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100 dias dE caiado

a exemplo do presidente bolsonaro, a 
coluna promoveu enquete por redes 
sociais e de transmissão sobre os 100 
dias de gestão do governador ronaldo 
Caiado. Da mesma forma, existem apai-
xonados contra e a favor, o que é perfei-
tamente normal. O tempo é muito curto 
para implantar a mudança prometida 
em campanha. alguns leitores já apon-
tam caminhos positivos já adotados, 
mas a principal marca continua sendo 
o pagamento do mês de dezembro dos 
servidores. Na verdade, uma parcela dos 
servidores. Mas a questão virou cavalo 
de batalha. Caiado segue no desafio, de 
mudar os rumos da política dominada 
durante vinte anos por outros grupo. 

pRa quEm gosta
Dois pontos principais são destacados 
para quem mantém firme a confiança 
no governador. a primeira é a quebra 
de esquemas, que vem sendo denun-
ciados, especialmente nos últimos 
meses. Caiado está na vida pública há 
quase 40 anos, sem nada de grave a 
manchar a reputação. O oturo pon-
to é a vontade de acertar. a elimi-
nação da terceira classe dos PMs, o 
primeiro resgate integral de campa-
nha também é destacado. E ainda a 
mudança administrativa, destinando 
verbas específicas a áreas que so-
frem para colocar projetos em práti-
ca, como o meio ambiente. 

pRa quEm não gosta
a não quitação do salário de dezembro 
é o ponto mais lembrado, como exem-
plo de desrespeito ao funcionalismo e 
de uma alegada arrogância, que seria 
fruto da falta de diálogo do atual go-
verno. a incapacidade de gestão tam-
bém é colocada pelos internautas que 
criticam o início de governo.
 
Vacas magRas
as dívidas herdadas são lembradas 
pelos dois grupos. De um lado, como 
justificativa para a falta de ações. De 
outro, como exemplo da falta de criati-
vidade para encontrar essas soluções. 

a aposta continua sendo na ajuda fe-
deral, esperada para fevereiro, que fi-
cou para abril e que, na real, deve vir 
apenas no início do segundo semestre. 

cEntRo da quEstão
No levantamento feito por espe-
cialistas para o jornal O Globo, a 
gestão de Caiado foi reprovada em 
educação e segurança, com o fe-
chamento de escolas, a greve dos 
professores e a manutenção dos ín-
dices de criminalidade, que só devem 
cair mesmo com um tempo maior de 
ações. Na saúde, recebeu nota posi-
tiva, puxada pela busca de soluções 
para o Materno infantil. 

aliás
a solução provisória de colocar 
uma ala não utilizada do Hugol 
para atender à pediatria deveria 
ser efetivada. Tomada como deci-
são definitiva. Dificilmente, a uni-
dade receberá recursos suficientes 
para funcionar a todo vapor. Sen-
do assim, o governo pode (e deve) 
alterar o projeto inicial e utilizar 
já toda essa estrutura em prol do 
máximo de pacientes possível. Cons-
truir um novo hospital para as crian-
ças e adolescentes vai demorar uns 
dois anos. até equipar e colcoar para 
funcionar, periga acabar o governo. 

opçõEs do mdB

O debate interno já movimenta o par-
tido para as eleições municipais do ano 
que vem. Em Goiânia, o plano a é an-
drey azeredo: o b, bruno Peixoto: o C, 
Clécio alves. Todas as outras letras do 
alfabeto combinam com Íris rezende. 
Que vai continuar só observando. 

tamBém não
apontado como opção viável, talvez 
o plano M, Maguito Vilela evita o as-
sunto. 

poR quE?
alguém leva um coldre vazio para uma 
sessão legislativa. 

marcelohel@gmail.com

“Política é esperar o 
cavalo passar”. 

