
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

esporte  | 8

esporte  | 8

cidades  | 4

transgêneros

paralímpicos

limpeza urbana 

CCJ do Senado avança na 
criminalização da LGBTfobia 

7ª Copa de Basquetebol 
em Cadeira de Rodas

Projeto de lei

torneio

serviços

www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 525
quinta-feira, 23 DE maio DE 2019

Ro
dr

ig
o 

Ph
ili

pp
s 

Di
vu

lg
aç

ão

W
ils

on
 D

ia
s/

Ag
ên

cia
 B

ra
sil

cidades  | 4

goiânia

vacinação
Duas salas de vacinação 

ficam abertas no feriado para 
imunização contra a gripe

Votação de destaques da MP da 
Reforma Administrativa é adiada

texto-base

congresso nacional

brasil  | 6brasil  | 6brasil  | 6brasil  | 6

Votação de destaques da MP da 
Reforma Administrativa é adiada

texto-base

congresso nacional
Votação de destaques da MP da 

Reforma Administrativa é adiada

texto-base

congresso nacional

brasil  | 6

Participantes têm até hoje para 
pagar taxa de inscrição do Enem

último Prazo
educação

brasil  | 6

Participantes têm até hoje para 
pagar taxa de inscrição do Enem

último Prazo
educação

brasil  | 6

Participantes têm até hoje para 
pagar taxa de inscrição do Enem

último Prazo
educação

brasil  | 6

Participantes têm até hoje para 
pagar taxa de inscrição do Enem

último Prazo
educação



quinta-feira, 23 DE maio DE 20192 política

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

Editor de arte
Décio Parma

colunistas 
Ana Flávia Marinho 

Divino Olávio
José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno
Rafael  Vilela

Telefone: 
(62) 4101-3231
circulação: 

Estado de Goiás 
tiragem: 

Atende a Lei 
Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

notici@pura
divinoolavio@gmail.comdivino olávio

entrevista irapuan Costa Júnior
Cadeia sem progressão e 

indulto para bandidos e 
acesso a armas ao cidadão

Dividindo o tempo entre Goiânia e Aveiro, con-
siderada a “Veneza” de Portugal por seus canais, 
desde que deixou a Secretaria de Segurança 
Pública no governo anterior, o ex-governador 
Irapuan Costa Júnior, 81, defende o abandono 
ao “politicamente correto” contra bandido e 
alterações no Código de Processo Penal, como 
remédio no combate à violência, como o fim da 
progressão de pena e de indulto. E acrescenta 
que ser bandido “é escolha” do indivíduo. Ad-
voga o direito do uso de armas pelos cidadãos, 
para se defenderem e a valorização do policial.
Irapuan (na foto 2 recebendo os carinhos da 
netinha Sofia), acha que é preciso mais tempo 
para se avaliar o governo do presidente Jair 
Bolsonaro. Para ele, o presidente assumiu o 
“governo destroçado e enfrenta a esquerda no 
Congresso, na mídia e uma máquina infiltrada 
durante 30 anos de aparelhamento.” Instado a 
apontar a solução para a crise fiscal que se en-
contra a maioria dos estados, bem como a falta 
de perspectiva e de alternativas, já que a União 
também está passa por situação fiscal apertada, 
Irapuan recomenda o empenho para se alcan-
çar o equilíbrio das contas públicas aprovando 
as reformas, principalmente a da Previdência.
Engenheiro civil, Irapuan Costa Júnior ocupou 
vários cargos públicos, dentre eles, o de gover-
nador nomeado durante o regime militar, entre 
1975 a 1979; deputado federal (1983 – f1986) 
e senador (1987 – 1995), além de conselheiro 
do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).
Veja a seguir os principais trechos da entrevista 
exclusiva à Notíci@pura, em que se recusou fa-
lar sobre política estadual.    
Solução para a crise fiscal e falta de perspectiva 
e alternativas da maioria dos estados 
Irapuan - Todos temos que apostar nas refor-
mas, principalmente a da Previdência. Só com 
elas o governo equilibrará suas contas, a con-
fiança dos empresários voltará e a poupança 
externa, que é abundante e de que necessita-
mos, virá para aquecer a economia. O Chile fez 
essas reformas na década de 1980 e está no 
primeiro mundo.
Solução para reduzir a violência, mais dinheiro 
ou endurecer as leis e mais cadeias?
Irapuan – Temos que abandonar o politicamen-
te correto. Bandido o é por escolha e tem que 
ser segregado da sociedade. O sistema prisio-
nal precisa ser modificado, bem como o Código 
de Processo Penal. Malfeitor tem que ser preso, 
não pode ter contato externo, não deve ter in-
dulto ou redução de pena. O policial tem que 
ser apoiado e valorizado. O cidadão responsável 
deve ter acesso às armas de defesa. 

