
Goiânia com 2º Festival de Ópera
O

Jackson Rodrigues

prefeito Iris Rezende,
o reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edward Madureira,
e o secretário municipal de
Cultura (Secult), Kleber Adorno, lançaram, ontem, o 2º
Festival de Ópera de Goiânia. O objetivo é difundir a
arte lírica na capital.
As primeiras apresentações ocorrerão nos próximos
dias 17 e 18, no Teatro Basileu
França. O evento será realizado nos meses de maio, junho
e julho. Iniciativas como esta
“elevam a sociedade”, diz Iris.
Integrantes do Coro Sinfônico
de Goiânia fizeram apresentação durante o lançamento.
O prefeito destaca que o
foco do Festival de Ópera é
despertar a juventude para a
arte lírica. “A cultura da música erudita está mais à disposição da elite. Infelizmente,
a população da periferia não
tem acesso a essa manifestação por falta de oportunidades”, observa. “Assim como
fizemos com a Orquestra e
Coro Sinfônicos e a Banda
Juvenil de Goiânia, queremos
ampliar estas apresentações
públicas para todos”, destaca.
Além do Teatro Basileu
França, as apresentações
também vão ocorrer no Teatro Belkiss Spenzieri, Centro
Cultural Oscar Niemeyer e no
Teatro Sesi. “A arte lírica será
incentivada em Goiânia”, diz

Iris. Ele lembra que a cidade
é celeiro de cantores deste
gênero musical. “Temos uma
concentração de artistas de
dar inveja a qualquer cidade
do mundo”, afirma. “A prefeitura dá o suporte para que
a capital possa se consolidar
nacionalmente como referência cultural”, conclui.
“A intenção é dar oportunidade ao público da cidade
de acesso a espetáculos operísticos de qualidade”, comenta o titular da Secretaria
Municipal de Cultura (Secult),
Kleber Adorno. Ele informa
que, nos palcos, os talentos

de Goiânia farão apresentações junto a grandes nomes
do canto lírico no cenário nacional. “Essa é uma das belezas do festival: a difusão dos
nossos artistas”, ressalta.

Parcerias

O secretário acrescenta
que as parcerias da prefeitura com a UFG são sempre
profícuas, sobretudo na área
cultural. “Com essa iniciativa,
mostramos o trabalho que é
realizado em prol da cidade.
Aqui, por exemplo, é pelo
festival, mas muita coisa boa
está por vir à nossa Capital”,

revelou Kleber Adorno
O reitor da UFG, Edward
Madureira, afirma que é uma
honra para a universidade
fazer parcerias com a Prefeitura de Goiânia. “Já realizamos trabalhos conjuntos nos
setores de saúde, tecnologia, educação, mobilidade e,
agora, na cultura”, disse. Ele
acrescenta, também, que é
uma satisfação contribuir de
alguma forma para o desenvolvimento de Goiânia
“Somos uma instituição de
ensino que tem muito o que
oferecer para a nossa comunidade e essa atitude da admi-

nistração municipal demonstra a sensibilidade e respeito
para com a UFG”, conclui.
O 2º Festival de Ópera de
Goiânia atuará na busca de
ferramentas
institucionais,
políticas e artísticas para se
tornar uma ação anual permanente, dando subsídios
para que os cantores líricos
aqui formados possam desenvolver sua arte, mostrando
suas qualidades e potenciais
ao público da capital, que
sempre se destacou pela sua
tradição de exportar grandes
cantores líricos para outros
centros do Brasil e do exterior.

Quartel do Corpo de Bombeiros de Silvânia é inaugurado
O governador Ronaldo
Caiado inaugurou, ontem,
o novo quartel do Corpo de
Bombeiros Militar em Silvânia. Com uma localização estratégica, a unidade atenderá outros seis municípios da
região. São eles: Gameleira,
Leopoldo de Bulhões, Orizona, Santa Cruz, São Miguel do
Passa Quatro e Vianópolis.
No total, foram investidos R$ 600 mil na construção. A obra é fruto de Parceria Público-Privada. “As
cidades do interior merecem a infraestrutura necessária para que a população
tenha mesma qualidade
que as grandes metrópoles. Vamos continuar traba-
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lhando para diminuir as desigualdades regionais para
dar condições de vida digna
aos goianos”, afirmou o go-
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vernador Ronaldo Caiado.
De acordo com o secretário de Segurança Pública, a
nova unidade vai diminuir o

