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

Di
vu

lg
aç

ão

cidades  | 4

política | 3

BRasil  | 6

cultuRa

doação

Justiça

Shopping de Goiânia 
recebe Jefferson Moraes 
para esquenta Villa Mix

Prefeitura de Goiânia 
formaliza doação de área 
para Corpo de Bombeiros

Número de denúncias de 
violência contra idosos 

aumentou 13% em 2018

música

segurança

Direitos 
Humanos

Di
vu

lg
aç

ãoDi
vu

lg
aç

ão
Ro

ve
na

 R
os

a 
/ A

gê
nc

ia
 B

ra
sil

 / 
Di

vu
lg

aç
ão

 

BRasil  | 6

www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 539
quinta-feira, 13 DE maio DE 2019

espoRte  | 8

futeBol

Abertura do torneio terá 10 minutos de duração e muita tecnologia

copa américa 

educação

TRF1 mantém 
bloqueio de verbas 

de universidades

Justiça 
educação

TRF1 mantém 
bloqueio de verbas 

de universidades

Justiça 
educação

TRF1 mantém 
bloqueio de verbas 

de universidades

Justiça 



quinta-feira, 13 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

Fotos: Divulgação

notici@pura
divinoolavio@gmail.comdivino olávio

Com força tarefa na 
defensiva, aumentam as 
chances para recondução 
de Dodge na PGr
Com os procuradores da força tarefa 
de Curitiba na defensiva, por conta da 
divulgação de conteúdo diálogos en-
tre eles e juízes e ex-juiz da Lava Jato, 
aumentam-se as chances de a procura-
dora-geral da República, Raquel Dod-
ge, ser reconduzida pelo presidente Jair 
Bolsonaro. O seu atual mandato se ex-
pirará em setembro. Esse entendimen-
to vem sendo feito por altos funcioná-
rios da Procuradoria em Goiás. Natural 
de Morrinhos-GO , Raquel Dodge vem 
sendo especulada com possibilidade 
de ser reconduzida, mesmo na hipóte-
se de não vir figurar na lista tríplice a 
ser composta pelos procuradores, no 
próximo dia 18. Ela já declarou que 
está à disposição para continuar co-
mandando o órgão, caso seja covidada. 
E o presidente Jair Bolsonaro já sina-
lizou no sentido de não assumir com-
promisso de nomear nome da lista que 
será indicada pela categoria. Segundo 
avaliação de um dos funcionários da 
Procuradoria em Goiás,  os “ruídos” pro-
duzidos com a divulgação dos supostos 
diálogos de  integrantes da força tare-
fa os colocam em situação bastante 
desfavorável nesse momento, para se 
pensar na possibilidade de algum de-
les vir a ser indicado. Raquel Dodge foi 
nomeada na PGR em 18 de setembro 
de 2017,pelo então presidente Michel 
Temer, em substituição a Rodrigo Janot. 
É a primeira mulher a assumir esse car-
go na história da instituição.  Ainda se-
gundo o funcionário da PR-GO, no que 
depender da torcida dos funcionários 
do órgão, Raquel pode se considerar 
mantida para mais um mandato.

opinião dE caiado
Aliás, pode-se afirmar também sem 
medo de errar, que embora não haja a 
necessidade, se o presidente Jair Bolso-
naro ouvisse a opinião do governador 
Ronaldo Caiado, sobre esse tema, ele 
com certeza opinaria para que houvesse 
a recondução de Raquel Dodge na PGR .

discREta
Diferentemente do antecessor, Rodrigo 
Janot, que não raras vezes se envolvia 
em assuntos polêmicos, a atual procu-
radora-geral da República é discreta e 
raramente concede entrevistas e muito 
menos emite opiniões sobre investiga-
ções em curso na Procuradoria.

tERcEiRo tuRno 
na alEgo

Por determinação do presidente da Casa, 
deputado Lissauer Vieira (PSB), acaba de 
ser criado o 3º turno na Assembleia Legis-
lativa, e sem aumento de gastos. Segun-
do um diretor da Casa, com o novo turno 
serão economizados mais de R$ 800 mil, 
valor superior ao que era gasto com o pa-
gamento de horas extras, nos dias em que 
as sessões ultrapassavam o horário das 
18:00.  A medida faz parte do projeto de 
modernização da Assembleia na gestão 
atual, o 3º turno será das 16:00 às 22:00. 
 