Dificuldade na relação governo de Jair Bolsona-
ro e o Congresso?
Irapuan – O Congresso deverá se convencer de 
seu papel na aprovação das reformas. Temos 
14 milhões de desempregados vivendo a an-
gústia da família em necessidade. É claro que 
a esquerda trabalha contra. Sua esperança de 
sobrevivência está em que esqueçamos a rou-
balheira que fizeram e no Brasil afundado, em 
uma enorme crise. Acreditemos que a maioria 
dos congressistas vai agir com espírito publico.
Expectativa no governo com base nos primei-
ros meses?
Irapuan – O presidente Bolsonaro enfrenta a 
esquerda do Congresso, da mídia e da máquina 
de governo infiltrada por 30 anos de aparelha-
mento. Recebeu uma economia destroçada. Mas 
a boa vontade e a honestidade deste governo 
vão prevalecer. É preciso dar algum tempo ao 
Governo.
Nova rotina dividindo o tempo entre Brasil e 
Portugal, onde passa boa parte do tempo?
Irapuan – Passar temporadas em Portugal é 
gratificante. É um país seguro, população edu-
cada e gentil, com uma história apaixonante e 
muito ligada à nossa. Além disso, há a facilidade 
da língua e um custo de vida acessível.

pôquER
a frequência e a intensidade com que um 
ex-deputado de Goiás vem movimen-
tando as cartas do baralho em mesas de 
jogos tem despertado preocupação em 
amigos mais próximos e familiares.

tRistE
após sair de uma audiência no 10º andar 
do Palácio Pedro Ludovico, há poucos 
dias, um deputado da situação revelou à 
coluna ter ficado com a sensação de que, 
se pudesse voltar no tempo, o governador 
Ronaldo Caiado optaria por continuar se-
nador, em Brasília, a disputar mandato no 
Executivo. Tudo por conta da “montanha” 
de problemas vividos pelo Estado, cada 
qual com solução mais complexa.

DiscuRso afiaDo
mas no discurso feito no ato em que rece-
beu o título de Político do ano de 2018, do 
Clube dos Repórteres Políticos, na noite 
de terça-feira na assembleia, o Dr. Ronal-
do Caiado fez um discurso que prendeu 
a atenção dos expectadores, do início ao 
final. Dentre os pontos de destaque, ele 
anunciou a primeira policlínica para o mês 
de julho, das 17 prometidas na campanha. 
Será em Posse, cidade do ex-governador 
José Eliton.

EfERvEscência Em Jataí
a cidade de Jataí vive clima de efervescên-
cia política com a expectativa da possível 
cassação dos mandatos de três vereado-
res, pela Câmara municipal. São dois do 
mDB, mauro Filho e Gildenício Francisco, 
e marco antônio do Quartel (PDT). Eles 
já foram afastados dos cargos pelo prazo 
de 180 dias, por decisão do juiz da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Jataí, a pedido do mi-
nistério Público.

RachaDinhas
Dois deles são acusados de receber parte 
do salário de funcionários, as chamadas 
“rachadinhas” e mauro Bento, de manter 
funcionários fantasmas no Legislativo. o 
desfecho do imbróglio ocorrerá em outu-
bro, mas até lá, não se fala noutra coisa 
nas rodas de discussão política local. 

poR onDE anDa...
...o prefeito de Hidrolândia, Paulo Resen-
de, Paulinho (PSDB), tão presente na mí-
dia em outros tempos e de quem quase 
não se tem mais notícia?
 
sumiDo
Quem também anda distante dos holo-
fotes desde que deixou o cargo, é o em-
presário Jales Fontoura, que presidiu a Sa-
neago nos últimos dois anos do governo 
marconi Perillo/José Eliton (ambos PSDB).

suRpREsa
Quem pensa que o prefeito de Senador 
Canedo, Divino Lemes (PSD), não se ree-
legerá ou não fará o sucessor, poderá se 
surpreender. Vem novidade por aí.

sEguRanDo a pEtEca
Em tempo de emprego cada vez mais 
raro, e disposto em “não deixar a peteca 
cair”, o ex-chefe da assessoria de Relações 
Públicas do Palácio, Semi Peres, vem tra-
balhando como motorista de aplicativo, 
em Jataí. Ele transporta um grupo de es-
tudantes de Jataí para Rio Verde. Semi in-
tegrou o governo do emedebista maguito 
Vilela (1995 – 1998).
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Mais de dez

