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Maioria dos usuários de cheque 
especial são de baixa renda
A maioria dos usuários do cheque especial é da faixa renda mais baixa, de até dois salários mínimos, 
concluiu o Banco Central (BC) no Relatório de Economia Bancária, divulgado na última semana. p2
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Neymar se defende de acusação de 
estupro e diz ser vítima de extorsão
O atacante Neymar, que está sendo acusado de estupro por 
uma mulher, se pronunciou pela primeira vez sobre a situação. p8
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Adolescentes são apreendidos suspeitos 
de tráfico de drogas, em Caldas Novas

Dois adolescentes foram 
apreendidos, neste sábado, 
suspeitos de tráfico de dro-
gas, no município de Caldas 
Novas, a 170 km de Goiânia. 
Segundo informações da Po-
lícia Militar (PM), os menores 
estavam na Praça Mestre Or-

lando, no Centro da cidade.
Ainda conforme a corpo-

ração, a equipe foi acionada 
para verificar dois jovens que 
estariam realizando tráfico 
de drogas na praça. De posse 
das informações e caracterís-
ticas dos suspeitos, os milita-
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Maioria dos usuários de cheque 
especial são de baixa renda
A maioria dos usuários 

do cheque especial é 
da faixa renda mais 

baixa, de até dois salários 
mínimos, concluiu o Banco 
Central (BC) no Relatório de 
Economia Bancária, divulga-
do na última semana.

Segundo o BC, 44% dos 
usuários do cheque especial 
têm renda de até dois salá-
rios mínimos. Acima de dois 
salários mínimos até cinco, 
são 33,5% dos usuários dessa 
modalidade de crédito. Entre 
mais de cinco até 10 salários 
mínimos, 13,8%, e acima de 
10 salários mínimos, 8,8%.

No relatório, o BC diz que 
“o cheque especial se destaca 
não apenas por ser um produ-
to com taxas de juros elevadas 
(média de 312,6% ao ano nas 
operações concedidas em de-
zembro de 2018), mas tam-
bém pelo fato de sua oferta 
ocorrer de forma praticamen-
te automática nos casos de 
limite de crédito pré-aprova-
do. Essas características pro-
porcionam ao usuário maior 
facilidade, agilidade e conve-
niência de acesso, ao contrá-
rio de outras modalidades de 
crédito, tais como emprés-
timos e financiamentos, em 
que o processo de análise de 
risco e aprovação geralmente 
demanda maior tempo. Por 
outro lado, surge a dúvida se 
os usuários realmente inter-
nalizam, em suas decisões de 
tomada de crédito, os custos 
envolvidos nessa conveniên-
cia de acesso ao crédito por 
meio do cheque especial”.

Na última segunda-feira 
(27), o presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, afir-
mou que o cheque especial, 
com seu custo alto, “penali-
za mais a parte da população 
de renda baixa”. Ele enfati-
zou a importância da educa-

ção financeira para ajudar os 
superendividados.

Os dados por escolarida-
de indicam que os brasileiros 
com ensino médio completo 
são os que mais usam o che-
que especial (46,3%). O uso 
por outras faixas de escola-
ridade são: Fundamental in-
completo, 7,5%; Fundamen-
tal completo,7,5%; Médio 
incompleto, 4,8%; e a partir 
de superior incompleto, 34%. 
“Os usuários com nível mais 
alto de escolaridade – a partir 
de ensino superior incomple-
to – endividam-se menos no 
cheque especial em relação 
ao total das suas dívidas no 
Sistema Financeiro Nacional”, 
diz Banco Central.

Inadimplência
Em dezembro de 2018, 

o saldo total do cheque es-
pecial totalizou R$ 21,98 
bilhões, dos quais R$ 3,38 

bilhões estavam inadimplen-
tes. Esse nível de inadimplên-
cia de 15,36% é bem superior 
à média do total de opera-
ções de crédito para pessoas 
físicas, 3,25%, destacou o BC.

Segundo o BC, no final do 
ano passado, aproximada-
mente 16,8% dos usuários 
de cheque especial estavam 
inadimplentes em pelo menos 
um produto de crédito e 8,8% 
estavam inadimplentes no 
próprio cheque especial. “Os 
percentuais de inadimplência 
caem quanto maiores os ní-
veis de escolaridade, de renda 
e idade dos tomadores. Uma 
vez que baixa escolaridade e 
baixa renda estão interliga-
das, é difícil saber se a maior 
inadimplência é resultado 
do não entendimento das 
características do produto 
(questão educacional) ou do 
seu custo elevado (questão 
de renda) ou ainda de uma 

combinação dos dois”.
O valor médio de utiliza-

ção do cheque foi de cerca 
de R$1.310 em dezembro de 
2018, valor inferior ao regis-
trado em dezembro de 2016 
(R$1.410) e em dezembro de 
2017 (R$1.359). Em dezem-
bro de 2018, o gasto médio 
mensal com juros ficou em 
R$ 136,00, valor 5,9% supe-
rior ao registrado em dezem-
bro de 2017 (R$128,40).

