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Brasil chora morte de Gabriel, que
leva consigo a alegria da “Jenifer”
O Brasil está triste com a morte trágica do cantor Gabriel 
Diniz, criador do hit “Jéssica”, canção de letra simples e rit-
mo alegre, que desde o ano passado ajuda a embalar tudo 
quanto é festa nesse País. De certa forma, estamos todos 
tristes, os que curtiam e os que não curtiam o artista ou a 
“Jenifer”. Não é o meu estilo musical preferido, o que não 
me impede de reconhecer as suas qualidades enquanto 
“hit do povo”, especialmente da meninada. Estamos tristes 
porque perdemos alguém que alegrava tantos brasileiros. 
A cada vez morre um artista ou um grande nome do es-
porte, por quem temos admiração, temos a sensação de 
que ficamos menores. É como perder um ente, os nossos 
pais, por exemplo. Parece que a alegria fica menor. Foi 
assim com quando perdemos a banda os Mamonas As-
sassinas, há 20 anos, e o nosso maior nome na Fórmula 1, 
Ayrton Senna, há 25 anos, e do cantor Leandro, que fazia 
dupla com o irmão Leonardo, há 21 anos. Em todos eles, 
foi grande a sensação de perda e eles continuam sendo 
lembrados e admirados até hoje. Morrer é evento do qual 
ninguém escapa e com o qual ninguém se acostuma. Mas 
a morte de alguém famoso, artista ou atleta, a sensação 
de perda nos causa grande impacto, porque são potencia-
lizadas pela grande repercussão junto a milhões de pes-
soas. Principalmente no Brasil onde temos poucos  nesses 
segmentos para depositar a nossa admiração, comparado 
a outros países; e muitos a nos causarem decepção e frus-
tração, vejamos os exemplos dos nossos políticos, nossos 
representantes. Com a fatalidade de ontem com Gabriel 
Diniz ocorrida em Sergipe, ficamos com o vazio não ape-
nas em relação ao cantor e compositor, mas também da 
alegria do seu hit “Jenifer”, ou das “Jenifers”, que serão 
sempre lembradas como sinônimos de alegria.   

paRtido Novo
a um passo de desistirem da luta por 
permanecerem no partido, os prefei-
tos dissidentes do mDB que apoia-
ram a candidatura do democrata 
Ronaldo Caiado ao governo, podem 
se filiar no Partido Novo. Comentou 
ontem uma fonte muito próxima do 
grupo e que também seguirá com 
eles o mesmo caminho.

REstam tRês
atualmente são quatro prefeitos: 
Adib Elias (Catalão), Paulo do Vale 
(Rio Verde) e o Fausto Mariano 
(Turvânia). O de Goianésia, Ricardo 
de Castro, deve continuar no MDB. 
Eles eram cinco, mas o de Formosa, 
Ernesto Roller, renunciou ao man-
dato para assumir secretaria no 
governo e, em seguida, pediu sua 
desfiliação do partido.

afiNidadEs
Segundo essa mesma fonte, dentre as 
opções disponíveis com maior afini-
dade com o grupo, o Partido de João 
amoedo é o que possui maior proxi-
midade com os emedebistas. Além 
dos três prefeitos dissidentes, também 
integram o grupo o senador Luís do 
Carmo e outros prefeitos. O senador 
deve tentar hoje o último contato com 
o presidente nacional do mDB, Rome-
ro Jucá, para tratar do imbróglio. 

cá ENtRE Nós
Por questão de dignidade e de respeito 
a si próprio, ante o pito que o presiden-
te estadual do MDB Daniel Viela lhe 

passou, por meio de uma declaração 
na Coluna Giro, do Jornal O Popular, o 
senador Luís do Carmo já teria que ter 
deixado o MDB há mais tempo.

pERguNtiNha
Será mesmo que ser investigado 
e processado pela Justiça Eleitoral 
nunca resulta em condenação, para 
justificar a grande demanda por par-
te de investigados na Justiça comum, 
Brasil afora? A Justiça eleitoral é tão 
benevolente assim?, se for, é sinal de 
que esse segmento da Justiça está 
completamente  desmoralizado.   