(Getúlio Vargas)
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projeto  de lei

Senado aprova desconto maior na 
conta de luz de famílias carentes

o Senado aprovou 
na última quar-
ta-feira(10) um 

projeto de lei (PL) que 
aplica descontos maio-
res nas tarifas de con-
ta de luz para famílias 
carentes. O PL prevê 
desconto de 70% para 
consumidores de bai-
xa renda com consumo 
mensal de até 50 qui-
lowatt-hora (kWh), 50% 
para consumo entre 51 
e 150 kWh e 20% para 
as residências com con-
sumo entre 151 e 250 
kWh. O PL segue para a 
Câmara dos Deputados.

“Esse é um projeto 
muito importante, que 
vai dar às famílias mui-

to carentes condições de 
comprar mais algumas 
coisas para sua subsis-
tência, invés de pagar 
a conta de luz”, disse o 

senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA). Segundo o 
senador, que é o autor 
do projeto, a diferença 
será paga pela Contri-

buição de Desenvol-
vimento Energético 
(CDE). “Só para esse ano 
de 2019 [a CDE] tem 
orçamento estabeleci-

do pela Aneel de quase 
R$ 21 bilhões”.

Atualmente, o des-
conto de 65% é aplicado 
a famílias de baixa ren-

da que consomem até 30 
kWh por mês, 40% para 
consumo entre 31 e 100 
kWh e 10% para con-
sumo entre 101 e 220 
kWh. Antes de chegar 
ao plenário, o PL pas-
sou pela Comissão de 
Assuntos Econômicos e 
pela Comissão de Trans-
parência, Governança, 
Fiscalização e Controle 
e Defesa do Consumidor.

Tem direito ao des-
conto nas tarifas de con-
ta de luz para famílias 
carentes famílias inscri-
tas no Cadastro Único 
de Programas Sociais 
do governo federal com 
renda per capita igual 
ou menor a meio salá-
rio mínimo; para rece-
bedores do Benefício de 
Prestação Continuada 
(BPC); e para famílias do 
Cadastro Único com ren-
da de até três salários 
mínimos e que tenham 
membros portadores de 
doença ou deficiência 
que precisem de energia 
elétrica para aparelhos.

O projeto de lei 
prevê desconto 
de até 70% para 
consumidores de 
baixa renda
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investimentos

Goiás lança serviço aeromédico nesta sexta-feira
O transporte de urgência 
e emergência de longa 
distância da saúde pú-
blica em Goiás vai ficar 
mais eficiente e econô-
mico. Nesta sexta-feira, 
dia 12, às 16 horas, com 
participação do ministro 
da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta e do governa-
dor Ronaldo Caiado, a Se-
cretaria da Saúde de Goi-
ás (SES-GO) e o Corpo de 
Bombeiros Militar (CBM) 
formalizam a primeira 
etapa do convênio que 
vai reestruturar o serviço 
aeromédico estadual.

Essa fase definirá o 
uso de um avião e um 
helicóptero do CBM para 
transportar vítimas de 
acidentes, pacientes de 
outras regiões que neces-
sitam de atendimento em 
Goiânia ou fora do Esta-
do e também órgãos hu-
manos para a Central de 
Transplantes da SES-GO.

O convênio que prevê 
economia de mais 50% 

em relação aos gastos 
anteriores, será assinado 
pelo governador, pelo 
secretário da Saúde, 
Ismael Alexandrino, e 
pelo comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros, 
coronel Dewislon Adeli-
no Mateus, no hangar do 
Governo de Goiás.

Segundo Ismael Ale-
xandrino, trata-se de 
um divisor de águas no 
oferecimento desse ser-
viço, que era realizado 
apenas por uma empre-
sa particular. Não ape-
nas pela economia, mas 
também por contar, de 
forma efetiva, da expe-
riência do CBM de Goiás.

O contrato é válido por 
quatro anos e inclui tam-
bém o programa Combate 
ao Aedes e treinamentos 
realizados pela Corpora-
ção. O valor total é R$ 3,9 
milhões e o serviço aero-
médico vai atuar 24 ho-
ras por dia, durante toda 
semana, com uma equipe 

de socorro formada por 
35 profissionais, entre pi-
lotos, co-pilotos, médicos, 
enfermeiros, maqueiros, 
entre outros.

