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Presa dupla suspeita 
de assaltar casa e agredir 
moradora em Goiânia

Dois jovens, de 19 e 24 
anos, foram presos pela Po-
lícia Civil em Goiânia suspei-
tos de assaltar uma casa e 
agredir moradores. O crime 
aconteceu no dia 3 de junho, 
no Setor Santa Genoveva. 

A dupla pulou o muro da 
residência e, após render e 
agredir a vítima, fugiu le-
vando um VW Voyage, uma 
TV de 63 polegadas, dois 
celulares e um cofre com 
joias. Imagens do circuito 
de segurança ajudaram os 
investigadores a localizar 

os assaltantes. 
Um dos suspeitos já tinha 

passagem na polícia por rou-
bo, furto e receptação, en-
quanto o outro, furto, roubo 
e posse de drogas para con-
sumo. Além de prender os 
dois, a polícia também recu-
perou o veículo roubado. 

Na casa de um dos crimi-
nosos, no Jardim Novo Mun-
do, ainda foram encontradas 
33 munições de calibre 38 e 
uma pequena porção de ma-
conha. A dupla vai respon-
der por roubo qualificado. 

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Obras do complexo viário na Avenida 
Jamel Cecílio começam em agosto

A construção do comple-
xo viário da Avenida 
Jamel Cecílio deve co-

meçar na segunda quinzena 
de agosto, de acordo com a 
Prefeitura de Goiânia. A obra, 
que contempla uma trincheira 
e um viaduto no cruzamento 
com a Marginal Botafogo, tem 
previsão para durar 15 meses.

Quatro consórcios e duas 
empresas de engenharia 
participaram do processo li-
citatório e foram habilitadas 
para o serviço. A empresa 
que apresentar a melhor 
proposta será chamada para 
dar início aos trabalhos.

Estão previstas modifi-
cações semelhantes às que 

foram realizadas na Avenida 
85 com a T-63. A Avenida 
Jamel Cecílio passará pelo 
elevado. Uma rotatória será 
construída na altura da Ala-
meda Leopoldo de Bulhões. 
Por baixo das duas, passa o 
percurso da Marginal Bota-
fogo. Os semáforos de três 
tempos serão retirados.

Segundo a Prefeitura, não 
haverá bloqueio na Jamel Ce-
cílio durante as obras. O cru-
zamento será fechado e os 
motoristas devem passar por 
um desvio na ponte da Rua 
1.018. Não haverá recuo da 
calçada e somente uma faixa 
de 50 metros da Jamel Cecílio 
terá proibição para estacionar.

O custo de toda obra foi or-
çado em R$ 30,3 milhões e, se-
gundo a Prefeitura, o dinheiro 
deve vir de empréstimo ban-
cário feito pela administração 
municipal. Será erguido, no 
local, um monumento de 56 
metros de altura, em forma 
de violão, para homenagear a 
música sertaneja goiana.
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Câmara aprova 
crime de 
ecocídio em 
Brumadinho 

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou três projetos 
de lei como resposta aos 
recentes desastres cau-
sados por barragens de 
mineração. As propostas 
foram concebidas pela Co-
missão Externa de Bruma-
dinho, que investigou as 
causas do rompimento da 
barragem da mineradora 
Vale, na cidade mineira.

A primeira tipifica o cri-
me de ecocídio, a segunda 
institui a Política Nacional 
de Direitos das Populações 
Atingidas por Barragens 
(PNAB) e especifica os di-
reitos dos moradores des-
sas áreas e a terceira apri-
mora a Política Nacional 
de Segurança de Barragens 
(PNSB) e estabelece princí-
pios e regras específicos 
para barragens de rejeitos 
industriais ou de minera-
ção. Os três textos seguem 
para análise do Senado.

O projeto que cria o cha-
mado ecocídio altera a lei de 
crimes ambientais e deter-
mina que o crime ocorrerá 
quando uma pessoa causar 
um desastre ambiental com 
destruição significativa da 
flora ou com grande mortan-
dade de animais. A pena será 
de reclusão de 4 a 12 anos e 
multa. Se o crime for culposo, 
ou seja, sem intenção, a san-
ção passa a ser de detenção 
de 1 a 3 anos. Se o desastre 
provocar a morte de pessoas, 
a penalidade do ecocídio é 
aplicada independentemen-
te da punição prevista para o 
crime de homicídio.

