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Vigilante é preso por matar porteiro 
que o pediu que recolhesse papel no chão
O assassinato foi provocado por um desentendimento, segundo a PM, 
decorrente de uma bola de papel arremessada ao chão pelo atirador. p3
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Enem tem menor número 
de inscritos desde 2012
O número de inscrições caiu em relação ao ano passado, quando o exame teve 5,5 milhões de inscritos confirmados e 
é o menor número desde 2012, quando 4,3 milhões confirmaram a inscrição. As informações são da Agência Brasil. p3
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Jovem é preso suspeito 
de roubar motoristas por 
aplicativo, em Goiânia

Um jovem de 19 anos foi 
preso, na noite desta terça-
-feira, suspeito de roubar 
dois motoristas por aplica-
tivo em Goiânia. A polícia 
chegou a Wyankys Astrons 
Gomes Pereira após rastrear 
o celular de uma das vítimas.

Segundo a Polícia Militar 
(PM), após tomarem conhe-
cimento do assalto de uma 
condutora em um Ford Fiesta 
na Vila João Vaz, os militares 
rastrearam o aparelho celular 
dela e chegaram até um pré-
dio localizado na Rua T-37, no 
Setor Bueno. No local, os mi-

litares encontraram dinheiro, 
cheque, a chave do veículo e 
uma arma de brinquedo.

Outra chave, de um VW 
Voyage, que também tinha 
registro de roubo também foi 
encontrada no local. O carro, 
suspeitam os policiais, pode 
pertencer a outro motorista 
de aplicativo. O suspeito ale-
gou que os veículos estavam 
parados em ruas próximas 
ao edifício. O jovem, que já 
possui antecedentes crimi-
nais, foi encaminhado junto 
com os bens apreendidos à 
Central de Flagrantes.
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Governo lança a tradicional 
Cavalhadas de Goiás 2019
O Governo de Goiás, por 

meio da Secretaria de 
Estado de Cultura (Se-

cult) e da Agência Goiana de 
Turismo (Goiás Turismo), lan-
çou ontem, as Cavalhadas de 
Goiás 2019. Tratam-se de al-
gumas das mais tradicionais 
festas do calendário goiano, 
realizadas há mais de 200 
anos, apoiando e promoven-
do a Cultura, o turismo e a 
religiosidade no Estado.

Representantes das Ca-
valhadas, autoridades esta-
duais e municipais, além de 
convidados, são esperados 
no evento, que será reali-
zado no Palácio das Esme-
raldas, às 16 horas, com a 
presença do governador Ro-
naldo Caiado, do secretário 
de Cultura, Edival Lourenço, 
e do presidente da Goiás Tu-
rismo, Fabrício Amaral.

O roteiro das festas co-
meça já no início do mês de 
junho, pelos municípios de 
Pirenópolis, Santa Cruz de 
Goiás, Palmeiras de Goiás, 
Posse e Jaraguá. Na sequên-
cia, vêm as Cavalhadas em 
Crixás, Hidrolina, São Fran-
cisco de Goiás, Santa Terezi-
nha de Goiás, Corumbá de 
Goiás e Pilar de Goiás.

Tradição centenária
As Cavalhadas  são cele-

brações inspiradas nas tra-
dições de Portugal e da Es-

panha na Idade Média. Elas 
começaram a ser represen-
tadas no Brasil no século XVI. 
Em Goiás, o primeiro regis-
tro é de 1751, na cidade de 
Santa Luzia (hoje Luziânia). A 
festa une religiosidade e fé, 
cultura, turismo, economia 
e valorização do patrimônio 
imaterial do Estado, mobili-

zando os moradores locais 
e visitantes, revivendo toda 
uma tradição histórica.