A balbúrdia na política e o fim das coliga-
ções pode levar Goiânia a ter uma inflação 
de candidatos a prefeito. Claro que estamos 
a mais de um ano da escolha dos parti-
dos, mas os nomes vão sendo ventilados. 
O MDB terá candidato. Se for mesmo Íris 
Rezende à reeleição, com apoio do gover-
no estadual, já que o DEM não tem nome 
colocado. Se Íris não for, abre possibilidade 
para Andrey Azeredo, Agenor Mariano, Bru-
no Peixoto ou Clécio Alves. O PSDB tem os 
vereadores Anselmo Pereira e Dra. Cristina 
como opção, mas corre o risco de não ver 
nenhum deles na sigla no ano que vem. O 
PT parece morto, mas pode (e deve) lançar 
candidatura para ocupar espaço. Os depu-
tados Humberto Aidar e Adriana Accorsi 
são opções. O PSL vai. Hoje seria Major 
Araújo. O Pros tem tudo para ir. Pode ser o 
vice-governador Lincoln Tejota. O PSB tem 
Elias Vaz e Jorge Kajuru como opções. Os 
deputados Charles Bento, Alisson Lima e 
Francisco Jr também podem construir suas 
candidaturas. Vanderlan Cardoso (PP) é 
uma possibilidade adormecida. As siglas de 
esquerda (PSOL, PCB e PSTU) apresentam, 
pelo menos, uma candidatura. E as siglas 
menores podem bancar candidatura para 
puxar votos para a Câmara.

caciques
O PSL deve ter o maior recuso do fundo 
partidário. Os deputados Delega Waldir 
e Major Victor Hugo vem disputando a 
liderança da sigla, que deve ter o maior 
crescimento nas eleições municipais.

cliMa
Sabrina Garcez e Lucas Kitão tentam co-
mandar a nova oposição na Câmara Mu-
nicipal de Goiânia. pedido de impeach-
ment do prefeito Íris Rezende, por atraso 
nas obras dos CMEIs, pode ser exami-
nado ainda antes do feriado. Teste para 
eles, para a nova base do prefeito e para 
o presidente da casa, Romário Policarpo, 
que pode arquivar o pedido ou deixar a 
decisão para o plenário. 

puxão de orelha
Autor do pedido de impeachment do pre-
feito, o deputado Alisson Lima pode sofrer 
advertência do seu partido, o PRB, que in-
tegra a gestão de Íris.

Mais uM
Ex-ministro Alexandre Baldy (PP) anun-
ciando ações contra o senador Jorge Kaju-

ru (PSB), seguindo o exemplo do seu atual 
chefe, João Dória (PSDB). Baldy aponta 
66 crimes que teriam sido cometidos por 
Kajuru em pronunciamentos contra ele. 
Mais trabalho para advogados.

coteM-lhe a cabeça
Com relações rompidas com o presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), dificilmente o goiano Major Victor 
Hugo (PSL) continuará na liderança do 
Governo na Câmara.

polo negativo
Em audiência pública na Comissão de Mi-
nas e Energia da Câmara, em Brasília, a 
ANEEL confirmou que a Enel Goiás conti-
nua como pior distribuidora de energia do 
país, lugar alcançado em 2012 e que nem 
privatização deu jeito. A empresa dobrou 
o lucro no ano passado e diminuiu os in-
vestimentos, o que tem causou críticas 
suprapartidárias da bancada goiana.

recuos da seMana
Voltou o dinheiro para educação, caiu 
a liberação para comprar fuzil, a classe 
política já não é tão ruim assim e não 
tem mais ministério para fazer graça 
com o Congresso. 

Mais uM teste
Com a popularidade em queda, o presi-
dente Bolsonaro e seus seguidores vão 
ter um domingo tenso. O sucesso das 
manifestações convocadas para apoiar o 
governo pode reforçar as posições apre-
sentadas até agora. Ou não.

 

constatação
A Praça Cívica é do povo. Como o céu é 
do avião.  

chico é chico
Hora de esquecer o patrulhamento políti-
co e a tal intolerância. Foi Chico Buarque 
e não Olavo de Carvalho quem ganhou 
o Prêmio Camões de Literatura, um dos 
mais conceituados da língua portuguesa. 
Independente de posições políticas, pon-
tuais ou não, o artista constrói o nome e 
a carreira, com base no talento e no tra-
balho. E feliz é o país que tem um artis-
ta tão completo e com uma obra densa 
como Chico Buarque de Hollanda. Branco, 
de olhos azuis, com dois eles. Ser sensível.

marcelohel@gmail.com

“Há coisas que são boas 
por alguns instantes, outras 

por algum tempo. Só 
algumas são para sempre”. 