A proposta prevê que 
as multas ambientais po-
dem chegar a R$ 1 bilhão, 
dependendo da categoria 
e da gravidade da infração. 
Atualmente, o máximo que 
pode ser pago é de R$ 50 
milhões. A aplicação delas, 
no entanto, dependerá de 
uma regulamentação. O 
projeto também inclui na 
lei de crimes ambientais a 
possibilidade de punir com 
reclusão de 3 a 6 anos quem 
produzir ou apresentar no 
licenciamento, concessão 
florestal ou qualquer outro 
procedimento administra-
tivo, estudo, laudo ou re-
latório ambiental total ou 
parcialmente falso ou enga-
noso, inclusive por omissão, 
no caso de relatórios de se-
gurança de barragem.

Anta é resgatada em piscina de casa em Britânia
Uma anta foi flagrada 

na manhã desta quarta-
-feira em uma piscina de 
uma chácara no Distrito 
de Itacaiú, município de 
Britânia, a 326 quilôme-
tros de Goiânia. O Corpo 
de Bombeiros Militares 
de Goiás (CBMGO) foi 
acionado às 9h20 para 
resgatar o animal.

Foi constatado que se 
tratava de uma fêmea. 
De acordo com os bom-
beiros, ela pesava 120 
quilos. O animal silvestre 
não apresentava ferimen-
tos e foi solto em uma 
mata próxima ao local.
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Número de empresas e organizações 
ativas no Brasil cai 0,4% em 2017
O número de empresas 

e outras organiza-
ções formais ativas 

no país chegou a 5 milhões 
em 2017, que ocuparam 
51,9 milhões de pessoas, das 
quais 45,1 milhões eram 
assalariadas. Em compara-
ção a 2016, houve queda de 
0,4% no número de empre-
sas e organizações formais 
brasileiras em atividade.

O pessoal ocupado total 
cresceu 1% em 2017 frente 
a 2016, o que significou mais 
528,1 mil pessoas, enquanto 
o pessoal ocupado assalaria-
do evoluiu 1,2% (550,7 mil 
pessoas).Os dados constam 
do Cadastro Central de Em-
presas (Cempre), divulgado 
hoje (26) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). As organizações 
formais ativas incluem ad-
ministração pública e enti-
dades sem fins lucrativos. Os 
sócios e proprietários, que 
somavam 6,9 milhões de 
pessoas em 31 de dezem-
bro de 2017, experimenta-
ram redução de 0,3% em 
relação ao ano anterior.

Segundo explicou a ana-
lista da pesquisa do Cem-
pre, Denise Guichard Frei-

re, o aumento observado 
no pessoal ocupado total e 
no pessoal ocupado assa-
lariado reverteu a tendên-
cia de queda ocorrida nos 
dois anos anteriores.

A sondagem mostra que 
de 2016 para 2017, tanto 
o total de salários e outras 

remunerações quanto o sa-
lário médio mensal subiram, 
respectivamente, 2,4%, e 
4,9%, em termos reais, isto 
é, descontada a inflação do 
período. Os salários e ou-
tras remunerações pagos 
em 2017 atingiram quase 
R$ 1,7 trilhão, e o salário 

médio mensal ficou em R$ 
2.848,77, ou o equivalente a 
três salários mínimos.

Atividades
Por atividade econômica, 

o comércio, no recorte repa-
ração de veículos automoto-
res e motocicletas, liderou 

em 2017, em termos de nú-
mero de empresas e outras 
organizações (37,5%), pesso-
al ocupado total (21,9%), com 
11,37 milhões, e pessoal ocu-
pado assalariado (19,5%), 
com 8,8 milhões, caindo 
para a terceira posição em 
termos de salários e outras 

remunerações (12,7%).
As entidades de admi-

nistração pública, defesa 
e seguridade social lidera-
ram em massa salarial, com 
24,4% do total, ocupando 
a segunda posição em pes-
soal assalariado (17,1%). As 
indústrias de transformação 
ocupam a segunda coloca-
ção em pessoal ocupado to-
tal (15%) e salários e outras 
remunerações (16,9%), de-
tendo a terceira classificação 
no total de empresas (7,9%) 
e pessoal ocupado assala-
riado (16%). As atividades 
administrativas e serviços 
complementares mostraram 
o segundo maior percentual 
de empresas (9,4%).