O cenário das Cavalha-
das consiste em uma repre-
sentação das batalhas entre 
cristãos e mouros que ocor-
reram durante a ocupação 
moura na Península Ibérica 
(século IX a século XV). São 

dois exércitos com 12 ca-
valeiros cada, que durante 
três dias se apresentam, 
encenando a luta, ricamen-
te ornada e com belíssimas 
coreografias. Junto a esta 
manifestação, encontra-se 
a presença dos Mascarados, 
personagens incontáveis que 
se vestem com máscaras e 

saem às ruas, a cavalo ou a 
pé, fazendo algazarras.

Entre uma região e outra, 
pequenas mudanças são perce-
bidas nas Cavalhadas,  porém, 
mantendo a mesma tradição 
e regra, sendo um evento que 
ocorre logo após os festejos do 
Divino Espírito Santo. Um belo 
espetáculo ao vivo!

Reprodução

Começam a 
valer regras 
para uso de 
patinetes 
elétrico em 
São Paulo

A prefeitura de São 
Paulo pode multar em-
presas e usuários que 
descumprirem as regras 
para o serviço de aluguel 
de patinetes na cidade. O 
decreto regulamentando 
o sistema foi publicado 
no último dia 14 de maio. 
Os veículos começaram 
a ser disponibilizados na 
capital paulista em agos-
to do ano passado.

As empresas ficaram 
obrigadas a fazer um ca-
dastro na administração 
municipal e demonstrar 
capacidade de organizar os 
equipamentos no espaço 
público, evitando atrapalhar 
a circulação de pedestres.

Foi proibido o uso dos 
patinetes elétricos nas cal-
çadas ou em vias com velo-
cidades máximas superio-
res a 40 km/h. A velocidade 
máxima permitida para os 
patinetes, seja em vias pú-
blicas ou em ciclovias, é de 
20 km/h. Também é obriga-
tório o uso do capacete.

 
Penalidades
Os usuários que circula-

rem em locais indevidos ou 
acima da velocidade permi-
tida estão sujeitos a multa 
de R$ 500. Se não usarem 
o capacete, o valor a ser 
pago é R$ 100. As punições 
serão aplicadas às empre-
sas que podem repassar os 
valores aos clientes.

As empresas podem 
ser multadas em R$ 20 
mil se não contratarem 
seguro para cobrir even-
tuais danos de acidentes. 
A sanção também será 
aplicada caso seja des-
respeitada a confidencia-
lidade das informações 
pessoais dos usuários. As 
companhias ficam ainda 
obrigadas a disponibilizar 
dados para a prefeitura e, 
eventualmente, órgãos de 
segurança pública, infor-
mações sobre a quantida-
de de acidentes e dados 
de condutores envolvidos 
em crimes ou acidentes.

Entre as punições 
possíveis estão ainda a 
apreensão dos equipa-
mentos e o descadastra-
mento das empresas.

Advogada que divulgou vídeo de agressões 
diz que ainda é perseguida por ex-namorado

A advogada Luciana 
Sinzimbra, que gravou 
vídeo que mostra as 
agressões sofridas por 
ela pelo o ex-namorado, 
Victor Junqueira, afirma 
que continua sendo per-
seguida pelo agressor. Em 
nota, ela afirma que não 
se sente segura mesmo 
tendo sido contemplada 
por medida protetiva.

A nota ressalta que 
medida e a tornozelei-
ra eletrônica usada por 
Victor não tem impedi-
do que ele se aproxime 

advogada.  Sinzimbra ates-
ta ainda que o ex-namo-
rado foi até a casa dela de 
madrugada do dia 4/5, de 
modo que o botão do pâ-
nico concedido pela Polícia 
Civil, fosse acionado.

Em outro episódio, em 
meados fevereiro, Victor 
enviou mensagem e fez 
ligação, também pela ma-
drugada. Em resposta, a 
vítima, com seu advogado, 
juntou o conteúdo proba-
tório das tentativas de con-
tato para pedir novamente 
que a Justiça tome uma 

providência quanto às ini-
ciativas do ex-namorado.