Em relação à recorrên-
cia na utilização do cheque 
especial, ao longo de 2018, 
19,5% do total de usuários 
do período utilizaram o che-
que especial em todos os 12 
meses do ano. O BC desta-
cou ainda que mais de 50% 
dos usuários desse instru-
mento tomaram esse crédito 
em mais de seis meses. Os 
que utilizaram somente uma 
vez no ano correspondem a 
12,2% do total de usuários.

Participação 
no crédito
Segundo o BC, o cheque 

especial tem “participação 
modesta” na carteira de 
crédito do sistema bancá-
rio, com menos de 1% do 
total, mas foi responsável 
por aproximadamente 10% 
da margem de juros líquida 
(descontada a provisão para 
inadimplência). “Por outro 
lado, mesmo existindo a 
possibilidade de redução de 
margens de juros por parte 
das instituições financeiras, 
enfatiza-se a importância 
de os usuários bancários 
adequarem a utilização do 
cheque especial ao perfil 
emergencial dessa modali-
dade, tendo consciência dos 
custos gerados diante de 
suas características e, sem-
pre que possível, selecionar 
alternativas de crédito “não 
rotativo”, orienta o BC.

Reprodução

Bombeiros 
promovem 
treinamento 
para a 
Operação Férias

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goi-
ás (CBMGO) promoverá 
hoje das 8h às 18h, um 
treinamento com os par-
ticipantes da 45ª Opera-
ção Férias Turista Seguro 
2019, no Lago da Fazenda 
Amaralina, na GO-080, em 
Goiânia. O objetivo da ati-
vidade é regular e definir 
as ações específicas de 
prevenção e salvamento 
aquático a fim de reduzir 
o tempo resposta no aten-
dimento às ocorrências 
em meio líquido. 

Durante o treinamen-
to, o Tenente Coronel Jail-
ton Pinto de Figueiredo, 
comandante da Operação, 
dará dicas e orientações 
quanto às ocorrências em 
redutos e balneários de 
lazer aquático. Os bom-
beiros militares demons-
trarão também alguns 
procedimentos de primei-
ros socorros e salvamento 
aquático.  A Operação Fé-
rias 2019 é uma das ações 
do CBMGO para garantir 
a segurança dos goianos 
e turistas em rios, lagos e 
balneários do Estado. 

Os bombeiros milita-
res empenhados na 45ª 
Operação Férias Turista 
Seguro compõem grupo 
seleto de profissionais 
especializados no sal-
vamento em ambientes 
aquáticos. Eles receberão 
treinamentos intensivos 
de salvamento aquático 
com aeronave, em áreas 
alagadas, sobrevivência 
em áreas cercadas por 
águas, travessias de lon-
ga duração, operações de 
busca e resgate subaquá-
tico, além de manuten-
ção e operação de em-
barcações, entre outros.

Suspeito é preso utilizando patinete 
elétrico furtado, no Novo Mundo

Um homem foi preso, 
na manhã de sábado, ao 
ser flagrado conduzin-
do um patinete elétrico 
furtado da Prefeitura de 
Goiânia. Caso ocorreu por 
volta das 11h, no Jardim 
Novo Mundo, em Goiânia.

Segundo informações 
da Polícia Militar (PM), uma 
equipe da corporação pa-
trulhava a região quando se 
deparou como o homem em 
atitude suspeita pilotando 
um patinete elétrico, uma vez 
que o bairro não faz parte das 

áreas atendidas pelo serviço.
Durante a abordagem, o 

suspeito informou aos mili-
tares ter adquirido o pati-
nete de um usuário de dro-
gas da região pelo valor de 
R$ 50. Contudo, o homem, 
que não teve a identidade 
divulgada, não soube di-
zer à equipe a localização 
da residência do possível 
“vendedor” do veículo.

res localizaram os meno-
res K. F. S. D e L. S. M. D.