lava Jato
A publicação de conteúdo com supostos 
diálogos entre membros da Força Tarefa 
e magistrados da Lava Jato, no site The 
Intercept, pode levar várias semanas. 
A previsão é de um “bem-te-vi” com o 
qual a coluna teve um contato casual, 
no começo da semana. Segundo ele, são 
cerca de 30 páginas digitalizadas, que 
envolveria 11 integrantes do Ministério 
Público, um ex-juiz e dois juízes. Todo o 

conteúdo, segundo essa mesma fonte, 
será divulgado a “conta-gotas” primei-
ramente pelo The Intercept, com o qual 
haveria compromisso de exclusividade 
com a pessoa possuidora do material.   

apaRtando bRiga
Ao comentar o estilo “paz e amor” do 
ex-governador Maguito Vilela (MDB), o 
jornalista Batista Custódio (Diário da Ma-
nhã), cunhou a seguinte frase: “Se alguém 
ver o Maguito em alguma briga, podem 
ter a certeza de que é para apartar”.

MaRconi 
dEcEpcionado
Comentário atribuído ao ex-presidente 
da antiga Agetop, Jayme Rincón, dá conta 
de que o ex-governador Marconi Perillo 
anda decepcionado com a postura de 
omissão de muitos dos seus ex-auxiliares, 
principalmente jornalistas. Nenhum deles 
se dispôs até agora a escrever um artigo 
para lhe defender das críticas e acusações 
que vem recebendo de adversários.

poR ondE andaM?
Marconi Perillo está correto na sua bron-
ca contra os ex-auxiliares, porque afinal 
de contas, por onde andam aqueles ba-
juladores de plantão, que estavam sem-
pre prontos a se manifestar ao menor 
espirro seu, durante os mandatos de go-
vernador? É como diz aquele velho dita-
do segundo o qual “rei posto, rei morto”.

núclEo duRo
Segundo uma crítica bem fundamentada 
que ouvi ontem de um ex-integrante do 
penúltimo governo de Marconi Perillo, 
o tucano continua cercado apenas pelo 
mesmo grupo popularmente chamado 
de “núcleo duro” formado pelo ex-de-
putado Giuseppe Vecci, Sérgio Cardoso, 
o empresário Beto Rassi e Jayme Rincón, 
como se não tivesse ocorrido nenhuma 
mudança no cenário político. 

dEsMEMbRando 
as contas
Está em andamento uma articulação 
para desmembrar as contas referentes 
a 2018, último ano do governo tucano, 
cujo parecer aprovado pelo Tribunal de 
Contas do Estado foi pela rejeição. A 
ideia da engenharia é facilitar a apro-
vação do período dos três de Marconi 
Perillo na Assembleia. Há indicativos de 

que se houver o desmembramento, os 
deputados aprovam com facilidade as 
contas de Marconi. Já em relação ao pe-
ríodo de José Eliton, não se tem a mesma 
certeza. Abra os olhos Dr. Zé Eliton, para 
não ser colocado em “brasas”. 

susto no voo 351

Sempre que olho para a imagem da 
economista Ana Carla Abrão Costa nos 
jornais ou telejornais, com suas sempre 
ótimas análises, eu me lembro de uma 
passagem que eu gostaria de esquecer, o 
maior susto que passei até hoje, ocorrido 
há 35 anos. O avião em que estávamos, 
no voo 351, trecho Brasília – Goiânia, 
um Boeng 737 da antiga  empresa Vasp, 
superlotado, teve que retornar ao aero-
porto instantes após a decolagem, de-
pois de ter a turbina esquerda estourada 
e começar a produzir fogo. Felizmente 
a aterrissagem ocorreu sem problema 
maior consequência, mas tive a sensa-
ção de que aqueles cinco minutos de voo 
gastos para o retorno à pista, com ape-
nas uma turbina, houvesse demorado 
muito mais tempo. Curiosos com o que 
poderia acontecer com o avião naqueles 
momentos, funcionários do aeroporto 
acorreram para o lado de fora de seus lo-
cais de trabalho para assistirem ao pou-
so. O impacto do avião com o solo foi 
tão forte que alguns pneus estouraram. 
Caminhões do Corpo de Bombeiros es-
tavam apostos prontos para entrar em 
ação. Aparentando ter na época entre 10 
a 12 anos, salvo o engano, Ana Carla vol-
tava de Nova Iorque, onde estudava. Era 
começo das férias de julho de 1984. Não 
sei se ela ainda se lembra daquele episó-
dio, que foi motivo de grande susto para 
muitos dos passageiros, principalmente 
para os ocupavam as poltronas do lado 
esquerdo da aeronave.
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Mais uM teMpo