alô caiado
“Quem tem Kakai como advogado 
jamais será condenado”, dizia em 
tom de comemoração antecipada 
um ex-assessor marconista, durante 
um lanche na loja Sul do Carrefour, 
no final da tarde de ontem. O rapaz 
já dava como certo, por antecipação, 
que nada impedirá a volta do ex-go-
vernador, em 2022.

chapa puRa
independentemente do partido com 
o qual o mDB venha fazer aliança 
em 2020, em torno de uma eventual 
candidatura à reeleição do prefeito 
iris Rezende, o vice também será in-
dicado pelo MDB. E já se fala até no 
nome a ser indicado para compor a 
chapa. Trata-se do atual secretário 
de administração municipal, age-
nor mariano, tido hoje como o mais 
próximo do prefeito iris Rezende e 
com maior experiência.

chico JúNioR

mas um nome que tudo indica, pode 
dar muito trabalho na campanha do 
ano que vem Goiânia, é o do deputa-
do Francisco Júnior (PSD). Já tem mui-
ta gente apostando alto no seu pro-
jeto. Com Iris Rezende de um lado, 
Francisco Júnior e Elias Vaz (PSB), 
apoiado pelo senador Jorge Kajuru, 
é considerado certo nos meios políti-
cos, que haverá segundo turno.

Exposição aNimada

acontece com sucesso total de pú-
blico a Exposição agropecuária em 
Senador Canedo, aberta no fim de 
semana. Muita coisa interessante 
pra se ver por lá, como os tradicio-
nais rodeios, shows artísticos, muita 
gente bonita visitando os estandes, 
variedades e comida boa servida to-
das as noites. Apesar da crise econô-
mica com desemprego por que passa 
o País, a expectativa da organização 
é a melhor possível, segundo o coor-
denador da festa, Thiago Moura Fé.
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Desencantou

a semana começa com decisão da justiça 
federal em Goiás, rejeitando a denúncia fei-
ta em torno do que ficou conhecido como 
operação Decantação, que investigou a Sa-
neago. o entendimento da justiça é que o 
ministério Público não conseguiu descrever 
os crimes cometidos e a responsabilidade 
de cada um. Com isso, a ação para e os bens 
bloqueados durante o processo estão libe-
rados. ainda cabe recurso. mas é lamentá-
vel o estrago feito indistintamente no caso, 
a começar pelo presidente da empresa à 
época, José Taveira Rocha, lembrado até 
então pelos trabalhos de gestão na Caixe-
go, GoiásFomento e ipasgo. 
 
cash eleitoral
Em outra decisão, enviada à justiça eleitoral a 
investigação conhecida como Cash Delivery, 
que afundou de vez a tentativa de marconi 
Perillo em voltar ao Senado. a justiça eleitoral 
costuma ser mais branda e já há gente pre-
vendo marconi livre para as urnas em 2022.

Marketing na rua
Jair messias tratou de aproveitar a movimen-
tação em apoio ao seu governo no domingo. 
Todas as unidades da federação participaram. 
Verde, amarelo, defesa da pátria, contra a velha 
política etc e tal. Daí, veio a leitura de dizer não 
a Rodrigo maia e o centrão. a segunda-feira em 
Brasília começou em tom de armistício. 

esfriou
É cada vez menor o apelo do movimento Lula 
Livre. Com direito a fogo baixo para o PT na 
eleição do ano que vem. 

plano para cobrar 

Elaborado a muitas mãos nos últimos dois anos, 
será apresentado nesta quinta, 30, o Plano 
municipal de Saneamento. mais do que uma 
exigência do Estatuto das Cidades, é um instru-
mento importante para que o município possa 
estabelecer metas e cobrar resultados, no caso, 
da Saneago, responsável pelo serviço na capital. 
Trabalho coordenado pelo presidente da ARG (e 

não AGR) Paulo César Pereira, um dos homens 
públicos mais corretos em Goiás. 