Com os menores de ida-
de foram encontradas 21 
pedras de crack e R$ 376 
em dinheiro. Os adoles-
cente foram apreendidos 
e conduzidos para a Dele-
gacia de Polícia Civil (PC) de 
Caldas Novas, onde foram 
autuados por infração aná-
loga ao tráfico de drogas.
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Governo de Goiás inaugura 
Vapt Vupt de Itapaci
O governador Ronaldo 

Caiado foi o primei-
ro a ser atendido na 

nova agência do Vapt Vupt 
da cidade de Itapaci, no Vale 
do São Patrício, que foi inau-
gurada neste sábado (1º). 
Ele solicitou o novo modelo 
de carteira de identidade. 

“As pessoas terão acesso a 
todos os documentos de forma 
mais rápida. Um avanço para 
essa região, que foi tão esque-
cida por todos esses anos, e a 
qual sou muito grato e que vou 
ajudar a impulsionar”, declarou. 

“A única coisa que me move 
é fazer a diferença, com um go-
verno pé no chão, compromis-
sado com o povo. É uma honra 
ser governador do Estado. Mas 
não é usar a máquina para 
perseguir ninguém. É para 
que o cidadão possa agra-
decer por saber onde cada 
centavo é gasto.”, disse.

O superintendente de Ges-
tão do Vapt Vupt, Dioji Ikeda, 
explicou que a unidade terá 
capacidade para realizar apro-
ximadamente 10 mil atendi-
mentos mensais. Para Ikeda, 
a inauguração do novo posto 
de atendimento está alinha-
da ao projeto do governador 
Ronaldo Caiado de priorizar 
o cidadão e a excelência na 

prestação dos serviços. “O go-
vernador não mediu esforços 
para que pudéssemos entrar 
em operação na data de hoje. 

Por meio de uma ação su-
prapartidária, em parceria com 
prefeituras, vereadores e insti-
tuições, atenderemos uma im-
portante região do médio Nor-
te goiano, dando andamento 
ao objetivo de atenção a todas 
as regiões do Estado”, frisou. 

O secretário de Desen-

volvimento Social de Goiás 
(SEDS), Marcos Cabral, des-
tacou que a meta é trabalhar 
diuturnamente, colocando a 
Secretaria à disposição da po-
pulação, para devolver a dig-
nidade ao povo, que sempre 
confiou em Ronaldo Caiado. 

“Vocês têm um governa-
dor que conhece a fundo os 
problemas administrativos do 
Estado, principalmente Itapa-
ci. Não estamos no governo 

para brincar. Estamos com a 
missão de trabalhar, com ho-
nestidade. E onde tem hones-
tidade, sobrará dinheiro para 
fazer as grandes obras que o 
Estado precisa”, declarou. 

O prefeito de Itapaci, Mário 
Macaco, agradeceu o empenho 
da gestão em finalmente en-
tregar a unidade do Vapt Vupt, 
que até então não havia entra-
do em funcionamento. “Itapaci 
estará disponível para todas as 

parcerias que o governo esta-
dual esperar deste município. É 
o momento de darmos as mãos 
e não atirarmos pedras. Se o 
governo estiver bem, estarão 
bem os 246 municípios do Esta-
do, colhendo os frutos de uma 
administração correta, sem co-
meter os equívocos de adminis-
trações anteriores”, ponderou.

Com 24 funcionários no 
total, a agência contará com 
serviços que facilitam a vida 
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Três são presos por tráfico de drogas 
após perseguição policial, em Goiânia

Três homens foram 
presos após persegui-
ção policial no Setor 
Solar Santa Rita, Região 
Sudoeste de Goiânia, na 
noite deste sábado (1º). 
Eles são suspeitos de 
suspeitos de tráfico de 
drogas e porte ilegal de 
arma de fogo.

Segundo a Polícia 
Militar (PM), com os 
suspeitos foram apre-
endidos seis tabletes de 
maconha, algumas por-
ções de cocaína, um re-
vólver calibre 38 e um si-
mulacro de arma de fogo. 
A droga levada pelos sus-
peitos seria entregue no 
Setor Solange Park.

Ainda de acordo 
com a PM, por volta 
das 22h, os militares 
realizavam patrulha-
mento pela região 
quando avistaram um 
Chevrolet Classic em 
atitude suspeita. A 
equipe deu ordem de 

parada ao veículo, que ig-
norou os militares e em-
preendeu fuga.

Durante a perseguição, 
já nas proximidades do Clu-
be do Mané, o condutor do 
Classic jogou o veículo con-
tra a viatura da PM tentando 
fazê-la sair da pista. O sus-
peito não conseguiu contor-
nar a rotatória e acabou su-
bindo no canteiro lateral da 
via, resultando na rendição 
do condutor e do ocupante.