(Olavo de Carvalho)

projeto de lei

CCJ do Senado avança na criminalização da LGBTfobia 
o Senado Federal 

deu mais um pas-
so na criminaliza-

ção da homofobia com a 
aprovação nesta quarta-
-feira (22) do Projeto de 
Lei 672/19 na Comissão 
de Constituição e Justi-
ça (CCJ) da Casa. O texto 
tramita em caráter termi-
nativo e foi aprovado na 
forma de um substitutivo, 
dessa forma ainda preci-
sará passar por turno su-
plementar na comissão. 

O texto prevê a crimi-
nalização das tentativas 
de se proibir manifesta-
ções públicas de afeto. 
Conforme a proposta, 
quem “impedir ou res-
tringir a manifestação ra-

zoável de afetividade de 
qualquer pessoa em local 
público ou privado aber-
to ao público”, ressalva-
dos os templos religiosos, 
poderá ser punido com 
pena de um a três anos 
de reclusão. O substituti-
vo incluiu também os ter-
mos “intolerância” (outra 
forma de manifestação 
da prática criminosa, ao 
lado da discriminação e 
do preconceito) e “sexo” 
(outro fator motivador 
do delito, ao lado de raça, 
cor, etnia, religião e pro-
cedência nacional) nos 
dispositivos alterados na 
Lei do Racismo.

Os senadores Eduardo 
Braga (MDB-AM) e Fabia-

no Contarato (Rede-ES) 
disseram que o Legislati-
vo tem se omitido de de-
bater o tema, o que abriu 
brecha para que o STF es-
teja perto de equiparar ao 
racismo a discriminação 
de pessoas LGBTI (lés-
bicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e 
intersexuais). 

O assunto pode ser de-
cidido nesta quinta-feira 
(23), em julgamento que 
deve concluir a análise 
da Ação Direta de Incons-
titucionalidade por Omis-
são (ADO) nº 26, sob a re-
latoria do ministro Celso 
de Mello, que tramita no 
STF desde 2013. Atual-
mente, o crime de homo-

fobia não está tipificado 
na legislação penal bra-
sileira. Nos casos envol-
vendo agressões contra 
homossexuais, a conduta 
é tratada como lesão cor-
poral, tentativa de homi-
cídio ou ofensa moral.

Durante a reunião da 
CCJ, a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), pre-
sidente do colegiado, 
disse que pedirá ao pre-
sidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), 
para negociar com o STF 
o adiamento do julga-
mento desta ação. 

“[Vou] entrar em con-
tato com o presidente 
Davi Alcolumbre, para 
deixar muito claro para 

o presidente que foi ter-
minativo e que, portanto, 
caberia um gesto do pre-
sidente junto ao STF, para 
que pudesse aguardar 
o término deste projeto, 
seja na Câmara, seja no 
Senado, até para evitar-
mos aquilo que constan-
temente estamos dizen-
do, do ativismo judicial, 
que, numa democracia 
forte, não deve nunca se 
fazer presente”, disse a 
senadora. “Uma coisa é a 
judicialização da política 
levar questões em que 
todos nós temos conflito 
para o Supremo, e, numa 
interpretação até criativa, 
o Supremo poder delibe-
rar; outra coisa é o ativis-

mo judicial”.

Transgêneros
A CCJ também apro-

vou nesta quarta-feira, 
em caráter terminativo, o 
PLS 191/2017, que deter-
mina que os  transgêne-
ros devem ter as mesmas 
proteções da Lei Maria da 
Penha. O projeto de lei do 
Senado amplia o alcance 
da lei e, com isso, pretende 
combater a violência con-
tra pessoas que se identi-
ficam como integrantes do 
gênero feminino.

O texto teve como 
relatora a senadora 
Rose de Freitas (Pode-
-ES) e segue para a Câ-
mara dos Deputados.
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Vacinação

Duas salas de vacinação ficam abertas 
no feriado para imunização contra a gripe

neste feriado prolon-
gado, 24 a 26 de 
maio, a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) 
disponibilizará dois postos 
de saúde para a vacinação 
contra a Influenza (gripe) . 
O Cais Campinas e o Cen-
tro Municipal de Vacina-
ção, localizado no Setor 
Pedro Ludovico, vão per-
manecer abertos. O ho-
rário de funcionamento 
das salas de vacinação é 
das 8h até as 17h. 