sábaDo proMete 1
Senador Jorge Kajuru coloca novamente no 
ar as Feras, com marca Rádio K do Brasil. No 
mesmo prefixo, o AM 730, com a sua nova 
equipe esportiva, que vai ter à frente nomes 
tradicionais do prefixo, como Evandro Gomes 
e Charles Pereira. A rodada do final de semana 
tem Corinthians x Goiás em São Paulo. Jogão!

sábaDo proMete 2
itapaci estará em festa para receber o gover-
nador Ronaldo Caiado, que vai inaugurar a 
mais nova unidade do Vapt Vupt. Com essa, 
serão 78 unidades implantadas desde o início 
do projeto, em 199.

pé De toDDy
Ulisses Sousa, que gosta de chamar 
todo mundo de presidente, continua 
gastando sola e sujando sapato na peri-
feria. Representante legítimo da políti-
ca popular. E não popularesca.

povo que fala
Depois de afrouxar as regras para a compra 
e venda de armas, Jair messias quer com-
prar, numa tacada, 106 mil pistolas 9 milí-
metros. o objetivo é distribuir entre Força 
Nacional e polícias civil e militar nos Esta-
dos. Governo que estabelece as suas prio-
ridades, já que em momento de crise está 
disposta a investir quase R$ 45 milhões em 
apenas um item de armamento para os po-
liciais. a Taurus, em princípio, agradece. 

Mais quatro
Paulinho Graus (PDT), José Nelto (Pode-
mos), Denes Pereira (PRTB) e Paulo Daher 
(DEM) são mais quatro nomes colocados 
como opções para a Prefeitura de Goiânia. 
dentro de um grupo de sete partidos. União 
que pode durar ou não até o ano que vem. 

conexão
Em parceria com o casal  Luciana Pianaro e 
Eugenio Mussak, Goiânia recebe nesta quin-
ta, 30, o “Conexão Flamboyant por Vida 
Simples”. o evento promete trazer ao dia a 
dia dos goianos, temáticas como consumo 
consciente, autoconhecimento, saúde e 
bem estar.   As experiências inseridas no 
projeto foram desenhadas pela Vida Sim-
ples com o auxílio de Hilden Allgaier, que 
trabalha como gerente de inovação social 
na Universidade de Oxford, na Inglaterra.

marcelohel@gmail.com

“Se me esqueceres, só uma 
coisa: esquece-me bem 

devagarinho”.  (Mário Quintana)

três poDeres

Bolsonaro propõe pacto com Legislativo e Judiciário
o presidente Jair Bol-

sonaro defendeu 
um pacto entre os 

Três Poderes da Repúbli-
ca para a aprovação das 
reformas que destravem a 
economia e promovam o 
desenvolvimento do país. 
“Temos tudo para ser uma 
grande nação. Falta nós, 
aqui em Brasília, conver-
sarmos um pouco mais, 
discutirmos o que temos 
que votar em especial, e 
juntos fazer aquilo que 
povo pediu por ocasião 
das eleições e por ocasião 
das manifestações do dia 
de hoje [domingo, 26]”, dis-
se o presidente. 

Atos em apoio ao go-
verno Bolsonaro ocorre-
ram neste domingo (26) 
em várias cidades do país. 

Os apoiadores defende-
ram, entre outras pautas, 
a reforma da Previdência, 
o pacote anticrime, o por-
te e posse de armas, além 
de ministros do governo 
como o da Justiça, Sergio 
Moro, e o da Economia, 
Paulo Guedes.

O presidente disse que 
conversará com os pre-
sidentes da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
do Senado Federal, David 
Alcolumbre, e do Supremo 
Tribunal Federal, Dias To-
ffoli, sobre esse pacto e as 
propostas para o país. “Es-
tamos em harmonia [com 
os líderes dos poderes], mas 
acho que falta conversar 
um pouco mais, e a culpa 
é minha também, para que 
nós coloquemos na mesa o 

que nós temos que aprovar, 
o que também temos que 
revogar porque tem muita 
legislação que atrapalha o 
crescimento do Brasil”, disse.