Os maiores aumentos de 
pessoal assalariado foram 
observados em saúde huma-
na e serviços sociais (16,6%) 
e em educação (8,2%), en-
quanto construção e outras 
atividades de serviço apre-
sentaram as maiores quedas 
(-7,5% e -7,1%, respectiva-
mente). Denise destacou que 
“houve avanço importante 
nas áreas de saúde e educa-
ção, onde a mão de obra fe-
minina é mais preponderante 
que a masculina”.
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Bolsa Universitária 
volta a funcionar 
na sede da OVG, 
em Goiânia 

Confronto com Bope e Giro deixa
três suspeitos mortos em Goiânia

Dezoito mulheres 
denunciam pai de santo por 
abuso sexual em Goiânia

O Programa Bolsa Univer-
sitária (PBU), da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), vai mudar de ende-
reço na próxima semana. A 
partir do dia 3 de julho, os 
bolsistas voltarão a ser aten-
didos na sede da Organiza-
ção, no Setor Bueno, como 
ocorria até maio do ano pas-
sado. Nos dias 1 e 2, em fun-
ção da mudança, não haverá 
atendimento.  

O espaço onde funciona-
rá a Bolsa foi readequado 
para melhor receber os bol-
sistas, incluindo pintura das 
paredes, novo forro, janelas, 
rede elétrica e de internet.

A mudança faz parte 
das medidas adotadas pela 
OVG para reduzir gastos, 
seguindo a orientação do 
Governo de Goiás. Segun-
do o diretor Administrativo 
e Financeiro da Organiza-
ção, Wellington Matos, a 
economia anual com o fim 
do aluguel do prédio será 
de aproximadamente R$ 
340 mil, somados o aluguel 
e energia elétrica.

Dezoito mulheres, in-
cluindo duas menores de 
idade, estiveram na Delega-
cia Especializada no Aten-
dimento à Mulher (DEAM) 
para denunciar abusos se-
xuais cometidos pelo pai de 
santo Oli Santos da Costa, 
62 anos, em um terreiro lo-
calizado no Setor Balneário 
Meia Ponte.

Cássia Sertão, delega-
da responsável pelo caso, 
informou que todas as ví-
timas narram a mesma si-
tuação. “Ele dizia que as li-
bertaria de algum mal ou as 
curariam. Fomos no local, 
mas não tinha ninguém. 
Fiz uma intimação para Oli 
comparecer à delegacia até 
na próxima sexta-feira (28) 
e ouvirei outras vítimas” 
afirmou. Segundo a dele-
gada, se condenado, o ho-
mem pode ser enquadrado 
no crime de violência sexu-
al mediante fraude.

Uma estudante, que pre-
feriu não se identificar, re-
latou que desde que entrou 
no terreiro teria sofrido 

abusos atribuídos a um tra-
tamento espiritual. A des-
confiança começou quando 
o pai de santo saiu do per-
sonagem, segundo ela.

“A ‘entidade’ mandava 
que as mulheres tirassem 
a roupa. Ele fingia estar in-
corporado, mudava a voz, 
bebia e alterava a persona-
lidade para dar mais credi-
bilidade. É um abuso me-
diante fraude, estelionato 
sexual. Com menores, in-
clusive”, denuncia a jovem.

Ela relatou que, ao con-
versar com outras mem-
bros do terreiro, foi des-
coberto que esses abusos 
ocorriam há quatro anos. 
Ao denunciar Oli, a polícia 
teria informado as vítimas 
que já haviam dois Bole-
tins de Ocorrência contra 
ele, mas ambos foram ar-
quivados.