As aeronaves a serem 
utilizadas pelo servi-
ço são um helicóptero 
A119MKII e um bimo-
tor Seneca 3 equipados 
com monitor paramétri-
co, respirador, oxímetro, 
aspiradores, bombas de 
infusão, equipamentos 
de ultrassom portátil e 
aspiradores elétricos, 
entre outros. O serviço 
começará a funcionar já 
a partir da assinatura do 
contrato, e alcançará to-
das as regiões do Estado.

Retaguarda
De acordo com Isma-

el Alexandrino, o serviço 
aeromédico terá como 
espinha dorsal a estru-
tura do CBM. Outras eta-
pas poderão ser integra-
das ao convênio, como, 
por exemplo, a adesão 

da Casa Militar, que po-
derá oferecer como re-
taguarda aeronaves e 
equipe para eventuais 
acidentes com grande 
número de vítimas ou 
durante manutenção de 
aeronave do CBM.

Outra opção será uma 
empresa privada. Será 
feita uma nova licita-
ção de empresa privada 
apenas para retaguarda 
e sob demanda. “Vamos 
negociar um valor aces-
sível, em que os custos 
sejam similares aos con-
tratados com o Corpo de 
Bombeiros, sobretudo 
porque esse novo servi-
ço deverá ser utilizado 
com muito menos frequ-
ência, como retaguarda 
mesmo”, explicou Ale-
xandrino.

O secretário adianta 
que o projeto da SES-GO 
prevê, em médio ou lon-
go prazo, um aumento 
do número de aeronaves 
operadas pelo Corpo de 

Bombeiros. “Por sua na-
tureza constitucional, o 
Corpo de Bombeiros já 
realiza serviços de res-
gate desde sua gênese, 
por isso acreditamos 
que, pela experiência 
que possuímos, vamos 
poder fazer a diferença 
na vida daqueles que, 
por ventura, necessita-
rem de nossas aerona-
ves”, justifica o coman-
dante-geral do CBMGO, 
coronel Mateus.

“Será um trabalho 
de grande importância 
para toda a população 
goiana, que terá a sua 
disposição um serviço 
de extrema qualidade e 
com custo reduzido para 
o Estado”, acrescenta.

Nesse sentido, o pla-
no da SES-GO é tam-
bém ampliar a equipe 
e o número de aerona-
ves, ambulâncias e mo-
tolâncias, para garantir 
ainda mais rapidez e 
eficiência no serviço. A 

próxima etapa já defi-
nida será a construção, 
pelo Corpo de Bombei-
ros, de um hangar no 
Aeroporto Santa Geno-
veva especificamente 
para sediar o serviço 
aeromédico, que hoje 
está baseado no hangar 
do Governo de Goiás.

Regulação
O acesso ao serviço 

aeromédico será fei-
to pela regulação, no 
Centro de Operações 
do Corpo de Bombeiros, 
por meio dos médicos 
do Sistema Integrado de 
Atendimento ao Trauma 
e Emergência (Siate) da 
SES-GO e do Samu.

“Ambas as equipes 
ocupam o mesmo espaço 
no Centro Integrado de 
Comando e Controle, o 
que facilita muito o nos-
so trabalho e, acima de 
tudo, estará à disposição 
da população goiana”, ex-
plica o Coronel Mateus.
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Vacinação 

Crianças, gestantes e puérperas já 
podem receber a vacina contra gripe

com a meta de imu-
nizar mais de 1.6 
milhão de pessoas 

em Goiás, foi lançada na 
última quarta-feira, dia 
10, a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a In-
fluenza. Com cerca de 1,8 
mil profissionais atuando 
diretamente em 907 pos-
tos de saúde fixos em todo 
o Estado, a campanha vai 
até o dia 31 de maio.

Crianças de 6 meses até 
5 anos de idade, gestantes 
e mulheres nos pós-parto 
são os primeiros a serem 
vacinados. No ano passa-
do, Goiás liderou o ranking 
nacional com maior pro-
porção de doses aplicadas.

