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Governo libera 31 novos 
agrotóxicos perigosos
O Ministério da Agricultura liberou o registro de 31 novos agrotóxicos no país. Desde o início do ano, foram 169 - o equivalente 
a mais de um por dia. Dos novos, 8 são extremamente tóxicos, 5 altamente tóxicos, 13 medianos e 5 pouco tóxicos. p3
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que decreto 
deBolsonaro 
libera venda 

de fuzil p3
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Café é 2ª 
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Pastor e mais 3 são denunciados por 
aplicar golpes no esquema pirâmide
Eles foram denunciados pelo MP-GO por associação criminosa, estelionato e 
crime contra a economia popular. Os golpes eram aplicados em Caiapônia. p3
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Café é segunda bebida mais 
consumida entre brasileiros

O café é a segunda bebida 
mais consumida entre os bra-
sileiros, ficando atrás somen-
te da água. A constatação faz 
parte de pesquisa inédita, en-
comendado pela Jacobs Dou-
we Egberts (JDE), empresa 
detentora das marcas Pilão e 
L’OR, em parceria com a Aocu-
bo Pesquisa. O levantamento 
sugere, ainda, que o brasilei-
ro consome, em média, 3 a 4 
xícaras de café por dia.

Em relação ao tipo do 
café, cerca de 79% dos con-
sumidores afirmam tomar 
torrado e moído com maior 
frequência, mas outros seg-
mentos também despontam 

entre a preferência dos bra-
sileiros, como cappuccinos, 
expresso e solúvel, informa a 
empresa, em comunicado.

A pesquisa revela que o 
café tem uma penetração 
extremamente alta no Bra-
sil: 98% dos lares consomem 
café. Pode-se dizer que é uma 
das poucas categorias cujo 
consumo reflete o perfil da 
população brasileira. Também 
é possível dividir o consumo 
da categoria em dois momen-
tos: o início da relação com o 
café, entre 18 e 35 anos, onde 
o consumo é mais modera-
do, até o consumo mais in-
tenso, a partir dos 40 anos.
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Anápolis tem três unidades de saúde 
funcionando em horário estendido
O governo federal 

instituiu, no último 
dia 15 de maio, o 

programa Saúde na Hora 
para implantação do horá-
rio estendido nas unidades 
básicas de saúde. Em Aná-
polis, esse sistema já existe 
e, na segunda-feira (20), 
mais um posto começou 
a funcionar das 7h às 22h. 
“Após implantarmos esse 
sistema no Iracema e Aba-
dia Lopes, em novembro 
do ano passado, iniciamos 
hoje no Recanto do Sol e 
no próximo dia 27, será no 
Bairro de Lourdes”, disse o 
prefeito Roberto Naves.

Com quatro unidades 
em horário estendido, Aná-
polis vai ampliar sua assis-
tência básica em saúde. No 
Iracema e Abadia Lopes da 
Fonseca, o funcionamento 
é diário, inclusive aos finais 
de semana e feriados. Já no 
Recanto do Sol e Bairro de 
Lourdes será de segunda à 
sexta-feira, para moradores 
das regiões, inclusive aque-
les que procurarem a Unida-
de de Pronto Atendimento – 
UPA 24h com casos não tão 
graves, classificados como 
azul e verde, e optarem 
pelo transporte gratuito que 
também foi ampliado.

A proposta é que outras 
unidades operem da mes-
ma forma pelo processo de 
distritalização da saúde, que 

está sendo implementado. 
Segundo o prefeito Roberto 
Naves, toda essa reestrutu-
ração foi feita após amplo 
estudo para otimizar, huma-
nizar e ampliar a oferta de 
serviços à população. “Com 
isso conseguimos ampliar 
o acesso da comunidade à 
saúde pública com horários 
e atendimentos diferencia-
dos. Assim mais pessoas po-
dem cuidar de sua saúde e 
da sua família”, destacou.

E a população gostou da 
novidade. Léia Souza Gomes, 
moradora do Parque Resi-

dencial das Flores, esteve na 
tarde desta segunda-feira, 
20, no posto do Recanto do 
Sol para vacinar o filho Davi 
e soube do novo horário. “É 
uma notícia maravilhosa. O 
atendimento que já era bom 
vai ficar ainda melhor. Só de 
pensar que teremos o pos-
to aberto até esse horário é 
uma segurança”, ressaltou.