Para ela, as iniciati-
vas tomadas pela Jus-
tiça não tem sido sufi-
cientes para solucionar 
o caso. Ela diz também 
que tem medo de visitar 
a família, em Anápolis. 
“A medida protetiva não 
é totalmente efetiva, 
quantos casos a mulher 
é morta posteriormen-
te. Quando o agressor 
quer matar, ele assume 
todos os riscos das me-
didas protetivas”.
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Vigilante é preso por matar 
porteiro por conta de bola de papel
A Polícia Civil (PC) pren-

deu, ontem, o vigi-
lante Wallas Gomes 

de Lima, de 27 anos, princi-
pal suspeito de assassinar o 
porteiro Guilherme Alves, 
de 23 anos, com três tiros na 
cabeça. O crime ocorreu em 
outubro de 2018, após dis-
cussão entre os homens por 
conta de uma bola de papel 
jogada no chão, em um con-
domínio de Itumbiara, onde 
ambos trabalhavam.

Segundo informações do 
delegado responsável pelo 
caso, Vinícius de Castro Pen-
na, o Wallas estava foragido 
desde o dia do assassinato. 
“Na data do fato realizamos 
diligências em busca do au-
tor. Nas últimas semanas 
intensificamos as buscas e 
as tratativas com a defesa 
dele”, disse. Após as nego-
ciações, o suspeito se apre-
sentou na sede do 2º Distri-
to Policial de Itumbiara. Ele 
será encaminhado para o 
Presídio Regional do municí-
pio, onde ficará à disposição 
do Poder Judiciário.

Em Abril de 2019, o Mi-
nistério Público de Goiás 
(MP-GO) denunciou o vigi-
lante por homicídio dupla-
mente qualificado. Na oca-

sião, o promotor de Justiça 
Marcelo de Freitas defendeu 
que o réu dificultou a defesa 
da vítima, uma vez que Gui-
lherme estava em seu local 
de trabalho, totalmente de-
sarmado, e ao perceber que 
estava com a arma apontada 

contra ele, levantou as mãos 
para demonstrar que não 
queria briga, além de ter vi-
rado de costas sem qualquer 
possibilidade de defesa.

Relembre
O assassinato foi provoca-

do por um desentendimen-
to, segundo a Polícia Militar 
(PM), decorrente de uma 
bola de papel arremessada 
ao chão pelo atirador. Na 
época, a vítima reclamou e 
pediu que o suspeito reco-
lhesse e jogasse no lixo. A si-

tuação teria deixado Wallas 
bastante irritado, tendo ele 
respondido com xingamen-
tos e iniciado uma discussão.

Após o desentendimento, 
o vigilante ameaçou dar um 
tiro na cabeça de Guilherme, 
que ligou para a chefia da 

Reprodução

Preso 
suspeito 
de matar o 
vizinho após 
descobrir 
traição

Enem tem menor número 
de inscritos desde 2012

Suspeito de estuprar 
paciente em hospital se 
apresenta à polícia

A equipe da Delegacia 
Estadual de Investigações 
de Homicídios (DIH) cum-
priu, nesta terça-feira, 
mandado de prisão tem-
porária contra Reginaldo 
Camargo Mota, suspeito 
de homicídio qualificado 
por motivo fútil. A vítima 
Alessandro Neves de Oli-
veira foi morta no dia 21 
de fevereiro deste ano, no 
Residencial Jardins do Cer-
rado I, em Goiânia.

O suspeito era vizinho 
da vítima e descobriu que 
sua esposa estava o train-
do com Alessandro. Se-
gundo a investigação, Re-
ginaldo Camargo esperou 
o momento ideal para en-
contrar a vítima dormindo 
e efetuar três disparos em 
sua cabeça, levando-a à 
morte instantaneamente.

O técnico de enfer-
magem suspeito de es-
tuprar uma paciente do 
Hospital Goiânia Leste, 
na capital, se apresentou 
à Polícia Civil na manhã 
desta quarta-feira. O ho-
mem prestou um breve 
depoimento na Dele-
gacia Especializada no 
Atendimento à Mulher 
(Deam) e foi encaminha-
do para exame de corpo 
de delito no Instituto 
Médico Legal (IML). 