“Ele dizia que se a gente 
contasse, morria. Temía-
mos a entidade mas, pos-
teriormente, todas resolve-
ram prestar depoimentos” 
disse a vítima dos abusos.

Três suspeitos de inte-
grar uma quadrilha que 
explode caixas eletrôni-
cos foram mortos durante 
troca de tiros com milita-
res do Batalhão de Ope-
rações Especiais (Bope), e 
do Grupo de Intervenção 
Rápida Ostensiva (Giro) 
na manhã desta quarta-
-feira (26), em Goiânia. 
Eles foram identificados 
como João Paulo Martins 
Neves, Otávio Martins 
Neves, e Lucas Alves dos 
Santos e são todos de Mi-
nas Gerais.

Segundo a polícia, Lu-
cas faz parte de uma qua-
drilha que no ano passa-
do tentou assaltar uma 
mineradora em Nova 
Crixás. Junto com João e 
Otávio, que são irmãos, 
ele teria se mudado para 
Goiânia há pouco mais de 
três meses para planejar 
ataques a bancos em Goi-
ás e Minas.

Na casa em que eles 
estavam os policiais en-
contraram drogas, placas, 
munições, três veículos 
e explosivos. Os agentes 
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chegaram até a residên-
cia, que fica no Residencial 
Olinda, após receberem a 
denúncia de vizinhos. Os 
moradores se diziam in-
comodados com a grande 
movimentação de veículos 
e pessoas no local durante a 
noite e madrugada.

Segundo a PM, as equipes 
foram recebidas a tiros por 
três homens que estavam 
armados com dois revólve-
res e uma pistola. Os poli-
ciais localizaram três carros, 
dois deles importados de 
alto luxo, duas porções de 

maconha, três porções 
de cocaína, munições e 
placas de veículos. Além 
de explosivos usados 
para arrombar caixas ele-
trônicos. De acordo com 
a PM, os três suspeitos 
morreram ao dar entrada 
no hospital.

Dos três veículos apre-
endidos, dois são rouba-
do  e já estavam com as 
placas e documentação 
adulterados. Os explo-
sivos foram detonados 
pelo Bope em um lote 
baldio no mesmo setor.
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Plano de paz de Trump prevê 
até turismo na Faixa de Gaza
Em meio a grande ceti-

cismo, a administração 
Trump começou a dis-

cutir seu plano econômico 
de US$ 50 bilhões que pre-
vê até incentivo ao turismo 
para tentar alcançar a paz 
entre israelenses e palesti-
nos. Mas ele não esclarece 
os detalhes políticos para 
torná-lo real. O plano foi 
apresentado pelo genro e 
conselheiro do presidente 
Donald Trump, Jared Kush-
ner, a um grupo reunido em 
Manama, capital do Bahrein, 
em uma conferência marca-
da pela ausência de líderes 
israelenses e palestinos.

Em linhas gerais, o plano 
prevê o investimento de doa-
dores nacionais e investidores 
de cerca de US$ 50 bilhões. 
Mais da metade desse mon-
tante seria colocado nos ter-
ritórios palestinos nos próxi-
mos dez anos. O restante seria 
dividido entre Líbano, Egito e 
Jordânia - país que mais tem 
absorvido palestinos e teme 
que eles se estabeleçam em 
seu território para sempre. 
O dinheiro seria investido 

em áreas palestinas ligadas 
à infraestrutura, comércio e 
turismo, mas é vago sobre 
como solucionar os entraves 
políticos a eles. Há uma seção 
dedicada ao turismo no plano 
de Kushner. “Para o desenvol-
vimento total da indústria do 
turismo palestina, novos in-
vestimentos são necessários 
para a criação de acomoda-
ções e atrações próximas dos 
locais turísticos mais popula-
res”, afirma o texto.