tempo de resposta no atendimento de ocorrências.
“Sabemos que minutos ou
segundos podem fazer a di-

ferença para preservar vidas.
Quanto mais rápido o atendimento, menores são os danos. O Governo de Goiás dá
mais um passo importante
na proteção da população”,
explicou Rodney Miranda.
O comandante-geral dos
Bombeiros, coronel Mateus,
também ressaltou a importância do novo quartel para
a região. “A construção da
nova sede vem atender a um
anseio da população como
um todo. Agradecemos
imensamente o Governo de
Goiás, a Prefeitura Municipal
e a sociedade da região que
possibilitaram a concretização deste sonho acalentado
por anos”, destacou.
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Nova fase
da vacinação
contra gripe
inclui professores
e forças de
segurança
A Campanha Nacional
de Vacinação contra a Influenza alcança novo grupo
prioritário: professores das
redes pública, particular e
filantrópica, além de policiais civis, militares, bombeiros e pessoal da ativa
das Forças Armadas estão
convocados a se dirigirem a
um dos mais de 900 postos
de saúde de todo o Estado.
Segundo a Secretaria da
Saúde de Goiás (SES-GO),
até a última sexta-feria (11)
Goiás ocupava a quarta colocação no País na quantidade de pessoas vacinadas,
atrás apenas do Amazonas,
Amapá e Espírito Santo. Em
Goiás, já foram aplicadas
1.101.527 doses da vacina,
o que representa 59% do
total de pessoas a serem
vacinadas (1.862.979).
Mesmo considerando
satisfatória a posição de
Goiás do ranking nacional
da vacinação, a coordenadora de ações de imunização da Gerência de Imunizações e Rede de Frio da
SES-GO, Joice Dorneles,
faz um alerta aos integrantes de todos os grupos prioritários para que
não deixem de se vacinar.
A campanha prossegue
até o dia 31 de maio.
Além dos professores,
policiais e militares, também integram os grupos
prioritários para a vacinação contra a Influenza as
crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes,
puérperas (mulheres com
até 45 dias após o parto),
trabalhadores da saúde,
idosos (pessoas com 60
anos ou mais), portadores
de doenças crônicas, indígenas, população privada
da liberdade e trabalhadores do sistema prisional.
Joice Dorneles destaca
que a influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório.
É altamente transmissível
e sujeita a se transformar
em epidemias sazonais.
“A vacina reduz as internações, complicações e
mortes decorrentes das
infecções pelo vírus da influenza”, acentua.
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Museus goianos tem programação
especial até o dia 19 de maio
C

omemorada de 13
a 19 de maio, a 17ª
Semana Nacional de
Museus contará com programação especial nas unidades
de Goiás. Destaque para o
Museu da Imagem e do Som
de Goiás (MIS), o Museu Pedro Ludovico, o Museu Professor Zoroastro Artiaga e o
Palácio Conde dos Arcos.
O MIS, localizado na Praça Cívica, dentro do Centro
Cultural Marieta Telles Machado, fará exibição do filme
Revendo Regina Lacerda, em
comemoração ao centenário
da folclorista, e irá realizar
palestras sobre a vida e obra
de Regina Lacerda, com a
museóloga Natcha Moyano,
e sobre uma nova agenda
para os Museus, com o superintendente de patrimônio
histórico e artístico da Secretaria de Cultura do Estado de
Goiás, Azor Henrique. Também haverá apresentação
das fiandeiras de Caldazinha.
O Museu Pedro Ludovico,
localizado entre a Praça Cívica e o Bosque dos Buritis, irá
promover roda de conversa
sobre a coexistência de narrativas diversas na atual paisagem urbana de Goiânia, com

Dois são
presos em
Aparecida
de Goiânia
com 22 mil
carteiras
de cigarros
Dois homens foram presos em Aparecida de Goiânia
ontem com mais de 22,5 mil
carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai.
Segundo a Polícia Militar,
também foram apreendidos pneus e equipamentos
eletrônicos. Todo material
apreendido está avaliado em
cerca de R$ 500 mil.
Os produtos apreendidos
estavam divididos em três
carros estacionados em um
galpão. A Polícia Militar chegou até o local com a ajuda
de uma denúncia anônima.
Os dois presos, segundo a
polícia, já têm passagens por
contrabando e descaminho.
Os dois detidos e os produtos contrabandeados foram
levados para sede da Polícia
Federal, em Goiânia.
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a presença de trabalhadores
culturais diversos, como grafiteiros e arquitetos. Também
está programada uma roda
de conversa com cozinheiros
tradicionais e degustação
de comidas típicas goianas,
para resgatar a memória
culinária goiana (sertaneja).

No Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga, localizado na Praça Cívica, serão
ofertadas palestras sobre a
história e tradição da cerâmica
popular da Cidade de Goiás,
com a prof. Ms. Ludimília Justino de Melo Vaz (PUC-GO), e
sobre o patrimônio da cultura

imaterial, com a prof. Ms. Maria Socorro de Deus (PUC-GO).
Haverá, ainda, apresentação
cultural com as fiandeiras e
com os cantadores sertanejos
de raiz, da Associação dos Idosos do Brasil (AIB). Durante a
programação, o público poderá visitar a Exposição de longa

Começou serviço de triagem de bagagem
de mão no aeroporto de Goiânia
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Cinco aeroportos brasileiros passam a seguir
um padrão para as bagagens de mão. Dentre
eles, está o Santa Genoveva, em Goiânia. Além
dele, Congonhas (São
Paulo), Galeão e Santos
Dumont (Rio de Janeiro)
e Salgado Filho (Porto
Alegre) integram a lista.
Para a bagagem ser
considerada de mão e
poder ser lavada dentro
da cabine, ela deve se
enquadrar nas seguintes

medidas: 55 centímetros de
altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. O peso máximo é
de 10 quilos. Caso ultrapasse
esses parâmetros, uma taxa é
aplicada ao passageiro, que
varia de R$ 59 a R$ 220.
De 24 de abril a 12 de
maio os aeroportos passaram pelo período educativo,
com os passageiros sendo
apenas informados sobre as
novas determinações acerca
das malas. A partir desta segunda-feira, a cobrança passa

a ser aplicada. Para isso,
uma caixa será utilizada
para medir se as bagagens
estão ou não dentro das
dimensões indicadas.
De acordo com a Associação Brasileira das
Empresas Aéreas (Abear)
a ação tem por objetivo
reforçar as regras estabelecidas pela Agência Nacional
de Aviação Civil (ANAC),
desde março de 2017. Com
isso, a associação espera
agilizar o fluxo dos clientes
e, assim, evitar atrasos.

duração Histórias de Goiás.
No Palácio Conde dos
Arcos, no centro histórico
da Cidade de Goiás, haverá
Ação Educativa contando a
história do Título de Patrimônio Mundial, da Cidade
de Goiás e visita mediada
contando história do museu

Palácio Conde dos Arcos.
Nessa 17ª edição da Semana Nacional de Museus,
1.114 instituições de cultura
de todo o país oferecem ao
público 3.222 atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, oficinas, exibição de filmes e muito mais!

PC prende quadrilha que atuava
em golpes por telefone e no
tráfico de drogas em Aparecida
Uma ação da Polícia
Civil que buscava prender
uma quadrilha que aplicava golpes por telefone
acabou descobrindo que
o grupo também atuava
fortemente no tráfico de
drogas em Aparecida de
Goiânia. Seis pessoas,
entre elas a namorada de
um condenado que cumpre pena em Aparecida
de Goiânia, foram presas
e autuadas em flagrante.
Desde o início do ano,
a equipe do 3º Distrito
Policial de Aparecida de
Goiânia tentava identificar os integrantes de uma
quadrilha que emprestava
contas para o depósito de
dinheiro obtido com golpes
aplicados pelo telefone.
No final da tarde da última
sexta-feira (10), os agentes
flagraram o momento em
que Adriely de Paula, de 26
anos, tentou sacar R$ 6 mil
em um banco, com documentos falsos. Ela também
tinha um mandado de prisão expedido e, segundo o

delegado Divino Batista, titular do 3º DP de Aparecida
de Goiânia, é namorada de
um criminoso que está preso no Complexo Prisional
de Aparecida de Goiânia.
Além de recuperar o dinheiro do golpe, os policiais
encontraram uma casa,
que foi indicada por Adriely, e prenderam cinco homens e apreenderam um
adolescente. Também foram apreendidos 60 quilos
de maconha, uma porção
grande de cocaína pura,
conhecida como “escama
de peixe”, um revólver calibre 38, além de quatro
balanças de precisão.
“Nós já sabíamos que a
Adriely é quem cuida do recebimento do dinheiro dos
golpes aplicados via telefone
pelo namorado dela, de primeiro nome Jhonata, que
atualmente está preso. Agora, o que descobrimos após
essa prisão, é que o dinheiro
oriundo dos golpes está sendo usado para a compra de
drogas”, destacou o delegado.
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Pombinhos