Para o presidente, as 
manifestações deste do-
mingo (26) foram um reca-
do aos Três Poderes e “para 
todos aqueles que, de uma 
forma ou de outra, interfe-
rem na feitura de leis, de 
modo que essas leis ve-
nham a ser feitas de forma 
mais rápida, para que saia-
mos dessa situação crítica 
que nos encontramos”.

“Então precisamos de 
pautas outras, de uma re-
forma tributária, precisamos 
destravar nossa economia, 
votar coisa que facilite você 
empreender no Brasil, que 
você tenha prazer em ser 

patrão e dessa maneira apa-
reçam empregos para tirar o 
Brasil da ociosidade que se 
encontra”, disse Bolsonaro.

Reforma da 
Previdência

Sobre a articulação po-
lítica para a aprovação das 
reformas, em especial a 
da Previdência, Bolsonaro 
disse que, na medida do 
possível, tem recebido par-
lamentares em seu gabi-
nete e mantém o diálogo 
com Rodrigo Maia e Davi 
Alcolumbre para destravar 
as pautas governistas. “Te-
nho conversado com eles. 
Eles têm essa vontade 
também, mas alegam, em 
parte, que têm o problema 
de algumas lideranças que 

pensam de maneira con-
trária”, disse o presidente, 
destacando a autonomia 
do Parlamento.

Para Bolsonaro, aprovar 
a reforma de Previdência 
é importante para o Bra-
sil não “sucumbir econo-
micamente”, apesar de ser 
desgastante, já que mexe 
com a vida do trabalhador. 
“Como o Paulo Guedes {mi-
nistro da Economia] falou 
há pouco, ficaria insusten-
tável nossa situação eco-
nômica”, disse o presiden-
te, negando a existência de 
conflitos com o ministro. 
“Fizeram até fofoca que eu 
teria falado que ele pode 
ir embora [se não aprovar 
a nova Previdência]. Não é 
que ele pode ir embora, se 
o Brasil economicamente 

naufragar acaba a função 
dele, vai administrar o 
que? Dívidas?”, disse.

Estados
O presidente Jair Bolso-

naro falou ainda de suas 
intenções de dar mais li-
berdade aos estados para 
legislarem sobre questões 
específicas, reformando 
a Constituição no que for 
possível. “Gostaria que cada 
estado tratasse do seu códi-
go penal, da sua legislação 
ambiental, do seu código de 
trânsito. Gostaria que eles 
tratassem desses assuntos 
e, assim sendo, deixar a 
União pensar naquilo que 
é mais importante no ma-
cro, e essas coisas um pou-
co menores fiquem para os 
estados”, disse.
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Detran leva simulador de direção 
ao Rodeio Show de Senador Canedo

O Departamento Es-
tadual de Trânsito 
de Goiás (Detran-

-GO) desenvolve ações 
educativas na 11ª Edição 
do Rodeio Show de Sena-
dor Canedo. No estande da 
autarquia, os visitantes po-
derão tirar dúvidas sobre 
segurança viária com os 
educadores, realizar testes 
no simulador de direção 
ou com óculos 3D. A ação 
acontece até o dia 2 de 
junho, das 19 horas às 23 
horas, na antiga Estação 
Ferroviária do município.

As atividades realiza-
das pelo Detran-GO no 
Rodeio Show integram 

a programação do Maio 
Amarelo 2019, movimen-
to mundial de atenção 
pela vida e pela redução 
de acidentes de trânsito. 
Desta forma, serão feitas 
abordagens educativas, 
chamando atenção dos 
visitantes para os riscos 

da combinação de álcool 
e direção e do excesso de 
velocidade; a importância 
do uso cinto de segurança 
e do capacete  e a respon-
sabilidade de condutores, 
pedestres e ciclistas para a 
construção de um trânsito 
mais seguro.

Os abordados poderão 
ainda fazer testes no simu-
lador de direção, que pro-
porciona a oportunidade 
de, em segurança, pilotar 
em situações adversas, 
como em pistas escorre-
gadias. Também estará dis-
ponível o uso dos óculos 

3D, que imitam o efeito do 
álcool e de drogas ilícitas 
nas funções motoras do 
organismo. O objetivo des-
se teste é mostrar o risco 
assumido ao combinar a 
direção com substâncias 
psicoativas.