Um dos empecilhos que 
não responde o plano trata-
-se do bloqueio israelense e 
egípcio à Faixa de Gaza há 
mais de uma década, con-
trolando a entrada de vários 
produtos e, principalmente, 
proibindo o acesso a ma-
teriais de construção, que 
Israel teme que o Hamas, 
grupo que controla o territó-
rio, utilize para fins militares. 
O plano também não cita 
a ocupação israelense da 
Cisjordânia, o que impõe um 
enorme obstáculo a qual-
quer projeto de desenvol-
vimento econômico pales-
tino. Entre os 179 projetos 

de infraestrutura e negócio 
para os palestinos, o plano 
de Kushner prevê um corre-
dor de transporte de US$ 5 
bilhões para conectar a Faixa 
de Gaza e a Cisjordânia, dis-
tantes 115 km um do outro.

A proposta não é exata-
mente uma novidade e já 
foi apresentada no passado, 
mas emperrou na falta de 

acordos políticos e de segu-
rança para viabilizá-la. De 
acordo com o analista de 
Oriente Médio do jornal Je-
rusalém Post, algumas par-
tes do plano “mostram que 
Israel ou não foi consultado, 
ou não tinha nada a dizer ou 
os autores do texto não são 
familiarizados com o papel 
desempenhado pelo país 

nas fronteiras e nas teleco-
municações palestinas”.

O plano fala, por exem-
plo, em viabilizar serviços de 
dados de alta velocidade. O 
analista lembra que o veto 
de Israel à tecnologia wire-
less 3G para serviços móveis 
aos palestinos somente foi 
derrubado em 2018. A Au-
toridade Palestina, que alega 
que não há saída sem uma 
solução política, boicotou o 
evento de dois dias. O go-
verno israelense não foi con-
vidado. Diante da ausência 
dos palestinos, várias nações 
árabes concordaram em ir, 
mas sem enviar represen-
tantes de alto escalão.

“Não sei dizer quantas 
vezes eu li propostas de ‘pla-
nos Marshall’ para o Oriente 
Médio em um período de 20 
anos. Mas a realidade é que, 
na sequência, é muito pro-
blemático usar incentivos 
econômicos - desenvolvi-
mento, comércio, assistência 
e até a construção de ins-
tituições - sem primeiro al-
cançar as necessidades e exi-
gências políticas das pessoas 

no conflito”, afirmou Aaron 
David Miller, ex-negociador 
para o Oriente Médio de ad-
ministrações republicanas e 
democráticas.

Centenas de palestinos 
protestaram na segunda-fei-
ra na Cisjordânia ocupada 
contra a conferência. Per-
to de Hebron, alguns deles 
sentaram-se em torno de um 
caixão com a inscrição “Não 
ao acordo do século”, uma 
expressão pejorativa que 
faz referência às propostas 
de paz de Trump. Os pales-
tinos cortaram os laços com 
a Casa Branca após Trump 
reconhecer em 2017 Jerusa-
lém como capital de Israel e 
transferir a embaixada ame-
ricana de Tel-Aviv.

Para eles, a proposta de 
paz da administração repu-
blicana é pró-Israel. A equipe 
de Oriente Médio de Trump 
assinalou recentemente que 
aceitará a anexação por Isra-
el de partes da Cisjordânia, 
coração do Estado Palestino, 
aprofundando ainda mais as 
suspeitas palestinas. (Com 
agências internacionais).

Talitha Nery Katiúscia Pessoni

Lucas Diener Rakel Aquino
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Infantil Ele não para Franquia
A partir de hoje, a Esplanada do 
Centro Cultural Oscar Niemeyer 
é a nova sede do Projeto Yoga na 
Rua. As aulas acontecerão todas as 
quintas-feiras, às 19h, e serão mi-
nistradas por professores da equipe 
de Ciro Castro, goiano radicado em 
São Paulo, que é o responsável pelo 
projeto e idealizador do Espaço 
Yogapada, em Higienópolis (SP).

Os empresários Vanessa Leão e Bren-
no Castro, franqueados da Cacau 
Show em Aparecida de Goiânia, mar-
caram um encontro em sua loja com 
as sócias organizadoras do concurso 
Miss Plus Eco Goiás 2019, Erika Lopes 
e Silvana Silva. Também participa-
ram convidados e as candidatas do 
evento que acontece amanhã.