Quem também comemo-
rou a novidade foi Marilene 
Rodrigues de Paula, morado-
ra da Vila Norte. “É um gran-
de benefício. Agora não va-
mos mais precisar procurar 

outro local à noite, longe da 
nossa casa. Fiquei muito feliz 
com essa notícia”, contou.

 
Porta de entrada
O funcionamento em ho-

rário estendido tem sido fun-
damental ao trabalho edu-
cativo que a Prefeitura está 
realizando para que a popu-
lação procure a Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) que é 
a porta de entrada do Sistema 
Único de Saúde (SUS), inclusi-
ve fazendo a triagem médica 
na Unidade de Pronto Atendi-
mento - UPA, com transporte 

para pacientes, para também 
desafogar a rede de urgên-
cia e emergência.

A diretora de Atenção Bá-
sica, Érica Dias, ressaltou que 
o objetivo é criar esse vín-
culo entre usuário e agente 
comunitário de saúde. Atu-
almente, a rede é composta 
469 agentes comunitários de 
saúde, 44 unidades básicas 
e 74 equipes. “Nossa rede 
é extremamente positiva 
para isso. Os usuários de-
vem procurar as nossas uni-
dades para entender esse 
funcionamento”, disse.
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Polícia exige 
esvaziamento 
de represa 
em fazenda 
de Gusttavo 
Lima em Goiás

Sob ameaça de rompi-
mento, uma represa em 
uma fazenda do cantor 
sertanejo Gusttavo Lima, 
entre as cidades de Bela 
Vista de Goiás e Caldazi-
nha, na região metropoli-
tana de Goiânia, está sen-
do esvaziada às pressas. O 
local funciona como lago 
para passeios de jet ski.

Na segunda-feira, a Dele-
gacia Estadual do Meio Am-
biente de Goiás (Dema) deu 
três dias para que o volume 
caia para um metro. Para 
isso, é necessário o esgo-
tamento de três metros de 
água do reservatório, que 
possuía cinco metros - um 
metro já havia sido escoado 
nos últimos dias.

O delegado titular da 
Dema, Luziano de Carva-
lho, esteve na represa com 
membros do Ministério 
Público, representantes do 
cantor, Corpo de Bombei-
ros e peritos. Ele decidiu 
exigir que o esgotamento, 
que vinha sendo realizado 
por empresa contratada 
pela fazenda, fosse acelera-
do por causa do aumento 
das trincas e infiltrações na 
estrutura. O rompimento 
poderia afetar seis famílias 
e uma importante rodovia 
estadual, a GO-020.

Como não há projeto 
de licenciamento para o 
reservatório, disse Carva-
lho, é impossível saber a 
“mancha de inundação” 
em caso de colapso. Na 
sexta-feira, 17, as famílias 
receberam comunicados 
da empresa contratada 
pelo artista. “Fomos avi-
sados que, se algo aconte-
cer, se a represa romper, 
seremos indenizados, ha-
verá hotel reservado e ali-
mentação”, disse o geren-
te farmacêutico Luizmar 
Cardoso, de 62 anos.

Ele possui uma chácara 
com um criatório de peixes, 
a 1,5 quilômetro do reserva-
tório da Vargem Grande, há 
dez anos. De 2018 para cá, 
conta Cardoso, a represa foi 
esgotada uma vez, causan-
do o assoreamento de uma 
área próxima. “A água en-
trou no sítio e até que pas-
sou e esgotou rápido, mas o 
meio ambiente sofreu.”

Acidente envolvendo 9 motocicletas deixa 
feridos na Avenida Castelo Branco, em Goiânia

Um motociclista que 
trafegava na contramão 
da Avenida Castelo Bran-
co, no Bairro Ipiranga, em 
Goiânia atingiu ao menos 
oito motos que também 
passavam pelo local. O 
acidente ocorreu próximo 
ao viaduto da GO-060, on-
tem, por volta das 17h35.

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, há 
três homens feridos. Um 
tem 40 anos de idade, 
e está com trauma cra-
nioencefálico, com es-
coriações e sangramen-
to. Outra vítima tem 26 
anos e apresenta esco-
riações pelo corpo. So-

bre a terceira vítima, tam-
bém do sexo masculino, os 
bombeiros não divulgaram 

informações. Os profissio-
nais ainda estão no local 
prestando atendimento.