a crise envolvendo o ministro Sérgio moro 
(Justiça) costuma gerar reflexos em outras 
áreas do governo. apesar da aprovação 
do crédito para o pagamento dos progra-
mas sociais, o governo vê trava na própria 
aplicação de recursos. No Congresso, sofre 
questionamento nos decretos que liberam 
compra e porte de armas. No STF, deve 
cair a eliminação dos conselhos consulti-
vos, pelo desrespeito a uma regra simples 
do Direito administrativo: o que foi criado 
por lei só pode ser revogado por lei. E não 
decreto. a reforma da Previdência caminha 
para ficar para o segundo semestre. Sendo 
a pauta prioritária do governo, a ajuda a 
Estados e municípios fica adiada para o dia 
seguinte. Quem tiver, pode começar a colo-
car em prática o plano B. Super Gudes vai 
demorar um pouco mais a agir.

Novo ipasgo
o instituto, que cuida de assistência à saúde 
dos servidores, volta a ser alvo de embate 
entre governo e sindicalistas. No centro, a 
aprovação de reajuste de até 21% nas ta-
belas de contribuição, quatro vezes acima 
da inflação geral e bem acima da variação 
do setor de saúde. a nova direção alega 
reajustes menores nos últimos três anos e 
dívidas herdadas no final do ano passado. 
os sindicalistas, por sua vez, participaram 
das negociações desses índices menores. E 
cobram um repasse de R$ 320 milhões por 
parte do Tesouro, que evitaria, em tese, esse 
reajuste. Em tempo: ninguém questiona a 
necessidade de reajuste anual da cobrança.

Mais uMa
Enquanto estuda nova filiação partidária, a 
vereadora Sabrina Garcez é mais uma a ad-
mitir a possibilidade de concorrer à prefei-
tura de Goiânia. Já são quase 30 nomes. Sa-
brina foi eleita pelo PmB, passou pelo PTB 
e agora está free. Partidariamente falando.

De toDos os laDos
Falando em Câmara, o presidente Romário 
Policarpo brinca com sua agenda. Quando 
esteve em São Paulo, virou marconista ao 
se encontrar com o ex-governador. Alerta 
que vai-se encontrar com Ronaldo Caiado, 
passando a ser caiadista. E esteve por um 
triz para se reunir com Jair messias. Entre 
uma agenda e outra, vai ganhando espaço.

iN loco
Presidente da Comissão de minas e Energia 
da alego, o deputado Virmondes Cruvinel 
vem promovendo audiências públicas, para 
ouvir reclamações em torno do serviço de 
energia em Goiás.

criaNDo fôlego
Depois de firmar parceria para retransmitir 
a 89 Rádio Rock Fm em Goiânia, Jerônimo 
Rodrigues estuda a volta ao ar, fazendo jor-
nalismo na emissora. a conferir.

pra queM gosta De ler
acompanhando o meio nas últimas quatro 
décadas, o jornalista ivan mendonça regis-
tra sua visão destes tempos em livro. “o 
Espião do morro” é o título da obra.

ageNDa Mais positiva
Xodó da sua carreira política, Íris Rezende 
prepara a reabertura do mutirama para as 
férias de julho. Se apertar, ele topa até ir no 
Trem Fantasma, pra mostrar que não tem 
medo de nada.

velho DraMa
A redução dos incentivos fiscais já deu refle-
xo na arrecadação, que cresceu quase 30% 
no ano. Daí, começam as cobranças. Lucas 
Calil (PSD) subiu à tribuna para cobrar a re-
cuperação das estradas estaduais. Que já 
começou. mas em ritmo lento. 

DiNheiro, DiNheiro
Enquanto o prefeito Íris Rezende consegue 
liberação para tomar R$ 780 milhões junto 
à Caixa para execução de obras na cida-
de, seu vizinho e colega de mDB, Gustavo 
Mendanha segue o exemplo. Conseguiu au-
torizou para tomar R$ 85 milhões, a maior 
parte para fazer asfalto em bairros que já 
contam com saneamento.

Moro eM freNte
No meio da crise, decisão acertada do mi-
nistro Sérgio Moro de ir ao Congresso e ex-
plicar o que já está exposto. E o que vier a 
ser nos próximos dias.

eita proMoção
Recebendo 16 ligações de três operadores 
em dois dias, oferecendo planos mirabo-
lantes. Deve ser para o Dia dos Namora-
dos. oh, dó! 

por que?
Continua o clima de tanto intolerância, 
inclusive em quem não é filiado a partido 
nenhum.

marcelohel@gmail.com

“O Brasil é o único país em 
que os ratos conseguem 
botar a culpa no queijo”. 