O cantor e compositor goiano 
Pedro Scalon se apresentou com o 
Jonny Lang, vocalista e guitarris-
ta estadunidense ganhador do 
Grammy Award, com o álbum Turn 
Around. O show foi realizado na ca-
pital paulista em setembro do ano 
passado, no Samsung Best of Blues, 
evento que reúne grandes nomes 
da guitarra em um único festival.

O Buriti Shopping recebe, no 
piso térreo, o Parque do Garfield, 
diversos brinquedos que trazem a 
identidade do gato mais famoso dos 
desenhos animados. Com atrações 
para crianças de 0 a 9 anos, o par-
que funciona diariamente durante 
os meses de junho e julho. Dentre 
as atrações, está a montanha doce.

Monkey apresenta hoje, às 
20h, um especial Raimundos e 
Planet Hemp, com as bandas 
Procedê e União Clandestina.

A banda Cartola do Muçum é a 
atração de hoje do Fuá - Encontro 
de Sambistas do Lowbrow Lab 
Arte & Boteco,  partir das 21h.

O violeiro Almir Pes-
soa, sobe ao palco do 
Teatro Sesc, na sexta-
-feira, dia 28, às 20h, com o 
show#AlmirPessoaNatural.

Neste final de semana vai 
acontecer o Festival Villa Mix, 
no estacionamento do Estádio 
Serra Dourada, em Goiânia. No 
sábado, tem show de Matheus 
& Kauan, Kevinho, César Menotti 
& Fabiano, Liam Payne (Ex-
-Integrante do One Direction), 
Simone & Simaria, Jefferson 
Moraes, Jetlag e Jorge & Mateus. 
No domingo, tem Xand Avião, 
Alok, Luan, Bruno & Marrone, 
Gusttavo Lima, Leonardo, Anitta, 
Wesley Safadão e mais uma dose 
de Jorge & Mateus.

As empresárias goianas Juliana 
Gomes e Aline Andrade são as res-
ponsáveis pela vinda para Goiás da 
grife carioca de moda infantil “Jeito 
de Alice”. As duas preparam para a 
tarde de hoje, às 15h, um brunch na 
loja “Dona Bela” no Setor Marista.

O empresário Deni Marques, 
conhecido como “Tuka”, está pre-
parando novidades na sua balada 
Soho Hookah Lounge, além de 
organizar a 6ª edição da Festa 800, 
ele também vai inaugurar a nova 
unidade do Garibaldi Restaurante.

A rede goiana de franquias Fast 
Açaí, trará uma novidade para a 
28ª ABF Franchising Expo. A mar-
ca apresentará o Toten Fast Açaí. 
Com um investimento a partir 
de R$ 45 mil, é possível abrir um 
franquia com este novo modelo.

Thaís Oliveira, analista da Regional Metropolitana do Sebrae Goiás, Láira Macha-
do, coordenadora de Marketing do Shopping Gallo, o estilista Walter Rodrigues e 
Elaine Moura, coordenadora da Regional Metropolitana do Sebrae Goiás

Os empresários Leonardo Lívio e Nano Pádua receberam Marília Mendonça 
nesta terça-feira (25), para a gravação do DVD do Vitor e Luan, no Deu Praia

A jornalista Ana Cláudia Rocha e sua filha 
Natália Lisboa estiveram presentes no coque-
tel de inauguração do novo restaurante do 
McDonald’s, situado na Av. T-7, setor Bueno

A designer Paloma Lima recebeu convida-
dos durante lançamento da nova coleção 
da Muchacha “Tropical Rocker”

ZONA FRANCA

Reprodução
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Governo Central 
registra déficit de 
R$ 14,7 bilhões em maio

As contas públicas do 
governo central - Tesou-
ro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central 
-registraram déficit pri-
mário, descontado o pa-
gamento de juros da dívi-
da pública, de R$ R$ 14,7 
bilhões em maio, infor-
mou, ontem, o Ministério 
da Economia. Ao todo, no 
último mês, a receita lí-
quida do governo central, 
descontados os repasses 
a estados e municípios, 
somou R$ 90,7 bilhões, 
enquanto as despesas fo-
ram de R$ 105,5 bilhões.