O Rodeio Show de Se-

nador Canedo teve início 
no último dia 24 e segue 
até o próximo domingo dia 
02 de junho, com a presen-
ça de artistas de renome 
nacional e apresentações 
locais, além de montarias 
com os melhores peões e 
locutores do todo o Brasil.

atividades 
educativas com 
equipamento 
e óculos 3D 
estimulam o 
debate sobre 
segurança viária
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cinema

CineMaterna no Flamboyant 
apresenta  Vingadores Ultimato
As mamães escolhe-
ram por meio de vo-
tação e o sucesso de 
bilheteria Vingadores 
Ultimato,será exibido 
nesta quarta, 29 de maio, 
no Cinematerna Flam-
boyant. O enredo traz os 
pós acontecimentos de 
Guerra Infinita, o univer-
so está em ruínas. Junto 
dos aliados que ainda 
restaram, os Vingado-
res tentarão desfazer 
as ações de Thanos e 
restaurar a ordem do 
universo. Com direção 
de Anthony Russo e 
Joe Russo e um elenco 
brilhante com nomes 
como Brie Larson, Ro-
bert Downey Jr. e Chris 
Evans, o filme bateu 
recorde como segunda 
maior arrecadação nas 
bilheterias de todos os 
tempos com US$ 2,564 

bilhões e maior estreia 
global em 3D, segundo 
o site Omelete.

A sessão começa as 

14h10 e as 10 primeiras 
mamães que chegarem 
com, no mínimo, meia 
hora de antecedência ga-

nharão ingressos grátis. 
As salas são especial-
mente preparadas para 
oferecer todo o confor-

to e facilidades para as 
mães. Destaque para o 
áudio do filme com vo-
lume reduzido, para a 
iluminação leve e tem-
peratura amena. Outros 
cuidados especiais são 
os trocadores dentro do 
cinema, abastecidos com 
fraldas, pomadas e lenços 
umedecidos que podem 
ser usados gratuitamente.     

Uma facilidade para 
as famílias é poder es-

tacionar os carrinhos de 
bebês próximos à entra-
da da sala de cinema. É 
uma oportunidade para 
as mães curtirem filmes 
indicados para adultos 
na companhia de seus 
pequenos. E nesta fase 
tão importante da ma-
ternidade, elas ainda 
contam com a presença 
de outras mães voluntá-
rias, prontas para ajudar 
em caso de necessidade. 
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seRviÇO:
CineMaterna Flamboyant 
exibe Vingadores - Ulti-
mato
Data: 29 de maio, às 14h10
Local: Cinemark Flamboy-
ant Shopping Center
Preço: o valor do ingresso é 
o mesmo praticado nas ses-
sões normais do Cinemark

Informações: (62) 3546-
2068.

FicHa TÉcnica:
Ação, 180 min censura 14 
anos
Diretores: Anthony Russo e 
Joe Russo
Elenco: Brie Larson, Robert 
Downey Jr. e Chris Evans
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 Enquanto o filme “Rocketman” não chega 
nos cinemas, a gente ganha uns trechinhos 
do filme que vêm sendo liberados pela 
Paramount para deixar a gente ainda mais 
ansioso.

 Foi liberado o primeiro trailer do filme “O 

Exterminador do Futuro: Destino Sombrio”. 
O longa é uma continuação de “O 
Exterminador do Futuro 2: O Julgamento 
Final”, lançado em 1991.

 Daniel Craig será submetido a uma 
pequena cirurgia no tornozelo resultante de 

uma lesão sofrida durante as filmagens na 
Jamaica.

 Foi divulgado pelas redes sociais da 
página Pabllo Vittar Brasil que o novo clipe 
da drag queen será uma parceria com Luísa 
Sonza e se chamará Guarupa.

coMiDa E saÚDE
Alici Rodrigues, proprietária do 

Botequim Mercato, apresenta com 
uma noite de degustação para 

convidados a sua segunda marca, o 
Mercatto Saudável, loja totalmente 

online, com proposta de oferecer um 
cardápio balanceado e variado, com 

ingredientes frescos e saudáveis, 
no qual o cliente tem a liberdade de 
montar seus pratos, com a certeza 
da qualidade da cozinha Mercatto. 