A equipe encontrou dois 
tabletes de substância aná-
loga a maconha caídos no 
chão ao lado do veículo. Du-
rante a busca veicular foram 
entrados outros tabletes da 
mesma substância e um si-
mulacro de pistola. Os sus-
peitos foram identificados 
como Raby Thiago de Men-
donça, de 35 anos, e Willian 
Volpato Raphael, de 30 anos.

Os envolvidos disseram à 
equipe que haviam jogado 
para fora do veículo, du-
rante a perseguição, outros 

tabletes da droga e uma 
arma. Os policiais locali-
zaram o revólver calibre 
38 com seis munições 
intactas, nas imediações 
do local, atirado para 
fora do veículo minutos 
antes da rendição.

Na residência de 
Willian, no Residencial 
Aquários, foram encon-
tradas mais substâncias 
análogas a maconha, 
saquinhos contendo 
substâncias análogas à 
cocaína, uma balança 
de precisão e uma car-
tela contendo munições 
para arma calibre 32. 
No local a polícia tam-
bém localizou o terceiro 
comparsa, João Vitor de 
Abreu, de 21 anos.

Conforme a PM, os 
suspeitos foram presos e 
levados, juntamente com 
as drogas, armas e obje-
tos apreendidos, para a 
Central Geral de Flagran-
tes da Polícia Civil.

do cidadão como: emissão de 
carteira de identidade, Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH), Certificado de Reser-
vista, serviços da Prefeitura de 
Itapaci, entre outros.  A unida-
de funcionará de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 

Logomarca 
e site novos
Dando início ao novo 

modelo de atendimento ao 
cidadão, focado na qualida-
de, agilidade e respeito aos 
goianos, o Vapt Vupt ganhou 
uma logomarca moderna e 
padronizada, em conexão 
com a nova identidade do Es-
tado e em convergência com 
a proposta do governo: servir 
o cidadão com seriedade, 
responsabilidade e compro-
misso. A nova logomarca foi 
apresentada em vídeo.

O Governo de Goiás tam-
bém prepara um novo site para 
o Vapt Vupt, que será disponibi-
lizado em breve. A nova plata-
forma será mais moderna, de 
navegação simplificada e com 
informações precisas sobre as 
unidades de atendimento para 
facilitar o acesso do cidadão aos 
serviços disponíveis.

Além do indicativo detalha-
do dos postos do Vapt Vupt, 
como horário de funciona-
mento, localização e os servi-
ços disponíveis nas agências, 
a população poderá acom-
panhar, em tempo real, a fila 
de atendimento dos serviços 
prestados em todas as unida-
des. A modernização e desbu-
rocratização é uma das prin-
cipais premissas da gestão do 
governador Ronaldo Caiado.



4 Diário Do EstaDoGoiânia, 3 de Junho de 2019caderno 2 / mundo

cruzeiro atinge barco em Veneza 
e deixa pelo menos cinco feridos
Um cruzeiro de grande 

porte ficou sem con-
trole e bateu em uma 

doca e em um barco de turistas 
em um canal movimentado de 
Veneza, na Itália, na manhã de 
ontem. Ao menos cinco pesso-
as ficaram feridas, de acordo 
com a mídia italiana. Outras 
dezenas correram na doca, 
para fugir do navio.

A empresa dona do cru-
zeiro, MSC Cruises, disse que 

Aline Caetano Warley Oliveira

Chroma Cine Foto Reprodução

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Roteiro

Roteiro 2

Música

Prêmio

Cultura

Junino Sinfônico Parceria Armas
Já estão abertas as inscrições para a 
oficina Roteiro em Dramaturgia -- A 
Arte do Roteiro , que será ministrada 
pela roteirista e diretora carioca Flávia 
Orlando, com ampla experiência em 
cinema, TV aberta e por assinatura, 
ficção e documentário. As aulas vão 
ser ministradas em Goiânia de 4 a 6 
de julho, no Espaço Ruptura Cultural.

A roteirista Flávia Orlando, que 
também é editora, já atuou em al-
guns dos principais programas de 
TV no País, como Fantástico, É de 
Casa, Estrelas e Criança Esperança, 
na TV aberta. Ela também assinou 
projetos exibidos na GNT, Canal 
Brasil e TV Brasil. Também escre-
veu os longas-metragens Querido 
Embaixador e Sonhos e Desejo.