Reprodução
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Governo libera registro de 31 novos 
agrotóxicos considerados perigosos
O Ministério da Agri-

cultura (Mapa) di-
vulgou nesta terça-

-feira a liberação do registro 
de 31 novos agrotóxicos no 
país. Desde o início do ano, 
foram 169 -o equivalente a 
mais de um por dia. Dos no-
vos produtos, oito são classi-
ficados como extremamente 
tóxicos; cinco estão na cate-
goria de altamente tóxicos; 
13, medianamente; e cinco, 
pouco tóxicos.

Em relação à periculosi-
dade ambiental, 17 são vis-
tos como perigosos ao meio 
ambiente; 13, como muito 
perigosos, e um como alta-
mente perigoso.

Para um agrotóxico ser 
liberado no país, é preciso 
que ele passe pelo crivo do 
Ministério da Agricultura 
(responsável pela ciência 
agrônoma), Ibama (que es-
tuda o impacto ambiental) e 
a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária ( Anvisa , que 
analisa os impactos à saúde).

Segundo levantamento 
do GLOBO, realizado com 
base em dados do Ministé-
rio da Saúde , as notificações 
por intoxicação por agrotó-
xico dobraram desde 2009, 

passando de 7.001 para 
14.664 no ano passado. No 
entanto, segundo a Organi-
zação Mundial de Saúde, es-
tima-se que este índice pode 

ser até 50 vezes maior.
Para Alan Tygel, membro 

da Campanha Permanente 
contra os Agrotóxicos e Pela 
Vida, o governo federal está 

colocando “todos os seus es-
forços” para acelerar a libe-
ração de novos agrotóxicos.

- Trata-se de uma pro-
messa de campanha, porque 

a indústira se queixava que a 
entrada desses produtos no 
mercado exigia um proces-
so muito longo, que durava 
até oito anos - explica. - O 

problema é que o ministério 
faria melhor se investisse em 
outras áreas, como a pro-
dução orgânica e pesquisas 
científicas.

 Michel Filho

Motorista com 
CNH suspensa 
é preso em 
Anápolis 
por dirigir 
embriagado

Taurus afirma que decreto de 
Bolsonaro libera venda de fuzil 

Pastor e mais 3 pessoas são denunciados 
por aplicar golpes no esquema pirâmide

Um homem foi preso por 
embriaguez ao volante na 
noite de segunda-feira, na 
BR-060, em Anápolis. Segun-
do a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) ele já havia tido a 
CNH suspensa no ano passa-
do pela mesma infração. 

O flagrante foi registra-
do após usuários da rodovia 
informarem à PRF que havia 
uma Sprinter Furgão sendo 
conduzida perigosamente, 
sentido Anápolis/Brasília. 
Pouco tempo depois, a polí-
cia abordou o veículo. No seu 
interior foram encontradas 
garrafas vazias de cerveja.  

O motorista, que trans-
portava tomates de Goiânia 
para Brasília, foi submetido 
ao teste de bafômetro e 
reprovado com teor alco-
ólico de 0,86 mg/L. Ele foi 
detido e encaminhado à 
Central de Flagrantes.

O pastor Gersil Caetano 
Rosa, seu filho, Fábio Gomes 
Caetano, o escrivão da Polícia 
Civil (PC), Adolfo de Freitas 
Filho, e a fiel Patrícia Castro 
Bessa, foram denunciados 
pelo Ministério Público por 
associação criminosa, estelio-
nato e crime contra a econo-
mia popular. Os golpes eram 
aplicados em Caiapônia.

Na denúncia, feita pela 
promotora Teresinha de Jesus 
Paula e Sousa, consta que os 
acusados teriam prometido lu-
cros através de negociações de 
barris de petróleo, por meio de 
uma empresa de fachada de-
nominada Fuel Age. O grupo 
teria obtido R$ 500 mil contan-
do com supostos investimen-
tos feitos e valores repassados. 
Os investimentos variavam, 
de acordo com as vítimas, de 
R$ 480 a R$ 22.940,00.