O lançamento acontece no dia 30 de 
maio, no Botequim Mercatto.

Dia Dos 
NaMoRaDos

O Dia dos Namorados inspira romance 
e nas vitrines do Flamboyant Shopping 

Center. Investindo no tema “Momentos 
que fazem o tempo parar”, entre os 

incentivos múltiplos, os clientes podem 
participar do sorteio de um Mercedes 

A250 Hatch Vision 2018/2019 na cor 
vermelha jupiter. O zero quilômetro 
esportivo traz atributos para quem 

aprecia modernidade a partir de 
um sistema de conectividade e 

entretenimento, que utiliza recursos 
de inteligência artificial. Cada R$ 500 

em compras nas lojas participantes da 
direito a um cupom para concorrer.

aRRaiÁ
Tradicional Arraiá Aldeia do Vale será 
realizado no próximo dia 1º de junho 

e parte da renda se destina a grupo 
que garante assistência a mais de 60 

famílias carentes da região norte de 
Goiânia. Evento trará apresentação do 
grupo de quadrilha profissional ‘Arriba 

a Saia’ e shows de forró. Como se diz 
em em Goiás “festá é bão” e quando a 
diversão se junta com a solidariedade, 

então é melhor ainda. E essa é a 
proposta do  Arraiá Aldeia do Vale, que 

é realizado há mais de 12 anos.

PRÊMio Hola
A AVIVA Algar FLC, detentora dos 

destinos Rio Quente e Costa do Sauípe, 
ficou entre as três finalistas do prêmio 

HOLA – Hotel Opportunities Latin 
America, na categoria Transaction 

of the Year 2018, pela aquisição da 
Costa do Sauípe. A aquisição do 

resort baiano, com recursos próprios, 
foi de R$ 140 milhões e tornou a 

companhia um dos maiores grupos 
nacionais do segmento de turismo.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Showroom - Leife Cantuária e a empresária Jhenyfer Aguiar que recebeu convidados para apresentar o novo showroom da STUDIO 
HOUSE. Uma nova loja, novo conceito, toda repaginada e ampliada visando o conforto, bem-estar e as experiências de um sono perfeito. 

Fazer o bem - A arquiteta Rubiana Teixeira, o empresário Pedro 
Paulo Estrada e a designer de interiores Larissa Leite prestigiaram 
o evento da Cinex Arch e Leo Romano, que bateu um papo sobre a 
prática de se fazer o bem através de pequenos gestos. 

2 3

4

Luluvinhas - A presidente das Luluvinhas, Lara Macedo, 
curtiu a noite de degustação de vinho que ocorreu na 
Casa Cor, no restaurante Nomino.  
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Livro - Arquiteto Arthur Casas lançará seu novo livro no Epic City 
Home, na próxima quinta-feira, 30-05, em Goiânia.
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Vacinação contra a gripe já 
atingiu 71,6% do grupo-alvo

Há poucos dias do 
encerramento da 
campanha nacio-

nal de vacinação contra a 
gripe, 71,6% do público-
-alvo já foram aos postos 
de saúde se imunizar. A 
campanha termina na 
sexta-feira (31). Entre os 
grupos prioritários estão 
bebês, mulheres grávidas, 
idosos e profissionais das 
forças de segurança.

A meta é vacinar 90% 
do público-alvo, forma-
do por 59,4 milhões de 
pessoas. De acordo com o 
Ministério da Saúde, 16,8 
milhões de pessoas ainda 
precisam procurar a uni-
dade de saúde mais pró-
xima para se protegerem.

Balanço
Entre a população prio-

ritária, os funcionários do 
sistema prisional regis-
traram a maior cobertura 
vacinal, com 101,6 mil 
doses aplicadas, o que re-
presenta 89,7% deste pú-

blico, seguido pelas puér-
peras (88,6%), indígenas 
(82,0%), idosos (80,6%) e 
professores (78,1%).