A vítima, de 21 anos, 
estava internada na Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) após crises convulsi-
vas e morreu no domingo 
(26/5). Antes do óbito, a 
vítima  relatou a uma fun-
cionária do hospital que 
teria sido abusada sexu-
almente por um funcio-
nário do local. Segundo a 
polícia, imagens do circui-
to de segurança da unida-
de de saúde comprovam 
que o suspeito tocou as 

partes íntimas da pacien-
te. O caso foi registrado 
na Polícia Civil. Segundo 
nota do hospital, a causa 
da morte da jovem “não 
possui qualquer relação 
com os fatos ocorridos”. 

O técnico de enferma-
gem está preso por con-
ta de um mandado de 
prisão expedido na noite 
desta terça-feira (28/5). 
De acordo com o advo-
gado de defesa, Leonar-
do Araújo, o homem se 
declara inocente, mas fi-
cou calado durante toda 
oitiva. Leonardo Araújo 
explicou ainda que não 
teve acesso às imagens 
do hospital e não entrou 
com pedido de revoga-
ção da prisão. 

Por meio da nota, o 
Hospital Goiânia Leste 
afirmou que, ao receber 
a denúncia de abuso, to-
mou as providências ne-
cessárias e afastou o fun-
cionário de suas funções. 

O Enem de 2019 tem 
5.095.308 inscritos con-
firmados, de acordo com 
balanço divulgado nesta 
terça-feira pelo Inep. Ao 
todo, 6.384.957 fizeram 
a inscrição no Enem, mas 
20,2% não pagaram a 
taxa de inscrição de R$ 85 
e não tiveram a inscrição 
confirmada. O número de 
inscrições caiu em relação 
ao ano passado, quando 
o exame teve 5,5 milhões 
de inscritos confirma-
dos e é o menor número 
desde 2012, quando 4,3 
milhões confirmaram a 
inscrição. As informações 
são da Agência Brasil.

Essa não foi, no entan-
to, a primeira queda. Des-
de 2017, o número de ins-
crições no Enem cai. Em 
2016, foram 8,6 milhões 
de confirmados. Naquele 
ano, o exame deixou de 
certificar o ensino médio. 
Até então, os participan-
tes podiam fazer a prova 
e, mediante uma nota mí-
nima, obter o diploma da 

etapa de ensino. Em 2017, o 
número de confirmados caiu 
para 6,7 milhões.

O exame deste ano tam-
bém apresentou o menor nú-
mero de isenções pelo me-
nos desde 2014, 2.980.502, 
que representam 58,5% dos 
inscritos; e o maior número 
de pagantes, 2.114.806, o 
equivalente a 41,50%.

De acordo com o MEC 
(Ministério da Educação), o 
número de inscritos confirma-
dos está mais próximo ao de 
participantes que efetivamen-
te comparecem às provas: 
4,2 milhões em 2018. “Isso 
confirma o sucesso das mu-
danças adotadas pelo Minis-
tério da Educação e pelo Inep 
desde 2016 para promover a 
inscrição consciente e evitar 
abstenções e desperdício da 
verba pública”, diz a pasta.

O Enem 2018 teve a menor 
taxa de ausência desde que o 
Enem adotou o formato atu-
al, em 2009. No ano passado, 
26% dos inscritos confirma-
dos faltaram às provas, provo-
cando um prejuízo de R$ 121 

milhões com ausências.
As mulheres, repre-

sentando 59,5% dos 
confirmados, e os ne-
gros (46,4% se autode-
clararam pardos e 12,7%, 
pretos) são maioria entre 
os candidatos que farão 
o exame este ano. Em 
relação à faixa etária, 
26,7% tem de 21 a 30 
anos, 17,8% tem 17 anos; 
15,9% tem 18 anos.