Até o momento, mais de 
30 vítimas foram identifica-
das sendo eles moradores de 
Caiapônia, Jataí, Iporá, Do-
verlândia e Barra do Garças 
(MT). Algumas delas seriam 
fiéis da igreja. O pastor e o 
filho pesquisaram o esquema 
de pirâmide financeira antes 
de aplicarem o golpe. Já Adol-

fo e Patrícia eram responsá-
veis de atrair os investidores.

Como forma de aparentar 
credibilidade, o grupo realizava 
encontros dentro da igreja para 
convencer as vítimas. Além 
disso, os acusados visitavam as 
casas e os trabalhos dos então 
investidores. Os repasses dos 
investimentos realizados pelas 
vítimas ficavam sob responsabi-
lidade de Fábio. Ele os recebiam 
em casa e entregava senhas 
para que pudessem acompa-
nhar o desempenho das apli-
cações. O grupo realizava, em 
média, 35 atendimentos por 
dia. Aos clientes, eles asse-
guravam que “as aplicações 
que estavam realizando eram 
seguras e não precisavam ter 
receio algum, pois os lucros 
seriam garantidos.”

Após algumas aplicações, 
as vítimas procuravam os 
acusados para tentar resgatar 
o dinheiro investido. Porém, 
era alegado que o site da em-
presa estaria com defeito e 
que os lucros seriam repassa-
dos brevemente. Dias depois, 
as vítimas foram informadas 
que a empresa havia falido 
e que as quantias investidas 
não seriam resgatadas.

A fabricante de armas 
brasileira Taurus infor-
mou que o decreto san-
cionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que faci-
litou o acesso de civis a 
armamentos, também 
inclui a possibilidade de 
a população comprar um 
fuzil, o T4 semiautomáti-
co de calibre 5,56. 

A empresa disse à TV 
Globo aguardar a entrada 
em vigor da regulamenta-
ção para “imediatamente 
atender os clientes”. “Te-
mos uma fila de 2 mil clien-
tes”, informou a empresa, 
que tem sede no Rio Gran-
de do Sul. “Estamos pre-
parados para atender em 
até três dias as deman-
das dos nossos clientes.” 

A reportagem conta-
tou a fabricante na noite 
de segunda-feira, mas 
não obteve resposta so-
bre o assunto. A Casa 
Civil, ligada ao Palácio 
do Planalto, disse que o 
decreto não enquadra 
o fuzil T4 como arma de 
uso permitido. Segundo 

Reprodução

o órgão, a arma “é de uso 
restrito e, por isso, o cidadão 
comum não consegue ad-
quiri-la”. “A informação não 
procede”, declarou. 

Em 2017, quando Bolsonaro 
já se apresentava como candi-
dato à Presidência, ele esteve 
em um stand da Taurus durante 
uma feira de produtos de segu-
rança e disse que o T4 seria libe-
rada para alguns grupos. 

“Se eu chegar lá, você, 

cidadão de bem, vai ter 
num primeiro momen-
to isto aqui em casa (e 
aparece segurando uma 
pistola). E você, produtor 
rural, no que depender 
de mim, vai ter isto aqui 
também (e aparece segu-
rando um fuzil T4). Cartão 
de visita para invasor tem 
que ser cartucho grande 
mesmo, com excludente 
de ilicitude, obviamente.” 
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Subida do nível do 
mar preocupa cientistas 

Cientistas afirmam 
que o nível do mar está 
subindo mais depressa do 
que o previsto. A causa: o 
degelo das geleiras na An-
tártida e Groenlândia.

Um estudo, que previu 
que o mar subiria menos 
de um metro até ao ano 
de 2100, está sendo con-
testado porque cientistas 
acreditam que esse total 
poderá duplicar.

O relatório do Painel 
Intergovernamental so-
bre Mudanças Climáticas 
(IPCC), produzido em 2013, 
previa que o nível do mar 
subiria no máximo de um 
metro até ao ano de 2100.

Sem uma significativa 
redução das emissões do 

gás de efeito de estufa, as 
águas poderiam subir en-
tre 52 e 98 centímetros.

Contudo, um novo 
estudo, mais abrangen-
te, prevê que o nível do 
mar poderá aumentar 
mais de dois metros, se 
as emissões continuarem 
na sua trajetória, e se as 
temperaturas subirem 
até 5 graus Celsius.