Os grupos que menos 
se vacinaram foram os 
profissionais das forças de 
segurança e salvamento 
(30%), população privada 
de liberdade (47,2%), pes-
soas com comorbidades 
(63,4%), trabalhadores de 
saúde (69,9%), gestantes 
(68,8%) e crianças (67,6%).

Os estados com maior 
cobertura até o momen-
to são Amazonas (93,6%), 
Amapá (85,5%), Espírito 
Santo (75,3%), Alagoas 
(73,4%), Rondônia (72,6%) 
e Pernambuco (72,2%).

Os com menor cober-
tura são Rio de Janeiro 
(45,8%), Acre (49,7%), São 
Paulo (57,0%), Roraima 
(57,4%) e Pará (59,2%).

Quem deve 
se vacinar

Devem receber a dose 
de vacina crianças com 

idade entre 6 meses e 
menores de 6 anos; grávi-
das em qualquer período 
gestacional; puérperas 
(até 45 dias após o parto); 
trabalhadores da saúde; 
povos indígenas; idosos; 

professores de escolas 
públicas e privadas; pes-
soas com comorbidades e 
outras condições clínicas 
especiais; adolescentes 
e jovens de 12 a 21 anos 
sob medidas socioeduca-

tivas; funcionários do sis-
tema prisional e pessoas 
privadas de liberdade.

Profissionais das for-
ças de segurança e salva-
mento também passaram 
a fazer parte do público-

-alvo da campanha nes-
te ano. O grupo inclui 
policiais civis, militares, 
bombeiros e membros 
ativos das Forças Arma-
das, totalizando cerca de 
900 mil pessoas.

Campanha termina dia 31 de maio
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Cantor Gabriel Diniz morre 
em queda de avião em Sergipe
O cantor e compositor 
Gabriel Diniz morreu nes-
ta segunda-feira (27), aos 
28 anos, na queda de um 
avião de pequeno porte 
na região da Praia do Saco, 
em Estância, Sergipe, no 
início desta tarde. Gabriel 
ficou conhecido nacional-
mente após lançar a músi-
ca Jenifer, em janeiro deste 
ano. Na noite de domingo 
(26), o cantor fez show em 
Feira de Santana, na Bahia.

Além do cantor, os dois 
pilotos também morreram 
no acidente. De acordo 
com a Secretaria de Segu-
rança Pública de Sergipe, 
os três corpos foram res-
gatados e estão em des-
locamento para Aracaju, 
capital sergipana, onde 
darão entrada no Instituto 
Médico Legal.

De acordo com a Agên-

cia Nacional de Aviação 
Civil (Anac), o avião mo-
nomotor, de matrícula PT-
-KLO, da fabricante Piper 
Aircraft, era de propriedade 
do Aeroclube de Alagoas e 
tinha capacidade máxima 
de três passageiros mais 
a tripulação, totalizando 
quatro assentos. A aerona-
ve estava em situação re-
gular, com o Certificado de 
Aeronavegabilidade válido 
até fevereiro de 2023 e a 
Inspeção Anual de Manu-
tenção (IAM) em dia até 
março de 2020, mas só 
poderia ser utilizado para 
fazer voos de instrução.

As investigações so-
bre as causas do acidente 
estão sendo conduzidas 
pelo Segundo Serviço Re-
gional de Investigação e 
Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Seripa II), 

de Pernambuco (PE), ór-
gão regional do Centro de 
Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos 
(Cenipa), do Comando da 
Aeronáutica.

Em nota, a Universal 
Music Brasil, gravadora de 
Gabriel Diniz, confirmou 
o falecimento do cantor, 
“conhecido pelo seu ini-
gualável carisma e alegria 
nos palcos e fora deles”. 
“Um dos maiores artis-
tas em ascensão no Bra-
sil, talentoso demais, um 
ser de muita luz, uma das 
pessoas mais alegres que 
conheci em toda a minha 
vida. A família Universal 
Music chora por sua parti-
da. Descanse em paz meu 
amigo. Que as suas mú-
sicas fiquem eternizadas 
e nos ajudem a amenizar 
essa nossa dor. Muita for-

ça e conforto para todos 
os familiares e amigos”, 
lamentou o presidente da 
gravadora, Paulo Lima.