A gerente de Imuniza-
ções e Rede de Frio da Se-
cretaria da Saúde de Goiás 
(SES-GO), Clarice Carvalho 
dos Santos, lembrou a im-
portância da vacinação 
para salvar vidas. “A vacina 
vem se mostrando, há dé-
cadas, como o meio mais 
eficaz para evitar doenças 
imunopreviníveis. Por isso 
é fundamental a adesão 
da campanha por parte 
dos grupos prioritários”.

Na avaliação da geren-
te, é preciso ressaltar a 

eficiência da vacina. “Ela é 
produzida com vírus inati-
vado, portanto, não oferece 
riscos e as pessoas que são 
imunizadas não desenvol-
vem a doença”, destacou.

A meta é imunizar pelo 
menos 90% das pessoas 
que integram os grupos 
prioritários. Além das crian-
ças, gestantes e puérperas, 
os trabalhadores da saúde, 
idosos, portadores de co-
morbidades (veja aqui), pro-
fessores, indígenas, popu-

lação privada de liberdade 
e funcionários do sistema 
prisional também fazem 
parte dos grupos. Ao todo, 
são 1.830.408 pessoas que 
integram esses grupos. A 
intenção é que pelo me-
nos 1.647.408 delas sejam 
imunizadas (90%).

Segundo a coordena-
dora de Ações em Imuni-
zações da SES-GO, Joice 
Dorneles, é importante 
sempre lembrar que a In-
fluenza é uma doença que 

pode levar à morte. “Tive-
mos óbitos pela doença 
no ano passado. Por isso é 
importante que a popula-
ção tenha consciência e se 
dirija às salas de vacina”.

Em 2018, houve 153 
óbitos por Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (Srag). 
Destes, 68 foram causados 
por Influenza A/H1NI. So-
mente em Goiânia foram 
18 mortes. Esse ano, até o 
momento, foram confirma-
dos três casos de Influenza 

A/H1N1, sem morte.
Dorneles também res-

saltou que a influenza é 
uma infecção viral aguda 
que afeta o sistema respi-
ratório e que as pessoas 
dos grupos prioritários têm 
um sistema imunológico 
mais frágil, por isso a ne-
cessidade de imunização.

“Acredito que o vírus se 
espalha muito rápido, por 
isso assim que fiquei sa-
bendo da campanha trouxe 
o meu filho para garantir a 
imunidade do meu bebê. É 
preciso que os pais se res-
ponsabilizem”, disse a dona 
de casa Lorraine França. 
Com o mesmo pensamen-
to, a servidora pública, Ka-
tiúcia de Alcântra, levou 
os dois filhos para se pro-
tegerem. “Eu recomendo 
que todos os país tragam 
os filhos. É preciso ter esse 
cuidado com a prevenção. 
Ter um filho adoentado é 
muito difícil”, comentou.

Durante a vacinação é 
necessária a apresentação 
de documento pessoal e 
do cartão de vacinação 
para toda a população-al-
vo. Para crianças e gestan-
tes também serão ofereci-
das as demais vacinas do 
calendário nacional para 
atualização da caderneta 
de vacinação. Essa ação 
visa ao resgate de não va-
cinados, por considerar o 
risco para as doenças imu-
nopreviníveis, além das 
baixas coberturas vacinais 

nesse público.

Influenza
Infecção viral aguda que 

afeta o sistema respirató-
rio, a influenza é altamente 
transmissível. Sua transmis-
são pode ocorrer por meio 
de secreções das vias res-
piratórias da pessoa conta-
minada ao falar, tossir, es-
pirrar ou pelas mãos, que 
após o contato com super-
fícies recém-contaminadas 
pode levar o agente in-
feccioso diretamente para 
boca, olhos e nariz.

A Campanha de Vacina-
ção contra a Influenza obje-
tiva prevenir a ocorrência da 
gripe pelo vírus A/H1N1, A/
H3N2 e B nas pessoas que 
integram os grupos prioritá-
rios e, dessa forma, reduzir 
as internações, complica-
ções e mortes decorrentes 
das infecções. O Ministé-
rio da Saúde distribuiu 
para Goiás 1.976.900 do-
ses da vacina, que prote-
ge contra os três vírus.