Os egressos, aqueles 
que já se formaram em 
anos anteriores, repre-
sentam 58,7%. E os trei-
neiros, participantes que 
não vão concluir a educa-
ção básica este ano, são 
12,1% dos inscritos.

O Enem oferece três 
tipos de atendimento – 
especializado, específico 
e por nome social -, além 
de 15 recursos de acessi-
bilidade. Os participantes 
podem solicitar mais de 
um atendimento e mais 
de um recurso de acessi-
bilidade, desde que justi-
ficassem a necessidade.

equipe de vigilância do prédio, 
contando o que tinha aconte-
cido e pedindo a sua presença 
no local. A vítima chegou a en-
viar um áudio a um parente, 
para avisar que foi ameaçado 
e pedir para que o familiar o 
encontrasse na saída do tra-
balho. A tentativa era de evi-
tar nova confusão.

Depois da briga, o portei-
ro foi até seu carro, próximo 
à guarita e, quando voltava, 
falando no celular, notou 
Wallas vindo em sua direção 
com a arma apontada. As-
sustado, Guilherme levan-
tou as mãos, demonstrando 
que não estava armado e 
virou de costas para acusa-
do, que atirou. Já caída no 
chão, a vítima recebeu mais 
dois tiros. Todos os dispa-
ros foram dados na cabeça. 
Depois de atirar, Wallas, de-
monstrando extrema frieza, 
foi até a sala onde fica o co-
fre da empresa, guardou a 
arma do crime, e fugiu.

À época,  a Tecnoseg, em-
presa que empregava am-
bos os envolvidos lamentou 
a fatalidade e alegou estar 
tomando “todas as medidas 
possíveis para evitar e pre-
venir” novos casos. Também 
ressaltou que realiza “treina-
mento apropriado, cursos, 
checagem de antecedentes, 
reciclagem, testes psicotéc-
nicos e acompanhamento 
psicológico dos profissionais” 
para evitar situações seme-
lhantes. A companhia des-
tacou ainda estar prestando 
apoio à família da vítima.
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brasil e China concordaram em 
reforçar intercâmbios, diz Mourão
O vice-presidente Ha-

milton Mourão disse 
que o país conseguiu 

passar sua mensagem à Chi-
na sobre a importância do 
aprofundamento dos laços 
comerciais entre os dois paí-
ses. De acordo com Mourão, 
os dois países concordaram 
em reforçar intercâmbios e 
cooperação em vários cam-
pos, promover a facilitação 
do comércio, otimizar a es-
trutura comercial e promover 
o crescimento da alta quali-
dade do comércio bilateral.

Durante a sua viagem à Chi-
na, Mourão falou com investi-
dores chineses e também reto-
mou as reuniões da Comissão 
Sino-Brasileira de Alto Nível 
de Concertação e Cooperação 
(Cosban), ao lado do vice-pre-
sidente chinês, Wang Qishan, 
em Pequim. A comissão, insti-
tuída em 2004 e parada desde 
2015, é o principal mecanismo 
de coordenação da relação 
bilateral entre o Brasil e a Chi-
na e é comandada pelos vice-
-presidentes dos dois países.

“A viagem tinha dois obje-
tivos primordiais: o primeiro 

era passar a mensagem do 
governo brasileiro ao go-
verno chinês da nossa firme 
vontade de aprofundar o re-
lacionamento entre os dois 
países e isso foi obtido de 
forma muito contundente”, 
disse Mourão em entrevista 
aos veículos de comunicação 
da Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC). “A outra seria 
fazer uma nova leitura da 
Cosban que estava parada e, 
ao realizar essa reunião com 
menos de seis meses de go-

verno, nós mostramos ao go-
verno chinês a disposição do 
governo brasileiro de manter 
a comissão como um meca-
nismo de mais alto nível de 
ligação entre os dois países”.

Mourão disse que, entre 
outros assuntos, foram discu-
tidos temas como a aprova-
ção de frigoríficos brasileiros 
para exportação, a fabricação 
e venda de aviões da Embra-
er e o mercado de sementes 
geneticamente modificadas. 
Também foi debatida a ne-

cessidade de se aprofundar 
os debates na área de infra-
estrutura, com uma possível 
criação de uma subcomissão 
de infraestrutura na comissão.