O cantor e compositor goiano 
Pedro Scalon vai lançar nesta 
quinta-feira a música Amor Trans-
forma, no Mercado Popular da 
74. Dentro do evento Entre uma 
Balada É um Show. O álbum traz 
dez músicas autorais e será a ter-
ceira música a ser lançada. Como 
tem público fiel, com certeza a 
noite será um sucesso.

De 14 de junho até 15 de julho é o 
momento de se inscrever para o 24º 
Prêmio SESI Arte Criatividade, um 
projeto realizado bienalmente, com 
a finalidade de estimular trabalhos 
de artistas residentes em Goiás, 
através de premiações e exposições. 
A premiação geral será no dia 4 de se-
tembro, na Vila Cultural Cora Coralina.

Os parabéns e homenagens 
dessa segunda –feira, 3 de 
junho, vão para o procurador 
do Estado Weiler Jorge Cintra. 

Até dia 20 de junho dá tempo 
de conferir a mostra CasaCor 
Goiás 2019, na Rua T-61 esquina 
com a Av. T-5, no Setor Bueno. 
Só não abre nas segundas.

O jogador Neymar Jr publicou em 
seu instagram um vídeo onde reba-
teu acusação de estupro e divulga 
troca de mensagens. Desnecessário.

Começa hoje, das 14h às 18h, 
a sequência de painéis do 
Seminário de Políticas Culturais, 
realizado pela Secretaria de Cul-
tura de Goiás (Secult Goiás), com 
discussão sobre mecanismos de 
fomento e sistemas estaduais de 
Cultura. Participam o secretário 
de Cultura do Amazonas, Marcos 
Apolo Muniz, o superintendente 
de Ação Cultural da Secult Goiás, 
Guilherme Wohlgemuth, e o 
chefe de núcleo de Fomento da 
Secult Goiás, Sacha Witkowski. 
Mais informações pelo telefone: 
(62) 3201-4622.

As Orquestras Mozart A e B e a 
Banda Sinfônica Jovem do Estado 
de Goiás se apresentam amanhã, 
às 20 horas, no Teatro SESI. A entra-
da é a doação de 2 kg de alimentos 
ou 1 livro literário em bom estado.

A empresária Cris Bandeira direto-
ra da Hathor Centro Estético anun-
cia mais uma parceria de sucesso, 
Dra Wanessa Polak, que veio para 
agregar ainda mais no que há de 
mais avançado em tratamentos 
faciais e corporais da clínica.

Na próxima quarta-feira, dia 5, es-
tará em discussão o relatório do se-
nador Marcos do Val sobre os PDLs 
que pretendem derrubar as novas 
regras sobre armas de fogo editadas 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

O goiano Jacques Vanier, que mora em Los Angeles, nos EUA, acaba de alcançar 
meio milhão de views com seus vídeos super engraçados publicados no Instagram

A leiloeira Márcia Cardellicchio (à esquerda) e sua amiga a procuradora 
Luciana Daher foram conhecer o novo menu do Sanseto Japanese Experince 

As terapeutas de família Larissa Caramaschi (à 
esquerda), Silvana Silvestre e Ângela Baiocchi 
aproveitaram o mês da família para receber 
convidados no Órion Complex, em Goiânia, 
no evento de lançamento do 14º Congresso 
Brasileiro de Terapia Familiar, que ocorrerá em 
agosto de 2020, no Rio Quente Resorts

A nutricionista Janaína Macedo marcou 
presença no Simpósio Internacional de 
Nutrição Esportiva (SINE), que aconteceu 
no Castro’s Park Hotel

ZONA FRANCA

Reprodução

o navio, o MSC Opera, estava 
prestes a atracar em um ter-
minal de passageiros quando 
teve problema mecânico. Dois 
reboques tentaram parar o 
navio, mas não conseguiram 
evitar que o choque com o 
barco de pequeno porte, que 
também faz turismo.

A colisão aconteceu às 
08h30, horário local, no Giu-
decca Canal, passagem que 
leva à Praça de Sao Marco, no 
nordeste da cidade italiana. 
Videos do momento da batida 
mostram o cruzeiro, aparente-
mente incapacitado de parar, 
acionando sua buzina enquan-
to batia no barco e na doca.