Sintomas de 
Influenza A/H1N1 
e alguns cuidados

Os sintomas gerais 
são febre alta, tosse, dor 
no corpo, dor de cabeça, 
indisposição. Além da va-
cinação, é preciso alguns 
cuidados simples para evi-
tar a doença, como lavar as 
mãos, usar álcool em gel e 
evitar aglomerações.

Doses estão 
disponíveis 
em 907 postos 
de Saúde
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Mutirão 

Período para regularização de débitos com a 
Prefeitura de Goiânia termina nesta sexta-feira
Termina nesta sexta-feira, 
12, a oportunidade de regu-
larização de débitos com a 
Prefeitura de Goiânia com 
descontos de até 100% em 
multas e juros resultantes 
da situação de inadimplên-
cia. O Mutirão de Negocia-
ção, que acontece desde o 
último dia 1º, não será pror-
rogado. A ação oportuniza 
a regularização à vista ou 
parcelado de débitos refe-
rentes aos impostos Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), 
Territorial Urbano (ITU), So-
bre Serviços (ISS) e Sobre 

Transmissão de Imóveis 
(ISTI), além de taxas, multas 
administrativas, a exemplo 
das aplicadas pelo Procon 
e pela Agência Municipal 
do Meio Ambiente (Amma); 
contratos, aluguéis, indeni-
zações, restituições, entre 
outros tipos de créditos 
não tributários.

Esta é a primeira vez 
que a Prefeitura de Goiâ-
nia permite a negociação 
de dívidas municipais de 
qualquer natureza, exceto 
multas de trânsito, cuja 
atribuição é do Governo 

Federal. Também é novida-
de a ampliação da possi-
bilidade de parcelamento, 
que passou de 40 para 60 
vezes. A maior flexibilidade 
nas condições de negocia-
ção objetiva favorecer o 
número de negociações 
porque este deve ser o úl-
timo Programa de Recupe-
ração Fiscal (Refis) da ad-
ministração Iris Rezende. 
“De 2014 para cá a prefei-
tura já ofereceu aos contri-
buintes nove oportunida-
des para regularização de 
débitos com redução das 

penalidades. Na décima, 
este ano, ampliamos as 
vantagens e as facilidades. 
A Secretaria de Finanças 
acredita que já foi dado 
todo o apoio aos cidadãos 
para que as dívidas sejam 
regularizadas. Agora, é o 
contribuinte que precisa 
fazer a parte dele. O cida-
dão precisa se conscienti-
zar de que a adimplência 
é um dever para com a 
cidade. O cidadão tem que 
pagar as contas em dia, do 
mesmo jeito que a prefei-
tura regularizou e mantém 

as dela”, explica o secretá-
rio municipal de Finanças, 
Alessandro Melo.

A expectativa da Secre-
taria Municipal de Finan-
ças (Sefin) é que nestes 
12 dias sejam recuperados 
pelo menos R$ 15 milhões 
devidos à cidade. Ao todo, 
a dívida dos cidadãos com 
a prefeitura ultrapassa R$ 
5,8 bilhões. A maior difi-
culdade é o recebimento 
dos débitos de grandes 
devedores. “Em todas as 
edições o que se observa é 
que a maioria das pessoas 

que procuram a oportuni-
dade de negociação tem 
menor poder aquisitivo, 
são pessoas que perderam 
o crédito no mercado por 
indisponibilidade finan-
ceira, por imprevistos, mas 
que têm vontade de regu-
larizar a dívida. Nossa difi-
culdade continua sendo os 
grandes devedores, gente 
com alto poder aquisitivo, 
mas que não têm interesse 
em honrar o compromisso 
que têm com a cidade”, ex-
plica a chefe de gabinete 
da Sefin, Letícia Vila Verde.