(millôr Fernandes)

seguraNça

Prefeitura de Goiânia formaliza doação 
de área para Corpo de Bombeiros
o prefeito Iris Re-

zende formalizou 
nesta quarta-feira, 

dia 12, durante reunião 
com representantes da 
secretaria de Segurança 
Pública, no Paço Muni-
cipal, a doação de área 
da Prefeitura de Goiânia 
para o Estado de Goiás. 
O terreno será destinado 
à construção de uma aca-
demia do Corpo de Bom-
beiros Militar, que fica na 
Avenida Pedro Paulo, no 
Setor Goiânia 2.

O ato que oficializou a 
doação do terreno contou 
com as presenças do se-
cretário estadual de Se-
gurança Pública, Rodney 
Miranda, comandante do 
Corpo de Bombeiros Mi-

litar, coronel Dewislon 
Adelino Mateus, e procu-
rador-geral do município, 
Brenno Kelvys.

A área possui 17 mil 
m². Durante a cerimônia, 
o prefeito Iris Rezende 
lembrou a importância 
e o papel do Corpo de 
Bombeiros que, segundo 
ele, presta relevantes ser-
viço à sociedade.

“Sempre procurei valo-
rizar o trabalho do Corpo 
de Bombeiros em todas 
as minhas administra-
ções, seja como gover-
nador ou como prefeito”, 
afirma Iris. Ele destacou, 
ainda, a importância das 
parcerias com o Estado 
voltadas para o setor de 
segurança pública.
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serviço: 
Esquenta Villa Mix com 
Jefferson Moraes
Data: 13 de junho (quinta-
feira) Horário: 19h30

Local: Praça de Alimenta-
ção do Passeio das Águas 
Shopping
Valor: Gratuito

saúde

Anápolis e cidade de Goiás 
recebem Ipasgo Itinerante

as cidades de Aná-
polis e Goiás vão 
receber a segunda 

edição do Ipasgo Itineran-
te, nesta quinta-feira, 13. 
O projeto é liderado pelo 
presidente do órgão, Silvio 
Fernandes, que está pro-
movendo vistorias técni-
cas nas unidades do plano 
no interior, reuniões com 
servidores públicos e pro-
fissionais de saúde para 
entender as demandas 
atuais e, assim, implantar 
novos serviços.

O programa começou 
no dia 5 de junho, em visita 
ao Entorno do Distrito Fe-
deral. As primeiras cidades 

beneficiadas foram Valpa-
raíso de Goiás, Luziânia e 
Novo Gama. O presidente 
do Ipasgo, Silvio Fernan-
des, explica que as novas 
ações seguem a deter-
minação do governador 
Ronaldo Caiado para re-
forçar a oferta de servi-
ços de saúde em todos os 
municípios goianos.

Ele afirma que a equi-
pe do Ipasgo já está pro-

movendo estudos téc-
nicos para a expansão 
da rede credenciada no 
interior e também para 
a criação de núcleos de 
saúde vinculados ao pla-
no de saúde nas diversas 
regiões do Estado.

“Com certeza, nos pró-
ximos meses teremos 
ações concretas nas di-
versas cidades goianas. 
No final deste governo, 

vamos mudar todo o 
panorama que estamos 
encontrando nesse giro 
pelo Estado. No Entorno 
do Distrito Federal há ci-
dades que não possuem 
rede credenciada para o 
atendimento. Prestar um 
serviço de qualidade e 
promover saúde são os os 
grandes desafios do novo 
Ipasgo e estamos traba-
lhando diuturnamente 

para alcançar essa meta,” 
diz Fernandes.

O presidente do Ipas-
go comenta ainda que 
serão implantados novos 
novos modelos de aten-
dimento ao público. “Va-
mos reestruturar nossas 
centrais de atendimento 
aos usuários na Capital 
e no interior. O objeti-
vo é organizar a rede de 
forma inteligente levan-

do os atendimentos para 
próximo dos usuários, 
para isso, o Ipasgo ava-
lia a criação de novas 
clínicas de saúde, com 
serviços de diagnóstico 
e de tratamento ambu-
latorial, e a expansão da 
rede credenciada. Nos-
so trabalho tem como 
objetivo a promoção da 
saúde e não somente na 
contenção de doenças”.

o proveito 
promove 
vistorias técnicas 
nas unidades 
do plano no 
interior, reuniões 
com servidores 
públicos e 
profissionais 
de saúde para 
entender as 
demandas
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Música

Shopping de Goiânia recebe Jefferson 
Moraes para esquenta Villa Mix
A ansiedade é grande en-
tre os amantes do serta-
nejo já que se aproxima 
o Festival Villa Mix, maior 
encontro do gênero no 
país. E, para já entrar no 
clima do evento, o Passeio 
das Águas Shopping vai 
promover nesta quinta-
-feira, dia 13 de junho, a 
partir das 19h30, o es-
quenta Villa Mix, com o 
cantor Jefferson Moraes. O 
show é gratuito e acontece 
na praça de alimentação 
do empreendimento. 