A hipótese, no entan-
to, é extrema, e a pro-
babilidade de as tempe-
raturas subirem 5 graus 
é de 5%. Cientistas aler-
tam, porém, para o fato 
de que 5% é ainda um 
percentual considerável 
e que corresponde a um 
elevado risco.

Reprodução

Surto de sarampo nos 
EUA chega a Oklahoma 
e registra 41 casos novos
O pior surto de sa-

rampo nos Estados 
Unidos (EUA) em 25 

anos chegou a Oklahoma, 
disseram autoridades fede-
rais de saúde, quando relata-
ram 41 novos casos em todo 
o país> Esse número eleva 
para 880 o total de pessoas 
infectadas neste ano.

Os centros de Contro-
le e Prevenção de Doenças 
dos EUA (CDC) informaram 
que houve um aumento de 
4,9% no número de casos 
de sarampo entre 10 e 17 
de maio, parte de um surto 
que já atingiu 24 estados. 
A agência vem fornecendo 
atualizações semanais todas 
as segundas-feiras. O CDC 
disse haver um caso confir-
mado em Oklahoma. 

A maioria dos casos novos 
surgiu em Nova York, expli-
cou o porta-voz do CDC, Ja-
son McDonald, sendo 21 na 
cidade de Nova York e nove 
no condado de Rockland.

Especialistas em saúde 
dizem que o vírus se espa-

lhou entre crianças em ida-
de escolar, cujos pais se re-
cusaram a vaciná-las. Uma 
parcela minoritária de pais 
norte-americanos, alguns 
pertencentes a comunida-
des judias ultraortodoxas 

de Nova York, cita temores 
de que a vacina cause au-
tismo, apesar de estudos 
científicos desmentirem 
essa informação.

Embora o vírus tenha sido 
eliminado do país em 2000, 

o que significa que não está 
mais presente continuamen-
te o ano todo, surtos ainda 
ocorrem devido a viajantes 
vindos de países onde o sa-
rampo ainda é comum, ex-
plicaram os CDC.

Fotos: Elpídio Fiorda
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Encontro

Na França Na Bélgica
Um grupo de 200 convidados vai 
conhecer hoje, em primeira mão, as 
novidades da Grifti Premium, duran-
te um coquetel com buffet assinado 
pela banqueteira Liliane Lobo. A 
loja que tem o cantor Kauan, da 
dupla com Matheus, como um dos 
sócios proprietários, vai funcionar 
na esquina das ruas 1.136 com a 
1.137, no Setor Marista.

Além de roupas e peças de 
decoração nacionais e importadas, 
contará com a Adega Bartolomeu, 
que vai oferecer uma variada e re-
quintada carta de vinhos. Durante 
o coquetel terão varias apresen-
tações, como a do cantor Renato 
Vianna, vencedor do The Voice 
Brasil, Tom Faria, no sax e violino e 
o DJ goiano Rafael Ramalho.

A personal dieter e Youtuber do canal 
Nutri & Chef, Flávia Custódia, estará 
neste sábado, dia 25 de maio, no Prive 
Boulevard Suíte Hotel, na cidade de 
Caldas Novas - GO, para uma palestra 
sobre alimentação vegana voltado 
para o público da terceira idade. Essa 
será uma das atrações do projeto 
O Melhor da Vida Prive Hotéis e 
Parques, deste fim de semana. 

A coordenadora do Programa de 
Gastronomia da Goiasturismo, 
Sonea Stival profere palestra com 
o tema “Chica Doida: Um caso de 
Sucesso”, amanhã, quinta feira, 23 
de maio, primeiro dia do Congres-
so Brasileiro de Guias de Turismo 
que acontece no Hotel Pestana 
Convento do Carmo, em Salvador.

A arquiteta Mariana Mendonça 
receberá hoje, para um bate-papo 
seguido de sessões de meditação, 
a psicóloga Bruna Domingos, no 
Studio Off, seu ambiente na CA-
SACOR Goiás 2019. Os convidados 
para o evento poderão tirar dúvi-
das e vivenciar a prática em clima 
de descontração e relaxamento.