Cronograma da Campanha 
n Períodos para a imunização de cada grupo, definidos pelo Ministério da Saúde
Grupo 1: Dia 10 a 18 de abril – gestantes, puérperas e crianças de 6 meses até 5 anos de idade.
Grupo 2: Dia 22 a 26 de abril – trabalhadores da saúde.
Grupo 3: Dia 29 de abril a 3 de maio – pessoas com 60 anos ou mais.
Grupo 4: Dia D, 4 de maio – todos os grupos prioritários.
Grupo 5: Dia 6 a 10 de Maio – portadores de doenças crônicas ou comorbidades. (veja a lista aqui)
Grupo 6: Dia 13 a 17 de maio – professores.
Grupo 7: Dia 20 a 31 de Maio – todos os grupos prioritários, população privada de liber-
dade e funcionários do sistema prisional.
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  Saiu o clipe da colaboração entre Jennifer 
lopez e French Montana, “Medicine”. Os 
dois já haviam trabalhado juntos em 2014 
na música “i luh Ya Papi” e agora voltaram 
numa produção toda circense.

  Melanie C estará presente em 

diversas Paradas do Orgulho lGbTQ+ ao 
redor do mundo, e a primeira parada é 
em São Paulo.

  Segundo o Pitchfork, The Weeknd, 
SZA e Travis Scott fizeram uma collab… 
para a série da HbO tão querida 

mundialmente, Game of Thrones.

  a turnê comemorativa de 30 anos de 
carreira dos nossos queridos Sandy & 
Junior está fazendo tanto sucesso que a 
dupla resolveu fazer mais dois shows 
extras em São Paulo.

GoiaNaRH
referência em aprimoramento 

anual entre os gestores goianos, 
o GOiaNarH, evento realizado 

pela associação brasileira de 
recursos Humanos – seccional 

Goiás, trará para o palco do Teatro 
Sesi nos próximos dias 12 e 13 de 

abril, respectivamente sexta-feira 
e sábado, nomes de relevância 

nacional e internacional que atuam 
à frente de corporações expressivas 

em diversos segmentos da 
economia. Entre eles, Pedro ramos 

– diretor de recursos Humanos 
do Grupo TaP air Portugal; Paulo 

Magalhães Sardinha – presidente da 
abrH brasil e leyla Nascimento – 
presidente da World Federation of 
People Management associations 

(WFPMa).]

ENcoNTRo DE 
saMBisTas

O lowbrow lab arte & boteco terá, 
nesta quinta-feira (11), uma edição 
especial do evento “Fuá Encontro 

de Sambistas”, em comemoração ao 
aniversário do cantor, compositor e 
violonista Fernando Marques, mais 

conhecido como Fernando boi. a 
programação, que terá início às 21 
horas, contará com a participação 
especial de mais de 20 músicos. a 

entrada terá um valor de r$ 15.

BoNTEMPo
O casal de empresários João Nelson 

de azevedo Júnior e lívia azevedo 
traz a Goiânia, o mais recente 

lançamento da marca bontempo. 
Fruto de uma parceria com a 

Decoma Design, estúdio que tem 
luigi Mascheroni como fundador, 

a coleção apresenta luce, que traz 
a valorização dos detalhes e da 

inovação high-tech, por meio de 
infinitas possibilidades criativas e 

tecnologia de ponta.

HoMENaGEM 
Em comemoração ao aniversário 

de trinta anos do Sindipúblico 
será inaugurada nesta sexta-

feira, dia 12h, às 9h, a galeria de 
Presidentes, na sede da entidade. 

a homenagem é uma forma de 
agraciar os relevantes serviços 

prestados por todos os presidentes 
durante a trajetória no sindicato.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Inauguração - Os empresários luiz Fernando Jungmann Filho e Flávia araujo Jungmann, 
inauguraram em Goiânia a primeira loja da liVE! com a presença da Digital influencer bella Falconi. 

Comemoração - O especialista em Marketing digital e 
colunista social  Delson Carlos comemora nova idade pra 300 
convidados neste sábado (13), com uma deliciosa feijoada e 
show com a dupla Eddy e bruno, no Oliveira´s Place. 