À tarde, o presidente 
Jair Bolsonaro lamentou, 
no Twitter, a morte do can-
tor e dos outros dois ocu-
pantes da aeronave: “Meus 
sinceros sentimentos às 
famílias das vítimas”, es-
creveu o presidente.

Recebo com grande 
pesar a notícia do acidente 

aéreo ocorrido hoje em 
Sergipe envolvendo o jovem 

e talentoso cantor Gabriel 
Diniz e outros 2 ocupantes. 
Meus sinceros sentimentos 

às famílias das vítimas. Que 
Deus receba essas vidas de 

braços abertos e conforte os 
corações de todos.

— Jair M. Bolsonaro (@
jairbolsonaro)
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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



8 terça-feira, 28 DE maio DE 2019esporte

tecnologia 

Com VAR, CBF registra queda em faltas, cartões 
e até reclamações no Campeonato Brasileiro

nunca houve tão 
poucas faltas no 
Campeonato Bra-

sileiro da Série A. Nas 
primeiras cinco rodadas 
de 2019 – uma amostra 
de 50 jogos – a média 
de infrações ficou em 
27,8 por jogo, o menor 
número desde 2015, úl-
timo ano para o qual há 
dados disponíveis. Este 
é a primeira edição do 
torneio que conta com a 
tecnologia do árbitro de 
vídeo (VAR).

A queda no número de 
faltas também fez cair a 
quantidade de cartões 
amarelos: foram 207 nas 
primeiras 50 partidas do 
ano, mesmo número de 
2017. A quantidade de 
cartões vermelhos é a 
mesma nos últimos três 

anos: nove.
té o número de recla-

mações formais caiu. De 
acordo com a CBF, ne-
nhum clube procurou a 
Ouvidoria da entidade 
para se queixar de deci-
sões de arbitragem. No 
ano passado, depois de 
cinco rodadas, já havia 16 
reclamações registradas. 
Vale ressaltar que o São 
Paulo chegou a entre-
gar um “dossiê” após um 
empate em 0 a 0 com o 
Bahia no Morumbi, mas 
não percorreu o cami-
nho que a CBF exige para 
considerar formal uma 
queixa contra decisões 
de arbitragem.

O departamento de ar-
bitragem da CBF também 
mede o impacto direto 
do VAR no andamento 

dos jogos. Contando as 
primeiras 58 partidas do 
Brasileirão – as seis pri-
meiras rodadas menos os 
dois jogos desta segun-
da-feira – o tempo médio 

de paralisação é de 1 mi-
nuto e 50 segundos.

Trata-se de um número 
acima da média mundial 
– um minuto e 30 segun-
dos, meta que a CBF quer 

atingir até o final do ano. 
Mas o tempo de paralisa-
ção não é a prioridade. A 
ordem é: precisão acima 
da velocidade. É melhor 
demorar para acertar do 

que errar com pressa.
Nas primeiras 58 par-

tidas do Brasileirão de 
2019, houve 35 lances 
revisados pelos árbitros 
de vídeo. Em 30 deles, o 
árbitro mudou a decisão 
que havia tomado em 
campo. Nas outras cinco, 
manteve. De novo, trata-
-se de um número bem 
acima da média mundial: 
um lance revisado a cada 
três partidas.

– Isso mostra que os 
árbitros de campo estão 
deixando a desejar – 
opina Sandro Meira Ric-
ci, ex-árbitro, que apitou 
na Copa do Mundo de 
2018 e hoje é comenta-
rista do Grupo Globo.

NA CBF, a avaliação 
é de que o VAR já cau-
sou efeito positivo no 
Campeonato Brasileiro, 
e que ainda vai levar 
tempo para que árbitros, 
jogadores, técnicos e di-
rigentes se acostumem 
com a tecnologia.

Tecnologia revisou 35 lances e em 30 
deles o árbitro mudou a decisão que 
havia tomado em campo
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