A medida foi tomada 
devido à baixa cobertura 
vacinal que ainda aconte-
ce em Goiânia. Alguns gru-
pos prioritários têm regis-
trado pouca procura, por 
isso, permanecem abaixo 
da meta preconizada pelo 
Ministério da Saúde, que 
é de 95%. Entre os grupos 
prioritários com baixa pro-
cura, os portadores de co-
morbidades (doenças crô-
nicas) registraram a menor 
taxa de vacinação, que até 
o momento é de 52%. Ou-
tro grupo que aparece com 
baixa cobertura é o dos 

professores, que apresenta 
58% de vacinados. Ao todo 
121.153 pessoas ainda 
não se imunizaram contra 
a influenza na Capital. Já 
a gestantes têm 58% de 
cobertura, crianças meno-

res de 6 anos 72%, traba-
lhadores da saúde 64%, 
puérperas 82% de vaci-
nadas. Os idosos foram os 
que mais se preocuparam 
com a saude e 98% deles 
foram vacinados. 

A Campanha de Vaci-
nação contra a Influenza 
teve até agora 73,05% de 
cobertura vacinal em Goiâ-
nia. Em 2019 já foram con-
firmados cinco casos de 
H1n1 e dois de Influenza 

B. Foram registradas duas 
mortes em decorrência do 
vírus. Nesta época do ano, 
a proliferação do H1N1 
tende a ser maior, devido 
ao tempo seco, e, portanto, 
é ainda mais importante 

que todos os grupos pro-
curem os postos de va-
cinação e se protejam. A 
campanha de vacinação 
contra influenza começou 
no dia 10 de abriu e termi-
na dia 31 de maio.

objetivo é 
aumentar a 
cobertura vacinal 
que está em 73% 
em Goiânia
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Prefeitura promove frente de serviços 
nos setores Jaó e Santa Genoveva
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Companhia 
de Urbanização (Comurg), 
reforçou os trabalhos de 
limpeza urbana e paisa-
gismo nos setores Jaó e 
Santa Genoveva. A ação 
faz parte da programa-
ção de mais uma Frente 
de Serviços da Prefeitura, 
que será oficializada pelo 
prefeito Iris Rezende na 
manhã desta quinta-fei-
ra,23, na Praça da Ban-
deira, no setor Jaó. 

Os trabalhos come-
çaram no início da se-
mana e atendem todas 
as vias dos setores com 

varrição, capina, limpe-
za de córregos, poda de 
árvore e grama, pintura 
de meio fio, remoção de 
entulhos e galhadas das 
áreas públicas. 

Nas nove praças que 
compõe os dois setores, 
como a Praça do Senac e 
os canteiros da Avenida 
das Indústrias, no Santa 
Genoveva, os servidores 
da Companhia fazem a 
manutenção e reparos 
nos canteiros, lixeiras, 
bancos, calçadas e nos 
equipamentos de ginásti-
ca e brinquedos.

Já na tradicional praça 

da Bandeira, a Prefeitura 
implanta um novo ajar-
dinamento com floreiras 
preenchidas com plan-
tas coloridas e prioriza 
o uso de pedras, areia e 
demais elementos natu-
rais que não requerem 
manutenção diária e dis-
pensam irrigação. 

Paralelo ao trabalho 
de limpeza das vias, a 
Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma) 
também está na região 
promovendo a limpe-
za das áreas verdes de 
preservação e conser-
vação ambiental.
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 Foi anunciado que a primeira edição de 
“RuPaul’s Drag Race” no Reino Unido terá 
como jurada uma das intérpretes mais 
queridas do público: maisie Williams, a 
lendária arya Stark de GoT.

 A imersão literária de Rita Lee segue firme. 

Neste fim de semana a rainha do rock brasileiro, 
que se prepara para o lançamento de mais uma 
publicação, liberou a capa de “amiga Ursa – uma 
história triste, mas com final feliz”.

 “Rocketman“ filme, protagonizado por 
Taron Egerton, já é de longe um dos 

lançamentos mais aguardados de 2019.

 De acordo com o The Hollywood Reporter, 
o ator Joshua Jackson foi escalado para viver 
um dos protagonistas da série “Little Fires 
Everywhere”, que está sendo produzida pelo 
serviço de streaming Hulu.

MEDiTaÇÃo
a arquiteta mariana mendonça receberá, 

para um bate-papo seguido de sessões de 
meditação, a psicóloga Bruna Domingos, 
no Studio Off, seu ambiente na CASACOR 
Goiás 2019, amanhã, quarta-feira, (22/05). 