Veneza é uma área muito 
popular para turismo e cruzei-
ros, especialmente durante o 
verão. Após a colisão, protestos 
pedindo banimento de cruzei-
ros na cidade foram renovados. 
O MSC Opera foi construído em 
2004. Pode transportar cerca 
de 2675 passageiros, em 1071 
cabines. De acordo com suas 
informações de venda, o cru-
zeiro deixou Veneza em maio, 
dia 26, e viajou para Kotor, em 
Montenegro e Mykonos, San-
torini e Corfu, na Grécia, antes 
de retornar para a Itália.
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Proposta de reforma da 
Previdência recebe 277 
sugestões de emendas

A proposta de reforma 
à Previdência (PEC 6/2019) 
recebeu 277 sugestões de 
alteração ao texto na co-
missão especial que ana-
lisa a medida, na Câmara 
dos Deputados. Com prazo 
para apresentação de mu-
danças ao texto encerrado 
a última quinta-feira (30), 
as emendas serão anali-
sadas pelo relator da co-
missão, deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP), que 
pode acatá-las ou não, no 
todo ou em parte.

As emendas podem 
ser admitidas pelo relator 
se visarem apenas a corri-
gir erros da proposta que 
impedem a admissibilida-
de. Segundo o regimento 
interno da Câmara, para 
apresentar emendas, par-
lamentares precisavam do 
apoio de pelo menos 171 
assinaturas. Dessa for-
ma, a primeira análise é 
a conferência formal – se 
a emenda, de fato, tem o 
suporte mínimo necessá-
rio para ser formalizada.

Se não passar na co-
missão especial, qualquer 
emenda ainda poderá ser 
analisada na votação do 
Plenário. Dessa forma, 
muitas sugestões são am-
plas, com várias mudanças 
ao mesmo tempo; mas 
também há emendas que 
tratam de pontos específi-
cos, a fim de ser objeto de 
discussão e negociação.

 
Relatório
Moreira reafirmou que 

apresentará o relatório 
até o dia 15 de junho. O 
relator, no entanto, afir-
mou que pode antecipar 
a conclusão do trabalho. 
Durante a semana, o pre-
sidente da Câmara, depu-

tado Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse que a apresentação do 
relatório ocorreria antes do 
prazo firmado inicialmente 
para que houvesse tempo do 
texto ser votado na comissão 
e também no plenário da Casa 
ainda no primeiro semestre.

“Nós continuamos com o 
prazo de até o dia 15, mas 
estamos também no esfor-
ço de ajudar o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, a 
cumprir o cronograma que 
ele deseja. Portanto, nós po-
demos até adiantar um pou-
co, mas sempre dentro des-
se prazo de, no máximo, até 
o dia 15. Mas é possível que 
até o final da semana que 
vem, no começo da outra, a 
gente entregue esse relató-
rio”, disse Moreira.

 
Agenda
Na terça-feira (4) a comis-

são especial que analisa a 
reforma da previdência rea-
lizará seminário no Auditório 
Nereu Ramos, a partir das 9h, 
para debater experiências in-
ternacionais em previdência 
social. Pela manhã, está pre-
vista a apresentação repre-
sentantes do Banco Mundial; 
Instituição Fiscal Indepen-
dente (IFI); além de exposi-
tores chilenos da Fundação 
Chile 21 e do Departamento 
do Trabalho e Seguridade So-
cial da Universidade do Chile.

No período da tarde, o 
seminário terá apresenta-
ção de representantes do 
Instituto Brasileiro de Di-
reito Previdenciário (IBDP), 
do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA), As-
sociação dos Aposentados 
e Pensionistas do Chile (ANA-
CPEN) e da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT).

ccJ deve deliberar 
sobre decreto de 
armas na quarta-feira
A Comissão de Consti-

tuição e Justiça (CCJ) 
do Senado deve discu-

tir na quarta-feira, o relatório 
do senador Marcos do Val (Ci-
dadania-ES) sobre os projetos 
de decreto legislativo (PDLs) 
que pretendem derrubar as 
novas regras sobre armas de 
fogo editadas pelo presiden-
te Jair Bolsonaro.

No documento, lido na CCJ 
na semana passada, o relator 
defendeu que as seis propos-
tas que argumentam ilegalida-
de e inconstitucionalidade de 
iniciativa do Executivo sejam 
rejeitadas.  Segundo ele, a de-
finição objetiva dos critérios 
para a aquisição e posse de 
arma de fogo e a especifica-
ção dos indivíduos de efeti-
va necessidade para o porte 
“concretizam uma política de 
segurança pública definida 
pelo Poder Executivo federal, 
que buscou atender de modo 
eficaz as necessidades urgen-
tes da sociedade, dentro das 
balizas previstas em lei”.