Jefferson Moraes ficou 
nacionalmente conhecido 

após vencer o quadro Ilu-
minados, do Programa Do-
mingão do Faustão, da TV 
Globo. Depois de ganhar 
a competição, o cantor se 
tornou uma das grandes 
apostas da música serta-
neja. Há dois anos, ele está 
entre os mais ouvidos nas 
plataformas digitais e faz, 
em média, 30 shows por 
mês. Suas maiores músi-
cas de sucesso são “Beber 
com emergência”, “Coleção 
de ex” e “Um centímetro”. 
Jefferson também fez  par-
cerias com outros artistas, 
como Jorge & Mateus, 

Gusttavo Lima, Simone & 
Simaria e Israel Novaes.

“O Passeio tem se tor-
nado muito mais que um 
centro de compras, mas 
uma plataforma de convi-
vência e de novas experi-
ências para os goianos e 
levar o esquenta do maior 
festival sertanejo do país 
de forma gratuita e muito 
gratificante para nós. Que-
remos que todos festejem 
conosco, até porque, o Pas-
seio é uma festa”, declara 
Rommel Sena, Gerente de 
Marketing do Passeio das 
Águas Shopping.

Villa Mix
A 9ª edição do Villa 

Mix Festival Goiânia, 
prevista para os 29 e 
30 deste mês, já tem 14 
atrações confirmadas, 
inclusive internacional. 
Com o slogan ‘O Futuro 
é Mix’, os organizadores 
do evento prometem 
uma mega estrutura e 
lineup de peso, com as 
apresentações de Bruno e 
Marrone, Mateus e Kauan, 
Wesley Safadão, entre ou-
tros. O evento acontece 
no estacionamento do 
Estádio Serra Dourada. 
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  Os Jonas Brothers estão oficialmente de 
volta! Depois de dois singles lançados deste o 
início deste ano, o trio disponibilizou o novo 
álbum, chamado “Happiness Begins”.

  A Netflix confirmou que “Lucifer” 
ganhará uma quinta temporada e será sua 

última. Tom Ellis, o protagonista, gritou de 
alegria em vídeo publicado no Twitter 
oficial da série.

  Chegou às plataformas digitais o primeiro 
álbum póstumo de Avicii. O material, 
entregue ao público é o primeiro de uma 

série de remixes com lançamento próximo 
anunciados pela família do artista.

  Barack e Michelle Obama, assinou um 
acordo com o Spotify para produzir uma 
série de podcasts. Segundo a Variety, o 
conteúdo dos programas será variado.

NaRs EM GoiÂNia
De 13 a 16 de junho, os 

#NARSissists de Goiânia, Goiás, 
vivenciarão uma experiência 
de beleza NARS completa ao 

participarem de quatro master 
classes exclusivas, no Flamboyant 

Shopping. Comandadas pela 
maquiadora Érika Marinari, 

referência de beleza da cidade, 
as aulas terão como tema a 

construção de um olhar marcante 
e como dar a luminosidade 

perfeita para a pele.

PRiVE THERMas
Caldas Novas fica ainda mais 

especial com este clima fresco de 
junho. Pensando em quem aprecia 
o calor das águas quentes, o Prive 

Hotéis e Parques oferece neste 
mês, uma tarifa promocional no 
complexo Prive Thermas Hotel, 

incluso café da manhã. A tarifa é 
válida para quem comprar até o 
dia 22 de junho, com check-in a 

partir de domingo e check-out até 
quinta-feira, exceto feriados.

coNDiMENTos
A indústria de alimentos GSA lança 

a linha de condimentos da marca 
Sandella. Para trazer ainda mais 

sabor às cozinhas brasileiras, são 
lançados 41 itens, entre sachês 

e potes. Ao todo os itens são 
divididos em ervas (orégano, louro, 

camomila, ervas finas, alecrim, 
tomilho e salsa desidratada), 
especiarias (colorau, açafrão, 
canela, erva doce, cravo, noz 

moscada, cominho, cebola em 
flocos, curry e gengibre moído), 

pimentas (calabresa, do reino, 
do reino branca e páprica) e uso 

culinário (bicarbonato de sódio e 
sal amoníaco).