Os convidados para o evento poderão tirar 
dúvidas e vivenciar a prática em clima de 

descontração e relaxamento.

coNFERENcE
Uso de inteligência artificial, tecnologia, 

compartilhamento de serviços e 
empreendedorismo na saúde serão 

algumas tendências tratadas na Gran 
Health Conference, evento promovido 

pelas empresas Atmo Desenvolvimento 
Imobiliário, ABL Prime, Queiroz Silveira 

Incorporadora e CRD – Medicina 
Diagnóstica, realiza nesta quarta-feira, 22 

de maio, a Gran Life Health Conference, 
no estande do Gran Life Medical Complex, 

em Anápolis, a partir das 19 horas. O 
evento, voltado para comunidade médica 

e profissionais de saúde, promoverá a 
discussão sobre o futuro da saúde no 

Brasil.  

MElHoR iDaDE
a personal dieter e Youtuber do canal 

Nutri & Chef, Flávia Custódia, estará neste 
sábado, dia 25 de maio, no Prive Boulevard 

Suíte Hotel, na cidade de Caldas Novas - 
Go, para uma palestra sobre alimentação 
vegana. Ela que é nutricionista com mais 

de 18 anos de experiência, decidiu dedicar 
a vida a ensinar as pessoas a comer com 
prazer e mais saúde. Essa será uma das 
atrações do projeto “O Melhor da Vida 

Prive Hotéis e Parques”, deste fim de 
semana. Voltado para o público da terceira 

idade, a programação diurna e noturna, 
que teve início no dia 19 de maio e se 

encerra no dia 25, também conta com 
caminhada turística, baile de máscaras, 

jogos, aulas de zumba, entre outras ações.

NoiTE BENEFicENTE
Glauber Benfica (vocal e guitarra do El 

Forastero) comanda a noite musical 
do Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta 

quarta-feira (22). Ele será acompanhado 
por George Augusto (bateria), Ricardo 

Cangaceiro (baixo), Edinho Oliveira (sax e 
flauta) e pelo convidado especial Rafa Zulu 

(teclado e vocais). Rafa Zulu integra o Jah 
Carregae, do Distrito Federal. A entrada 
cobrada são dois litros de leite, os quais 
serão destinados ao grupo de caridade 

Solidariedade Branca.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Rancho - Marilia Feitosa, Maristela Muller e Fabricia Calixto no primeiro final de semana do rancho APorca na pecuária de Goiânia. 

Mecat - Vitor Damaceno e Camila Martins estiveram no 
evento, que foi em prol da Cavalgada Solidária Mecat. 

2 3

4

Feijoada - Aconteceu neste último sábado (18) a Feijoada 
Mecat, com a presença da embaixadora Daphine Santos. 
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Livro - O chef Marco Soares, do Magna Restaurante, em Goiânia, 
foi o único brasileiro da área a ser convidado para falar sobre o tema 
no livro Livre Blanc de la Gastronomie Responsable.
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Câmara dos deputados

Votação de destaques da MP da 
Reforma Administrativa é adiada

a conclusão da vota-
ção dos destaques 
da Medida Provisó-

ria (MP) 870/19, que trata 
da reforma administrativa 
do governo do presidente 
Jair Bolsonaro que reduziu 
o número de ministérios 
de 29 para 22, foi adiada 
para hoje (23). O presiden-
te da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), encerrou a sessão 
por volta das 22h devido 
a polêmicas na votação 
do destaque que retirava 
do texto a restrição de 
auditores fiscais inves-
tigarem crimes que não 
sejam de ordem fiscal.

O texto da MP tem que 
ser votado nos plenários da 
Câmara e do Senado até o 
dia 3 de junho ou perderá 
a validade. Maia convocou 
nova sessão para a manhã 
desta quinta-feira para vo-
tar os destaques. Ele tam-
bém convocou uma sessão 
para a tarde de amanhã 
para tentar votar as outras 
medidas provisórias que 
trancam a pauta.

Além do destaque que 

trata dos auditores da re-
ceita, também deverá ser 
votado um destaque que 
trata da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), 
empresa pública brasilei-
ra de fomento à ciência, 
tecnologia e inovação 
em empresas, universida-
des, institutos tecnológi-
cos e outras instituições 
públicas ou privadas. A 
empresa é vinculada ao 
Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Inovação.

O destaque quer evitar 
a transferência do controle 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT) da 
Finep para a secretaria-
-executiva do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações.