 
Porte
Sobre o porte de armas, 

Marcos do Val afirma que em-
bora o Estatuto do Desarma-
mento (Lei 10.826, de 2003)  
proíba o porte como regra, a 
norma permite para integran-
tes das Forças Armadas, agen-
tes que atuam em órgãos de 
segurança pública,  além de 
integrantes de determinadas 
carreiras e para atiradores 
desportivos. Na avaliação do 
senador, a lei sempre permi-
tiu o porte de arma de fogo 
ao cidadão comum, desde 
que apresente a sua efetiva 
necessidade e comprove os 
requisitos de idoneidade, ocu-
pação lícita e residência certa, 

bem como capacidade técnica 
e aptidão psicológica.

“Fica evidente que, ao 
editar o Decreto 9.785/2019 
e aperfeiçoá-lo, em seguida, 
com o Decreto 9.797/2019, o 
presidente da República tão 
somente estabeleceu crité-
rios objetivos para se aferir 
o requisito da efetiva neces-
sidade, sem violação do Esta-
tuto do Desarmamento [...] A 
efetiva necessidade é apenas 
um dos requisitos exigidos, 
de modo que, inobservados 
os demais, o porte deverá 
ser recusado, mesmo que o 
interessado se inclua entre 
as categorias profissionais ar-
roladas no artigo 20 do novo 
regulamento”, argumentou.

Ainda em favor dos decre-
tos em vigor, o relator afirma 
no voto que a “maioria do povo 
brasileiro” é a favor da liberda-
de para se adquirir armas, o 
que não significa, segundo ele, 
que muitos queiram possuí-
-las em casa.  Marcos do Val 
disse que, no referendo rea-
lizado no ano de 2005, 63% 
dos brasileiros votaram a 

favor do comércio de armas.
 
Outro lado
Apoiados por uma nota 

técnica da Consultoria Legis-
lativa da Casa, elaborada em 
resposta à consulta dos se-
nadores Fabiano Contarato 
(Rede-ES) e Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), senadores 
que pretendem derrubar os 
decretos afirmam que mes-
mo o novo decreto das ar-
mas editado pelo presidente 
Jair Bolsonaro mantém in-
constitucionalidades apon-
tadas na primeira versão.

Eles defendem que, ao 
flexibilizar as regras de porte 
e aquisição de armas e muni-
ções, o presidente exorbitou 
o poder regulamentar do Po-
der Executivo, criando direi-
tos. Senadores contrários à 
medida sustentam ainda que 
o Estatuto do Desarmamen-
to é uma lei federal restriti-
va, e o novo decreto amplia 
a posse e o porte de armas.

“O decreto presidencial 
não pode mudar leis, não 
pode tirar direitos, tem a sua 

limitação. Serve pra fazer a 
regulamentação daquilo já 
está em vigor. Ele [ Bolsona-
ro] deveria mandar pra cá 
um projeto de lei. É por isso 
que nós apresentamos um 
projeto de decreto legislativo 
para sustar os efeitos desses 
decretos do presidente Bol-
sonaro”, disse a senadora Eli-
ziane Gama (Cidadania – MA) 

A nota da consultoria do 
Senado compara vários pon-
tos do primeiro decreto, as-
sinado em 7 de maio, com 
o mais recente. Os técnicos 
apontaram inconstituciona-
lidades em pelo menos nove 
pontos do primeiro decreto 
que foram mantidos no novo 
texto. “No nosso entendi-
mento, tanto o decreto anti-
go como atual, extrapolam a 
regulamentação do Estatuto 
do Desarmamento, uma vez 
que criam direito e obrigação 
não previstos no Estatuto, 
mesmo que seja para suprir 
uma lacuna na legislação”, 
afirmam na nota os técnicos 
Daniel Osti Coscrato e Jayme 
Benjamin Sampaio Santiago.
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------------------------------- 
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
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
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
-------------------------------

Serviços
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Neymar se defende de 
acusação de estupro e diz 
ser vítima de extorsão

O atacante Neymar, 
que está sendo acusa-
do de estupro por uma 
mulher, se pronunciou 
pela primeira vez sobre 
a situação e garantiu que 
é inocente. Para provar 
seu argumento, ele divul-
gou nas redes sociais tre-
chos de conversas com 
a moça, que inclui fotos 
dela, em mensagens tro-
cadas pelo celular. 

“Estou sendo acusado 
de estupro. É uma pala-
vra pesada, é uma coisa 
muito forte, mas é o que 
está sendo feito no mo-
mento. Fui pego de sur-
presa. Foi muito ruim, 
muito triste escutar isso, 
porque quem me conhe-
ce sabe do meu caráter, 
da minha índole, sabe 
que eu jamais faria uma 
coisa desse tipo”, disse 
em um vídeo gravado, vi-
sivelmente abalado. 