BElEZa QUE iNclUi
Nos seus mais de 40 anos de história, 
O Boticário tem buscado alternativas 

para incluir pessoas com deficiência, 
de diferentes tipos e características, 

dentro e fora da empresa. A 
constante busca por soluções 

para que todos tenham acesso 
às experiências únicas é parte do 

jeito Boticário de abraçar e incluir a 
todos, mostrando que existe beleza, 

também nas diferenças. 

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Abelha Rainha - A empresária Rayana Pimentel recebeu os pais Jeová e Gildamar, a irmã 
Raissa e empresário Rogerio Pimentel no evento da Abelha Rainha em Goiânia. 

Workshop - O especialista em causas envolvendo 
concursos públicos, Agnaldo Bastos, ao lado da advogada 
Mariana Pinheiro e do controller jurídico Wemerson 
Silveira no Workshop Advocacia dos Concursos, que 
ocorreu no Instituto Mais Foco, em Goiânia. 

2 3

4

Gastronomia - Mariana Perdomo e Lilian Matos posam ao lado 
de Gisela Haun e Ricardo Avelino em noite gastronômica no 
decorado do Miami One LifeStyle, empreendimento da EBM. 
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Grupo Rameiro - Em busca por conhecimento e 
aperfeiçoamento na gestão do negócio, os diretores e 
empresários do Grupo Rameiro, Cláudio Rodrigues, Fausto 
Ramos e Érico Meirelles, participam do evento Sankhya Talks.
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Justiça 

TRF1 mantém bloqueio de 
verbas de universidades

O Tribunal Regional 
Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) acei-

tou nesta quarta-feira 
(12) o recurso da Advoca-
cia-Geral da União (AGU) 
e derrubou a decisão da 
Justiça Federal da Bahia 
que suspendeu, na sema-
na passada, o contingen-
ciamento de verbas de 
universidades federais e 
de outras instituições pú-
blicas de ensino.

Na decisão, o desem-
bargador Carlos Moreira 
Alves, presidente do tribu-
nal, entendeu que não há 
ilegalidades no bloqueio 
temporário de recursos, 
que também ocorreu nos 
demais órgãos do Poder 
Executivo, não somente 
no Ministério da Educação, 
segundo o magistrado.

“A programação orça-
mentária e financeira não 
afetou apenas a área da 

Educação, mas a de todos 
os demais ministérios do 
Poder Executivo, deixando 
ver a impessoalidade da 
medida necessária para a 
busca do equilíbrio fiscal e 
do aprimoramento da ges-
tão dos recursos públicos, 
indispensável para o al-
cance da estabilidade eco-
nômica do país”, decidiu o 
desembargador.

Na sexta-feira (7), a 
juíza Renata Almeida de 
Moura, da 7ª Vara Fede-
ral de Salvador, atendeu a 
pedido feito em oito ações 
populares contra o con-
tingenciamento de verbas, 
que foi anunciado pelo 
governo federal no fim de 
abril. Em todos os casos, há 
questionamento acerca do 
volume de bloqueios, bem 
como em relação aos cri-
térios adotados pelo MEC 
na distribuição dos limites 
orçamentários.

AGU
No pedido de derrubada 

da liminar, a AGU citou que 
o Relatório de Avaliação de 
Receitas e Despesas Primá-
rias do 1º Bimestre de 2019 
indicou a necessidade de 
contingenciar R$ 29,6 bi-

lhões no âmbito do Poder 
Executivo Federal. “Desta 
forma, foi editado o Decreto 
nº 9.741/19, que afetou não 
somente a Educação, mas 
todos os ministérios – o 
da Defesa, por exemplo, 
teve 52,3% dos recursos 

para despesas discricio-
nárias bloqueados”, divul-
gou, em nota, o órgão.

A AGU argumenta que o 
bloqueio foi feito em estri-
to cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, 
que determina que o Po-

der Público deve limitar a 
movimentação financeira 
sempre que a arrecadação 
não for compatível com as 
metas de resultado pri-
mário ou nominal e ava-
lia que este seria o caso 
de aplicação da lei.

Decisão não vê ilegalidades no 
contingenciamento de recursos
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DireitOs HumanOs

Número de denúncias de violência 
contra idosos aumentou 13% em 2018
Levantamento feito pelo 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos 
Humanos revelou que, 
no ano passado, o Disque 
100 registrou um aumen-
to de 13% no número de 
denúncias sobre violên-
cia contra idosos, em re-
lação ao ano anterior. De 
acordo com a assessoria 
de imprensa da pasta, o 
serviço de atendimento 
recebeu 37.454 notifica-
ções, sendo que a maioria 
das agressões foi come-
tida nas residências das 
vítimas (85,6%), por filhos 
(52,9%) e netos (7,8%).