Eduardo Pombal, diretor criativo da
Tufi Duek, recebe hoje, às 19h, convidados e clientes para comemorar
o lançamento da coleção cápsula
Freedom, assinada por ele, na loja do
Buena Vista, Goiânia. Na ocasião, o
estilista apresentará as novidades em
primeira mão, além de dar uma consultoria de styling para as presentes.

Leonardo Cavalcanti e Bárbara
Souza vão se casar às 19h30 do dia
8 de junho, na Igreja Nossa Senhora
Aparecida, no Setor Campinas, em
Goiânia. A recepção do casamento
será no Clube Ferreira Pacheco, no
Setor Santa Genoveva.

Goiânia, 14 de Maio de 2019

Coluna
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com
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Pôr do sol

Luisa Marilac vai lançar o livro “Eu,
Travesti”, em parceria com a escritora
Nana Queiroz, pelo Grupo Record,
durante a Virada Cultural. A tarde de
autógrafos será no domingo, dia 19,
às 16h, na Livraria Saraiva, no Pátio
da Paulista, em São Paulo.

O administrador Adenir Ribeiro e toda
sua equipe preparam amanhã, Dia
Internacional da Família, uma programação de um dia inteiro para celebrar
a data. O ponto alto promete ser a
visita ao heliponto do Órion Complex,
no Setor Marista, em Goiânia. A 191
metros de altura, os participantes
poderão curtir o belo pôr do sol da
cidade com uma vista de 360º.

Fotos: Cristiano Borges

Mentora

Pôr do sol 2

O Lide Futuro promove hoje, uma
mentoria com Helena Ribeiro, CEO
do Grupo Empreza (EMPZ). A CEO é
empreendedora e foi nomeada uma
das 50 mulheres mais influentes
do mundo, na categoria Executivas
Internacionais, pela “Global Power
100 Women in Staffing”. Consolidou
sua carreira com modelos inovadores de Gestão de Pessoas.

Mas a programação, que é gratuita
e não requer inscrição prévia,
começa logo cedo no piso 2 do
Órion Shopping, que faz parte do
Órion Complex, com o lançamento
oficial do 14º Congresso Brasileiro
de Terapia Familiar. Em seguida, o
público poderá participar de um
momento de confraternização
com as terapeutas de família Silvana Silvestre e Larissa Caramaschi.

Musical
O grupo The Platters chega à capital
goiana com apresentação única no
dia 25 de maio, às 21h, no Teatro
Sesi. Com mais de 50 anos de carreira, eles prometem relembrar os
grandes sucessos que embalaram a
bem sucedida carreira com mais de
100 milhões de discos por meio das
canções icônicas como Only You,
My Prayer, entre muitas outras.

Infantil
O Flamboyant Shopping Center vai
receber o espetáculo infantil “Branca
de Neve e os Sete Anões”, no dia 26
de maio, às 17h. Os ingressos para o musical, que tem a assinatura da Pinheiro
Produções Artísticas, já podem ser adquiridos no balcão de vendas, localizado
no Piso 3 do shopping. As composições
musicais são de João Marcelo.

Andrea Aprígio (à esquerda) recebeu convidados durante desfile do estilista paulistano Marcelo
Quadros, na Emporium Lolithà. A Digital Influencer Layla Monteiro marcou presença no evento

Águas
quentes
O Prive Hotéis e Parques oferece
até 25 de maio, a promoção Viva
Mamãe, válida para compras com
check-in a partir de domingo e
check-out até quinta-feira deste
mês de maio, no Prive Riviera Park
Hotel. Além de tarifa promocional,
o casal pagante ganha cortesia
para acomodar, no mesmo apartamento, até duas crianças com
idade até 12 anos e acesso gratuito aos três parques aquáticos do
Prive Diversão - Clube Prive, Water
Park e Náutico Praia Clube.