“O que aconteceu 
num dia foi uma rela-
ção entre um homem 
e uma mulher, entre 
quatro paredes, algo 
que acontece com todo 
casal, e no dia seguinte 
não aconteceu nada de-
mais. A gente continuou 
trocando mensagem, ela 
me pediu lembrança pro 
filho e eu ia levar. Ago-
ra estou sendo pego de 
surpresa por causa dis-
so”, continuou.

As trocas de men-
sagem divulgadas por 
Neymar mostram um 
flerte entre o jogador e 
a mulher, com fotos ín-
timas e declarações dos 
dois lados. “Vai gostar 
ainda da massagem que 
vou te fazer”, diz ela em 
determinado momento. 
“Saudade do que a gen-
te não viveu ainda”, co-
menta Neymar. 

O jogador pagou a 
passagem aérea e a hos-
pedagem da mulher, cujo 
o nome precisa ser man-
tido em sigilo, para Paris. 
Depois de desembarcar, 
eles trocaram mensa-
gem e Neymar falou que 
já estava bebendo. Ela 
respondeu: “Nossa tam-
bém quero. 203 (prova-
velmente o número do 
quarto). Pode entrar. E 
pula em cima de mim”.

Em determinado mo-
mento, ela envia uma 
foto com uma roupa pre-
ta e Neymar comenta: 
“Muita roupa”. Ela então 
responde: “Vem tirar”. 
A moça também pediu 
para o jogador do Paris 
Saint-Germain e da sele-

ção brasileira um presen-
te para seu filho e ele fa-
lou que iria providenciar.

Na sexta-feira, a mu-
lher registrou um Bole-
tim de Ocorrência na 6ª 
Delegacia de Defesa da 
Mulher, em Santo Ama-
ro. Ela conta que foi es-
tuprada pelo jogador em 
15 de maio, em Paris.

No documento, a víti-
ma relata que conheceu 
o jogador pelo Instagram 
e, após trocas de mensa-
gens, foi convidada por 
Neymar para ir até Paris 
para um encontro. Um 
assessor do atacante, 
que a moça chamou de 
“Gallo”, entrou em con-
tato e passou os dados 
da passagem aérea e de 
hospedagem em Paris.

O B.O. indica que a 
mulher viajou em 14 de 
maio e no dia seguinte 
chegou à capital france-
sa, se hospedando no 
hotel Sofitel Paris Arc 
Du Triomphe. Ela con-
tou que Neymar chegou 
por volta de 20 horas 
no hotel, aparentemen-
te embriagado, e após 
conversarem e trocarem 
carícias, o jogador se 
tornou agressivo e “me-
diante violência, praticou 
relação sexual contra a 
vontade da vítima”.

A mulher deixou a 
França no dia 17 de maio 
e explicou que, por estar 
abalada emocionalmen-
te, não quis registrar 
o B.O. em outro país e 
optou por fazer em São 
Paulo, onde vive.

“O que aconteceu foi 
totalmente ao contrário 
do que falam, do que di-
zem. É muito triste acre-
ditar que o mundo está 
assim, que tem pessoas 
que querem se aprovei-
tar, querem extorquir as 
outras pessoas. É real-
mente triste, é realmen-
te doloroso”, afirmou o 
jogador. “Fui induzido a 
isso. Foi algo que acon-
teceu, uma armadilha, e 
acabei caindo. Que isso 
sirva de lição daqui em 
diante”, resumiu.

A assessoria de im-
prensa da NR Sports 
também divulgou um 
comunicado sobre as 
acusação ao atleta. Mais 
cedo, o pai do jogador 
disse que ele sofreu uma 
tentativa de extorsão por 
parte do advogado da 
suposta vítima, que te-
ria pedido dinheiro para 
não registrar o Boletim 
de Ocorrência.

John Wick 3 ultrapassa 
US$ 200 milhões em 
bilheteria mundial

Mesmo com o lança-
mento de Godzilla 
2: Rei dos Mons-

tros, John Wick 3: Parabellum 
continua fazendo bons nú-

meros de bilheteria. De acor-
do com dados da Exhibitor 
Relations Co., a sequência já 
arrecadou US$ 221 milhões 
mundialmente em apenas 

duas semanas de exibição.
Desta forma, John Wick 

3: Parabellum já é, de longe, 
o mais lucrativo capítulo da 
saga de ação com Keanu Re-

eves. John Wick 4 já foi ofi-
cializado, e chega aos cine-
mas em 21 de maio de 2021. 
John Wick 3: Parabellum está 
em exibição nos cinemas.
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