O levantamento mos-
tra que a suscetibilidade 
das mulheres idosas é 
maior. Elas foram vítimas 
em 62,6% dos casos e 
os homens, em 32,2%. 
Em 5,1% dos registros, 
o gênero da vítima não 
foi informado.

Quanto à faixa etária, 
os dois perfis que predo-
minam são de pessoas 
com idade entre 76 e 80 
anos (18,3%) e entre 66 
e 70 anos (16,2%). O re-
latório também destaca 
que quase metade das ví-
timas (41,5%) se declarou 
branca, 26,6% eram par-
das, 9,9% pretas e 0,7% 
amarelas. As vítimas de 
origem indígena repre-
sentam 0,4% do total.

As violações mais co-
muns foram a negligên-
cia (38%); a violência 
psicológica (26,5%), con-
figurada quando há ges-
tos de humilhação, hosti-
lização ou xingamentos; 
e a violência patrimonial, 
que ocorre quando o ido-
so tem seu salário retido 
ou seus bens destruí-
dos (19,9%). A violência 
física figura em quarto 
lugar, estando presente 

em 12,6% dos relatos le-
vados ao Disque 100. O 
ministério informa que, 
em alguns casos, mais de 
um tipo de violência foi 
cometido e, portanto, co-
municado à central.

A pasta detalhou a for-
ma como as ocorrências 
se distribuem geografica-
mente. O estado de São 

Paulo aparece em primei-
ro lugar na lista, concen-
trando 9.010 dos casos 
reportados. O estado de 
Minas Gerais ocupa a 
segunda posição, com 
5.379 registros, seguido 
por Rio de Janeiro, com 
5.035 e Rio Grande do 
Sul, que responde por 
1.919 ocorrências.

Para o secretário na-
cional de Promoção e 
Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa do minis-
tério, Antônio Costa, a 
violência contra idosos 
vai além de agressões 
classificadas como maus 
tratos. Para ele, o aban-
dono e a exclusão social 
dessas pessoas também 

focalizam a questão.
Uma das ações gover-

namentais de proteção a 
pessoas idosas é o Pro-
grama Viver – Envelheci-
mento Ativo e Saudável, 
que tem como finalidade 
a ampliação de oportu-
nidades aos idosos, atra-
vés da inclusão digital e 
social. As ações abran-
gem as áreas da tecno-
logia, educação, saúde e 
mobilidade física.

Além do programa, o 
governo federal articula 
a Campanha Junho Lilás, 
que visa prevenir e iden-
tificar situações de abuso 
contra idosos. Lançada no 
último dia 3, a iniciativa 
integra um movimento 
global de alusão ao Dia 
Internacional de Cons-
cientização e Combate 
à Violência contra a Pes-
soa Idosa, celebrado no 
dia 15 de junho.
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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

u N o  WaY  1 .0  B R a N Co 

2 0 1 4  Co m P L E To  4  P o R -

Ta S  Ú N i Co  D o N o  aC E i To 

T R o C a E  F i N a N C i o  W H aT-

S a P P : (6 2) 9 - 8 43 8 -7 6 4 9

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

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 

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.

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO:
RERRATIFICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA CENTROAL-
COOL S/A INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 02.896.264/0001-09 FINDO EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO NOS CLASSIFICADOS DO DIÁRIO CEN-
TRAL NO DIA 22/05/2019 PAG 7:
ONDE SE LÊ: BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CIRCULANTE IMPOSTOS A 
COMPENSAR R$: 1.081.131,72;
LEIA-SE: BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CIRCULANTE IMPOSTOS A COM-
PENSAR R$: 1.018.131,72;
AS DEMAIS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO REFERIDO BALANÇO, NÃO RER-
RATIFICADAS POR ESTE INSTRUMENTO, CONTINUAM INALTERADAS.
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Copa amériCa 

Abertura da Copa América terá 10 
minutos de duração e muita tecnologia

Com 400 pessoas em 
cena, 100 músicos e 
muita tecnologia, a 

cerimônia de abertura da 
Copa América vai mostrar 
o sonho de 12 crianças, 
cada uma representando 
um dos países que par-
ticiparão da competição. 
Segundo os organizado-
res da Copa, a história das 
crianças será contada em 
duas partes: a primeira, no 
início, e a segunda, no en-
cerramento da cerimônia, 
que terá início as 21h10 de 
sexta-feira (14), no estádio 
do Morumbi, em São Paulo.