Sobre este último ponto, 
Mourão voltou a defender a 
necessidade de o Brasil utilizar 
mais os recursos do Novo Ban-
co de Desenvolvimento (NDB), 
criado pelo Brics (grupo de pa-
íses formado por Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul) em 
2015, para financiar projetos 
de infraestrutura no país. O 

tema já foi debatido com as 
pastas da Infraestrutura e De-
senvolvimento Regional.

Uma das ideias é utilizar a 
Empresa de Projetos de Logís-
tica (EPL) para intensificar a 
formatação dos projetos inclu-
ídos no Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI) para 
buscar financiamento junto 
ao banco. Segundo Mourão, o 
Brasil dispõe de uma linha de 
crédito de US$ 2 bilhões, mas 
até o momento só utilizou cer-
ca de US$ 600 milhões.

“Temos uma linha de crédi-
to boa no banco e não estamos 
utilizando porque estamos 
sem projetos consistentes para 
isso. É importante tomar co-
nhecimento disso e poder con-
versar com as nossas áreas de 
projetos aqui, dos ministérios 
da Infraestrutura e do MDR 
[Desenvolvimento Regional], 
que são as áreas que o ban-
co pode financiar”, disse.

Ainda de acordo com o vice-
-presidente, os países que for-
maram o banco estão buscando 
novos integrantes para compor 
a carteira do NDB. “Temos a 
ideia de convidar outros países 

da América Latina, como o Chi-
le…, a Argentina está vivendo 
uma situação difícil, mas o Peru, 
a Colômbia poderiam participar 
e alguns países da América Cen-
tral também”, disse.

Questionado como estava 
vendo o desdobramento da 
guerra comercial entre Esta-
dos Unidos e China, Mourão 
disse que o Brasil tem que 
adotar uma postura prag-
mática. “O Brasil tem que 
ter uma posição flexível em 
relação a isso, nem se agar-
rar demais em um, nem em 
outro, tem que adotar uma 
posição pragmática”, disse.

O vice-presidente chegou 
à China no último domingo 
(19) e permaneceu até sex-
ta-feira (24). Em sua agenda, 
além da reunião da Cosban, 
Mourão teve compromissos 
em Pequim e Xangai, com 
destaque para uma audiên-
cia com o presidente Xi Jin-
ping. A viagem também ser-
viu como preparativo para 
a visita do presidente Jair 
Bolsonaro ao país asiático. 
O encontro tem previsão de 
ocorrer em agosto.

Adnilton Farias
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Alexandre Frota pede saída 
de Eduardo Bolsonaro da 
presidência do PSL paulista

Os deputados federais 
Alexandre Frota e Nicoli-
no Bozzella Júnior, ambos 
eleitos pelo PSL de São 
Paulo, entraram com pe-
dido junto à direção do 
partido para que o depu-
tado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) seja desligado 
da presidência da legen-
da no Estado. Os parla-
mentares alegam que 
Bolsonaro se ausentou de 
sucessivas reuniões parti-
dárias, o que iria contra o 
estatuto da legenda.

“O Eduardo nunca foi 
a uma reunião e nunca 
assinou uma ata”, afir-
mou Frota. Segundo ele, 
o estatuto do PSL estabe-
lece que dirigentes não 
podem faltar a mais de 
cinco reuniões seguidas. 
“O partido precisa fazer o 
dever de casa se quiser se 
tornar um partido gran-
de.” Frota também já ha-
via pedido uma auditoria 
nas contas do PSL paulis-

ta. Segundo ele, a auditoria 
teria como ponto de partida 
o período eleitoral.