ZONA FRANCA
A dupla Leandro & Romario
grava o seu DVD “Nem Precisa
de Legenda”, hoje, a partir das 20
horas, no LKS Music, em Goiânia.
Leandro Meireles e Lara Monteiro realizam a 4ª edição do Dog’s
Day, dia 7 de julho, no Parque
Vaca Brava, no Setor Bueno.

Silvia Umbelino, Linda Bessa e Hilda Barcelos foram
conferir o desfile da nova coleção de Marcelo Quadros

Peru restringe acesso
a Machu Picchu
O

Peru irá restringir
por duas semanas
o acesso a três importantes áreas de Machu
Picchu, para evitar uma deterioração maior da icônica
cidade inca. A restrição entra
em vigor a partir de amanhã.
Segundo o governo peruano, o acesso aos templos do
Sol e do Condor e à pedra de
Intihuatana será estritamente controlado e os visitantes
terão apenas três horas para
visitar estes três lugares.
“Essas medidas são necessárias para conservar Machu
Picchu, dada a evidência da
deterioração nas superfícies
das pedras causadas por visitantes destas três áreas”, afirmou o Ministério da Cultura
peruano. Nos últimos anos,
o sítio arqueológico foi invadido pelo turismo de massa.
A entrada de quase 6 mil
visitantes por dia, em duas
levas, é permitida nas ruínas
do século 15. Com a nova
restrição, entre os dias 15 e
28 de maio, os turistas terão
apenas três horas para visitar
cada uma das três principais
atrações deste sítio arqueo-

Thais Morbeck, que
também era anfitriã do
evento, posa com o marido
Humberto Torquato

O supermercado Bretas lançou
um novo site. O portal permite
que os clientes acompanhem as
ofertas de cada uma das 36 cidades onde a rede está presente.

Pôr do sol 3
Quem acompanhar as atividades
pela manhã ganhará uma pulseira
para ter acesso à atividade que
será realizada no heliponto do
Órion. A programação encerra às
19h com bate-papo com a master
coach Tânia Agostinho e o psicólogo Rodrigo Dueti, além de Silvana
Silvestre e Larissa Caramaschi.

Congresso
O deputado federal Arnaldo Jardim,
o presidente da Central Sicredi
Brasil Central, Celso Figueira, o
deputado federal, José Mário
Schreiner, o conselheiro de administração da Sicredi Cerrado, Walter
Venâncio Guimarães e o presidente
da Sicredi Cerrado, Zeir Ascari, prestigiaram o 14º Congresso Brasileiro
do Cooperativismo, em Brasília.

Morre deputado da
Argentina baleado
perto do Congresso
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lógico. Depois destas duas
semanas de teste, autoridades avaliarão os resultados
da medida antes de aplicar
uma restrição permanente a
partir de 1º de junho.
A cidade perdida dos in-

cas foi construída durante
o reinado do imperador
Pachacuti (1438-1471) e
fica a cerca de 100 quilômetros da cidade andina
de Cusco, a antiga capital
inca no sudeste do Peru.

As ruínas de Machu Picchu foram descobertas em
1911 pelo explorador americano Hiram Bingham. Em
1983, a antiga cidade foi
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

O deputado argentino
Héctor Olivares, da aliança
governista, morreu no domingo em consequência
do ataque a tiros sofrido na
quinta-feira nas imediações
do Congresso. Olivares era
deputado da União Cívica
Radical pela província de La
Rioja, no norte do país.
Presidente interino do
Senado, Federico Pinedo
confirmou o fato e horas
depois o presidente Mauricio Macri decretou luto
nacional por 48 horas. O
ataque também matou
Miguel Yandón, coordenador do Fundo Fiduciário Elétrico Federal de La
Rioja, que se exercitava
com Olivares quando eles
receberam disparos feitos

a partir de um carro.
Foram detidas seis pessoas suspeitas no caso, entre eles Juan José Navarro,
um dos ocupantes do automóvel de onde saíram
os disparos, que deve ser
extraditado do Uruguai.
Inicialmente se pensou
que haveria razão política,
mas as últimas hipóteses
se inclinam para razões pessoais, já que Yandón era o
principal alvo do atentado.
Olivares estava em estado grave no hospital Ramos Mejía, após receber
um disparo no abdômen.
Outros políticos do país
também lamentaram a
morte, entre eles a ex-presidente Cristina Kirchner.
Fonte: Associated Press.
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PL sobre Maria da Penha
provoca debates e aguarda
sanção presidencial