“É a primeira vez, em 
grandes eventos, que a 
gente conta [uma história] 
neste formato [dividida em 
duas partes]. Desta vez, o 
Brasil, como anfitrião, con-
vida toda a América do Sul 
para contar uma história 
juntos. Os protagonistas 
serão os 12 países juntos, 
com os dois convidados 
[Japão e Catar]”, disse o 
diretor artístico da cerimô-
nia, Edson Erdmann. “A pla-
teia do estádio vai partici-
par e vai contar a história 
junto”, ressaltou.

Erdmann lembrou que 
os espetáculos que abri-
ram a Copa do Mundo, em 
2014, e os Jogos Olímpicos, 
em 2016, contaram a his-
tória do Brasil. “Agora tere-
mos ancestrais de todos os 
países convidados e vamos 
contar a história da Améri-
ca do Sul”, afirmou.

Durante a cerimônia será 
cantada a música-tema da 
Copa América deste ano, 

Vibra Continente, escrita por 
Rafinha RSQ, Léo Santana, 
Karol G e Ovy On the Drums. 
A canção, que será interpre-
tada por Léo Santana e pela 
colombiana Karol G, mistura 
o swing latino e o funk.

A organização ainda não 
sabe quantos chefes de Es-
tado vão participar do jogo 
de abertura da Copa Amé-
rica, entre Brasil e Bolívia. 
Até este momento, apenas 
o presidente Jair Bolsonaro 
e o emir do Qatar, Tamim 
bin Hamad al Thani, confir-
maram presença.

Das 12 seleções que 
vão participar do evento, 
oito já estão no Brasil, e 
duas chegam hoje (12): 
Peru e Japão. As equipes 
do Paraguai e do Uruguai 
chegam amanhã (13).

Os portões do Morumbi 
serão abertos quatro horas 
antes do início do jogo en-
tre Brasil e Bolívia, marcado 
para as 21h30. A dica é que 
as pessoas usem o trans-

porte público e cheguem 
cedo ao estádio, já que será 
proibido circular de carro 
dentro da área de seguran-
ça estabelecida ao redor de 
cada um dos estádios.

Ingressos
O diretor-geral do Co-

mitê Organizador Local, Se-
gundo Agberto Guimarães, 
informou que torcedores de 
mais de 117 países adquiri-
ram ingressos para a Copa 
América no Brasil. Segundo 
Guimarães, té este momen-
to, mais de 65% dos ingres-
sos foram vendidos, mas a 
expectativa é de aumento 
do volume de vendas com o 
início da competição.

Greve geral
Quanto à greve geral, 

convocada para esta sexta-
-feira, dia de abertura da 
Copa América, Agberto 
Guimarães, informou que 
a organização do evento 
acompanhará de a possível 

paralisação. “O que posso 
dizer é que nossas áreas de 
operação e segurança têm 
trabalhado em parceria com 
as instituições governamen-
tais. As ações que devem ser 
tomadas, devem ser toma-
das pelos entes públicos. 
Não temos autoridade para 
impedir nada disso. Vamos 
acompanhar de perto, em 
parceria. E esperar que tudo 
aconteça de forma pacífica, 
sem nenhum problema.”

Competição
A 46ª Copa América, 

que reúne 12 seleções, 
será disputada em cinco 
cidades: Belo Horizonte, 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador e São Paulo.

O Brasil está no Grupo A 
e enfrentará as seleções da 
Bolívia, Venezuela e Peru. 
O Grupo B é formado pe-
las equipes da Argentina, 
da Colômbia, do Paraguai 
e do Catar. Fazem parte do 
Grupo C o Uruguai, o Equa-

dor, o Chile e o Japão.
O atual campeão é o Chi-

le. O Brasil obteve seu últi-
mo título na Copa América 
em 2007, na Agentina.

Mascote
A mascote da competi-

ção é uma capivara, Zizito, 
cujo nome recebeu 65% 
dos votos em uma consul-
ta nas redes sociais. A ou-
tra opção de nome, Capibi, 
ficou com 35% da prefe-
rência dos internautas.

Nesta quarta-feira, os 
artistas Léo Santana e 
Karol G, que interpretarão 
a música-tema da Copa 
América na cerimônia de 
abertura, e o ex-lateral da 
Seleção Brasileira Cafu, 
posaram no Morumbi, 
com a mascote, cujo nome 
homenageia o maior ar-
tilheiro da história da 
competição, Zizinho, que 
fez 17 gols e divide a li-
derança com o argentino 
Norberto Méndez.

Na festa 
12 crianças 
representarão 
os países 
participantes do 
torneio
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