Ir na Pecuária de Goiânia nos últi-
mos anos, tornou-se atração para 
os riquinhos e não para a família 
de classe média ou mais simples 
como era antes. E paga R$ 30 de 
estacionamento, R$ 40 para entrar 
e ver um show na arena, mais $100 
para acessar alguma barraca, mais 
um lanche, mais bebidas. Enfim, a 
pessoa não gasta menos de $300.

A dupla sertaneja Jorge Henrique 
e Rafael grava hoje o seu segundo 
DVD, em Goiânia. O evento, 
reservado para convidados, 
fãs e amigos, será uma sunset 
sertaneja e terá início a partir das 
16 horas. As duplas Max & Luan e 
George Henrique & Rodrigo farão 
participação especial no DVD.

Sou do tempo em que ir a Pecuária 
de Goiânia era um evento que toda 
a família esperava o ano todo. As 
famosas Barracas dos Estados deram 
lugar a boates e aos bares tradicionais 
da cidade. O valor para entrar era 
acessível e tinha atração para todas as 
idades. Principalmente aos domingos, 
que o almoço era em uma churrasca-
ria gaúcha dentro do evento.

Alexandre Suita comemora 
seus 28 anos hoje reunindo 
amigos em uma Sunset a 
partir das 16h, no Condomínio 
de Chácaras Aroeira.

O cantor Juliano Cezar gravou 
ontem o seu DVD, na Vila Ca-
valcare. Participou da gravação, 
Naiara Azevedo, Daniel, Hugo & 
Guilherme e Di Paulo & Paulino.

Frederico Parma (ZF Comunica-
ção) é o novo Presidente da ABAP 
(Associação Brasileira de Agências 
de Publicidade) de Goiás.

Os empresários Cleberson Mar-
ques, Fernando Fonseca, Sérgio 
Daher e Rogério Queiroz realizam 
hoje a Gran Life Health Conferen-
ce, no estande do Gran Life Medi-
cal Center, em Anápolis. O evento 
contará com a presença do 
economista Ricardo Amorim, do 
empresário Marcos Mineo Naka-
mura; e dos médicos atuantes no 
Hospital Sírio-Libanês, Fábio Hen-
rique Gregory, superintendente 
de Novos Negócios, e Ludhmila 
Abrahão Hajjar, cardiologista e 
chefe de UTI da instituição.

O chef Marco Soares, do Magna 
Restaurante, em Goiânia, foi o único 
brasileiro da área a ser convidado 
para falar sobre o tema ‘Gastrono-
mia Sustentável’, no livro Livre Blanc 
de la Gastronomie Responsable.

O casal Rita e Odilon Cascão, proprie-
tários da Richesse Confeitaria, foram 
convidados para conhecerem a fábrica 
de chocolate da Callebaut, grife cente-
nária que é referência no universo dos 
bombons finos, na Bélgica.

O casal Sônia e Arthur Rezende 
prestigiou a aniversariante

A engenheira Gabriela Vilela comemorou 
nova idade ao lado do marido, o advoga-
do Fabricio Britto e de muitos amigos, na 
chácara da decoradora Valéria Junqueira

A decoradora Valéria Junqueira, o esposo, 
Eduardo, a arquiteta Claudia Oliveira e a advogada 
Ana Paula Almeida curtiram o Luau de Gaby

ZONA FRANCA

Fernando, Juliana e Mary Ce-
len estavam no aniversário

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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STF julga se SUS deve 
fornecer medicamentos 
para tratamento 
de doenças raras

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) votará, 
hoje, se os medicamen-
tos de alto custo para o 
tratamento de doenças 
raras serão disponibili-
zados no Sistema Único 
de Saúde (SUS), mesmo 
aqueles que ainda não 
constavam na lista. 

O processo começou 
em 2016, mas foi adiado 
em virtude do pedido de 
vistas do ex-ministro, Teori 
Zavasck. Segundo dados 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), são mais de 
40 mil ações que aguardam 
posição definitiva da Justiça 
brasileira sobre o tema.

Na pauta estão os 
processos que tratam da 
responsabilidade solidá-
ria dos entes federados 
na prestação dos serviços 
de saúde (RE 855178), 
além da obrigação do Es-
tado de fornecer medica-
mentos considerados de 
alto custo (RE 566471) e 
não registrados na Anvi-
sa (RE 657718).