Antes, no início da noi-
te, o plenário aprovou o 
texto-base da MP 870/19. 
Os deputados aprovaram 
o texto da comissão mis-
ta que analisou a maté-
ria e que devolve para o 
Ministério da Economia 
o Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 

(Coaf). O governo havia 
transferido o órgão para 
o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública.

O texto também trans-
feriu novamente para o Mi-
nistério da Justiça e Segu-
rança Pública a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), 
que também ficará respon-
sável pela demarcação de 
terras indígenas. Antes o 
órgão estava subordinado 
ao Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos e a demarcação 

era uma atribuição do Mi-
nistério da Agricultura.

Os deputados firma-
ram um acordo para evi-
tar uma das polêmicas, a 
recriação de dois minis-
térios fundidos (Cidades 
e Integração Nacional). 
Pelo acordo, os deputados 
aprovaram a manutenção 
dos dois no Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal, revertendo a mudan-
ça proposta pelo projeto 
de lei de conversão do 
senador Fernando Bezer-

ra Coelho (MDB-PE).
Na sequência, os depu-

tados começaram a votar 
os destaques,que alteram 
trechos do texto apro-
vado. Dois destaques 
foram rejeitados em 
votação simbólica: a re-
criação dos ministérios 
do Trabalho e da Cultura.

Em seguida foi coloca-
do em votação o destaque 
que pretendia devolver o 
Coaf para o Ministério da 
Justiça e Segurança Públi-
ca. Por 228 contra 210 o 

destaque foi rejeitado. O 
líder do governo, deputado 
Major Vitor Hugo (PSL-GO), 
minimizou a derrota da 
posição do governo. 

“Nós fizemos aqui 
todo esforço, queria 
agradecer ao apoio de 
vários partidos, mais de 
200 parlamentares vo-
tando a favor do gover-
no, do Coaf para que ficas-
se junto do Ministério da 
Justiça. Fomos derrotados, 
mas essa é a democracia”, 
disse Vitor Hugo.

Texto-base da reforma administrativa 
foi aprovado por deputados
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O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, durante sessão plenária que aprovou o projeto de lei de conversão da Medida Provisória 870/19

eduCação

Participantes têm até hoje para 
pagar taxa de inscrição do Enem
Termina hoje (23) o pra-
zo para pagar a taxa de 
inscrição do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) 2019. O valor é 
R$ 85 e pode ser pago 
em agências bancárias, 
casas lotéricas e Correios. 
A inscrição só é confirma-
da após o pagamento. 

As inscrições para o 
Enem foram encerradas 
na última sexta-feira (17), 
com 6.384.957 inscritos. O 
total de participantes con-
firmados será divulgado 
no dia 28 deste mês. 

Quem teve direito à 
isenção do pagamento da 
taxa e concluiu a inscri-
ção no prazo tem partici-
pação garantida.

As provas serão aplica-

das em dois domingos, 3 e 
10 de novembro.

Quem já concluiu o en-
sino médio ou vai concluir 
este ano pode usar as no-
tas do Enem, por exemplo, 
para se inscrever em pro-
gramas de acesso à edu-
cação superior como o 
Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), o Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) ou de financia-
mento estudantil (Fies).

Estudo
Para reforçar o conhe-

cimento dos candidatos, a 
Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC) oferece vá-
rias estratégias gratuitas, 
como o Questões do Enem, 
no qual os estudantes têm 

acesso a um atualizado 
banco de dados que reúne 
provas de 2009 até 2018. 
O site permite a resolução 
das questões online, com o 
recebimento do gabarito. 
[LINK: http://questoese-
nem.ebc.com.br/] 

Pelo perfil EBC na Rede, 
é possível acompanhar a 
série Caiu no Enem. O de-
safio é responder, no fim 
de semana, à questão pu-
blicada na sexta-feira. Na 
segunda-feira, um profes-
sor responde ao questio-
namento. A série fica até 
a semana que antecede o 
exame de 2019. Para ter 
acesso aos vídeos com as 
respostas, basta se ins-
crever no canal youtube.
com/ebcnarede.
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Para anunciar ligue (62)   4101-3231quinta-feira, 23 DE maio DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

carros

uNo WaY  1 .0 BRaNCo 2014 ComPLETo 4 PoRTaS 
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 compromisso, 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. Consultora de Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  ÔNix 2015   - Entrada + Prestação 
de 518,00. Consultor de vendas : marcos Vieira. Whatsapp : (062) 
99128-6147