É o quarto pior resulta-
do para maio desde 1997, 
quando começou a série 
histórica, e só perde para 
os déficit de maio de 2017, 
de R$ 31,6 bilhões; de 
2016, de R$ 18,9 bilhões, 
e o de 2014, de R$ 15,1 
bilhões. Em relação a maio 
de 2018, quando o déficit 
foi de R$ 11 bilhões, hou-
ve uma piora de 27,7% no 
resultado das contas públi-
cas, em termos reais (des-
contada a inflação).

O resultado veio den-
tro das expectativas dos 
analistas de mercado. Na 
pesquisa Prisma Fiscal, 
divulgada todo mês pelo 
Ministério da Economia, 

o resultado deficitário, na 
mediana, foi projetado em 
R$ 15 bilhões em maio.

Nos cinco primeiros me-
ses do ano, o déficit primá-
rio soma R$ 17,5 bilhões. 
No mesmo período do ano 
passado, em termos reais, o 
déficit foi de R$ 15,9 bilhões. 
No acumulado dos últimos 
12 meses, o déficit é de R$ 
125,2 bilhões, equivalente 
a 1,76% do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e 
serviços produzidos no país).

Meta fiscal
Para 2019, a meta fiscal 

do governo é um déficit má-
ximo de até R$ 139 bilhões. 
Será o quinto ano consecu-
tivo de déficit. No ano pas-
sado, o déficit primário do 
governo central foi de R$ 
120,2 bilhões. Para conter 
as despesas, o governo fe-
deral já promoveu, desde 
o início do ano, um contin-
genciamento de cerca de R$ 
30 bilhões, afetando áreas 
como educação, saúde e se-
gurança pública.

O Ministério da Economia 
também informou que os in-
vestimentos totais somaram 
R$ 15,7 bilhões de janeiro e 
maio deste ano, contra R$ 
15,6 bilhões no mesmo perí-
odo do ano passado.

Bolsonaro revoga e reedita 
decretos, mas ainda quer 
definir quem poderá ter arma
Sob pressão do Congres-

so, o presidente Jair 
Bolsonaro revogou os 

decretos de maio que facilita-
vam posse e porte de armas 
no País. Mas, no lugar, editou 
três novos atos presidenciais 
sobre o assunto e propôs pro-
jeto de lei em que pede aval 
aos parlamentares para que 
o Executivo decida, por conta 
própria, quem tem direito ao 
porte de arma.

Nas últimas semanas, se-
nadores e deputados contrá-
rios à medida disseram que 
o presidente não pode regu-
lar esse tema por decreto. 
Os decretos do mês passado 
permitiam que 19 categorias 
profissionais (como caminho-
neiros, políticos e jornalistas) 
requeressem o porte, além de 
flexibilizar a posse, sobretudo 
em áreas rurais.

As assessorias legislativas 
consideraram parte das me-
didas inconstitucional. Hoje, a 
lei não prevê a possibilidade 
de definir por decreto as cate-
gorias habilitadas a circularem 
armadas. Semana passada, o 
Senado havia decidido derru-
bar esses decretos de maio e 
a Câmara avisou que, se o pre-
sidente não recuasse, seguiria 
na mesma direção.

Diante da derrota iminente, 
Bolsonaro colocou em campo 
seus articuladores políticos. 
Após muita confusão e ame-
aças dos parlamentares de 
complicar a vida do governo 
no Congresso para aprovar a 
reforma da Previdência (mais 
informações ao lado), o minis-
tro da Casa Civil, Onyx Lorenzo-
ni, se reuniu com os presiden-

tes da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) para 
garantir que o governo revo-
garia os decretos anteriores 
e editaria novos, com pontos 
menos polêmicos.

Além de fixar a prerrogativa 
do Executivo de definir quem 
tem direito ao porte, projeto 
enviado nesta terça ao Con-
gresso prevê a chamada “pos-
se estendida” para moradores 
de área rural. Isso significa 
autorizar a compra de armas 
e o uso dos equipamentos em 
toda a extensão dos imóveis 
do campo - e não só na sede 
ou parte edificada da proprie-
dade. O texto ainda abranda 
as exigências para caçadores, 
colecionadores e atiradores 
(CACs), além de tornar mais 
flexíveis as normas para posse 
de armas e munição.