Fernando Frazão

A

provado pelo Congresso
em 9 de abril, o Projeto
de Lei (PL) nº 94/2018,
que permite que autoridades
policiais determinem a aplicação de medidas protetivas a
mulheres vítimas de violência
doméstica, continua aguardando a assinatura do presidente
Jair Bolsonaro para virar lei.
“A gente está na expectativa justamente porque o prazo
está se esgotando”, disse a senadora Leila Barros (PSB-DF),
relatora do PL no Senado. “É
um projeto de lei rico, a gente está vivendo um momento
muito difícil de feminicídio no
país. Só no Distrito Federal já
foram dez mulheres assassinadas este ano”, acrescentou.
O projeto prevê que a
autoridade policial poderá

determinar a medida protetiva em cidades onde não
haja um juiz para fazê-lo.
Assim, o delegado ou até o
próprio agente, na ausência
do delegado, poderá determinar que o agressor saia de
casa, mantendo distância da
vítima até a análise do juiz.
Segundo o PL, a autoridade
policial deverá informar o
juiz da comarca mais próxima em até 24 horas sobre a
decisão de afastar o marido
ou companheiro de casa.
Atualmente, a lei estabelece um prazo de 48 horas para
que a polícia comunique o
juiz sobre as agressões, para
que, só então, ele decida sobre as medidas protetivas. A
efetiva aplicação de medidas,
no entanto, pode levar bem

mais tempo para ocorrer.
“Depois da medida deferida pelo juiz, aquela decisão
tem que ser entregue a um
oficial de justiça para que ele
encontre o destinatário para
poder intimá-lo. Porque as
medidas protetivas só podem
valer a partir do momento em
que o agressor for intimado
dessa decisão”, explicou Sandra Melo, delegada-chefe da
Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM).
Para ela, a redução desse
prazo, através da aplicação de
medidas protetivas nos moldes do PL, pode salvar a vida
de muitas mulheres. “Essa
diferença pode implicar em viver ou morrer. Na maioria das
vezes implica em uma pressão
sobre essa mulher. O que a

gente vê é a oportunidade de
a polícia estar primeiro com
esse autor antes da Justiça”.

Críticas

Os magistrados (categoria
que engloba juízes, desembargadores, ministros de
tribunais de justiça, dentre
outros) consideram que o PL
confere à polícia uma competência exclusiva do Judiciário.
Para a juíza Maria Domitila
Manssur, diretora da Associação dos Magistrados do Brasil
(AMB), a medida poderá ser
perigosa para a mulher. De
acordo com a magistrada, a
mulher só estaria realmente
segura se a medida protetiva
determinada pela polícia fosse confirmada pela Justiça, o
que pode não acontecer.
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Investigação sobre
eleição da presidência do
Senado está em fase final
Passados 100 dias da
atual legislatura, a Polícia
Legislativa do Senado ainda não concluiu o inquérito que investiga suspeita
de fraude na eleição que
tornou o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) presidente da Casa, em 2 de fevereiro. À época, a primeira
tentativa de votação do dia
foi anulada depois que, na
urna, apareceram 82 votos,
sendo que há somente 81
senadores na Casa.
Responsável pela investigação, o corregedor do
Senado, senador Roberto
Rocha (PSDB-MA) disse ontem à Agência Brasil que na
semana que vem, quando
o presidente da Casa estará
de volta a Brasília de uma
agenda em Nova Yorque, o
caso deve ter um desfecho.
O chefe da Polícia do Senado, Alessandro Morales
Martins, acompanha Alcolumbre nessa viagem.
O corregedor disse que
o caso está sendo tratado
com extremo cuidado: “Na
dúvida, não se pode acusar
ninguém”. Ele contou que
chegou a conversar sobre
o assunto com o ministro
da Justiça, Sergio Moro, e
foi orientado a consultar
um delegado da Polícia
Federal, mas desistiu da
ideia. “Eu disse ao Moro
que mandaria o caso, se
ficasse sob os cuidados
dele”, disse Rocha ao explicar porque preferiu que a
Polícia do Senado se encarregasse das investigações:
“Eu não quis, não quero e
não vou deixar isso na mão
de qualquer delegado [da
Polícia Federal] porque
senão pode virar circo,
uma espetacularização”.
Rocha explicou que,