2 3

4

Trintou - Especialista em saúde estética, 
Dieick de Sá completa três décadas de vida e fará 
a comemoração no dia 14 de abril, com organização 
do produtor de eventos romulo Diogo. 
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Nativa SPA - as influenciadoras Nanda Galvão e Manuela 
rodrigues conheceram Nativa SPa baunilha real, nova 
linha de cuidados pessoais de O boticário.
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Justiça 

Nove suspeitos de atirar contra músico 
têm prisão preventiva decretada

a 1ª Auditoria da 
1ª Circunscrição 
Judiciária Mili-

tar converteu na última 
quarta-feira (10) em pri-
são preventiva as prisões 
em flagrante de nove dos 
10 militares detidos por 
atirar contra o carro onde 
estava o músico Evaldo 
Rosa dos Santos, no últi-
mo domingo. Baleado na 
ação, Evaldo morreu e foi 
enterrado na manhã de 
hoje, no Cemitério de Ri-
cardo de Albuquerque, na 
zona norte do Rio.

Apenas o soldado Leo-
nardo Delfino Costa rece-
beu liberdade, porque foi 
o único que relatou não 
ter atirado contra o veí-
culo. Os 10 foram presos 
em flagrante por descum-
prir as regras de engaja-

mento, mas o Ministério 
Público Militar pediu que 
apenas nove continuas-
sem presos. As regras de 
engajamento orientam 
a atuação dos militares, 
com restrições como só 
atirar em oponentes cla-
ramente identificados e 
mirar membros inferiores. 

A juíza federal Mariana 
Queiroz Aquino Campos 
decretou as prisões pre-
ventivas pelo desrespeito 
à hierarquia na quebra 
dessas regras e ressaltou 
que a audiência de cus-
tódia não julga o mérito 
dos casos. Ao pedir a pri-
são preventiva, o Minis-
tério Público Militar se 
manifestou também pela 
inclusão dos artigos de 
homicídio doloso e de 
tentativa de homicídio 
nas prisões. 

Audiência
O procurador Lucia-

no Moreira Gorrilhas, do 
Ministério Público Mili-
tar, disse na audiência 
que é “inafastável” que 
os fatos tratam, em tese, 
de homicídio doloso e 
tentativa de homicídio. 
Além de Evaldo, os dis-
paros feriram Sérgio 

Gonçalves e Luciano 
Macedo. O procurador 
afirmou que os nove mi-
litares presos preventi-
vamente confessaram 
que atiraram e confir-
mou que o número de 
disparos chegou a 80. 

Segundo o procura-
dor, o grupo relatou que, 
horas antes, foi ataca-
do por criminosos que 
usavam um carro igual 
ao que estavam Evaldo 
e sua família. Os crimi-
nosos conseguiram fugir 
e, ao encontrarem o ve-
ículo de Evaldo, parado 
e com as portas abertas, 
os militares contam te-
rem ouvido um tiro. O 
procurador diz ainda que 
o oficial que estava à 
frente do grupo afirmou 
que não deu ordem para 
atirar, mas contou ter ati-
rado junto com os praças.

Na audiência, os pre-
sos informaram à juíza 
que não sofreram maus 
tratos, tortura, abuso de 
autoridade ou qualquer 
tipo de dano à integrida-
de física. Todos afirma-
ram que puderam conta-
tar a família e a defesa 
e que fizeram exame de 
corpo de delito. 

Investigados
Estão sendo investi-

gados e foram presos em 
flagrante o 2º tenente 
do Exército Ítalo da Sil-
va Nunes Romualdo, o 3º 
sargento do Exército Fá-
bio Henrique Souza Braz 
da Silva e os soldados Ga-
briel Christian Honorato, 
Matheus Santanna Clau-
dino, Leonardo Delfino 
Costa, Marlon Conceição 
da Silva, João Lucas da 
Costa Gonçalo, Leonardo 
Oliveira de Souza, Gabriel 
da Silva de Barros Lins e 
Vitor Borges de Oliveira. 

Além deles, são in-
vestigados o cabo 
Paulo Henrique Araújo 
Leite e o soldado Wi-
lian Patrick Pinto Nas-
cimento, que não foram 
presos em flagrante.

Defesa
A defesa informou 

que vai pedir o habeas 
corpus dos investigados 
e afirmou que considera 
a prisão ilegal. Segundo 
o advogado Paulo Hen-
rique Pinto de Mello, os 
militares foram presos 
em flagrante por um cri-
me que prevê até seis 

meses de detenção, que 
é a inobservância às re-
gras de engajamento.