A proposta ainda mantém a 
anistia a quem tem arma sem 
registro e estabelece prazo de 
dois anos para solicitar esse 
cadastro, desde que compro-
vada a origem legal do equipa-
mento. De acordo com Onyx, 
o combinado com Maia e Al-
columbre foi que o projeto de 
lei recuperaria parte do con-
teúdo dos decretos revogados 
e seria votado em até 45 dias. 
“Já construímos esse entendi-
mento.”

O ministro da Casa Civil des-
tacou que Bolsonaro tem direi-
to de regulamentar o porte de 
armas por decreto. Mas con-
cordou em protocolar um pro-
jeto para atender o Congresso. 
A revogação das normas de 
maio serviria ainda para deter 
outra frente de ataque ao go-

verno - as cinco ações no Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
que questionam o uso de de-
cretos para alterar o Estatuto. 
A Advocacia-Geral da União 
(AGU) pediu ao presidente da 
Corte, ministro Dias Toffoli, o 
adiamento do julgamento so-
bre o assunto, previsto para 
esta quarta-feira, 26. Na pauta 
do STF, das 18 horas desta ter-
ça, o item já não constava.

Desmentido
A divulgação das medidas 

sobre o tema ontem foi mar-
cada por versões desencontra-
das por parte do governo. No 
fim da manhã, o porta-voz da 
Presidência, Otávio do Rêgo 
Barros, veio a público para 
anunciar que o governo não 
revogaria os decretos de maio. 
A forte pressão do Congresso 
fez o general ser desmentido 
horas depois. Uma edição ex-
tra do Diário Oficial da União 
foi publicada com três novos 
decretos. A publicação, porém, 
foi logo retirada do ar.

Questionada, a assessoria 
do Planalto não deu explica-
ções sobre o ocorrido. Só de-
talhou as novas medidas no 
fim da noite, quando avisou 
que um dos novos decretos, 
que abordava justamente as 
regras para porte de armas, 
também seria revogado. Um 
novo texto deve ser publica-
do em edição extra do Diário 
Oficial ainda nesta quarta. Os 
outros dois novos decretos - 
obtidos ontem pelo Estado - 
tratam sobre posse de armas 
para cidadãos comuns e regras 
para colecionadores, caçado-
res e atiradores esportivos.

Para que não haja vácuo na 
legislação, o presidente mante-
ve as regras sobre a posse exis-
tentes desde 2004 - restritas, 
na linha do Estatuto do Desar-
mamento, exigindo a compro-
vação de “efetiva necessidade” 
por parte do interessado no 
porte. Entidades do setor cri-
ticaram a movimentação de 
Bolsonaro ontem. Em nota, o 
Instituto Sou da Paz lamentou 
“a total falta de direção na con-
dução da política nacional de 
armas de fogo exercida pelo 
governo federal”.

Disse ainda que Bolsonaro 
“brinca com a vida de brasilei-
ros e brasileiras vítimas da falta 
de controle de armas e relega à 
absoluta insegurança jurídica o 
bom trabalho de policiais, pro-
motores e juízes em aplicar as 
normas vigentes”. Já o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública 
classificou a edição das novas 
medidas um “mero artifício 
político que demonstra des-
prezo institucional e nenhuma 
disposição ao debate sério e 
aprofundado sobre um tema 
tão polêmico”.

Senado
A Comissão de Constitui-

ção e Justiça (CCJ) do Sena-
do manteve na pauta desta 
quarta proposta que autoriza 
a aquisição de armas por mo-
radores de áreas rurais e o uso 
dos equipamentos em toda 
a extensão dos imóveis do 
campo. O projeto é defendido 
pelo senador Marcos Rogério 
(DEM-RO). Alcolumbre espera 
analisar o tema também em 
plenário, embora já se negocie 
versão expandida da proposta.



------------------------------- 
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
-------------------------------   
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 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
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
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$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 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
-------------------------------

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 – 
-------------------------------
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
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------

Empregos

Serviços

Imóveis