A posse de Eduardo Bolso-
naro como presidente do PSL 
foi anunciada no último dia 
1º, em substituição ao sena-
dor Major Olimpio. Frota já 
havia se manifestado ante-
riormente contra a indicação, 
na esteira das negociações 
para que o apresentador José 
Luiz Datena se filie ao PSL 
e cogite uma candidatura à 
prefeitura paulistana.

A assessoria de Eduardo 
Bolsonaro informou que o 
deputado está em lua de 
mel (ele se casou no último 
sábado, 25) e que não iria 
comentar o pedido de Frota 
e Bozzella. Presidente Nacio-
nal do PSL, Luciano Bivar dis-
se que “o partido está bem 
com Eduardo” como presi-
dente do diretório de São 
Paulo e que iria conversar 
com Alexandre Frota sobre 
a situação. “Está tudo em 
paz”, comentou Bivar.

projeto que acabava 
com pulverização aérea é 
rejeitado na Assembleia 

Com articulação do pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa Lissauer 

Vieira, o projeto que proibia 
a pulverização agrícola por 
via área no Estado de Goiás, 
foi rejeitado em votação re-
alizada nesta terça-feira. De 
autoria da deputada delegada 
Adriana Accorsi, a matéria ge-
rou polêmica com produtores 
rurais do estado e foi bastante 
dialogada com a categoria por 
intermédio de Lissauer.

A matéria recebeu o voto 
contrário do relator, o deputa-

do Paulo Trabalho (PSL), que 
justificou o impacto que o pro-
jeto de lei poderia causar, caso 
fosse aprovado. Segundo o 
parlamentar, a economia goia-
na poderia ser fortemente pre-
judicada, já que há certas plan-
tações que só é possível aplicar 
os agrotóxicos via aeronaves. 
“É o caso da cana de açúcar 
quando já se encontra em um 
porte elevado, o caso do milho 
quando já está dependurando, 
além da banana, soja e outras 
plantações”, argumentou.

Lissauer abriu diálogo 

sobre o assunto e recebeu 
na presidência represen-
tantes do Sindicato Rural 
de Rio Verde, do Sindicato 
Nacional das Empresas de 
Aviação Agrícola (SINDAG), 
da Associação dos Produto-
res de Soja e Milho de Goiás 
(APROSOJA-GO) e FAEG.

“Entendemos que as re-
gras são importantes e de-
fendo a discussão do assunto 
de forma democrática, visan-
do a preservação ambiental, 
agora precisamos avaliar os 
dois lados para não prejudi-

car também o nosso setor 
produtivo, por isso recebi 
aqui hoje os representantes 
da categoria para construir 
um consenso sobre essa ma-
téria”, afirmou.

A matéria gerou amplas 
discussões em plenário na 
tarde desta terça-feira. Ao 
final das manifestações e en-
caminhamentos de votos, o 
Plenário aprovou o parecer 
contrário à matéria, ou seja, 
votaram contra o texto suge-
rido por Adriana Accorsi, e o 
projeto foi arquivado.

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
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 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 Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

-
-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------

-------------------------------
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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
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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Neymar sente desconforto 
no joelho em treino

O atacante Neymar 
deixou o treino da Sele-
ção Brasileira, na Granja 
Comary, em Teresópo-
lis, com um desconfor-
to no joelho esquerdo. 
De acordo com o site da 
Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), o atle-
ta “já iniciou tratamento 
e segue em observação”. 
O jogador sentiu o joe-
lho após concluir uma 
jogada no ataque com a 
perna esquerda.

Segundo o auxiliar 
técnico de Tite, Cléber 
Xavier, os treinos da Se-
leção Brasileira neste pe-
ríodo de preparação para 
a Copa América servirão 
para refinar o conceito 
de jogo já definido do 
Brasil. Na atividade táti-
ca de hoje, o técnico Tite 
promoveu um trabalho 
coletivo usando apenas 
um lado do campo prin-
cipal, com dois times 
completos, sendo um de-

les com o goleiro Ederson.
De acordo com a CBF, o 

treino foi intenso e com al-
tos níveis de concentração e 
dedicação dos atletas para 
construir jogadas e buscar 
as oportunidades de gol. A 
movimentação em campo 
reduzido exigiu dos joga-
dores muita velocidade de 
raciocínio para definir os 
lances e atenção contínua 
ao posicionamento. O trei-
no contou com todos os 16 
convocados que já se apre-
sentaram na Granja Coma-
ry. Cinco deles chegaram 
na manhã desta terça-feira: 
Arthur, Marquinhos, Éder 
Militão, Philippe Coutinho e 
o capitão Daniel Alves.