“A defesa enxerga uma 
clara injustiça e uma de-
cisão claramente adotada 

com base no clamor popu-
lar”, disse o advogado, que 
argumenta que o auto da 
prisão em flagrante não 
inclui o crime de homicí-
dio entre as suspeitas.

Militares são 
detidos por atirar 
contra o carro 
onde estava o 
músico Evaldo 
rosa dos Santos
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 braNCO 
2014 COMPlETO 4 POr-
TaS ÚNiCO DONO aCEiTO 
TrOCa E FiNaNCiO WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem no 
seu bolso. Faça uma simulação sem com-
promisso, Créditos com parcelas a partir de 
309,38 r$. Crédito Para Novo  25.732,39. 
Entrada + Parcelas de 422,26. Crédito para 
Semi Novo 20.138,40 r$. Entrada 529,00 + 
Parcelas de 327,60 r$. ligue e agende uma 
visita ! Whatsapp : (062) 98108-1508. Con-
sultora de Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 POrTaS braNCO 2014 
C/ ar+DH ÚNiCO DONO aCEiTO 
TrOCaS E FiNaNCiO WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VErMElHa 2014 GaraN-
Tia DE FÁbriCa ÚNiCO DONO 2.0 
FlEX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PrETO 2008 aU-
TOMÁTiCO PNEUS NOVOS aCEi-
TO TrOCa E FiNaNCiO WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 r$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo Whatsapp. Mais 
informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 
40.390,00 r$. Entrada + parcelas 
592,83 r$. ligue e agende sua 
visita & realize seu sonho! 
Telefone ou Whatsapp : (062) 
99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria rocha.

strada cs 1.4 PraTa 2010 COM-
PlETa aCEiTO TrOCa E FiNaNCiO 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PraTa 
2008 CabiNE DUPla aCEiTO 
TrOCa E FiNaNCiO WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VErMElHO 
2003 COMPlETO 2 POr-
TaS 1.0 SOlEil r$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 r$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: rUa TV10 
QD 6 lT 1 ST TrOPiCal VErDE 
PrÓXiMO aO POSTO COM-
bUSTiVEl PQ iND. JOaO braZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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FutEbol

Torneio Go Cup agita Aparecida de 
Goiânia entre os dias 13 e 20 de abril

pelo segundo ano 
consecutivo o Ho-
tel Real Executive 

apoia o maior torneio de 
futebol infantil da Améri-
ca Latina. O Go Cup, que 
está em sua 6ª edição, 
será disputado em Apare-
cida de Goiânia, entre os 
dias 13 e 20 de abril, no 
Complexo Fut Arte.

Durante os jogos, mais 
de 4.000 crianças estarão 
divididas em 320 equipes 
nas categorias de sub 7 ao 
sub 12. A ação contará com 
a participação de 18 esta-
dos brasileiros e 13 países, 
como Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Equador, 
EUA, Japão, entre outros.

O torneio terá tam-
bém equipes de projetos 
sociais, mil membros de 
comissão técnica e cem 
árbitros que atuarão du-
rante as partidas. Times 
importantes marcaram 
presença, como: Grêmio, 
Flamengo, Fluminense, 
Cruzeiro, Palmeiras, Goi-
ás, Santos, Vasco e Bota-
fogo. Durante as ações 
esportivas, serão propor-
cionados momentos de 
entretenimento para toda 
família, shows, tendas 
com prestação de servi-
ços à comunidade, como 
cabelereiro, manicure e 
barbearia, além de ativi-
dades de reciclagem.

Durante os jogos, mais de 4.000 crianças 
estarão divididas em 320 equipes 
nas categorias de sub 7 ao sub 12

Di
vu

lg
aç

ão

SERVIÇO
6ª Edição do Go Cup: Data: de 13 a 20 de abril de 2019 - Local: Complexo Fut arte / av. Pedro luiz ribeiro, nº 2 - ap. de Goiânia
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