como parte da investigação,
estão procurando imagens da
hora em que os votos foram
colocados na urna. O objetivo é identificar se o que está
sendo depositado na urna
é um envelope ou simplesmente uma cédula. Além das
imagens da TV Senado, que
transmitia a sessão ao vivo,
câmeras de segurança do
plenário também estão sendo periciadas. Imagens da TV
Globo e do SBT também foram solicitadas, mas segundo
Rocha, “não ajudaram muito”.
No entanto, para o líder do
PSL no Senado, senador Major
Olímpo (SP), 100 dias é tempo
mais que suficiente para uma
reposta. Ele foi o primeiro parlamentar a entregar um pedido para averiguação dos fatos
ao presidente do Senado.
“Queremos uma reposta disso. Acho que já houve tempo
sufciente para fazer uma varredura para identificação do
autor ou dos autores. Não dá
pra dizer que já passou. Não
dá pra dizer que é uma apuração impossível quando você
tem imagens da Casa, de celulares, de outras emissoras.
Dizer que não há elucidação
seria um deboche”, avaliou.

Balanço

Um balanço dos 100 dias
da Legislatura, divulgado nesta segunda-feira pela presidência do Senado, destaca 71
proposições apreciadas pelos
senadores em 2019. O número, segundo levantamento da
Secretaria-geral da Mesa da
Casa, supera a produtividade legislativa em relação ao
mesmo período desde 1999
e inclui a análise de propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias,
projetos de lei, de decreto
legislativo e de resolução.
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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
-------------------------------
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Bon Jovi fará três
shows no Brasil
em setembro

Diário do Estado
Reprodução

Reprodução

Thiago Ventura traz
stand up comedy para
Goiânia em junho

N

esta segunda-feira, o
grupo de rock Bon Jovi
anunciou mais três
shows no Brasil em setembro
deste ano: em São Paulo, Recife e Curitiba. As apresentações
são parte da turnê This House

Is Not For Sale. O grupo também é parte do line-up do Palco Mundo do Rock in Rio.
O grupo Goo Goo Dolls - famoso pela canção Iris - fará a
abertura. Em Recife, o Bon Jovi
toca no Estádio do Arruda, no dia

22 de setembro; em São Paulo,
no Allianz Parque, no dia 25; e,
em Curitiba, na Pedreira Paulo
Leminski no dia 27 de setembro.
Clientes Elo têm pré-venda exclusiva na compra de
ingressos nos dias 15 e 16 de

maio, no site da Eventim. As
vendas serão abertas para
o público geral somente no
dia 17, sexta-feira. Valores
variam de R$ 120 a R$ 920,
dependendo da cidade e da
proximidade do palco.

O comediante Thiago
Ventura estará em solo
goiano no mês de junho
com seu novo show de
stand up Pokas. Com
produção local do Grupo
Top Brasil e Cultura do
Riso (culturadoriso.com),
o humorista se apresenta em Anápolis na
quinta-feira (06/06), às
19 horas, no Teatro São
Francisco. Na sexta-feira
(07/06) a apresentação
será em Goiânia, às 19h,
no Teatro Madre Esperança Garrido. Os ingressos estão com valores a
partir de 30 reais.
Em seu terceiro
show solo Pokas, Thiago Ventura faz piadas
e conta histórias engraçadas sobre os seus
últimos anos como comediante de stand up.
Fala de liberdade de expressão, livre arbítrio,
sexualidade,
drogas,

dogmas e da vida pessoal,
sempre com seu inconfundível estilo da quebrada.

Thiago Ventura

Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago
Ventura se dedica à comédia
stand up desde 2010. Desde
maio de 2016 está em cartaz
em São Paulo no Teatro Shopping Frei Caneca “Isso é tudo
que eu tenho e Só Agradece
(shows que geraram dois
DVDs homônimos)” e agora
com novo show “Pokas”, Ventura é fenômeno de público e
crítica por onde passa, já participou dos maiores festivais
de comédia do Brasil.
Faz parte do elenco dos
grupos: 4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do
Cabral, em 2017 e 2018
fez turnê internacional
no Japão, Estados Unidos
e Europa (Lisboa, Dublin,
Galway, Amsterdã, Bruxelas, Londres e Paris).