A estreia da Seleção Bra-
sileira na Copa América será 
no dia 14 de junho, contra a 
Bolívia, no Morumbi (SP). Na 
fase de grupos da compe-
tição, o Brasil ainda vai en-
frentar a Venezuela e o Peru,  
nos dias 18 e 22 de junho, 
respectivamente.

Romaria de Trindade 
terá shows de padre Fábio 
de Melo e Sérgio Reis

A Romaria de Trindade 
deste ano terá sho-
ws do Pe. Fábio de 

Melo, no dia 4 de julho, e do 
cantor Sérgio Reis, no dia 5 
de julho. O anúncio foi feito 
pelo reitor do Santuário Ba-
sílica do Divino Pai Eterno, 
Pe. Robson de Oliveira. A ex-
pectativa é que a maior festa 
religiosa do Estado atraia 3 
milhões de pessoas entre os 
dias 28 de junho a 7 de julho.

O tema para 2019 é “Sede 
santos como Vosso Pai é San-
to”. Para ajudar em todo o 
andamento da festa, cerca 
de 2 mil pessoas, entre co-
laboradores e voluntários, 
trabalharão nos 10 dias do 
evento. Também estão pre-
vistas celebrações de 139 
missas, 45 novenas, 27 ora-

ções de terços e 11 procis-
sões. Além disso, serão reali-
zados batizados, confissões, 
alvoradas e vigílias.

“Queremos que o romei-
ro encontre em Trindade um 
lugar de reabastecimento da 
fé, do cumprimento de suas 
promessas e que ele possa fa-
zer uma experiência de Deus. 
Não serão reflexões fáceis 
porque todas elas motivam a 
vida, a fé, mas também cha-
mam à conversão. Por isso, é 
um momento em as pessoas 
são convidadas a uma mu-
dança de pensamento, uma 
mudança de ideia sobre a 
vida”, destaca o reitor.

Estrutura
Trindade contará com 

estrutura de várias corpora-

ções para auxiliar as pessoas 
que passarão pela cidade. A 
Polícia Militar (PM) disponi-
bilizará diversas equipes de 
Rondas Ostensivas Táticas 
Metropolitanas (Rotam), 
Grupo de Intervenção Rápida 
Ostensivo (Giro), Batalhão de 
Choque, Grupo de Radiopa-
trulha Aérea (Graer) e cavala-
ria para fazer a segurança dos 
fiéis durante a festa.

O Corpo de Bombeiros 
também estará pressente 
e auxiliará os romeiros que 
passarão pela GO-060. De 
acordo com a corporação, 
bases estratégicas serão 
montadas para servirem de 
apoio e haverá o aumento 
das unidades de moto-res-
gate na cidade. “Este ano, 
o Corpo de Bombeiros terá 

sete pontos espalhados na 
cidade e, como a formou 
agora uma nova turma de 
moto-resgate, teremos mais 
equipes aqui em Trindade 
nos auxiliando no período 
da Festa”, explica o Tenente 
Coronel do 15ª Batalhão do 
Corpo de Bombeiros Militar, 
Emerson Divino.

A Polícia Civil (PC) tam-
bém estará em atuação para 
confecção de boletim de 
ocorrência e com uma base 
de achados e perdidos que 
ficará no Espaço do Romei-
ro, localizado em frente ao 
Santuário. A Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
estará presente como ponto 
de apoio aos romeiros na GO-
060 para a distribuição de 
lanches e serviços de saúde.
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