O pediatra Salmo 
Raskin, do Departamento 
Científico de Genética da 
Sociedade Brasileira de 
(SBP), defende que o go-
verno brasileiro se organi-
ze para fornecer esses me-
dicamentos aos pacientes 
que têm indicação. 

“Esses remédios são 
extremamente caros e os 
pacientes terão que usar 
durante a vida toda. Não 
há como eles arcarem 
com esses custos. Por 
isso, é muito importante 
que o governo os forne-
ça àqueles que precisam 
e têm indicação para seu 

uso. O direito à saúde é uma 
das garantias da nossa cons-
tituição”, argumenta.

O pediatra adverte ainda 
que, atualmente, os pacien-
tes que precisam desses 
medicamentos acabam en-
trando na justiça para conse-
gui-los e, na maioria das ve-
zes, o resultado é favorável. 
Contudo, isso gera um ônus 
muito maior para o governo 
e é extremamente burocráti-
co para os pacientes.

“O governo não pos-
sui uma política de aten-
dimento às pessoas com 
doenças raras e, assim, 
negligencia o atendimento 
a elas. Atualmente, já exis-
tem medicamentos dispo-
níveis no SUS para quem 
tem atrofia muscular espi-
nhal, doença de Gaucher e 
osteogênese imperfeita”, 
destaca o dr. Salmo Raskin.

 
Carência
As doenças raras são um 

grupo composto por mais de 
8 mil patologias considera-
das incomuns pela medicina, 
mas que afeta milhões de 
pessoas em todo o mundo. 
Estimativas indicam que en-
tre 6% e 8% da população 
brasileira sofram com algum 
tipo de doença rara.

“Só um subgrupo dessas 
doenças raras, as anomalias 
congênitas, atinge aproxi-
madamente 4% de todos os 
nascidos vivos e segue como 
a segunda maior causa de 
mortalidade infantil no Brasil 
há mais de 30 anos. Mesmo 
assim, até hoje não temos 
uma política pública em fun-
cionamento que proporcione 
atendimento adequado aos 
pacientes”, critica o pediatra.

Governo de Goiás 
apresenta novas metas 
para a Educação em 2019 

O Governo de Goiás, 
em parceria com o 
Instituto Unibanco, 

determinou novas metas de 
aprendizagem do ensino mé-
dio em Goiás. O objetivo da 
iniciativa é combater a evasão 
escolar, reduzir as desigualda-
des regionais no ambiente es-
colar e elevar a média goiana 
no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica [Ideb]. As 
metas foram apresentadas 
ontem pelo governador 
Ronaldo Caiado e a secre-
tária de Estado de Educa-
ção, Fátima Gavioli

“A nossa secretária fez 
questão de buscar o Uniban-
co e hoje estamos assinan-
do essa parceria. Queremos 
ampliá-la cada vez mais, 
desde que o resultado final 
seja a melhoria da educa-

ção dos nossos alunos, das 
nossas crianças e jovens”, 
declarou o governador. 

Caiado destacou a expe-
riência do Instituto Uniban-
co na efetivação de ações 
voltadas à Educação Básica 
em todo país. “O Instituto 
Unibanco já tem uma ex-
pertise enorme nessa área 
de gestão. Vocês têm uma 
experiência ímpar que vai 
alavancar nossas metas, seja 
no Ideb, seja no ensino de 
tempo integral”, elogiou.  

De acordo com a secretá-
ria Fátima Gavioli, o Institu-
to Unibanco estipulou para 
cada coordenadoria uma 
meta específica e, no geral, 
para o Estado um objetivo 
único: elevar a nota do Ideb. 
Atualmente, Goiás já possui 
a maior nota no Ideb, com 

média de 4,28. Para 2019, 
foi pactuado entre o Gover-
no do Estado e o Instituto 
Unibanco que os estudantes 
goianos alcancem a média 
de 4,43, mantendo a lideran-
ça do índice no País. 

 
Pacto pela Educação
As metas estabelecidas 

pela parceria do Governo 
de Goiás e o Instituto Uni-
banco foram pactuadas 
considerando diversos ín-
dices importantes, como 
tamanho de cada regional, 
número de matrículas e 
tamanho de cada escola, 
sempre respeitando as dife-
rentes realidades da comuni-
dade escolar pelo Estado.