gol g6 4 PoRTaS BRaNCo 2014 C/ aR+DH ÚNiCo DoNo aCEiTo 
TRoCaS E FiNaNCio WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERmELHa 2014 GaRaNTia DE FÁBRiCa ÚNiCo DoNo 2.0 
FLEX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETo 2008 aUTomÁTiCo PNEUS NoVoS 
aCEiTo TRoCa E FiNaNCio WHaTSaPP: (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 compromisso pelo Whatsapp. mais 
informações : Tell/What : (062) 98550-9156. Consultora de 
Vendas: 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 ComPLETa aCEiTo TRoCa E FiNaN-
Cio WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRaTa 2008 CaBiNE DU-
PLa aCEiTo TRoCa E FiNaNCio WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERmELHo 2003 ComPLETo 2 PoRTaS 
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$. 
Entrada 352,99 + parcelas de 241,11 mensais. Não perca mais 
tempo e adquira sua moto através do consórcio cical!! mais 
informações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 985509156. Consultora de 
vendas: 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 ComBUSTiVEL PQ iND. Joao BRaZ. 
maiores informações Fone: (62) 3573-4674/9375-5216/8415- 
1031

biZ 125 es 0 Km Entrada + Parcelas de 218,41 R$ & oNix 0 Km. 
Entrada + Parcelas de 592,83. Consultora de Vendas: Cida Bueno 
Whatsapp : (062) 98190-0363.

serviços

oFiciNa de teatro Negro Realização:Cia TEaTRaL ZUmBi 
DoS PaLmaRES - Professor: Paulo Vitória /setor Sul. inscrições: 
(62) 9219-20 33 / (62) 8510 7260 ou 3432-0001

tv, iNterNet e teleFoNe a PaRTiR DE R$ 94,80. NÃo 
PERCa TEmPo VENHa PaRa NET. FoNES: (62) 3626-0075/ 
9186-6656 (Whatsapp) /8550- 9330 (oi)/8186-3371

acompanhantes

gela  39 anos, ótima em sexo oral até o fim R$ 50,00 com 
local F: 9964-3091 / 9461-2970 / 8593-4990

depilaçÃo masculiNa + massagem relaxaNte - Com 
CERa aNESTÉSiCa Com CaUTERiZa ÇÃo QUE EViTa QUE oS PÊLoS 
ENCRaVE oU aPaRa Com mÁQUiNa. TR: (62) 4101-9525

massageNs e depilaçÃo a mÃoS maSCULiNa mas-
sagem relaxante e sensual, anti-stress, esgotamento físico, 
tântrica, prostática e outras. Terapûtica com estimulação e 
esfoliação corporal. 9117-4159 / 99901-8676

esoterismo

veNHa buscar uma luZ para sua vida!! *** JoGa-SE CaR-
TaS, BÚZioS. FaZ E DESFaZ QUaLQUER TiPo DE TRaBaLHo Com 
CaBLoCo TiRa PRiCaZa. FoNES: 3274-2925/ 8177-5070/ 9370- 5833. 
Com 30 aNoS DE EXPERiÊNCia. SEToR JaRDim amÉRiCa
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torneio

Aparecida de Goiânia sedia 7ª Copa 
de Basquetebol em Cadeira de Rodas

os amantes do para-
desporto poderão 
acompanhar de per-

to a atuação de diversos 
atletas Paralímpicos. Isso 
porque Aparecida de Goi-
ânia sedia neste fim de se-
mana, entre os dias 24 e 26 
de maio, a 7ª Copa de Bas-
quetebol em Cadeiras de 
Rodas. A competição é uma 
realização das secretarias 
de Assistência Social e de 
Esporte, Lazer e Juventude 
e acontecerá na quadra de 
esportes da Escola Muni-
cipal Professora Vinovita 
Guimarães, no setor Agenor 
Modesto, a partir das 15h.

A 7ª Copa de basque-
tebol em cadeira de rodas 
contará com equipes dos 
estados de Goiás, Pará, 

Maranhão, Mato Grosso do 
Sul e Distrito Federal. Ao 
todo, serão 10 equipes que 
irão competir em busca 
do troféu de campeão do 
torneio.  Vencedora da edi-
ção de 2018, a equipe da 
Associação Atlética Apare-
cidense Sobre Rodas tenta 
o bicampeonato.

Os jogos ocorrem em 
comemoração aos 97 anos 
da cidade e segundo José 
Fernandes da Silva, diretor 
de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, 
tem por objetivo fazer com 
que as pessoas com defici-
ência pratiquem mais es-
portes. “É um dos maiores 
eventos de basquetebol 
em cadeira de rodas do 
Brasil”, pontuou o diretor.
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ao todo, serão dez equipes, que 
representarão os Estados de Goiás, Pará, 
maranhão, mato Grosso do Sul e DF
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