Para a implementação 
da nova proposta de ges-
tão, a Secretaria de Estado 

de Educação (Seduc) dará 
início a uma série de cursos 
de formação com foco na 
apresentação dos processos 
que compõem o Circuito de 
Gestão da Educação em Goi-
ás. Participam do curso os 
coordenadores regionais, di-
retores de núcleo pedagógi-
co, assessores de gestão pe-
dagógica, técnicos de apoio 
a gestão, superintendentes 
e gerentes da Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc). 

O projeto conta com R$ 8 
milhões de investimento do 
Instituo Unibanco e com ações 
de monitoramento. A inten-
ção é acompanhar e avaliar 
as ações implementadas pela 
Seduc para garantir a apren-
dizagem dentro do circuito, 
diminuir a desigualdade na 
Educação e a evasão escolar. 

Reprodução



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 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 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------

UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
ARTA de Crédito 31.302, 
00 entrada 10 mil e + 35 
x 832,00 Bradesco fone: 
(62) 9676-7030
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
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Leandro Godoi

Samantha Schmütz 
deixa táxi após motorista 
dizer que agrediu casal gay

Samantha Schmütz, 
40, usou suas redes so-
ciais na manhã de ontem 
para contar indignada de 
uma situação que viveu 
dentro de um táxi no Rio 
de Janeiro. A atriz relatou 
que, durante uma conver-
sa com um taxista que não 
fora identificado, o profis-
sional confessou já ter ba-
tido em um casal gay por 
eles estarem se “agarran-
do em público”. No relato, 
Schmütz se diz apavorada 
com tudo o que ouviu.

“Tomar uma atitude 
enérgica, entendeu? Aí 
eu tomei e minha mulher 
ficou apavorada”, começa 
o taxista. “E o que você 
fez?”, questiona Saman-
tha. “Eu dei uma coça nos 
dois”, rebate ele. “Você 
bateu nos dois caras 
porque eles estavam se 
beijando? O que é isso, 
moço?!”, diz ela.

“Dei uma coça. Não 
tinha lei, ainda, não ti-
nha essa liberação total. 
Eles desrespeitaram todo 
mundo. Não tem nada 

a ver: um montão de casal 
hetero, ‘normal’, ninguém se 
beijando e por que os dois fi-
caram se agarrando ali? Não 
tinha por que fazer aquilo 
ali. Hoje as cabeças estão 
diferentes. Aí dei uma coça 
nos dois”, diz o taxista.

Nos vídeos seguintes, a 
atriz já está fora do carro e 
desabafa que saiu por conta 
da homofobia do profissio-
nal. “Mano, na boa, eu desci 
do táxi! Ele falou: ‘você está 
descendo por causa dessa 
minha história?’. Eu falei: 
‘sim, estou descendo por 
causa dessa sua história! Por 
favor, pare o carro que não 
tenho como ficar aqui’”.

Iggy Azalea dá pista 
de possível parceria 
com Pabllo Vittar

Já tem um tempinho que 
Iggy Azalea vem falando 
sobre uma parceria com 

Pabllo Vittar e parece que este 
feat está mais próximo do que 
se imagina. Ontem, a rapper 
australiana compartilhou o 
print de uma conversa que seria 
com a drag queen e publicou a 

frase “não mexe com a gente”.
Tudo seria apenas uma 

possibilidade se a própria Pa-
bllo não tivesse respondido 
uma das publicações de Iggy. 
Foi o bastante para os fãs de 
ambas ligarem os pontos.

No print, Iggy chega a per-
guntar se a pessoa do outro 

lado prefere cantar o refrão 
em Português, ou em Inglês 
e Português. Na legenda, es-
creveu: “quem será que está 
tramando comigo?”.

Iggy Azalea e Pabllo Vittar 
têm lançamentos marcados 
para os próximos meses. A aus-
traliana lançará o disco In My 

Defense em junho; e a brasileira 
lançará o EP 111 em breve.

Esta é a segunda vez que 
Iggy faz parceria com uma 
cantora brasileira. Em 2017, 
ela lançou Switch com Anit-
ta. O feat levou a popstar ca-
rioca ao palco do Late Night 
With Jimmy Fallon.

Reprodução

“Estou muito 
apavorada 
com a falta 
de noção das 
pessoas com 
o espaço 
do outro”


